
 

Informativo do ODI/Paraná – Setor Agroalimentar  

 

 

Outubro de 2011  

DESTAQUE 

III RODADA DE NEGÓCIOS TECNOLÓGICA UNIVERSIDADE/EMP RESA 
 II RODADA DE NEGÓCIOS EM ALIMENTOS 

 
 

A II Rodada de Negócios em Alimentos aconteceu dia 10 de Outubro de 2011 
 
 

Atendendo a uma solicitação recorrente do Setor, os Observatórios do Sistema FIEP colocam empresários e 
pesquisadores frente a frente, aproximando Indústria e Academia.  
 
 

 

  

FOTO: II Rodada Tecnológica em Alimentos 
 

Veja matéria no link: II Rodada Tecnológica em Alimentos   
 
 

Eixos temáticos da Roda de Negócios em Alimentos: 
 
 

Processos na Indústria de Alimentos 
Embalagens 

Qualidade e Segurança Alimentar 
Tratamento de Efluentes, Resíduos e Meio Ambiente 

Análise de Alimentos / Análise Sensorial 
Biotecnologia e Fermentação 

Propriedades de Alimentos (Físicas, Térmicas, Reológicas) 
Desenvolvimento de Produtos 

 
 



NOTÍCIAS  
 

 
 
P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» VI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia 
de Carnes acontece de 24 a 27 de outubro 
» Lei de Inovação do Paraná deve sair até o fim do 
ano 
» Biorigin desenvolve produto com sabor umami 
que permite redução de sal em produtos cárneos 
» Pesquisadores canadenses desenvolvem 
embalagem que elimina E-coli e Listeria 
» Embrapa lança quatro novas cultivares de 
guaraná 
» Empresa da Islândia aposta em cosmético 
rejuvenescedor produzido a partir da cevada 
  
 

 
FOTO: Revista Globo Rural 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR / 
REGULAMENTAÇÃO 
 
» III Conferência Estadual de Segurança Alimentar 
aconteceu em Curitiba 
» Indústria ainda não cumpre obrigação de 
rotulagem de transgênicos 
» Aumenta a demanda pelo palmito seguro 
» Fórum Brasileiro sobre segurança dos Alimentos   
» Pesquisa mostra falhas no marketing de 
alimentos infantis 
» ABIPECS diz que Brasil está conquistando 
independência em relação à Rússia 
» USDA apoia projeto de redução de acrilamida em 
batatas processadas 
» Abertas as inscrições para Seminário de 
Orientação ao Setor Regulado 
» Scanner mede oxigênio em embalagem e diz se 
alimento está próprio para consumo 
» PepsiCo afirma que houve falha no envase do 
Toddynho, porém diz que não é responsável pelo 
caso do rato em salgadinho 
» CEO do Wal-Mart deixa cargo durante escândalo 
de falsa carne suína orgânica 
 » Rússia enviará missão ao Brasil para avaliar a 
inspeção de carnes 

 
SUSTENTABILIDADE / ALIMENTOS ORGÂNICOS 
 
 
» Marfrig mostra na ONU programa para a AM 
» IAPAR ganha certificado de leite orgânico de 
búfala 
» AMCOR desenvolve embalagem para café 
sustentável 
» SC – deputado cobra inclusão de alimentos 
orgânicos na merenda escolar  
» Rede de Fast Food australiana lança hambúrguer 
orgânico 
 
 

 
 

FOTO: www.hungryjacks.com.au/ 
 
 
» Resíduo de pescado pode originar produtos como 
farinha e óleo 
» Novo Código Florestal ameaça produção de 
camarão, dizem criadores 
» Usina que “limpa” o lixo pode ser instalada no Rio 
Grande do Sul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GERAL / VARIEDADES 
 
» Balanço FIPAN 2011 
» Os quatro melhores cursos de Engenharia de 
Alimentos do Brasil  
» Produção nacional de trigo deverá diminuir 
12,8% em 2011  
» JBS lança plano para reestruturar marcas  
» China divulga planejamento para o setor 
alimentício  
 

 
FOTO: Portal do Agronegócio 

 
 
 
DESTAQUES FIEP 
 
» Empresários do Paraná cobram melhorias no 
diálogo com a ANVISA 
» Campagnolo defende aprovação do Código 
florestal ainda esse ano 
» Conselho de assuntos tributários da FIEP tem 
novo coordenador  
» Workshop discute cenários para a América Latina 
em 2030  
» Sesi PR participa da comemoração pelo Dia 
Mundial do Pão  
» Indústria paranaense volta a crescer em agosto  
 

 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» Mercado Europeu de frutas está aberto para o 
Brasil  
 

 
FOTO: www.fruitattraction.ifema.es 

 
» Nestlé conclui expansão de fábrica de café na 
Rússia 
» Vendas da Nestlé caem 13,5% entre janeiro e 
setembro 
» IPCA 15 desacelera – grupos de alimentação e 
bebidas são os principais contribuintes   
» Brasil cai para 126° em ranking de ambiente de 
negócio 
» Cooperativa enquadrada no Paraná Competitivo 
investirá R$ 124 milhões 
» Índia conduzirá estudo sobre padrão de consumo 
de café 
» Paraná negocia instalação de indústria argentina 
» Exportação de mel brasileiro aumentou 40% no 
primeiro semestre de 2011 
» Demanda aumentada faz empresas investirem na 
produtividade de leite 
» USDA – mercados mundiais e comércio de carnes 
– Previsão para 2012 
» Otimismo da Indústria é o menor desde abril de 
2009 
» Riqueza dos brasileiros hoje equivale a dos 
americanos e 1925 
»São Paulo tem um dos leites mais baratos do 
mundo 
»Alimento e combustível puxam a inflação para 
baixo 
» Exportações de frango do PR batem recorde no 
mês de setembro 
» Japão e Coreia devem abrir mercado para suínos 
de santa Catarina 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACESSE NOSSO BLOG 

 
http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

 
 

CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS  
 

 

» Programa Bolsa Técnico – Apoiar propostas que visem atender a falta de profissional especializado 
nos laboratórios de pesquisas das Instituições/Institutos do Estado do Paraná. Contribuir para melhoria 
da qualidade do ensino e da pesquisa dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu das 
instituições/institutos. Ampliar o desenvolvimento de atividades de pesquisas científicas e de inovação 
nos laboratórios das instituições/institutos paranaenses. 

Edital 09/2011 

 

» Programa Pró-Equipamentos  – Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos 
destinados a melhoria e a modernização da estrutura de pesquisa cientifica e tecnológica dos Programas 
de Pós-Graduação, nas instituições públicas ou privadas de ensino superior e dos institutos de pesquisa 
paranaenses. 

Edital 08/2011 
 

» Participação em Eventos  – Apoiar docentes/pesquisadores para apresentação de trabalhos de sua 
autoria em eventos relevantes de caráter técnico-científico e de difusão de ciência e tecnologia a serem 
realizados no Brasil (exceto na cidade-sede da Instituição de vínculo do proponente) ou no exterior.  

Edital 06/2011 
 

» Fundação Araucária  – Programa Universal – Pesquisa Básica e Aplicada  – Chamadas Públicas 
Abertas – Promover o fortalecimento da produção científica, tecnológica e de inovação, por meio da 
concessão de apoio financeiro para a execução de projetos de pesquisa nas diferentes áreas do 
conhecimento. 

 Edital 05/2011 - PBA 

» Chamada MCTI/CNPq nº 25/2011 Apoio à realização d e Feiras de Ciências e Mostras 
Científicas  – Apoiar a realização de Feiras de Ciências e Mostras Científicas de âmbito nacional, 
estadual e municipal/distrital, como um instrumento para a melhoria dos ensinos fundamental, médio e 
técnico, bem como para despertar vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos 
que possam ser estimulados a seguirem carreiras científico-tecnológicas. Inscrições: 21/10/2011 a 
05/12/2011 

» Chamada MCTI/CNPq nº 21/2011  – Apoio à execução de projetos conjuntos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (P&D&I) em Nanotecnologia no âmbito da cooperação internacional 
Brasil-México. Inscrições: 21/09/2011 a 03/11/2011 

» Chamada MCTI/CNPq nº 20/2011  – Apoio à execução de projetos conjuntos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P&D&I) em Nanotecnologia no âmbito da cooperação internacional 
Brasil-Cuba. Inscrições: 21/09/2011 a 03/11/2011 

» Chamada MCTI/CNPq nº 19/2011   – Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos 
conjuntos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 



País, apoiando atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, no âmbito dos Convênios 
Bilaterais de cooperação científica e tecnológica internacional. Inscrições: 21/10/2011 a 08/12/2011 

» Chamada MCTI/ CNPq/MEC/CAPES N º 15/2011 – Apoiar e incentivar a editoração e a publicação 
de periódicos científicos brasileiros em todas as áreas de conhecimento, sendo considerado prioritário 
o apoio às revistas divulgadas por meio eletrônico, na Internet, em modo de acesso aberto, ou de 
forma impressa/eletrônica simultaneamente. Inscrições: 11/10/2011 a 24/11/2011 

» Chamada Pública MCTI/CNPq/MEC/Capes - Ação Transv ersal nº 06/2011 – Casadinho/Procad – 
Apoiar projetos conjuntos de pesquisa que visem promover o fortalecimento e a consolidação de 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu e estimulem a formação pós-graduada e a mobilidade 
docente e discente por meio da cooperação inter- e/ou intra-regional entre grupos de pesquisa de 
qualquer região do país vinculados a Programas de Pós-Graduação não consolidados e Programas 
consolidados de instituições nacionais de ensino superior e/ou de pesquisa. Inscrições: 19/09/2011 a 
04/11/2011 

» CHAMADA CNPq/MCT - MZ Nº 016/2011 CHAMADA PROCESS O DE INSCRIÇÃO 2011 DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CNPq / MINISTÉRIO DE CIÊN CIA E TECNOLOGIA DE 
MOÇAMBIQUE – Contribuir no desenvolvimento do Programa de Recursos Humanos de Moçambique, 
possibilitando que cidadãos moçambicanos realizem seus estudos em instituições de ensino superior 
brasileiras para aprimorar o seu conhecimento e experiência, na expectativa de contribuírem para o 
desenvolvimento sócio-econômico do país, bem como para a maior interação com o Brasil. Inscrições: 
01/09/2011 a 20/10/2011 02/09/2011 a 16/11/2011(*) 

» Programa Ciência sem Fronteiras (Ministério da Ci ência, Tecnologia e Inovação)  – Ciência sem 
Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da 
ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 
mobilidade internacional. 

» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT  – Com o objetivo de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de 
processos e produtos inovadores no País por meio da associação entre instituições científicas e 
tecnológicas (ICTs) e empresas, além de dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e 
intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais, mediante concessão de incentivos fiscais a projetos de 
pesquisa científica e de inovação tecnológica, os projetos podem ser apresentados a qualquer tempo para 
apreciação (fluxo contínuo ).  
 
» Edital MCT/CNPq/FINEP Nº 04/2011 - ARC – Edital para apoio financeiro a projetos que visem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, apoiando a 
realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências e outros 
eventos similares, de abrangência nacional ou internacional, relacionados à Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que venham a ocorrer no período de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012.  
Cronograma 2: Eventos a serem realizados entre 01/0 1/2012 a 30/06/2012 - 19/08/2011 a 03/10/2011 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS / CURSOS – 2011 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

 
 

» Calendário de Feiras e Exposições do setor de 
Alimentos no Brasil. 
 
» ITAL divulga o calendário de eventos de 2011  – A 
programação anual do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL) poderá ser conferida no site do ITAL, 
no campo “Calendário de Eventos”.  
 
» III Jornadas Internacionais sobre Avanços na 
Tecnologia de Filmes e Coberturas Funcionais em 
Alimentos – 24 a 27 de Outubro de 2011. São Pedro – 
SP. 
 
» XXIX - CONGREPAN – 25 a 28 de Outubro de 2011 - 
Foz do Iguaçu - PR. 
 
» 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional  – 7 a 10 de novembro de 2011 – Salvador - 
BA 
 
» I Congresso sobre Aditivos na Alimentação Animal      
– 30 de novembro e 1° de dezembro de 2011, Campinas  
– SP. 
 
 

 
 

» Calendário de Feiras e Exposições do 
setor de Alimentos no mundo. 
 
» Eventos ITE Group – Alimentos e 
Ingredientes  
 
» Anuga Trade Fair – 8 a 12 de Outubro de 
2011. Colônia - Alemanha. 
 
» 9°SLACA 2011 – 5 a 8 de Novembro de 
2011. Centro de Convenções da UNICAMP - 
Campinas – São Paulo - Brasil. 
 
» XVIII European Poultry Nutrition 
Symposium – 31 de Outubro a 4 de novembro 
de 2011. Turquia. 
 
» Agrofood Skopje International Fair of 
Food, Beverages and Consumer Goods – 08 
de Novembro de 2011 - Macedônia - Skopje. 
 
» Meatmania e The World of Milk 2011 – 09 a 
12 de Novembro de 2011 - Bulgaria. 
 
» SIMEI: Enological and Bottling Equipment 
Exhibition – 22 a 26 de Novembro de 2011, 
Milão - Itália. 
 
» PRODEXPO: 19th International Exhibition 
for Food Beverages and Food raw Materials 
– 13 a 17 de Fevereiro de 2012, Moscow - 
Rússia. 
 
» IFE – International Food and Drink Event – 
17 a 20 de Março de 2013, ExCel –Londres – 
Reino Unido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (HTTP://WWW.INPI.GO V.BR/) 
A PESQUISA DAS PATENTES FOI REALIZADA DIRETAMENTE N O SITE DO INPI ATRAVÉS DE 
PALAVRAS-CHAVE. PARA MAIORES DETALHES EM CASO DE IN TERESSE, COPIE E COLE O 

NÚMERO DA PATENTE DIRETAMENTE NA ÁREA DE PESQUISA D O SITE INPI. 
Palavras-chave: embalagens de alimentos e processamento de alimentos orgânicos 

 

Nº Patente Data de 
depósito Depositante  

Inventor  
 Título 

PI0905354-9 A2 
 
 16/12/2009  

 
MARTHA LILIAN DA 
SILVEIRA LAGAZZI 
BAGGIO (BR/SP) 

 
MARTHA LILIAN DA 
SILVEIRA LAGAZZI 
BAGGIO 

FARINHA INTEGRAL SEM 
GLÚTEN E LACTOSE 

PI0804406-6 A2  16/10/2008 

PADETEC - Parque 
de Desenvolvimento 
Tecnológico S/C 
(BR/CE) 

Dorasilvia Ferreira 
Pontes / Afrânio 
Aragão Craveiro / 
Celina Maria Gentil de 
Farias / Camila Freitas 
Bezerra / Marilia de 
Freitas Cabral 

PÃO SEM GLÚTEN COM 
ADIÇÃO DE 2% DE QUITOSANA 

PI0905133-3 A2 21/12/2009 
Fruteza Sucos 
Naturais Ltda 
(BR/SP) 

Victor Eloy da Fonseca 
/ Olivio Zanatta 
Senciato 

PROCESSO PARA FABRICAÇÃO 
DE RAÇÃO A BASE DE 
RESÍDUO DE ACEROLA 

PI0904484-1 A2 08/10/2009 

Mara Gabriela Novy 
Quadri (BR/SC) / Nei 
Fronza (BR/SC) / 
Ariovaldo Bolzan 
(BR/SC) / Edwin 
Alexander Moncada 
Acevedo (BR/RS) 

  Ariovaldo Bolzan / 
Mara Gabriela Novy 
Quadri / Nei Fronza / 
Edwin Alexander 
Moncada Acevedo 

OBTENÇÃO DE FILMES 
POLIOLEFÍNICOS ADITIVADOS 
COM AGENTES 
ANTIMICROBIANOS À BASE DE 
PRATA PARA AUMENTO DA 
VIDA DE PRATELEIRA E/OU 
MANUTENÇÃO DA COR EM 
CARNES E PRODUTOS 
CÁRNEOS 

PI0917190-8 A2  28/08/2009 
Chr. Hansen A/S 
(DK) 

Dannemann , Siemsen, 
Bigler & Ipanema 
Moreira 

APERFEIÇOAMENTO DO 
CRESCIMENTO DE 
BIFIDOBACTERIAS EM 
PRODUTOS LACTEOS 
FERMENTADOS 

 

 
www.observatorios.org.br 

http://rotaagroalimentar.wordpress.com/ 

 
O Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Par aná - Setor Agroalimentar é uma produção mensal. 

Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 
O Sistema Fiep é contra o SPAM.  

As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema Fiep. 
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou renata.coelho@fiepr.org.br 

 
 
 


