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Exercício criativo

1. Raciocínio básico

Em atendimento ao desafio de comunicaçáo do presente edital, os textos que

compõem este exercício criativo (do presente raciocínio básico ao plano de comunicaçáo,

oportunidades de mídia positiva e identificação dos riscos à imagem, que virão a seguir)

foram elaborados a partir da perspectiva de um time de assessoria de imprensa que trabalha

integrado, em apoio e em consonância com os objetivos da Coordenação de Imprensa da

Unidade de Comunicação no planejamento e na execução da divulgação das ações, projetos e

programas do Governo do Estado de São Paulo para os públicos intemo e exterro; na

prestação de serviços e difusão das informações sobre os direitos dos cidadãos; na

qualificação dos debates para aperfeiçoamento das políticas públicas; no monitoramento da

cobertura midiática sobre a frea de atuação da pasta (realizando intervenções quando

necessárias); no relacionamento e atendimento das demandas de jornalistas, formadores de

opinião e veículos de comunicação diversos; na produção de conteúdo sob medida para cada

propósito e em suporte para plataformas diversas; na identificação, preparação e

acompanhamento de gestores, porta-vozes e representantes da pasta; na apuração e na gestão

da informaçáo para expansão e atualização permanente de banco de dados; na mensuração de

resultados e atualizações constantes ao planejamento.

O tema para o exercício criativo proposto neste edital é o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) e consideramos que o trabalho proposto no plano de ação, em específico, será

realizado de forma simultânea e como parte das atividades cotidianas descritas acima,

previstas no projeto básico deste edital, e pela mesma equipe de profissionais qualificados

sugerida mais adiante nesta proposta técnica.

O Ital integra a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A agência tem como

objetivo coordenar as atividades de ciência e tecnologia desenvolvidas para o agronegócio. O

Ital, uma dentre as unidades de pesquisa da Apta, realiza atividades de pesquisa,

desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhec

especificamente nas áreas de embalagem, transformação, conservação e segurança
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alimentos e bebidas. Dessa forma, o instituto contribui para o desenvolvimento regional,

inovação científica e tecnológica e fortalecimento da economia baseada no agronegócio.

O Ital é responsável pelo desenvolvimento de várias cadeias produtivas da

agroindústria e se destaca por desenvolver pesquisa e inovação sobre processamento e

embalagens, e tem foco também em projetos voltados à saúde do consumidor e na segurança

de alimentos. Para empresas, presta consultoria para o produtor envolvendo novos produtos

ou novas formas de processamento e oferece serviços de capacitação e análises. O instituto

conta com seis centros de pesquisas: Centro de Tecnologia de Cames (CTC), Centro de

Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec), Centro de Tecnologia de Frutas e

Hortaliças (Fruthotec), Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), Centro de Ciência e

Qualidade de Alimentos (CCQA), Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) e a

Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec), cada um desenvolvendo pesquisas em suas

áreas específicas, e com a colaboração de entidades do setor público e do setor privado.

O plano de comunicação paru a divulgação do trabalho realizado pelo Ital, portanto,

deve ter abordagens distintas para atingir dois públicos específicos: aquele ligado à

agroindústria, mais especificamente à indústria de alimentos; e o público consumidor. O

primeiro requer uma abordagem mais técnica, científica e acadêmica. Jâ o segundo, precisa de

uma linguagem mais acessível, exemplificativa a respeito dos resultados práticos do trabalho

do instituto na mesa e nos hábitos da população paulista.

A, Attachée de Presse entende que, no desafio de comunicação trazido pelo presente

exercício criativo, a divulgação das atividades do Ital deve obedecer aos preceitos da

Comunicação Pública, que visa atender ao dispositivo constitucional de publicidade e

transparência de atuação da administração pública, com a divulgação de informações de

interesse público e o envolvimento de toda a sociedade.

Zémor (1995, p. 1), um dos precursores dos estudos sobre Comunicação Pública na

França, considera que as funções e operacionalidades da comunicação pública devem guardar

coerência com as finalidades das instituições públicas. Desta forma, vamos buscar nos

valoresl do Ital a inspiração para definir as ações de comunicação.
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t Vulor"r, competência, comprometimento, excelência, integridade, responsabilidade, sustentabilidade, inovação
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2. Plano de Comunicação

Equipe e organização

Este plano para comunicar o trabalho realizado pelo Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) está dimensionado para ser executado concomitantemente e como parte das

atividades diárias desenvolvidas pela assessoria de imprensa da pasta. O time de prestadores

de serviço da Attachée de Presse é composto por dez jornalistas experientes na área de

comunicação pública, assessoria de imprensa, redes sociais e jornalismo que atuam de forma

escalonada e por meio de plantões, em esquema de prontidão, para dar cobertura na área de

relações com a mídia durante as 24 horas do dia, sete dias por semana, atender a demandas de

comunicação internas, planejar e executar ações de comunicação nas redes sociais, manter

informações atualizadas no website e em todos os canais de comunicação, articular ações com

parceiros a fim de otimizar resultados e dar apoio à Coordenação de Imprensa da Unidade de

Comunicação.

O time de profissionais é liderado pelo gerente de atendimento da conta, assessorado

por um coordenador de atendimento, e uma equipe de oito assessores de imprensa. O

expediente comercial se inicia às 6h e se enceffa às 22h. Fora do horário comercial, as

atividades e o atendimento são realizados pela equipe de assessores de imprensa, em escala de

revezamento semanal de plantão, em regime de prontidão. O plantonista está sempre sob a

supervisão do coordenador e do gerente de atendimento.

Atividades estruturantes

A comunicaçáo é indispensável dentro de uma organização. Por meio dela pode-se

alcançar os objetivos da instituição, tornar conhecida entre a comunidade que está inserida,

relacionar-se com a rede interna utilizando as ferramentas disponíveis, e atender com

excelência o público-alvo. A rotina bem executada de atividades de supofte ao planejamento,

às ações, ao atendimento e à produção de conteúdo pela assessoria de imprensa,pata todos os

assuntos estratégicos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, é a base para que todo o

trabalho desenvolvido pela equipe tenha êxito e atinja os objetivos definidos com a

Coordenação de Imprensa da Unidade de Comunicação. Isto é, o monitoramento preciso e

ágil dos fluxos de informaçáo,a gestão da alimentação diária do banco de dados da Unidade
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de Comunicação, a produção de relatórios quantitativos e analíticos, a estruturação de um

relacionamento profissional sólido com jornalistas, formadores de opinião e veículos de

comunicação e a at:ualização âgil e constante das informações nos canais digitais.

O monitoramento do fluxo de informações inclui a escuta das principais rádios e o

acompanhamento em tempo real dos principais telejornais em veiculação no estado, a análise

do noticiário impresso, eletrônico e online por meio de clipping, a avaliaçáo das repercussões

dos assuntos de interesse da Secretaria, ou seja, do Govemo do Estado de São Paulo, nas

redes sociais e demais meios digitais.

É importante que programas jornalísticos de grande audiência e que ditam a agenda da

mídia e influenciam a formaçáo da opinião pública no estado sejam acompanhados em tempo

real e que a equipe de assessoria de imprensa tenha contato direto com os profissionais

responsáveis por sua produção, edição e apresentação. Caso a cobertura jornalística destes

aborde temas sensíveis, a equipe de assessoria de imprensa garante, assim, acesso imediato

para fomecimento de informações, notas, correções ou disponibilizaçáo de porta-vozes, de

forma alinhada à estratégia e às orientações da Coordenação de Imprensa da Unidade de

Comunicação. Esse trabalho de acompanhamento e relacionamento mais intenso se inicia pela

manhã, às 6h, focado no noticiário eletrônico matinal, percoffe o jornalismo vespertino e se

enceffa com os jornais de rede do período noturno, veiculados até as 22h.

A atenção às informações que têm origem nas redes sociais e aplicativos de troca de

mensagens, entre outros meios digitais, também é atividade imprescindível na atualidade para

que a assessoria de imprensa planeje e atue com uma compreensão maior sobre o momento e

o contexto, podendo inclusive enxergar novas oportunidades de mídia positiva e antecipar

possíveis crises de imagem. As interações de internautas que ocorrem no ambiente de perfis

de veículos tradicionais ou perhs de influência local, jornalistas, personalidades influentes e

formadores de opinião trazem importantes indicativos para o trabalho de comunicação.

Já o controle das atividades, tanto quantitativo quanto qualitativo, por meio de

relatórios e análises, além do abastecimento e atualizaçã,o de informações no banco de dados

da Unidade de Comunicação é uma tarefa de rotina que requer atenção, sendo executada de

maneira sistêmica e de acordo com os parâmetros defrnidos pelo órgão central do Sistema de

Comunicação do Govemo do Estado de São Paulo. O banco de dados bem organizado e

atualizado economiza tempo e garante a precisão das informações prestadas

A efetividade dos resultados do trabalho da assessoria de imprensa também depende

de um mapeamento detalhado da mídia paulista, das áreas de influência de cada veículo

comunicação e do conhecimento sobre as especificidades de cada região do estado. A rotina
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de atendimento às demandas de imprensa e acompanhamento do noticiário possibilita a

construção de uma ferramenta de relacionamento muito mais completa do que um simples

mailing. Um documento que vai além das informações básicas de nomes, veículos, cargos,

endereços e contatos de jornalistas. Um material que contém análise sobre as linhas editoriais

dos veículos e breves perfis dos jornalistas que trabalham no estado, com breve histórico das

relações e publicações.

Essas informações também podem enriquecer o banco de dados, subsidiar o

planejamento para divulgação de pautas e para gestão de crises. A informação é a matéria-

prima da comunicacao e do relacionamento institucional com a imprensa. Construir uma

relação de confiança e credibilidade com os veículos de comunicação passa pelo fornecimento

de informações de qualidade. As lideranças devem estar preparadas para atuar como porta-

vozes olrciais do ltal e para isso devem passar por capacitação para atuarem como fontes para

a imprensa. A Attach,ée de Presse conta com um programa de mídia training que irá preparar

pofta-vozes e produzir materiais de apoio para a preparação destes antes de entrevistas ou

eventos em que estarão representando a instituição.

Informações Processadas

O desafio da comunicação neste exercício é capturar a riqueza e diversidade das

informações científicas produzidas pela comunidade de pesquisadores do Ital, adaptâ-las para

um vocabulário leigo, gerando produtos de inteligência com qualidade e precisão e,

principalmente, compartilhá-las de forma ríryida e eficiente com a sociedade.

A rotina de atendimento e organizaçã"o das atividades estruturantes do trabalho da

assessoria de imprensa descritas anteriormente, como parte da metodologia de trabalho da

Attachée de Presse, dá suporte à execução do plano de ação para divulgação do Ital e dos

diversos temas afeitos às áreas de embalagem, transformação, conservação e segurança de

alimentos e bebidas. Por se tratar de um órgão público, o Ital possui a necessidade de se

comunicar com a esfera pública, sem excluir nenhum segmento da população. Porém, isso

não impede a segmentação do público para uma estratégia mais certeira.

O Plano de Ação tem como objetivo otimizar o processo de comunicação

institucional, identificando e aperfeiçoando os canais de comunicação, definindo

públicos, a periodicidade da informação e a qualificação dos conteúdos. Tem como
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básica estabelecer diretrizes, objetivos e estratégias para a prâtica da comunicação e

divulgação do referencial estratégico, jâ consolidado, e ampliar a comunicação de nicho e a

comunicação com a sociedade, otimizando o uso dos canais de comunicação existentes e

propondo novos formatos e novos canais, sempre privilegiando a linguagem, a forma e os

meios de divulgação de acordo com cada público estratégico identificado.

As instituições de pesquisa e agências de fomento estão cada vez mais conscientes

sobre a importância da divulgação da produção científica brasileira não apenas entre a

comunidade científica, mas, sobretudo, para que o conhecimento científico se torne acessível

para a sociedade, para que possa ajudar o cidadão a decidir sobre suas ações, decisões e

formas de consumo. Neste contexto, a divulgação do conhecimento científico para o público

em geral é vista cada vez mais como uma ferramenta de inclusão na sociedade, onde a

comunicação é abordada como um instrumento não apenas de disseminação da informação,

mas também para a formação de uma cultura científica no país. Para Bueno (2001), "a

importância da ciência e da tecnologia para o cidadão do novo milênio, extremada pelo

advento da Sociedade da Informação e da Nova Economia, requer de todos, e especialmente

dos multiplicadores de opinião, uma tomada de posição" (BUENO, 2001: 169-170).

No entanto, a tradução da linguagem científicapara o cidadão leigo é um dos grandes

desafios dos responsáveis pela cobertura e divul gaçáo do conhecimento científico voltado a

esse público. Jâ para o público que consideramos de nicho (o jomalismo especializado e a

agroindústria), a abordagem poderá conter elementos que possam dar a possibilidade ao editor

ou repórter de humanizar amatéria, que deverá manter os elementos técnicos característicos e

necessários ao se escrever sobre ciência, porém, com informações que podem suscitar o

interesse em contar uma história a respeito do cientista, ou do grupo de pesquisadores, ou

mesmo das etapas da evolução da pesquisa, de forma que esses públicos possam se

identificar.

Igualmente importante, será considerado o papel do jornalismo cientíhco e do

jornalismo de negócios, uma vez que a indústria de alimentos no Brasil representa 9,6Yo do

PIB, produz 250 milhões de toneladas de comida por ano, sendo o segundo maior exportador

de alimentos do mundo, e gera 1,6 milhão de empregos formais e diretos2

'RgtA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos
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O Ital produz vários tipos de trabalhos científicos cujo conteúdo é a fonte primária de

informações. Os vários laboratórios, centros de pesquisa e departamentos produzem

informações e dados que são utilizados nos diferentes processos de comunicação da

instituição com os seus diversos públicos-alvo. Há, também, uma riqueza enorme de

atividades que acontecem na comunidade de pesquisadores, como participação em congressos

e seminários, em grupos de estudos e de discussão a respeito de pesquisas em andamento,

realização de visitas técnicas, consultorias e apoio intelectual para proposição de políticas

públicas, ou seja, todas as atividades extracuniculares que acontecem dentro do Ital e que

trazem uma dimensão humana ao trabalho científico realizado. Compartilhar essas atividades

com o grande público é uma forma de mostrar a atuação do Ital, humanizar o pesquisador,

uma figura muitas vezes percebida como distante, e popularizar, por meio da simplificação e

adaptação da linguagem, o conteúdo de origem científica.

Autores como Goldhaber (1991) entendem que a comunicação nas organizações é

composta de fluxos de mensagens processadas numa rede de relacionamentos

interdependentes. Burkett (1990) argumenta que no mundo da cobertura jornalística da

pesquisa científica, mais do que o resultado delas, há uma gama de histórias maravilhosas por

trâs a serem contadas, incluindo os fatores humanos envolvidos como erros, acidentes e sorte.

Assim, para ampliar nosso público e aproximar a ciência do cidadão, de forma que ele

compreenda a complexidade de fatores e das atividades desenvolvidas pelo Instituto e os

beneficios práticos que os resultados dos trabalhos e dos produtos desenvolvidos com a ajuda

da ciência praticada ali, é fundamental uma comunicação mais direta, acessível e constante,

feita por meio de canais de comunicação adequados ao público leigo.

Dessa forma, criar um produto de comunicação interna que possibilite obter

informações em tempo real sobre trabalhos sendo realizados, participações em congressos,

temas relevantes e assuntos de interesse geral ligados à produção intelectual do [tal, será

fundamental para se criar uma rede de informações que serão usadas tanto para a divulgação

interna, como servir de apoio - dados, resultados, novos produtos, novas descobertas - para

sugerir pautas gerais e também regionalizadas e segmentadas com apelo midiático. Um

objetivo secundário, mas não menos relevante, é dar visibilidade ao dia a dia dos

pesquisadores e de todas as atividades extracurriculares que acontecem dentro da instituição e

que trazem uma dimensão humana ao trabalho científico realizado pelo Ital.

Para esta proposta, a Attachée de Presse irâ fazer o levantamentos das info

pafür de análise de documentos e de pesquisas e de realizaçã"o de entrevistas com
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profissionais envolvidos para identificar os objetivos do Ital e assim estabelecer diretrizes

pafaa comunicação institucional, orientar suas atuações e garantir que a comunicação respeite

os mesmos princípios e valores, independentemente do tema ou do público que visam atingir.

Após esse levantamento, irâ destacar três jornalistas da assessoria de imprensa para

planejar a criação do novo veículo intemo de notícias, disponível em versão virtual e que,

uma vez implantado, seguirá sendo da responsabilidade da equipe a sua manutenção,

atualização e periodicidade de veiculação, fatores que serão deflrnidos em conjunto com a

Coordenação de Imprensa da Unidade de Comunicação.

Esses profissionais também serão os responsáveis pelo relacionamento com outras

áreas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, como a Coordenadoria de

Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), o Instituto Agronômico, Instituto Biológico,

Instituto de Economia Agrícola, entre outros, para levantar informações que possam

enriquecer pautas e ampliar o escopo da notícia, possibilitando uma integração entre os

setores internos de forma que percebam que todos estão sob um mesmo guarda-chuva e

podem trabalhar de forma colaborativa e complementar na divulgação de suas conquistas.

Esse trabalho integrado vai também embasar a divulgação das ações relacionadas aos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentávet3 IOOS; do Governo do Estado de São Paulo,

demonstrando o compromisso do Estado com a Agenda 2030 da ONU, vma vez que as

atividades desenvolvidas pelo Ital atendem diretamente aos ODS 1,2,3,8,9 e 12.

As informações compiladas e transformadas em notícias, serão também trabalhadas

juntos aos conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

(CONSEA/SP), e de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (CedaflSP), desta forma, os

conselhos terão informações atualizadas para usar como apoio em suas atuações.
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Os Ob¡"tiuos cle Desenvolvir.nento Sustentável são urna agencla rnuncli¿rl aclotacla cluraute a Círpula clas Nações

Unidas sobre o Desenvolvin.rer.rto Sustentável em setembro de 20 l5 composta por l7 objetivos: lErradicação da

pobreza; 2 Forne zero e agricultuta sustentável; 3 Saúrde e bem-estar; 4 Educação cle qualiclacie; 5 lgualclacle de

gônelo; 6 Água lirnpa e sanearnento; 7 E,nergia lirnpa e acessível; 8 Trabalho cleceute e ct'escimento econôntic

9 l¡ovação e iufraestlutura; l0 Reduçào das clesigualclades; I I Cidades e comttnidades sustentáveis; l2
Consumo e produção responsáveis; l3 Ação contra a nrudança global clo clirna; l4 Vida na irgua; I 5 Vida
terrestre; l6Paz,justiça e instituições; e l7 Parcelias e tneios de ir.npleurentação. Fonte:

http:i/www.casacivil.sp. gov.br/ods/
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Informação, um prato completo para cada paladar

Como vimos, o plano de comunicação tem como proposta básica estabelecer

diretrizes, objetivos e estratégias para a práfüca da comunicação e a qualiflrcação dos

conteúdos. No âmbito extemo, visa atender ao dispositivo constitucional de publicidade e

transparência de atuação da administração pública, divulgando a produção científica

desenvolvida no Ital, assim como os resultados práticos para o cidadão.

Inicialmente, será feito um mapeamento de veículos de nicho como as revistas da

Fapesp, Suíno Cultura Industrial, Agrofest, Ingredientes e Tecnologias, Lácteos, Alimentare,

Packing, Embanews, para ampliar o mailing de nicho e trabalhar para garantir maior presença

nessas publicações e conquistar espaços nas que ainda não foram trabalhadas, incluindo

publicações produzidas regionalmente em todo o Estado de São Paulo.

Considerando o rico material já produzido e disponível, além da grande capacidade de

produção de conteúdo pelo ltal, a assessoria de comunicação farâ a avaliação de artigos já

publicados em periódicos e meios acadêmicos e poderá traduzir em linguagem mais didática e

prárticapara o público leigo, de forma simples e com exemplos práticos que impactam na vida

do consumidor/sociedade, servindo de base para pautas a serem oferecidas para a imprensa,

para jornalistas que cobrem ciências, cotidiano, negócios, saúde e bem-estar. Essa ponte entre

os autores do artigo acadêmico e a imprensa em geral é importante para minimizar os

conflitos (ou ruídos) de comunicação jâ característicos dessa relação e para garantir a

assertividade da informação passada ao público consumidor/sociedade.

O mesmo material preparado para sugestões de pauta, podem virar conteúdo para as

redes sociais, com formatos adaptados a cada uma delas. Nessa proposta, vamos ativar um

perfil oficial no Linkedln para atingir empresas e seus gestores e também a imprensa

especializada, disponibilizando conteúdo para essa mídia, com artigos produzidos pelo corpo

técnico dos centros de pesquisas, com apoio da assessoria de comunicaçáo, para serem

postados semanalmente.

Propõe-se que seja estabelecida uma Agenda de Efemérides, com datas

comemorativas ou especiais como Dia do Engenheiro Agrônomo, Dia do

Consciente, Dia Mundial da Alimentação, Dia Nacional da Agricultura e outros; agenda
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Feiras, cursos e eventos, com calendário de oportunidades que podem render pautas diversas e

que podem extrapolar o core do Instituto, como por exemplo, pautas nas área ambientais, de

sustentabilidade, comportamento, educação.

Paralelamente, iremos elencar as principais datas, de acordo com os critérios defrnidos

pelos dirigentes do Ital e dos centros de pesquisas e pela Coordenação de Imprensa da

Unidade de Comunicação. Eventos são considerados de grande importância para divulgar,

informar e manter vínculos de reciprocidade com seus públicos. Eles permitem que a

instituição ganhe visibilidade, inclusão e participação, o que fortalece sua identidade

institucional e sua imagem positiva perante à sociedade.

Como sugestão, iremos produzir material especial para um grande evento em outubro,

quando é celebrado o Dia Mundial da Alimentaçã"o, que podemos chamar de Mês da

Alimentação Consciente. Na oportunidade, faremos um plano de comunicação que envolva

toda a cadeia produtiva da agroindústria, com a compilação de informações dos vários centros

de pesquisas, produção de press kit que contenha artigos, dados científicos e econômicos e

informações sobre produção sustentável, alimentação saudável e resultados das pesquisas

aplicadas na indústria, que chegam à mesa dos cidadãos. O evento terá um espaço especial

dentro do canal do YottTube do Ital, com webinqrs e debates com programação em versões

diferentes, uma voltada ao público de nicho e outra voltada para os novos públicos:

comunidade escolar do ensino fundamental e médio,paÍa universitários e imprensa em geral.

Os pontos altos do evento serão transformados em conteúdos de animação para serem

compartilhados em listas de transmissão por meio do aplicativo WhatsApp e para as redes
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Para atender ao objetivo de ampliar a presença do Ital e os centros de pesquisas nas

publicações de nicho e na imprensa não especializada, sugerimos a criação de um programa

de visitas guiadas aos centros de pesquisas do Ital que promova o compartilhamento de

conhecimento e possibilite o público vivenciar um ou mais processos de produção,

testemunhar o funcionamento dos diversos equipamentos utilizados nos laboratórios, ter

acesso aos porta-vozes no local e às informações que possibilitem o desenvolvimento de

relacionamento mais estreito entre imprensa e Ital, e hnalmente promova o desenvol

de várias pautas que levarão o nome do instituto aos seus públicos de interesse e à

em geral. Esse tipo de ação também será construída de forma a atender veículos de imprensa
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de cidades do interior, que serão selecionadas entre os principais em cada região e terão suas

despesas patrocinadas para a viagem de visitação, deslocamento e alimentação, com apoio dos

stakeholders do setor de alimentos, bebidas e embalagens.

Para estreitar relacionamento com a imprensa do interior e ampliar o escopo de temas

afeitos ao Ital presentes na imprensa, também será elaborada uma agenda de visitas às

redações de veículos de imprensa das principais cidades de cada macroregião do Estado, com

a apresentação e entrega de press-kil, materiais informativos e das publicações produzidas

pelo Ital. As visitas às redações serão acompanhadas, sempre que possível, por um pofta-voz

regional ou representante local da Secretaria da Agricultura e Abastecimento para falar dos

planos e acontecimentos relacionados àquela região e cidade.

Informação para a alimentação consciente

A mudança de comportamento dos consumidores com o aumento do consumo de

orgânicos em decorrência da preocupação com a saúde e a disponibilidade de informações

sobre o que se consome, seguida das informações gerais sobre as condições do planeta, da

natureza e de tudo que se extrai dela são oportunidades para mostrar que as pesquisas e

produtos desenvolvidas pelo Ital são cientificamente desenvolvidos para que atendam o que o

consumidor busca: qualidade, sabor, saudabilidade e com uma produção responsável

ambientalmente. Nesse escopo, trabalhando o conteúdo produzido pelos resultados da atuação

do ltal, inclusive com olhar específico para o setor de embalagens, se faz importante um

trabalho de prestação de serviço à sociedade por parte do ltal. Desta forma, a criação de um

podcast semanal para levar aos ouvintes as novidades em termos de processamento de

alimentos, embalagens, dicas de como escolher e conservar alimentos, receitas e as últimas

descobertas produzidas no ltal, é um produto a ser implementado dentro dos novos meios de

comunicação que a assessoria de comunicação pretende implantar.

Um outro produto que se mostra extremamente atraente, e pode ser replicado tanto por

emissoras de rádios e TVs, quanto pelas redes sociais, é o quadro Minuto da Alimentação

Consciente. Trata-se de uma animação simples, com a reprodução de imagens sendo

por um lápis em um papel em branco, cujo roteiro conta histórias do caminho de cada

alimento, do plantio à colheita, passando pelo processamento e chegando às prateleiras dos
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mercados e ao prato do consumidor. A ênlase será dada ao momento do processamento,

mostrando que o alimento processado é o que garante as milhões de refeições necessárias à

população brasileira. Nesse quadro também serão desenhados roteiros para explicar o que são

alimentos orgânicos, alimentos naturais, alimentos processados, alimentos ultraprocessados e

quais as diferenças entre eles. Ao final de cada quadro, a mensagem "Pergunte ao Ital",

seguido de endereço eletrônico, permitirá ao ouvinte, telespectador ou usuário de redes

sociais, formular pedidos sobre o que quer ver e saber nos próximos quadros. Desta forma, o

conteúdo será produzido a partir das dúvidas e necessidades do cidadão.
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Ital, saudável aos 80

Em 2023, o Ital completa 80 anos. O Ital jâ se consolidou como referência no mercado

nacional na realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica,

inovação e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem, transformação, conservação e

segurança de alimentos e bebidas . Para a celebrar a data, sugerimos um plano de comunicação

à parte, com produção de material institucional e eventos voltados à agroindústria, à

comunidade científrca e ao cidadão.

Para marcar as celebrações, a assessoria de comunicaçáo irâ produzir uma publicação

institucional apresentando a história do Instituto e seus centros de pesquisa, destacando as

principais pesquisas realizadas nas últimas décadas por cientistas do Ital. Haverá destaque

também para as contribuições práticas para o mercado de alimento e para a população em

geral. A publicação terâ espaço destinado ao homem do campo, o pequeno produtor e à

alimentação saudável.

Uma série de eventos, virtuais e presenciais, será produzida ao longo do ano. Cada

evento destinado a um público específico. Para a comunidade científica, webinars, seminários

e encontros cujos conteúdos serão definidos de acordo com cada tema e convidados. O

mesmo para a agroindústria, com rcalizaçã,o de encontros nos centros de região do Estado de

São Paulo, com conteúdo prático, workshops e com palestras voltadas ao mercado e ao

produtor, com disponibilizaçã,o de assistência técnica itinerante.

Para a sociedade em geral, os eventos terão um viés prático, com visitação de escol

aos centros de pesquisa, workshops de produção de pães e chocolates, por exemplo,

conversas com os cientistas, em um produto que chamaremos; "Conheça um cientista",
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Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 3253-3004
!jit2



Attachée
de presse
comunicaçåo integrada

o pesquisador participa de roda de conversa com estudantes da rede estadual de ensino e conta

o dia a dia de um cientista.

\
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3. Oportunidades de mídia positiva

O trabalho de pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão

do conhecimento realizado pelo Ital nas áreas de embalagem, transformação, conservação e

segurança de alimentos e bebidas abre um enoffne leque de oportunidades de mídia positiva.

Entretanto, conforme apresentado no plano de ação, é necessário expandir os horizontes para

além dos públicos de relacionamento habitual do instituto, ligados ao agronegócio, à pesquisa

científlrca e à indústria de alimentos, adaptando o acúmulo de conhecimento adquirido ao

longo dos quase 80 anos da instituição e os trabalhos cotidianos realizados a uma linguagem

coloquial.

O primeiro aspecto que pode ser explorado como oportunidade de mídia positiva é

justamente a quantidade de informação de qualidade já disponível. Ao longo da sua história

foram muitos estudos, pesquisas e publicações que, compreendidas pelo impacto que causam

na vida do cidadão comum, de forma prâtica e exemplificativa, podem render pautas de

comportamento, consumo, curiosidades, alimentação, saúde, tecnologia, economia, economia

doméstica, etc. O conhecimento adquirido pelo instituto e as publicações científicas, o

trabalho de pesquisa e de assistência tecnológica realizados no dia a dia, a inovação como

estímulo permanente, dando suporte, graças a uma adaptação da linguagem e aplicação

prëttica do conhecimento, a pautas ligadas aos hábitos de vida do cidadão comum.

Trata-se de uma forma de apresentar a instituição, sua tradição e credibilidade a um

público que a desconhece, apesar de existirem vários exemplos no dia a dia de como Ital

beneficia o cidadão. Cabe à assessoria de imprensa aplicar o conhecimento às questões

práticas da vida cotidiana, adaptando a linguagem, e ofeftar aos veículos de comunicação de

acordo com as oportunidades que surgem do relacionamento diário, efemérides, sazonalidades

e curiosidades.

O segundo aspecto a ser explorado para ampliar a exposição positiva da imagem do

Ital é a abundância de datas em que o instituto, seus trabalhos e profissionais podem ser

inseridos no contexto da cobertura jornalística.Para citar apenas algumas das datas em que o

instituto poderia ser fonte de informações pertinentes, adaptadas ao tema: Dia Mundial do

Consumo Consciente (15/10) ou o Dia Mundial da Alimentação (16ll0), Dia do Padeiro (817),

Dia do Querjo (2011), etc. A celebração dos 80 anos do Ital em 2023 é uma data espec

dentro desse calendário de possibilidades.
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O terceiro aspecto que vale ser destacado como oportunidade de mídia positiva é o

momento pós-pandêmico. Durante os últimos 18 meses o jornalismo mundial falou de

ciência, exatamente por causa da necessidade de esclarecer a população com informações de

interesse público, verdadeiras, promover o autocuidado por meio da comunicação de

qualidade e adaptada à linguagem leiga, de uma forma inédita na história da Humanidade. Em

particular no Brasil, há uma polarização que coloca de um lado o conhecimento e o método

científico e, de outro, o "negacionismo" e o charlatanismo. Pode-se dizer que uma herança

que o período deixará é um maior apreço da imprensa pela ciência e uma experiência maior

dentre os jornalistas sobre a cobertura científica. Essa tendência pode ser aproveitada pela

comunicação para abrir mais espaços para as pautas originadas na ciência, mas que podem ser

bastante práticas e de utilidade pública.
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4. IdentifTcação de riscos à imagem

Entre os riscos à imagem do ltal, um aspecto que pode abrir possibilidades de crise é o

desconhecimento ou confusões em relação ao propósito do Ital, originados na indistinção que

o público em geral faz entre os alimentos processados e os ultraprocessados. Com o discurso

pela qualidade de vida e pela saúde cada vez mais presente nos nossos dias, estimulando o

consumo de produtos naturais e o crescimento da oferta dos produtos orgânicos, existe a

difusão de informações imprecisas ou a negligência completa em relação ao que é, de fato,

um alimento processado. Pela faha de distinção entre os alimentos processados e

ultraprocessados na abordagem que muitos influenciadores fazem quando vão promover suas

dietas saudáveis, por exemplo, boa parte do público acaba por vincular a palavra processado a

malefícios à saúde, em oposição aos alimentos In Natura.

Tal interpretação pode levantar dúvidas sobre o relacionamento do instituto com a

indústria de alimentos e o seu papel social e sua posição no Agronegócio. O melhor caminho

para evitar esse viés negativo na exposição da imagem do Ital, seja pela questão da

desinformação sobre o que é um alimento processado ou pela dúvida sobre o papel efetivo

que o instituto desempenha, é difundir informações didáticas e práticas sobre a importância

dos alimentos processados para a garantia do abastecimento, a preservação da biodiversidade

e a promoção da saúde da população, visando o público em geral.

Outro aspecto que pode levar à exposição negativa da imagem do Ital é um conhecido

conflito existente entre jomalistas e cientistas no processo de divulgação científica. Enquanto

os primeiros querem difundir informação para o maior número de pessoas, simplificando-as,

os últimos prezam pela precisão técnica e terminológica. Apesar de ser um aspecto de fácil

solução por meio de treinamentos e imersões, a ausência de um trabalho focado na preparação

e interação de ambas as categorias profissionais pode minar as oportunidades de mídia,

ìsolando o conhecimento sobre trabalho do instituto ao seu público de relacionamento

cotidiano. Este cenário de isolamento, inclusive, potencializa a possibilidade de crise pelo

desconhecimento açerca dos alimentos processados ou pela real relação do Ital com o

agronegócio.
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5. Análise diária de imagem

03/0112020 - 6u feira

Principais notícias

A principal notícia do dia foi o oferecimento de bolsa de pós-doutorado em Processos

Térmicos de Alimentos, pelo Ital. Pequena repercussão na mídia especializada.

Aspectos positivos

O anúncio aproxima o instituto da população e destaque seu papel na produção de

conhecimento em processos nas diversas etapas da produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Esse tipo de pauta precisar ser melhor frabalhada, principalmente com veículos

especializados.
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1410112020 - 3" feira

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre os desafios e inovação em produtos cárneos,

apontando que o segmento demanda soluções para preservação de sabor e textura, otimização

de processos de produção, saudabilidade e atendimentos de novas tendências, entre outras.

Aspectos positivos

A matéria reforça o papel do Ital em gerar conhecimento nos diversos segmentos da

produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

A maior parte do conteúdo institucional gerado pelo Ital é bastante técnico, embora

seja de grande valor para o desenvolvimento do setor e de vital interesse para a alimentação

da sociedade em geral, ele acaba sendo pouco trabalhado junto aos veículos especializados e

também na grande mídia.

Será muito importante o trabalho de adequação do discurso, trazendo esses temas

maneira mais palatável ao grande público.
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1810112020 - Sábado

Principais notícias

O assunto principal foi a matéria de serviço, veiculada na Folha da Região, sobre

como evitar pragas urbanas durante o verão. O pesquisador do Instituto Biológico (IB-

APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco José

Zorzenon, trouxe informação de como se prevenir das chamadas pragas urbanas.

Sendo uma matéria de interesse público, teve pouca adesão da grande mídia.

Aspectos positivos

A matéria aproxima o trabalho do IB-APTA da sociedade em geral, não ficando

restrito ao caúúer técnico do instituto.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspectos negativos

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada pela pasta. Cada órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) produz estudos ou desenvolve tecnologias

que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário adaptação do discurso nos caso

de material técnico e melhor venda das pautas quando relacionadas ao interesse coletivo.
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1910112020 - Domingo

Principais notícias

A matéria de serviço sobre pragas urbanas, veiculada no dia 18, foi o assunto que

reverberou na mídia do interior. Sendo uma matéria de interesse público, teve pouca adesão

da grande mídia.

Aspectos positivos

A matéria aproxima o trabalho do IB-APTA da sociedade em geral, não ficando

restrito ao carítter técnico do instituto.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada pela pasta. Cada órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) produz estudos ou desenvolve tecnologias i-.:r.

que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necess ário adaptação do discurso nos casos

de material técnico e melhor venda das pautas quando relacionadas ao interesse coletivo.
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2110112020 - 3" feira

Principais notícias

O noticiário do dia trouxe pouca repercussão sobre os novos equipamentos, bolsas,

infraestrutura e iniciativas que modernizam o ltal.

Além de instalações e reformas, a instituição realizou várias ações estratégicas como a

criação do Centro de Inovação em Proteína Vegetal.

Mesmo sendo pauta de interesse público, o material teve baixa adesão na grande mídia

e também nos veículos especializados.

Aspectos positivos

Como em outros anúncios, o material destaca o protagonismo do instituto na produção

de conhecimento em processos nas diversas etapas da produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Esse tipo de pauta precisa ser melhor trabalhada, principalmente com veículos

especializados.
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2210112020 - 4" feira

Principais notícias

As notícias que tiveram destaque no dia foram, a Transferência de Conhecimento /

Calendário de eventos 2020 do Ital, que prevê 44 atividades, com programação de 34 cursos,

quatro workshops e dois seminários, além de simpósio, conferência, reunião nacional e

semana tecnológica.

E o anúncio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

sobre as norrnas e procedimentos para a obtenção do selo Arte - uma chancela do governo

federal que autoriza a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como queijos,

mel e embutidos. A medida beneficia os produtores de queijos artesanais, charcutaria e outros

embutidos de origem animal, que se inserem na categoria Agroindústria de Pequeno Porte,

que agora terão segurança jurídicapara comercializar seus produtos.

Os dois anúncios tiveram pequena repercussão. Mesmo sendo pautas do interesse

público, não tiveram adesão na grande mídia e também nos veículos especializados.
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Aspectos positivos

Como em outros anúncios, o material do Ital destaca o protagonismo do instituto na

produção de conhecimento em processos nas diversas etapas da produção de alimentos. No

caso selo Arte, a medida beneficia os pequenos produtores.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negatrvos

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo
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Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada pela pasta. Cada órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) produz estudos ou desenvolve tecnologias

que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário adaptação do discurso nos casos

de material técnico e melhor venda das pautas quando relacionadas ao interesse coletivo.

\
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre os produtores de banana do Vale do Paraíba

receberem treinamento do Prosaf (Programa de Sanidade em Agricultura Familiar) sobre

como combater as brocas que atacam abananeira utilizando controle biológico.

Organizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o

evento serâ realizado nos dias 28 e 29 de janeiro, das th às 17h, no Polo Regional Vale do

Paruiba, em Pindamonhangaba - Av. Antônio Pinheiro Jr, 4.009, bairro Ponte Alta. Gratuito,

o evento visa "transferir conhecimento aos pequenos produtores visando a aplicação do

método no manejo destas pragas".

Aspectos positivos

Como em outros anúncios, o material destaca a preocupação da SAA com o produtor

rural e destaca a disseminação de conhecimento em processos da produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pautas de serviço que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgão da SAA

produz estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É

I
Attachée de Presse Comunicação

Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo
Tel. (1 1) 32s3-3004
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necessário adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas

quando relacionadas ao interesse coletivo.

\
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2610112020 - Domingo

Principais notícias

As duas principais matérias do dia foram sobre o aumento de pragas urbanas, que ftaz

a fala do pesquisador do Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco José Zorzenon, com medidas de prevenção

e o manual de sucos para o verão, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento dos

Agronegócios (Codeagro).

Aspectos positivos

A matéria sobre pragas urbanas aproxima o trabalho do IB-APTA da sociedade em

geral, não ficando restrito ao carâfer técnico do instituto. Na veiculação sobre receitas para

sucos, destaca a SAA na aproximação com o grande público e a disseminação de

conhecimento em processos nas diversas etapas da produção de alimentos.

Medidas sugeridas

Pautas de serviço que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgão da SAA

produz estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É

necessário adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas

quando relacionadas ao interesse coletivo.
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0110212020 - Sábado

Principais notícias

O principal assunto foi a retomada do crescimento nas lavouras de algodão. As

lavouras de algodão conquistam novamente os produtores rurais da região de Rio Preto, que

por mais de uma dêcada não enxergavam muita perspectiva com a cotonicultura.

Investimentos em novas variedades de sementes, mudança no calendário de plantio e

melhores negociações com o mercado de exportação, deram novo impulso para o setor. Na

região de Votuporanga, onde estão as maiores plantações de algodão do Noroeste do estado

de São Paulo, os produtores estão expandindo as áreas plantadas'

No levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA) - órgão da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - na safra de algodão 2019, a ârea de

plantio, estimada em 13,8 mil hectares, é 56o/o maior que a verificada na safra passada.

Aspectos positivos

A matéria destaca o monitoramento da SSA nas lavouras do estado e sua preocupação

com o desenvolvimento do setor.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, T0 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa de melhor trabalho pela pasta. Cada ôrgão da SAA

produz estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É

necessário adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas

quando relacionadas ao interesse coletivo.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Princioais notícias

As duas principais notícias do dia foram sobre o Ital. A primeira é sobre o instituto

atingir 93,8o/o de satisfação entre os usuários, no ano de2019, a segunda foi a entrevista de

Luis Madi, sobre o alimento do futuro. As duas matérias tiveram pequena repercussão na

mídia.

Aspectos positivos

A matéria reforça o papel do Ital em gerar conhecimento nos diversos segmentos da

produção de alimentos e como seu trabalho tem atingido ótimos índices de satisfação.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos

Medidas sugeridas

Pautas que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgão da SAA produz

estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário

adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando

relacionadas ao interesse coletivo.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre a publicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) de orientar responsáveis e educadores sobre quais alimentos escolher.

A alimentação de crianças e adolescentes é parte importante do desenvolvimento. Na fase

escolar, a escolha adequada de alimentos que serão colocados na lancheira contribuem para

criar hábitos saudáveis no dia a dia dos alunos.

Com apoio do livro "Lancheira Saudável", publicado pela SAA, a nutricionista Milene

Massaro dá algumas dicas para pais e educadores.

"O lanche escolar faz pafie da rotina alimentar e também é uma refeição muito

importante, pois ajuda a fornecer condições favoráveis para que a criança atinja seu

crescimento e mantenha uma boa saúde, além de disponibilizar a energia necessária para

garantir a concentração e disposição no momento dos estudos", afirrrra a nutricionista.

Matéria de interesse público que teve pouca repercussão na mídia.
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Aspectos positivos

A matéria reforça a preocupação da SAA com a alimentação saudável

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 1 0 andar - CEP. 0 I 533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Pauta que precisa de melhor trabalho pela pasta. Cada órgáo da SAA produz estudos

ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário

adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando

relacionadas ao interesse coletivo.

Neste caso em especial, o material precisa ser vendido aos grandes veículos de

imprensa. Nos últimos anos a preocupação com a alimentação tem se tornado um dos

assuntos mais discutidos pela população. Reforçar esses aspectos, destaca o papel da pasta e

sua preocupação com a sociedade, principalmente com crianças e jovens.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre a publicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) de orientar responsáveis e educadores sobre quais alimentos escolher e

o projeto de saúde preventiva apresentado pela Famema, que conta com pesquisadores do ltal.

Todas as matérias são de interesse público e tiveram pouca repercussão na mídia.

Aspectos positivos

As matérias reforçam a preocupação da SAA com a alimentação saudável, estudos

para produção de alimentos e saúde preventiva.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pautas que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgão da SAA produz

estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário

adapiação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando

relacionadas ao interesse coletivo.

Neste caso da lancheira saudável, o material precisa ser vendido aos grandes

de imprensa. Nos últimos anos a preocupação com a alimentação tem se tornado

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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assuntos mais discutidos pela população. Reforçar esses aspectos, destaca o papel da pasta e

sua preocupação com a sociedade, principalmente com crianças e jovens.

\
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1510212020 - Sábado

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o estudo da produção de peixe exótico na região

de Rio Preto. Matéria com pouca repercussão na mídia.

Aspectos positivos

As matérias reforçam o protagonismo da SAA com os estudos para produção de

alimentos.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos

Medidas suseridas

Pautas que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada 619ão da SAA produz

estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário

adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando

relacionadas ao interesse coletivo. \..

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo
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Attachée
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2110212020 - 6" feira

Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre o estudo na produção de peixe exótico na

região de Rio Preto e o oferecimento da Bolsa Jovem Pesquisador na área de metalografta e

composição de ligas de alumínio, pelo Ital. Matérias com pouca repercussão na mídia.

Aspectos positivos

As matérias reforçam o protagonismo da SAA com os estudos para produção de

alimentos, juntamente com pesquisas do Ital em diversas áreas.

Aspectos negativos

As matérias não apresentam aspectos negativos

Medidas sugeridas

Pautas que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgão da SAA produz

estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário

adaptaçáo do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando :,..

(.
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relacionadas ao interesse coletivo.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (1 i) 3253-3004
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), desenvolver embalagens

flexíveis para o acondicionamento do palmito em conserva com a mesma capacidade de

frascos tradicionais. A nova tecnologia apresenta vantagens aos produtores, como redução no

tempo de processamento térmico com consequente redução do consumo de energia e menor

peso e volume da embalagem, devido à reduzida espessura de corte transversal quando

comparada com a lata. Tudo isso favorece a tomada de decisões no campo logístico por

propiciar melhores e mais baratas condições de transporte do produto hnal. Matéria sem

repercussão na grande mídia.

Aspectos positivos

As matérias reforçam o protagonismo da SAA com os estudos para produção de

alimentos, juntamente com pesquisas do Ital em diversas áreas.

Aspectos negativos

As matérias não apresentam aspectos negativos

Medidas sugeridas

Pautas que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgáo da SAA

estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É necessário
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adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando

relacionadas ao interesse coletivo.

\
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0710312020 - Sábado

Princioais notícias

As principais matérias do dia foram sobre o aumento na produção de milho e cobrança

de estacionamento no Ceagesp de Sorocaba.

Aspectos positivos

A matéria sobre o aumento na produção de milho reforça o protagonismo da SAA com

os estudos para produção de alimentos

Aspectos negativos

A matéria sobre a cobrança do estacionamento deve crescer nos próximos dias.

Comerciantes do local reclamam que isso irá impactar diretamente os permissionários que já

pagam pelo uso dos boxes no local.

Medidas sugeridas

No caso da cobrança do estacionamento é necessário material explicativo. É preciso

que todos entendam o motivo da cobrança e quais os beneficios serão revertidos aos

permissionários e para apopulação em geral. I

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar CEP. 0 I 533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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12103/2020 - Sábado

Principais notícias

A principal matéria do dia foi o reforço na direção do Ital. A Diretoria Geral do Ital

passou a contar com as pesquisadoras Gisele Camargo como vice-diretora e Claire

Sarantópoulos como diretora de Ciência e Tecnologia. O fato não teve repercussão na mídia.

Aspectos positivos

A matéria sobre reforça o compromisso do instituto com o aprimoramento técnico,

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pauta de interesse para veículos especializados que precisa ser melhor trabalhada.

\
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1410312020 - Sábado

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o aumento na criação do bicho da seda. A

reportagem do Diário da Região traz a fala do pesquisador Antônio José Porto, da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta). Não teve repercussão na mídia

especializada.

Aspectos positivos

A matéria demonstra a atenção da agência com os diversos segmentos da produção

agrícola do estado.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pauta de interesse para veículos especializados que precisa ser melhor trabalhada.
\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004

r)r\
4l



Attachée
de presse
comunicaçåo integrada

20103/2020 - 6u feira

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o Ital oferecer bolsas em microbiologia e biologia

molecular e em aproveitamento de subprodutos. A matéria teve pequena repercussão na mídia

especializada.

Aspectos positivos

A matéria reforça seu papel em produzir material técnico e o fomento à pesquisa.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pauta de interesse para veículos especializados que precisa ser melhor trabalhada.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 I 0 andar CEP. 0 I 533-070 - Paraíso - São Paulo
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2410312020 - 3" feira

Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre o governador João Doria ter assinado

decretos com medidas e orientações das autoridades de Saúde como ações para combater o

avanço do novo coronavírus no Estado. O Instituto de Zootecnia (IZIAPTA), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, seguirá as noffnas, de acordo com

decreto do Governo, mantendo suspensas as caminhadas dentro do Instituto e exercícios nos

aparelhos de ginástica, durante a quarentena, como medida de prevenção ao Covid-19.

O noticiário também trouxe o fato de que quatro animais de projeto de pesquisa do

Instituto de Zootecnia (IZIAPTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, foram mortos, na madrugada do último sábado, 2I, em um abate considerado

clandestino e de risco para o consumo, já que o processo foi feito no próprio pasto. Os

animais faziam parte de um projeto experimental e participavam de diversos estudos, dentre

eles, a coleta de dados sobre mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) em

sistemas de pastagem.

Aspectos positivos

Na matéria sobre a suspensão das caminhadas no Apta, reforça o compromisso do

instituto com as determinações de combate contra o Covid-19.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos
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Medidas suseridas

Pauta de interesse para veículos especializados que precisa ser melhor trabalhada
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Principais notícias

A principal notícia do dia foi sobre o decreto da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo com uma resolução que estabelece boas práticas a

serem adotadas por varejões, sacolões e, sobretudo, feiras livres do Estado.

Aspectos positivos

As boas práticas recomendadas pela Secretaria de Agricultura englobam desde regras

básicas de higienização, saúde e saudabilidade dos alimentos, que devem ser adotadas

normalmente, até orientações específicas em razáo da pandemia, como a proibição de

degustação de frutas e legumes; demarcação no chão da distância de pelo menos um metro

entre o consumidores. Essas ações reforçam a preocupaçáo da pasta com a saúde da

população e também com o abastecimento de alimentos.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos

Medidas sugeridas r-

Matéria de interesse público que teve pouca repercussão. A pauta precisa ser

trabalhada com a grande mídia e vendida como prestação de serviço, destacando o cuidado

pasta com o abastecimento dos lares e com a saúde dos consumidores.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, T0 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

A principalmatêria do dia foi sobre o aumento no consumo de limão. Seja em função

do coronavírus responsável pela Covid-19 ou simplesmente época do outono quando ocoffem

as gripes em geral, o fato é que a pandemia que atinge o Estado de São Paulo e o Brasil

também apresentou reflexos no consumo do limão, fruta conhecida pelo seu alto valor em

vitamina C.

Matéria sem repercussão na mídia.

Aspectos positivos

Matéria sem grande impacto, mas reforça atenção da pasta aos hábitos de consumo de

cada região do estado.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Sem sugestão para a pauta.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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2810312020 - Sábado

Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre como a pandemia está mudando a rotina no

campo e sobre atendimento ao produtor rural que precisa ir até a Casa da Agricultura de sua

cidade e que não consegue o atendimento presencial. Por determinação da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, os 24 municípios da região de Rio Preto

não terão atendimento dos técnicos das Casas da Agricultura, que estarão fechadas. A

informação é do engenheiro agrônomo Andrey Vetorelli da Coordenadoria de

Desenvolvimento Rural e Sustentável (CDRS) de Rio Preto.

O produtor rural não pode parar agora, se ele não produz, vamos notar o

desabastecimento de alimentos nos próximos três meses, disse Andrey. A equipe da CDRS,

segundo Andrey, está treinadapara o atendimento aos produtores rurais, que devem entrar em

contato por telefone.

'Frente aos desafios que estamos enfrentando em relação ao Covid-19, a Secretariade

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o objetivo de conter o avanço da

contaminação, decidiu, temporariamente, manter o atendimento ao público através de e-mail

ou pelo telefone i l-5067-0060', diz o comunicado da CDRS. Andrey disse ainda que apesar

do telefone ser de São Paulo, o produtor será atendido pelos técnicos de Rio Preto.

Matéria sem repercussão na mídia.

Aspectos positivos

Matéria reforça atenção da pasta ao momento delicado que o país vive por conta da

pandemia e que monitora os hábitos de consumo de cada região do estado, não deixando que

o cidadão sofra desabastecimento

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos

Medidas sugeridas

Matéria de interesse público que teve pouca repercussão. A pauta precisa ser melhor

trabalhada com a grande mídia e vendida como prestação de serviço, destacando o cuidado da

pasta com o abastecimento dos lares e com a saúde dos consumidores.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

A principal mat&ia do dia foi sobre a segurança no consumo de pescados durante a

pandemia. Com o objetivo de esclarecer a população sobre a cadeia produtiva do pescado e

sua relação com o COVID-19, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, por meio do Instituto de Pesca (IP-APTA), apresenta alguns esclarecimentos

importantes, com base nas informações de autoridades internacionais como a Organização

Mundial de Saúde (OMS), Agência Americana para Alimentos e Medicamentos (FDA),

Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (European Food Safety Authority's), Instituto

Federal Alemão para Avaliação de Riscos (BFR), Centro de Controle e Prevenção de Doenças

dos EUA (CDC), Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda (FSAI) e Universidade

Estadual da Carolina do Norte.

Aspectos positivos

Matéria reforça atenção da pasta ao momento delicado que o país vive por conta da

pandemia e que monitora os hábitos de consumo de cada região do estado, não deixando que

o cidadão sofra desabastecimento.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Medidas sugeridas

Matéria de interesse público que teve pouca repercussão. A pauta precisa ser melhor

trabalhada com a grande mídia e vendida como prestação de serviço, destacando o cuidado da

pasta com o abastecimento dos lares e com a saúde dos consumidores.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (11) 32s3-3004
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Attachée
de presse
comunicação integrada

3110312020 - 3" feira

Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre Economia Circular e Sustentabilidade ditam

novos mmos para o setor de embalagem, o lançamento da série Alimentos Industrializados

2030 com Pães Industrializados na Anufood Brazil 2020. Feita em parceria do Ital com a

Abimapi, publicação pode ser acessada gratuitamente, o fato repercutiu îa mídia

especializada.

O noticiário também falou sobre os mitos no consumo de alimentos diante da

pandemia e como a Secretaria de Agricultura tem tomado medidas de prevenção ao

coronavírus e mantém pesquisas e serviços.

Grande parte das matérias é de interesse público e trouxe pouca repercussão na grande

mídia.

Aspectos positivos

Matéria reforça atenção da pasta ao momento delicado que o país vive por conta da

pandemia e que monitora os hábitos de consumo de cada região do estado, não deixando que

o cidadão sofra desabastecimento.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.
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Attachée de Presse Comunicação

Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo
Tel. (l 1) 32s3-3004(-
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Medidas sugeridas

Matéria de interesse público que teve pouca repercussão. A pauta precisa ser melhor

trabalhada com a grande mídia e vendida como prestação de serviço, destacando o cuidado da

pasta com o abastecimento dos lares e com a saúde dos consumidores.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 * Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre as defesas de tese que continuam. Os alunos da

Pós-Graduação do Ital seguem remotamente. Matéria de pequena relevância. Sem repercussão

na mídia especializada.

Aspectos positivos

Matéria de serviço para o público acadêmico.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Sem sugestão para a pauta.
\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso * São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

Durante A Hora do Agronegócio, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, assim como no

Blog Cabeça de Líder, José Luiz Tejon abordou a proposta de criação da Plataforma

Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis (PBIS) através da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), envolvendo o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital) com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e a

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a Universidade Estadual

de Campinas (Unicamp) e a Universidade de São Paulo (USP), além de um conselho

internacional que inclui o instituto alemão Fraunhofer.

A matéria teve pequena repercussão na mídia.

Aspectos oositivos

Matéria de serviço para o público acadêmico e mídia especializada

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Sem sugestáo para apauta

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Principais notícias

A qualidade do chocolate exige cuidados da produção ao consumo. Com unidade

especializada em pesquisa e desenvolvimento de chocolate há mais de duas décadas, o Ital

destaca pontos a serem levados em consideração na compra e no consumo do produto.

A matéria teve pequena repercussão na mídia.

Aspectos positivos

Matéria destaca o papel do instituto na produção e disseminação de conhecimento

sobre produção de alimentos.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos

Medidas sugeridas

A pauta pode ser melhor trabalhada e vendida como serviço para como comprar e

consumir o chocolate corretamente, com base nos estudos do Ital.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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0910412020 - 5" feira

Principais notícias

As principais notícias do dia foram a palestra do diretor de Assuntos Institucionais do

Ital, Luis Madi, com foco no comportamento do consumidor e em tendências no Dairy Vision

2019, o lançamento do E-book: Embalagem para carne - Tendências e inovações que

facilitam o dia a dia do consumidor, o material conta com estudos do Ital. A revista

Avicultura Industrial também destacou o estudo do instituto sobre como embalagens

termoformadas prolongam o tempo de prateleira em produtos cárneos.

As matérias tiveram pequena repercussão na mídia.

Aspectos positivos

Matéria destaca o papel do instituto na produção e disseminação de conhecimento

sobre produção de alimentos.

Aspectos negativos

As matérias não apresentam aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Pautas que precisam de melhor trabalho pela pasta. Cada órgão da SAA produz

estudos ou desenvolve tecnologias que afetam diretamente os cidadãos paulistas. É

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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adaptação do discurso nos casos de material técnico e melhor venda das pautas quando

relacionadas ao interesse coletivo.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (l l) 3253-3004
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o Programa de Pós-Graduação do Ital realizar sua

primeira defesa totalmente on-line. Pequena repercussão na mídia especializada.

Aspectos positivos

Matéria de serviço para o público acadêmico e mídia especializada.

Aspectos negativos

A matéria não apresenta aspectos negativos.

Medidas sugeridas

Sem sugestão para apauta.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004
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Principais notícias

As principais matérias do dia foram a entrevista da Dra. Adriana Torres Silva Alves,

que é Diretora Técnica e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de

Laticínios do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), e a proffogação da entrega da

declaração de vacinação contra febre aftosa.

Matérias de serviço com pouca repercussão.

Aspectos positivos

Matéria de serviço para mídia especializada. No caso da prorrogaçãopara entrega da

declaração de vacinação contra febre aftosa, ajuda os criadores com a parte burocrática. No

entanto, o prazo para vacinação continua mantido.

Aspectos negativos

Pode apresentar ruído com os criadores, vma vez que só houve prorrogação para o

envio da declaração. O calendário de vacinação perrnanece inalterado.

Medidas sugeridas

Trabalhar melhor como pauta de serviço, alertando os criadores sobre ptazo de en

da declaração eprazoparavacinação que perrnanece sem alteração.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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2410412020 - 6" feira

Principais notícias

A principal veiculação do dia foi a #hqueemcasa, tratando de como identificar e

preparar um bom café. Matérias de serviço com pouca repercussão.

Aspectos positivos

Matéria de serviço sobre café. O material apresenta estudo do Ital

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo.

Medidas sugeridas

Trabalhar melhor como pauta de serviço, procurar vender para veículos especializados

na produção e consumo do café.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004
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2810412020 - 5u feira

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o consumo de leite e seus derivados. O material

traz entrevista com a Dra. Leila Maria Spadoti, pesquisadora do Centro de Pesquisa e

Desenvolvimento de Laticínios do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) Matérias de

serviço com pouca repercussão.

Aspectos positivos

Matéria de serviço sobre consumo de leite e derivados. O material apresenta estudo do

Ital

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo

Medidas sugeridas

Trabalhar melhor como pauta de serviço, procurar vender para veículos especializados

na produção e consumo de leite e seus derivados. Na grande mídia pode apresentar assunto

de interesse para o grande público.

1.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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2910412020 - 6" feira

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o Ital contar com a pesquisadora Maria Isabel

Berto, uma Autoridade de Processo (Process Authority) - profissional especializado dos

requisitos dos processamentos térmicos de alimentos de baixa acidez, ácidos e acidificados.

Aspectos positivos

Matéria de serviço paramidia especializada.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo.

Medidas sugeridas

Sem sugestão para a pauta.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l l) 3253-3004
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre o programa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo que tem por objetivo unir pequenos produtores rurais

e população urbana paraa oferta de produtos e serviços.

Para contomar a queda de receita dos produtores rurais por conta da pandemia de

covid-19, a iniciativa inovadora permite a comercialização de produtos chamados 'circuitos

curtos' - ou seja, quando o local da produção está próximo do consumidor, reduzindo os

deslocamentos. A rede solidária de Mongaguá une agricultores, pescadores, indígenas e

prestadores de serviço do próprio município.

Aspectos positivos

Matéria de serviço que demonstra a preocupação da SAA com pequenos produtores

rurais e com a população urbana.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada na mídia local. Uma

educativa ajudaria na assimilação da população e reforçaria o papel da SAA.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre como os métodos de processamento permitem

maior conservação e disponibilidade durante o ano todo. O material apresenta estudo do Ital.

Assunto teve pequena repercussão na mídia especializada.

Aspectos positivos

Matéria de serviço que reforça papel do instituto em desenvolver tecnologias para

conservação de alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo.

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada na mídia especializada.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 3253-3004
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0510512020 - 3" feira

Principais notícias

A principal matêria do dia foi sobre o estudo do Forc Centro de Pesquisa Em

Alimentos, que afirma que substitutos da carne podem não ser tão sustentáveis e saudáveis

quanto se imagina. Traz análise de pesquisadora do ltal. A matéria teve pequena repercussão

na mídia especializada.

Aspectos positivos

Matéria de serviço que reforça papel do instituto como referência em estudo na ârea de

alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo.

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada na mídia especializada.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tet. (1 1) 32s3-3004

0,)65



Attachée
de presse
comunicação integrada

07/0512020 - 5'feira

Principais notícias

A principal matéria do dia foi sobre a consulta para a regulamentação de produtos

alimentícios integrais. Integrante das discussões sobre o tema desde 2016, Ital esclarece a

proposta. Matéria repercutiu em diversos veículos especializados.

Aspectos positivos

Matéria de serviço que reforça papel do instituto como referência em estudo na ârea de

alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo.

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada, traduzindo isso para a linguagem

mais prática. O assunto precisa ser veiculado na grande mídia e atingir a população em geral, t.,.,

já que se trata de consulta pública.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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08105/2020 - 6u feira

Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre as floriculturas de Suzano estarem

autorizadas a funcionar segundo entendimento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, conforme consulta realizada pelo Instituto Brasileiro de Floricultura

- Ibraflor e a entrevistapara o 14" episódio do podcast Eu Como, dedicado à alimentação com

ciência, a pesquisadora Roseli Ferrari, diretora técnica do Centro de Ciência e Qualidade dos

Alimentos (CCQA) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), explicando as

características da gordura trans, sua presença nos alimentos industrializados e os desafios da

pesquisa e desenvolvimento, além de orientar os consumidores.

Aspectos positivos

Matéria de serviço que reforça papel do instituto como referência em estudo na ârea de

alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l 1) 3253-3004
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Medidas suseridas

Pauta de serviço que precisa ser melhor trabalhada. No momento em que se dá uma

atenção especial para a qualidade dos alimentos consumidos, é vital que esse tipo de conteúdo

seja veiculado na grande mídia e consiga boa repercussão.

Material audiovisual educativo precisa ser disponibilizado.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre a pesquisa que aponta aumento de preparo

de alimentos em casa e preocupação com higiene e limpeza do foodservice e a matéria

veiculada no Uai Estado de Minas que fala sobre inovaçáo da indústria nos processos de

conservação de alimentos. Trouxe fala das pesquisadoras do Ital. "Alimento de vida longa é

um alimento modificado do seu estado original por meio de uma variedade de processos com

a finalidade de conservação", afirmam Fiorella Dantas e Sílvia Dantas, pesquisadoras do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo.

Aspectos positivos

Matéria de serviço que reforça papel do instituto como referência em estudo e

desenvolvimento na ârea de alimentos.

Aspectos negativos

Matéria não apresenta aspecto negativo

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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Medidas suseridas

No momento em que se dá uma atenção especial para a qualidade dos alimentos

consumidos, é vital que esse tipo de conteúdo seja veiculado na grande mídia e consiga boa

repercussão.

Material audiovisual educativo precisa ser disponibilizado.

\

Attachée de Presse Comunicação
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1310512020 - 4" feira

Principais notícias

As principais matérias do dia foram sobre como a demanda do consumidor e ações da

indústria de alimentos têm destaque na Anufood Braz1l2020.

O evento que foi promovido pela Biomarketing e transmitido no YouTube, abordou a

importância da pesquisa aliada à economia, destacando a Plataforma Biotecnológica Integrada

de Ingredientes Saudáveis (PBIS). No dia, o Ital também destacou as tendências em alimentos

e bebidas em fórum setorial no Rio de Janeiro. Palestra ministrada por Luis Madi ocorreu em

março na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

A newsletter da CarneTec Brasil focada na segurança dos alimentos resgatou

publicação feita em seu site há três anos sobre os requisitos para formular mortadela de baixo

custo estável em temperatura ambiente baseados em estudo feito pelo Centro de Tecnologia

de Carnes (CTC) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), com artigo da pesquisadora

Ana Lúcia Lemos publicado na edição abril-junho 2017 da revista CarneTec.

Aspectos positivos

Matérias de serviço para mídias especializadas.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negattvos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Sem sugestão para as pautas.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 I 0 andar CEP. 0 I 533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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1510512020 - 6u feira

Principais notícias

O site da Food Safety Brasil trouxe estudo o estudo realizado pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital) com a Merck S.A, publicado no 10o Congresso

Interinstitucional de Iniciação Científica (Ciic), avaliou duas técnicas de monitoramento

microbiológico de ar e concluiu que o método da compactaçáo é mais rápido e apresenta

maior confiabilidade em relação ao método da sedimentaçáo, pois é conhecido o volume de ar

amostrado e, consequentemente, a concentração de microrganismos no meio. Sem maior

repercussão na mídia especializada.

Aspectos positivos

Matérias de serviço para mídias especializadas

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negattvos.

Medidas sugeridas

Sem sugestão para as pautas

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Attachée
d.e 'presse
comunicação integrada

2210512020 - 6" feira

Principais notícias

O assunto que repercutiu na mídia foi sobre o Dia do Café. O podcast Eu Como trouxe

a faJa da pesquisadora Aline Garcia, do Ital, que detalhou sobre qualidade do cafe, produção,

processamento, classifi caçáo, extração, experimentação e consumo.

No E+ Estadão, matêria trouxe 10 curiosidades da bebida que é preferência nacional,

Ital é citado como referência. Pequenos veículos abordaram os trabalhos realizados com o

café pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e como eles trazem

impactos positivos para toda a cadeia de produção. Matéria também repercutiu no Correio

Popular e Diário do Grande ABC.

Com pequena repercussão o jornal O Liberal trouxe matêria sobre o programa que a

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo desenvolve, por meio da

Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), para o incentivo ao

consumo de alimentos da época, os quais estão mais maduros, nutritivos e apresentam um

melhor custo-benefi cio.

Aspectos positivos

Matérias sobre café repercutiram em todo o estado

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negatrvos

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

A data pode se tornar um case de divulgação anual dos trabalhos da SAA com

pesquisa, dados do consumo e investimentos na área do café. Material educativo pode gerar

maior repercussão na grande mídia. Já o programa para o incentivo ao consumo de alimentos

da época precisa ser melhor divulgado, ffata-se de matéria de interesse público.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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0210612020 - 3u feira

Principais notícias

Os assuntos do dia repercutiram na mídia especializada. A revista Ingredientes e

Tecnologias apresentou o estudo Brasil Food Trends 2020 do Ital. Já a revista Indústria de

Laticínios trouxe estudo que considerando que a alta ingestão de açúcares está associada ao

crescente número de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças

cardiovasculares, pesquisadoras do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital) abordaram em artigo a redução de açúcares nos produtos

lácteos, destacando informações da literatura científica nacional e internacional sobre

formulações, desempenho sensorial de edulcorantes, papel da hidrólise da lactose e adição de

probióticos.

A revista CarneTec falou sobre a Ciência e Processamento da Carne - Novos

Desenvolvimentos, com base nos estudos do Ital.

A revista Embanews trouxe artigo de pesquisadora do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea) do Ital. O site Venture Hub apresentou no TechStart Food Innovation, um

programa de Aceleraçáo paru a Cadeia de Ingredientes, Alimentos, Bebidas e Embalagens.

Aspectos positivos

Matérias de serviço com foco na mídia especializada que reforça papel do instituto em

desenvolver tecnologias para conservação de alimentos.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negattvos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Matérias que repercutiram na mídia especializada, mas no momento em que se dá uma

atenção especial para a qualidade dos alimentos consumidos, é vital que esse tipo de conteúdo

seja veiculado na grande mídia e consiga boa repercussão. Material educativo sobre os temas,

com linguagem acessível pode se tornar um case de divulgação na grande mídia.
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Principais notícias

As principais notícias do dia foram sobre as ações que a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove para a produção agropecuária sustentável, em conformidade com o

Dia Mundial do Meio Ambiente. O fato de São Paulo produzir 90o/o do amendoim brasileiro e

abrigar parte importante dos demais elos da cadeia produtiva também foi destaque na mídia

do interior.

Matérias tiveram pequena repercussão na grande mídia.

Aspectos positivos

Matérias de serviço com foco na mídia especializada.

Aspectos neqativos

Matérias não apresentam aspectos negattvos.

Medidas sugeridas

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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Matérias que repercutiram de maneira tímida na mídia especializada. A pauta de

sustentabilidade precisa ser melhor trabalhada na grande mídia. Um material educativo se

bem veiculado irá reforçar o compromisso da pasta nas questões de meio ambiente.
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0810612020 -2" feira

Principais notícias

As principais notícias do dia foram sobre como a pandemia de Covid-19 tem refletido

em novos hábitos por parte da população brasileira. O cultivo de plantas condimentares ou

ervas aromáticas em vasos ou num canteiro ou até mesmo no jardim, além de ser uma

atividade que ajuda a relaxar, confere uma alimentação mais saudável e, principalmente, um

pequeno contato com a natureza e os beneficios que ela nos proporciona diariamente.

Informações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

por meio do Instituto Agronômico (Iac-Apta), auxiliam a montar uma horta em casa ou

apartamento, em pequenos recipientes ou espaços, com investimento de R$ 30 a R$ 50.

Já o canal Youtube Food Connection falou sobre redução de sódio e açúcar para a

indústria de alimentos e bebidas. Especialistas da Kerry e do Ital abordam desafios e orientam

profissional de P&D a atuarem em reformulações da melhor fotma possível.

Aspectos positivos

Matérias sobre novos hábitos diante da pandemia reforçam a atenção da pasta ao

consumo dos paulistas. A opinião dos especialistas do Ital para redução de sal e açúcar nos

alimentos destaca o protagonismo do instituto nas questões relacionadas ao estudo e

desenvolvimento nos diversos segmentos da produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negativos
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Medidas sueeridas

Matérias que repercutiram de maneira tímida na mídia. Os dois assuntos podem ser

vendidos como pautas de serviço. Demonstrando o trabalho desenvolvido pela pasta e a

atenção dada aos novos hábitos de consumo no estado.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar CEP. 0 I 533-070 - Pa¡aíso - São Paulo

Tel. (11) 32s3-3004
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1110612020 - 5" feira

Principais notícias

As principais notícias do dia foram sobre como o agro paulista está presente no Dia

dos Namorados. Pesquisador do Ital ajuda a escolher um bom chocolate; demais órgãos da

Secretaria indicam vinhos de uvas produzidas em São Paulo e pimentas paulistas para

tempero, além de pratos especiais fáceis de fazer. Outro destaque foi o dos Produtos Juninos

do Agro SP: tecnologia garante variedades de milho de alta qualidade. As diversas

possibilidades de uso do milho são exploradas pela indústria de alimentos e bebidas com a

contribuição de análise, assistência, pesquisa e desenvolvimento do Ital.

Matérias com pequena repercussão na mídia.

Aspectos positivos

Matérias que reforçam o papel do instituto em desenvolver estudos e tecnologias para

produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negativos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Matérias que repercutiram de maneira tímida na mídia. Os dois assuntos podem ser

vendidos como pautas de serviço. Demonstrando o trabalho desenvolvido pela pasta e o

protagonismo na disseminação de conhecimento tecnológico na produção de alimentos.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar - CEP. 01 533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
82

)/)



f-
r'
(

(

(

(
(

(

(

(

t

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Attachêe
d.e presse
comunicação integrada

1510612020 - 2u feira

Principais notícias

As principais notícias do dia foram sobre como aparceria do Ital com Unicamp e USP

resulta em uma série de webinars sobre ingredientes saudáveis. Serão promovidos quatro

seminários online às quartas-feiras, em semanas alternadas, abordando lipídeos especiais,

extratos fenólicos, proteínas doces e fibras e proteínas vegetais e como a produção

agropecuária na região de Catanduva atingiu R$ 2,3 bilhões em um ano e colocou a cidade em

16^ região mais produtiva do Estado.

Os dados são do Instituto de Economia Aplicada (IEA), órgão relacionado à Secretaria

de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O valor da produção agrícola tem base ano de

2019 e traça ainda um comparativo com o ano anterior (2018).

Matérias com pequena repercussão na mídia.

Aspectos positivos

Matéria sobre a parceria com faculdades reforça papel do instituto em desenvolver

estudos e tecnologias para produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negatrvos.

ù¡]Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar'- CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Matérias que repercutiram de maneira tímida na mídia. Para associação do Ital com

faculdades de renome, vale a pena material para mídia especializada, reforçando

protagonismo do instituto.
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1910612020 - 6" feira

Principais notícias

A Gazeta de São Paulo trouxe matéria sobre evento online que discute novas

tecnologias para alimentação saudável. Conhecimentos, tecnologia e novos ingredientes para

alimentos e bebidas mais saudáveis são apresentados e discutidos em eventos online gratuitos

promovidos pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Engenharia de

Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp) e a Escola de Engenharia

de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL-USP).

Aspectos positivos

Novamente matéria sobre a parceria com faculdades reforça papel do instituto em

desenvolver estudos e tecnologias para produção de alimentos.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negattvos

Medidas sugeridas

Matérias que repercutiram de maneira tímida na mídia. A associação do Ital com

faculdades de renome, vale ser melhor trabalhada com material para mídia espe

reforçando o protagonismo do instituto.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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2110612020 - 6" feira

Princioais notícias

O Diário da Região trouxe matéria sobre o remédio que vem da horta. A reportagem

traz a fala do biólogo Alexandre Moreira, da SAA. Matéria sem repercussão na grande mídia.

Aspectos positivos

Na matéria o biólogo reforça que ervas plantadas em casa podem ser usadas como

substitutas do sal. Matéria de serviço.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negattvos

Medidas sugeridas

Pauta de serviço que pode ser melhor trabalhada e vendida para a mídia em geral.
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Attachée de Presse Comunicação
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2510612020 - 6" feira

Principais notícias

O estudo do Ital sobre a batata-doce foi destaque na pequena mídia especializada.

Com cultivo facil e boa produtividade, tubérculo foi estudado pelo ltal em relação a

congelamento, obtenção e aplicação de farinha em panetone e eficiência de embalagens.

Outro assunto que esteve presente no noticiário do dia foi a parceria do Governo, academias e

iniciativa privada em trabalho integrado para inovar o agro paulista. Objetivo é desenvolver

ingredientes saudáveis com resíduos e coprodutos, aumentar produtividade, qualidade e

manejo sustentável e desenvolver novos bioprodutos para a agricultura tropical.

Aspectos positivos

Matérias reforçam o papel da pasta no desenvolvimento e sustentabilidade

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negatrvos

Medidas sugeridas

Matérias tiveram pequena repercussão na mídia especializada. São pautas de serviço

que pode ser melhor trabalhada e vendida para a mídia em geral

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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2710612020 - Sábado

Principais notícias

O Diário do Grande ABC trouxe matéria sobre a retomada, desde 8 de maio, do

mercado de flores da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo

André). Devido à pandemia, a comercializaçáo registra queda de 30%o, aproximadamente,

segundo estimativa do superintendente da companhia, Reinaldo Messias.

A reabertura aconteceu após decreto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo e do Ministério da Agricultura. Na Craisa,há. 48 módulos destinados aos

produtores de flores. Hoje, 42 estáo ocupados, os demais devem retornar nas próximas

semanas

Aspectos positivos

Matéria demonstra a preocupação da pasta com o setor de produção de flores

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negaûvos.

asta também na retomada

Medidas sugeridas

Matéria de serviço com pequena repercussão. Release explicando a preocupação com

os produtores de flores pode ajudar a reforçar o papel da p

econômica do setor.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l 1) 3253-3004
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2910612020 -2" ïeira

Principais notícias

A mídia especializada trouxe a comunicação do webinar que irá abordar o potencial

dos extratos fenólicos como ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas. O seminário

online integra uma série de conteúdos fruto de parceria entre Ital, Unicamp e USP.

A mídia do interior veiculou com pouca repercussão o fato de ovelhas no final de

gestação terem sido mortas e furtadas, na madrugada do dia 21, de dentro do Instituto de

Zootecnia (IZIAPTA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo. Os animais faziam parte de diversos experimentos de pesquisa do IZ em

parceria com outras Instituições da ârea, e principalmente de um novo estudo muito

importante para nutrição animal.

O Agora SP repercutiu matéria de serviço, veiculada no interior sobre o crescente uso

das hortas. Diante do risco de contrair o novo coronavírus, há quem tenha diminuído as idas

ao mercado e aproveitado o tempo em casa para aprender novas atividades. Cultivar uma

horta, mesmo dentro de um condomínio, é uma forma de se distrair e comer alimentos

saudáveis.
-.!"E uma atividade muito gratificante e pode ajudar as pessoas que gostam de lidar com

plantas a terem alimento fresco" ahrma Luis Felipe Villani Purquerio, pesquisador do

Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo. Ele explica que é possível cultivar uma horta em apartamentos. Em virtude do espaço

reduzido, ele recomenda a escolha de hortaliças folhosas, como alface, rúcula, cebolinha,

manjericão etc.

Segundo o pesquisador, para fazer isso, é necessário escolher um local que receba luz

solar, utilizar vasos ou garrafas pet com furos embaixo, adquirir terra vegetal e sementes ou

mudas. Também é preciso Íegar, sem encharcar nem deixar atena secar.

O advogado João Paulo Rossi Paschoal afirma que não há uma lei condominial

específica sobre o assunto. Condôminos de prédios novos devem consultar o manual da

unidade para saber o que pode ou não ser feito em espaços como as varandas. Em casos de

dúvidas, vale questionar o síndico
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Aspectos positivos

Na veiculação do webinar, reforça o papel do Ital como protagonista na produção de

pesquisa e tecnologias para a produção de alimentos. A matêria sobre o aumento das hortas

em apartamentos mostra atenção da pasta aos novos hábitos de consumo dos paulistas.

Aspectos negativos

Matérias não apresentam aspectos negativos.

Medidas suseridas

A matéria do webinar teve pequena repercussão na mídia especializada. Um release

bem elaborado pode ajudar na disseminação da notícia. Sobre hortas em apartamento, um

material educativo seria ideal para esclarecer dúvidas da população e reforçaria o papel de

atenção que a tem com os novos hábitos de consumo.
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Attachée
d.e presse
comunicação integrada

0310712020 - 6u feira

Principais notícias

A principal matéria do dia foi veiculada no Valor Econômico sobre cooperativas

paulistas terem dificuldade de acessar subvenção estadual ao seguro rural. Segundo a

reportagem, a Secretaria de Agricultura informou que não hâ prazo para liberação dos

I

(

(

(

(

(

(

recursos.

A reportagem afirma que os produtores rurais de São Paulo estão apreensivos com a

indisponibilidade, até o momento, de recursos estaduais paru a subvenção do seguro rural da

safra2020l2L

Conforme a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) foram

enviados oficios à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-

SP) pedindo orientações, mas os produtores não obtiveram resposta.

Com menos relevância e repercussão, o noticiário ainda trouxe matéria sobre o doce

de leite ser opção atraente de agregação de valor do leite especialmente para pequenos

produtores. Além de viabilizar controle de qualidade dos produtos lácteos, Italrealiza análises

quanto a isenção ou baixo teor de lactose.

O programa de aceleração voltado para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

que o Ital é parceiro também apareceu na mídia.

Aspectos positivos

As duas últimas matérias reforçam o papel do ltal na geração de conhecimento e

tecnologias para os diversos segmentos da produção de alimentos.

Attachée de Presse Comunicação
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Aspectos negativos

A matéria do Valor Econômico sinalização que a pasta não tem previsão para o

pagamento do seguro rural. O assunto deve crescer e repercutir na grande mídia e também nos

pequenos veículos especializados do interior.

Os produtores já mostram apreensão e reclamam por não terem sidos respondidos pela

pasta.

Medidas sugeridas

Embora a pasta tenha respondido com a seguinte informação: o'Em 2019, durante todo

o ano, foram destinados mais de R$ 50 milhões para essa finalidade. Em 2020,50% desse

valor já foi liberado", disse a assessoria da SAA-SP em nota. Mas "não há prazo para

destinação". "A liberação normalmente ocoffe entre os meses de setembro e outubro, meses

que os produtores começam o plantio", acrescentou.

Será necessário uma comunicação mais direta e que possa dar seguridade aos

produtores, caso contrário o assunto irá crescer e pautar constantemente o noticiário.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo
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Principais notícias

A Folha da Região noticiou que o abate precoce aumentou o interesse em bovinos

geneticamente aprimorados. A notícia cita um estudo do Instituto de Zootecnia (IZlApta), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) em Sertãozinho -
SP.

Aspectos positivos

Notícia do abate precoce mostra um estudo do Instituto de Zootecnia (IZlApta), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA).

Aspectos negativos

O abate de bovinos não é visto com bons olhos pela comunidade vegetariana e vegana.

Medidas sugeridas

Fazer material que mostre o tratamento e cuidados com os anlmals

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Principais notícias

O Regional de Campinas noticiou que doce de leite é opção de agregação de valor

para pequenos produtores de São Paulo, Produto de grande consumo no Brasil e em outros

países da AméricaLatina, conquistando cada vez mais o mundo pela excelência do sabor, o

doce de leite é uma das opções mais viáveis para agregaçáo de valor ao leite, segundo o

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Aspectos positivos

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) é citado sobre a informação que o doce

de leite é a melhor forma de agregar valor ao leite.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Incentivar a produção de doce de leite e também divulgar as capacitações para estes

produtores.

Attachée de Presse Comunicação
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Principais notícias

Uma matéria institucional do Ital noticiou que o instituto é parceiro de programa de

aceleração voltado para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens. O TechStart Food

Innovation está com inscrições abertas para startups, empresas, indústrias e instituições.

O Diário do Grande ABC deu a notícia que o setor agro mantém crescimento em plena

pandemia. Mesmo diante do atual cenário da pandemia, o setor agropecuário vem

apresentando bons resultados no Brasil, com um crescimento do PIB de l,9o/o em 2020,

comparado ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Nacional dos

Exportadores de Cereais (ANEC). O dado foi confirmado em monitoramento de grupo

técnico de alimentos e produtos agropecuários da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo em diagnóstico sobre o impacto da Covid-19 na produção.

Aspectos positivos

A parceria do Ital no programa de aceleração voltado para ingredientes, alimentos,

bebidas e embalagens e o crescimento no setor agro.

Aspectos negativos

Não houve.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo
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Medidas sugeridas

Sem sugestão de pauta.
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Principais notícias

Uma matéria institucional do Ital fala sobre proteínas doces e fibras alimentares são

abordadas por especialistas do Ital, da USP e da Unesp. Trata-se do terceiro seminário online

da série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas.

Aspectos positivos

A parceria com a USP e a Unesp.

Aspestos negativos

Não houve.

Medidas suseridas

Convidar a mídia para participar dos próximos seminários como parceira e apoiadora.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo
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Principais notícias

O Correio Popular da região de Campinas fez uma matéria sobre a pesquisa e sobre os

alimentos. Nesta matéria cita que o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) fundado em

1887 fez parte da fundação do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), que era uma

divisão do IAC; o Instituto de Zootecnia(lZ),que também foi parte do IAC; e o Instituto de

Economia Agrícola (IEA).

O Jornal Metrópole, que é do Correio Popular, também citou sobre a criação do

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e citou o Ital.

Aspectos positivos

O tempo do instituto dá credibilidade aos demais institutos

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Aproveitar mais esta ligação com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC)

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Principais notícias

O Jornal de Nova Odessa cita os 115 anos da fundação do Instituto de Zootecnia (lZ-

APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Aspectos positivos

Novamente a longa data de fundação demonstra credibilidade dos institutos ligados ao

Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas suseridas

Explorar mais o tempo de fundação dos institutos do Estado de São Paulo.

\
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Principais notícias

O canal Youtube Food Connection falou sobre os desafios e tendências para o

mercado de bebidas não alcoólicas. Alternativas para o mercado de bebidas não alcoólicas

enfrentar a crise são abordadas pelo coordenador técnico da Plataforma de Inovação

Tecnológica do Ital e pelo CEO da Organique.

O podcast Eu Como colocou em pauta que o alimento integral não é tudo igual. A

pesquisadoraElizabeth Nabeshima fala sobre falta de regulamentação específica no Brasil e

dá dicas.

O Canal Rural entrevistou o Luiz Madi, diretor do Ital, o tema foi inovação no agro.

Uma matéria da Universidade Federal da Paraíba diz que pesquisadoras da Universidade

Federal da Paraiba (UFPB) produziram biscoitos de cactos com matéria-prima da planta

xique-xique, com teste no Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Aspectos positivos

Diversos canais falaram sobre temas diversos citando o Ital como fonte e também

entrevistando o diretor do instituto.

Aspectos negativos

Não houve.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo
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Medidas sueeridas

Sugerir novas entrevistas para o diretor do Ital.

Attachée de Presse Comunicação
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Principais notícias

Uma matéria institucional que abordou o Centro de Tecnologia de Carnes (CTC)

ressalta a necessidade de constante observância às questões regulatórias, que passam por

importante modernização nos últimos anos.

Aspectos positivos

Matéria demonstrou preocupação com as questões regulatórias com a tecnologia

ligada ao tratamento e manuseio de carnes.

Aspectos negativos

O Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) se mostra preocupado com a modernização

no tratamento e manuseio de carnes e suas questões regulatórias.

Medidas sugeridas

Produzir material com a evolução no tratamento e manuseio de caffres

.\
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Principais notícias

Uma matéria institucional foi replicada do canal Milk Point falando sobre a extração

de corante natural apafür do figo da índia: potencial aplicação em iogurte.

Aspectos positivos

O corante natural pode ser aplicado em iogurtes.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Explorar melhor apauta sobre o corante vindo do figo da índia.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 I 0 andar CEP. 0 I 533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (11) 3253-3004

\

r);)
103



Attachée
d.e 'oresse
comunicação integrada

2710712020 - 2" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional sobre um evento de pesquisadoras do Ital e especialista do

The Good Food Institute falarão sobre obtenção por meio de tecnologias emergentes.

O Diário do Grande ABC noticiou sobre o Mercado das Flores da Craisa ainda sentir o

efeito da pandemia. Mesmo após a retomada das atividades, o setor ainda tem queda de 30%

nas vendas.

Aspectos positivos

Pesquisadores do lfal falaráo em evento sobre tecnologias emergentes

Aspectos negativos

Setor de flores sofre com a pandemia

Medidas sugeridas

Incentivar por meio de pautas a compra de flores nos mercados regionais.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo
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Principais notícias

Uma matéria institucional abordou o Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho,

a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo listou seis ações que

facilitam o dia a dia, seja narealização de serviços ou na capacitação.

Aspectos positivos

O agricultor está sendo mais valorizado.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Reforçar com a mídia o Dia do Agricultor, sugerindo trabalhos dos cientistas do Ital

diretamente com o agricultor. \
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Principais notícias

O Jornal Agora São Paulo noticiou sobre moradores poderem cultivar hortas em

pequenos espaços. Pesquisador do Instituto Agronômico (IAC) deu dicas para estas hortas em

apartamentos e áreas comuns em condomínios.

Aspectos positivos

Pesquisador do Ital foi o foco da matéria com as dicas

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Abordar outros temas em futuras entrevistas.

\
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Principais notícias

O site Higiene Alimentar citou que a pesquisadora do Iltal Marta H. Taniwaki abordou

"Contaminaçáo e controle - manipulação e embalagens" no seminário online "Alimentos

Seguros", promovido pela Aeasp.

O canal Cuesta Interativo O pesquisador Paulo Eduardo Tavares, que atua no Centro

de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec) do Ital, fala sobre agregação de valor à

cadeia produtiva de frutas.

Aspectos positivos

Ótimas participações dos pesquisadores do Ital

Aspectos negativos

Não foi replicado na mídia.

Medidas sugeridas

Reforçar as pautas nas grandes mídias

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 3253-3004
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Principais notícias

O site Guia da Cerveja fezum texto sobre a pandemia e a nova geração que expõe a

importância da segurança alimentar. Especialistas apontam em seminário da Aeasp que ações

e exigências advindas da crise sanitária podem fortalecer setor produtivo.

O site Plástico publicou um artigo sobre EPS e sustentabilidade. Texto traz partes do

estudo do ltal.

Aspectos positivos

Textos publicados citam estudo e seminário

Aspestos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Reforçar o seminário na mídia.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar - CEP. 0 I 533-070 Paraíso São Paulo
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Principais notícias

A, matéria revista IT - Indústria de Ingredientes e Alimentos fala sobre farinhas e

Amidos e a Evolução do ingrediente básico. A matéria em revista especializada sobre

tecnologias no setor de alimentos trás as pesquisadoras Carla Léa e Ana Lúcia da Silva Corrêa

Lemos, do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital, elas fazem parte do Comitê

Editorial-Técnico-Científi co.

O site Brazilian Journal of Development trouxe um artigo sobre o desenvolvimento de

reestruturados de tilápia com incorporação de aditivos extensores se constitui em uma forma

de aproveitamento da carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia híbrida vermelha ainda

não explorada comercialmente no Brasil.

O site CarneTec Brasil falou sobre um curso on-line de Linguiças frescais,

hambúrgueres, produtos reestruturados cms e cortes temperados. Capacitação teórica e prática

do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital ocorre de lo a 3 de setembro.

Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) publicou

que de 1o a 3 de setembro, o Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, realizarâ o curso teórico e prático "Processos Tecnológicos: Linguiças frescais,

hambúrgueres, produtos reestruturados cms e cortes temperados" viaZoom Webinar.

Série de vídeos mostrou a importância dos institutos de pesquisa na vida das pessoas.

Iniciativa é da Associação dos Pesquisadores Científlrcos do Estado de São Paulo (APqC) em

parceria com a Peripécia Filmes.

Uma matéria institucional falou sobre o Dia da Avicultura: ações da Secretaria de

Agricultura contribuem com o setor e ajudam na garantia da qualidade.

Aspectos positivos

Os vídeos são muito bem produzidos

(
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Aspectos negativos

Os vídeos produzidos tiveram pouca audiência no Facebook e no Youtube

Medidas sugeridas

Os vídeos precisam ser melhor divulgados na grande mídia.

Attachée de Presse Comunicação
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Principais notícias

O Jornal da Manhã Online noticiou que o Estado do Paraná comemorou o Dia

Nacional do Campo Limpo. A matéria cita o "Dia de Campo: Caminhos do Agro SP",

promovido pela secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Aspectos positivos

O Estado do Paraná citou um evento do Estado de São Paulo como exemplo.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Sem medidas de pautas para sugerir

\
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Princioais notícias

O Correio Popular da cidade de Campinas realizou uma matéria sobre uma máquina

que aperfeiçoa a compostagem. A empresa 5 Ecos criou um equipamento para realizar

compostagem desses resíduos no período de 24 a 36 horas. O projeto acabou recebendo

recursos do Programa Fapesp Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe-Fapesp).

Além disso, contou com auxílio de pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

paratraçar novos caminhos para melhoria do processo e automação do equipamento.

Aspectos positivos

O modelo de compostagem nesta máquina é promissor e contou com o auxílio de

pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Produzir material lembrando outros exemplos de máquinas que contaram com o

auxílio de pesquisadores dentro do setor.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004
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Principais notícias

O site 365 News fez uma matéria sobre estudo o Brasil Pack Trends 2020,

desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), instituição de pesquisa ligada

ao governo do Estado de São Paulo, o aumento da quantidade de residências com apenas uma

pessoa e a vida urbana cada vez mais atribulada têm criado uma demanda por alimentos em

porções menores ou individuais, o chamado 'mercado single'. Geralmente são porções

individuais de facil preparo ou para consumo imediato.

Aspectos positivos

O estudo abordado namatéria é do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Aspectos negativos

O aumento da quantidade de residências com apenas uma pessoa e a vida urbana cada

vez mais atribulada têm criado uma demanda por alimentos em porções menores ou

individuais, gerando mais embalagens e mais resíduos.

Medidas sugeridas

Abordar mais pautas sobre o 'mercado single'

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Principais notícias

O Jornal O Imparcial da região da cidade de Presidente Prudente fez uma matéria para

falar sobre como escolher o azeite. A matéria teve as orientações de Edna Ivani Bertoncini,

pesquisadora da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que atua

na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA).

Aspectos positivos

A entrevista com a pesquisadora da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, que atua na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA)

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Sem sugestões na data de hoje

I
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Principais notícias

O Canal no youtube do Fundepag falou sobre webinar com Instituto Eldorado e NotCo

foi promovido pelo TechStart Food Innovation, parceria entre Conexão.t FoodVentures e

Venture Hub com apoio tecnológico do Ital. Abordou o conceito de inteligência artiftcial e a

possibilidade de revolucionar o setor de alimentos, bebidas e embalagem.

Aspectos positivos

A inteligência artificial e as possibilidades de revolucionar o setor de alimentos,

bebidas e embalagens são ótimas pautas para o ltal.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Produzir material com os trabalhos do ltal
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Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraiso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
115 a;)



Attachée
de roresse
comunicaçåo integrada

2110812020 - 6" feira

Principais notícias

A matéria institucional citou que o Unifeob realiza 14u Semana da Química on-line.

Dentre os palestrantes na programação, estava a pesquisadora do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) Ana Maria Rauen de Oliveira Miguel, que abordou a detecção de fraudes em

azeite de oliva e legislação.

Aspectos positivos

A participação da pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) Ana

Maria Rauen de Oliveira Miguel.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas suseridas

Enviar material com o estudo da pesquisadora para amidia.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004
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2410812020 -2" feira

Principais notícias

O Portal Contexto noticiou que especialistas demrbam cinco mentiras que te deixam

com medo de tomar leite. Por mais que as pesquisas e a tradição comprovem que o consumo

de leite faz bem para a saúde, muita gente insiste em atacar o alimento. Tais ações são

motivadas por influência de campanhas de marketing de produtos que se propõe substituir os

lácteos na mesa do consumidor. O fato é que o leite é um alimento acessível, sustentável,

fonte rica de proteína e ainda por cima é campeão em fomecimento de cálcio, vitaminas e

minerais essenciais para a saúde. Dentre os mitos, afirma-se que "leite industrializado tem

muita química para durar mais", o que é contrariado pela pesquisadora do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital) Patrícia Blumer Zacarchenco.

Aspectos positivos

A matéria do portal desmente mentiras.

Aspectos negativos

As alegações e argumentos geralmente não são científicos, e são baseadas em

achismo.

Medidas sugeridas

Produzir material sobre o leite industrializado e as suas qualidades.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (i l) 32s3-3004
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2710812020 - 5" feira

Principais notícias

O Jornal de Jundiaí fez uma matéria sobre o CEA/IAC fazer uma Live em

comemoração ao seu aniversário. A Live aconteceu em comemoração aos 51 anos do Centro

de Engenharia e Automação (CEA) e do Instituto Agronômico (IAC). Sediado na cidade de

Jundiaí, o CEA é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo.
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Aspectos positivos

O tempo de fundação traz mais credibilidade para o Centro de Engenharia e

Automação (CEA).

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Reforçar o papel do Centro de Engenharia e Automação (CEA) e do Instituto

Agronômico (IAC).
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Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
I l8 JÈ
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Attachée
de 'presse
comunicação integrada

2810812020 - 6" feira

Principais notícias

O Jornal O Liberal Online da cidade de Americana produziu uma matéria sobre

cogumelos, mostrando seus pontos positivos e seus valores nutritivos. A matéria cita que a

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo realiza trabalho próximo

aos fungicultores, por meio de pesquisas desenvolvidas pela Apta (Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios). A pasta também incentiva o consumo do produto por meio de

publicações e ações em redes sociais.

O Jornal O Regional da Região de Campinas noticiou a entrega do 1o Prêmio

'Cidadania no Campo', aos 10 Municípios Paulistas, entre eles Pedreira, com o melhor

desempenho no desenvolvimento rural sustentáxel, de acordo com parâmetros técnicos de

boas práticas. O prêmio foi em 2019, mas entregue apenas em2020.
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Aspectos positivos

A matéria sobre cogumelos.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Explorar os estudos com os cogumelos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 3253-3004
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Attachée
de presse
comunicação integrada

31108/2020 -2" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional cita que no aniversário de 57 anos, o Ital destaca maior

integração e responsabilidade social. Dentre as ações comemorativas, o órgão da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo doou 576 litros de leite.

Aspectos positivos

A doação de leite foi bem vista.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Fazq matéria quando os beneficiários receberem o leite doado.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar CEP. 0 I 533-070 - Pa¡aíso - São Paulo

Tel. (l l) 3253-3004
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Attachêe
d.e presse
comunicação integrada

0310912020 - 5u feira

Principais notícias

Uma matéria institucional abordou o Dia do Biólogo: a Secretaria mostra a atuação

desse profissional fundamental para os agronegócios. Institutos de pesquisa ligados à Pasta

possuem 144 profissionais dedicados à atividade. Os biólogos são profissionais com formação

ampla paru aíLar em diversos campos que envolvem a vida, por isso, são fundamentais para o

desenvolvimento do setor dos agronegócios.

Uma matéria institucional sobre a contaminaçáo atravês de embalagens que foi tema

de webinar gratuito do Ital. Órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Aspectos positivos

O Dia do Biólogo e os 144 profissionais citados

Aspectos negativos

A abordagem da contaminação de embalagens ser mal interpretada.

Medidas sueeridas

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004

Produzir material explicativo para enviar à mídia sobre a higienizaçã,o das embalagens

contaminadas.
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Attachée
de presse
comunicação integrada

0510912020 - Sábado

Principais notícias

O Jornal de Piracicaba noticiou que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo apresentou a nova organização da programação de pesquisa. Durante o

evento on-line, foi apresentada toda a organização dos institutos vinculados ao Estado de São

Paulo.

Aspectos positivos

Apresentação da nova organização dos institutos vinculados ao Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Produzir material explicativo sobre as mudanças nos institutos vinculados ao Estado

de São Paulo.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (l l) 3253-3004
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Attachée
d.e presse
comunicação integrada

0910912020 - 4" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional falou sobre o Dia do Médico Veterinário: garantia da

sanidade e da qualidade da produção agropecuária paulista. O médico veterinário, profissional

homenageado em 9 de setembro, tem papel fundamental no agro paulista, presente em todas

as etapas da cadeia produtiva, pesquisa, extensão rural e defesa agropecuária, atuando na

proteção da saúde pública e da qualidade da produção agropecuária através da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O Jornal O Regional noticiou que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo fará um Seminário on-line com tema de contaminação por Embalagens.

O objetivo do seminário é de esclarecer aos consumidores sobre a transmissão do vírus

responsável pela atual pandemia via alimentos ou embalagens, o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital).

Aspectos positivos

O seminário já está sendo divulgado na mídia.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Continuar reforçando a divulgação do seminário.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Attachée
d.e 'oresse
comunicação integrada

1010912020 - 5" feira

Principais notícias

O Diário de Votuporanga noticiou que a Agrociência Brasileira desenvolve fórmula

inédita no mundo paramanejo do greening na citricultura. Produto sustentável desenvolvido a

partir de pesquisa avançada dos laboratórios do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, já está disponível para a

citricultura brasileira. Seus efeitos se mostram altamente significativos no manejo de doenças

bacterianas de citros.

Aspectos positivos

A Agrociência Brasileira sendo destaque na mídia.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Produzir material explicativo sobre o manejo do greening na citricultura.

Attachée de Presse Comunicação
PraçaSantoAgostinho, 70 l0andar CEP. 01533-070-Paraíso SãoPaulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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de presse
comunicação integrada

1410912020 - 2" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional falou sobre a 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec terá

capacitações em produtos de panificação e confeitaria. Promovido pelo ltal, da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de SP, evento de 5 a 9 de outubro está com inscrições abertas.

Aspectos positivos

O 6^ Semana Tecnológica Cereal Chocotec ter as inscrições abertas.

Aspectos negativos

O 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec ainda não foi divulgado na mídia.

Medidas sugeridas

Reforçar a 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar- CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
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Attachée
de 'presse
comunicaçäo integrada

1510912020 - 3" feira

Principais notícias

O Jornal O Regional da região da cidade de Campinas noticiou que a Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriu chamada pública para a aquisição

de kits de alimentos. Os produtos, que serão comprados com recurso de R$ 10,5 milhões do

Ministério da Cidadania, serão doados a famílias de 170 municípios paulistas em situação de

vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Aspectos positivos

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriu chamada

pública para a aquisição de kits de alimentos.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Acompanhar o chamamento e as inscrições

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004
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de presse
comunicação integrada

1610912020 - 4" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional citou que o Ital divulgou o edital do Processo Seletivo 2021

para mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Inscrições para dez vagas serão abertas

de 1o a 30 de outubro; instituto pertence à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.

Aspectos positivos

O Ital divulgou o edital do Processo Seletivo 2021para mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Acompanhar e divulgar todas as etapas do processo

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004
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Attachée
d.e presse
comunicação integrada

1710912020 - 5" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional falou sobre o curso do Ital de embalagem para transporte e

distribuição que é oferecido pela primeira vez on-line. Evento com dois dias de capacitação

na próxima semana; vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, instituto é

referência na área.

Aspectos positivos

O evento aconteceu de maneira on-line para segurança de todos durante a pandemia.

Aspectos negativos

Risco de baixa adesão ao evento.

Medidas sueeridas

Reforçar o evento com a mídia especializada em transportes \

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar - CEP. 0 1 533-070 Paraiso - São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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1810912020 - 6u feira

Principais notícias

Uma matéria institucional falou sobre a importância do sorvete para a sociedade é

tema de palestra do Ital em congresso latino-americano. Com a proposta de atender as

necessidades mais presentes e urgentes do setor, a quarta edição do Congresso Latino-

Americano de Sorvete-Helados, realizada pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor

de Sorvetes (Abis) em ll de junho no formato on-line, contou com a parceria do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, que participou da programação. O diretor de Assuntos Institucionais, Luis Madi,

integrou a mesa de abertura.

Uma matéria institucional citou que o Ital aborda tendências em ingredientes,

alimentos, bebidas e embalagem em webinar da Firjan Senai. O diretor de Assuntos

Institucionais Luis Madi ministrou palestra em evento on-line para representantes do setor e

dos institutos Senai.

O Jornal O Regional noticiou que estão abertas as inscrições para a 6" edição da

Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocofferâ pela primeira vez no formato on-line, de

05 a 09 de outubro, o evento será promovido pelo Ital, da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado.

Aspectos positivos

A 6" edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec foi noticiada na mídia.

Aspectos negativos

Risco de baixa adesão ao evento por ser on-line

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 l) 32s3-3004
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Medidas suseridas

Reforçar o evento na mídia especializada.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraiso - São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Attachée
d.e presse
comunicação integrada

1910912020 - Sábado

Principais notícias

O Jornal O Liberal da cidade de Americana noticiou que o único zoológico do Brasil

começou a receber visitas virhrais. A disponibilização do acervo faz parte do projeto Venha

Visitar Virtualmente, idealizado pela bióloga Cibele Silva e realizada pela Secretaria de

Agricultura e Abastecimentos do Estado de São Paulo.

Aspectos positivos

O projeto Venha Visitar Virtualmente recebeu destaque no Jornal O Liberal

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Produzir material sobre o projeto Venha Visitar Virtualmente, com vídeos e fotos
\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004
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comunicaçäo integrada

2310912020 - 4" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional falou mais sobre a Covid-19 e embalagem: pesquisador do

Ital esclarece sobre contaminação através dos materiais. Segundo órgão da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento de SP, vírus resiste mais do que o SARS-CoV-1, mas

sanitizantes podem ser eficientes.

Uma matéria institucional disse que o acordo do Ital com a BioinFood permite a

instalação da startup no instituto. Projetos desenvolvem microrganismos para incorporar

características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Aspectos positivos

Orientação sobre a contaminação de embalagens.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Aproveitar as orientações do especialista do ltal e introduzir nos materiais as

orientações sobre a desinfecção de embalagens.

i,.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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d.e 'presse
comunicação integrada

2410912020 - 5'feira

Principais notícias

Uma matéria institucional abordou potencialidades de prebióticos e probióticos. Em

entrevista, responsável pelo Laboratório de Lácteos, Probióticos e Prebióticos da Unicamp

menciona pesquisa com leite microfiltrado no Ital.

Uma matéria institucional falou sobre a reclassificação dos lactobacilos: o exemplo do

Lacticaseibacillus casei. Artigo da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat)

do Ital esclarece mudança do gênero que abrange cerca de260 espécies.

Uma matéria institucional abordou que o Clean label desponta como tendência. A

busca por uma dieta saudável vem resultando em novos alimentos com diversos claims

nutricionais. O estudo Brasil IngredientsTrends 2020 do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, revelou um

mercado consumidor brasileiro em transformação, que levará a novos desafios e trará boas

oportunidades para a indústria.

O Jornal Correio Popular e o Jomal de Itatiba noticiaram a apreensão de 3,1 toneladas de

queijo impróprio para o consumo. A Secretaria de Agriculfura e Abastecimento do Estado de

São Paulo estava na operação com a Polícia Militar Rodoviária.

Aspectos positivos

Muitas pautas positivas e com pesquisadores sendo citados.

Aspectos negativos

Apreensão de queijo ser vinculada a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo ou o Ital.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Acompanhar o caso da apreensão de queijos.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (l 1) 3253-3004
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comunicação integrada

2510912020 - 6'feira

Principais notícias

Uma matéria institucional abordou a Covid-l9 e embalagem: Ital aponta reflexos da

pandemia em sustentabilidade e tendências no mercado. Diante da maior preocupação com

higiene paru evitar a contaminação pelo novo coronavírus, a pesquisadora Leda Coltro, do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, aftrma que houve aumento do uso de embalagem e produtos

descartáveis. Isso vai na contramão do banimento progressivo de embalagens descartáveis

assinado por mais de 350 organizações na União Européia em outubro de 2018, o chamado

Compromisso Global para a Nova Economia dos Plásticos, com a visão de economia circular,

mantendo-os na economia e fora dos oceanos.

Aspectos positivos

A preocupação do Ital com a Covid-19.

Aspectos negativos

O aumento do uso de embalagem e produtos descartáveis. Isso vai na contramão do \r
banimento progressivo de embalagens descartáveis assinado por mais de 350 organizações na

União Europeia.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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Medidas sugeridas

Produzir material sobre o reuso de embalagens para contrapor o aumento devido a

pandemia.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 l) 3253-3004

r)¿)136



Attachée
de rESSE
comunicaçåo integra

3010912020 - 4" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional cita que bolsistas de iniciação científica de instituições de

pesquisa apresentam trabalhos em congresso. Estudantes de graduação que desenvolvem

projetos de iniciação científica em institutos de pesquisa e polos regionais da Agência Paulista

de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), vinculada à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, terão a chance de apresentar os resultados dos

trabalhos em 1o e 2 de outubro, quinta e sexta-feira, no 74" Congresso Interinstitucional de

Iniciação Científica (Ciic), que pela primeira vez ocoffe no formato on-line.

Aspectos positivos

O incentivo a bolsistas na iniciação científica

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Divulgar melhor as bolsas de iniciação científica de instituições de pesquisa que

apresentam trabalhos em congresso.

Attachée de Presse Comunicação
Praça SantoAgostinho, 70 l0andar-CEP. 01533-070 Paraíso SãoPaulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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d.e 'presse
comunicaçäo integrada

0111012020 - 5'feira

Principais notícias

A Revista Embalagem Marca noticiou que pesquisadores do Ital apontam como as

embalagens impactam no comportamento do consumidor. Na contramão do crescente

posicionamento das populações de praticamente o mundo inteiro avessas ao uso excessivo de

embalagem (backpackaging), o consumo de produtos e recipientes descartáveis aumentou

expressivamente no Brasil (e possivelmente em outros países) na esteira da pandemia da

Covid-I9. O motivo principal seria o natural temor das pessoas com a probabilidade de

contaminação pelo novo coronavírus, que passaram a consumir mais embalagens das quais

podem livrar-se após o mínimo contato possível com elas.

Atentos a essa questão, que além de problemas sanitários envolve o tema da

sustentabilidade, dois pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, trouxeram à luz estudos

relativos à utllizaçáo das embalagens e à transformação das exigências dos consumidores

como consequência da pandemia.

O Jornal Diário da Região de São José do Rio Preto deu a notícia que agricultores

familiares produzem alimentos para população vulnerável. Junto com cerca de 60 agricultores

familiares de seis municípios da região de Rio Preto, Mendes participou do Programa de

Aquisição de Alimentos (PAA) desenvolvido, pela primeira vez, através da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Com recurso ftnanceiro do goverrìo

federal, de um total de R$ 10,5 milhões, o PAA deve adquirir os produtos, dos agricultores

familiares, com a doação simultânea aos 170 municípios paulistas que possuem moradores em

situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

O Jomal O Regional da cidade de Campinas noticiou as Lives do Programa Agro

Legal, que começou no dia de hoje. O tema foi a regularização ambiental no Estado de São
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Paulo.

Aspectos positivos
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A pauta demonstrou o interesse no Ital com a sustentabilidade

Aspectos negativos

Vincular as embalagens desenvolvidas pelo Ital com alguns maus exemplos.

Medidas sugeridas

Pauta pode ser melhor trabalhada. Importante que as pessoas entendam o papel no Ital

na questão da sustentabilidade.

\

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar - CEP. 0 I 533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 l) 32s3-3004

D')139



f

Attachée
de presse
comunicação integrada

0211012020 - 6" feira

Principais notícias

No site Sympla saiu um texto sobre desafios de embalagens multicamadas. Matéria

sobre a complexidade na reciclagem das embalagens multicamadas.

No site Brazilian Journal of Development saiu um artigo sobre o desenvolvimento de bebidas

mistas de juçara com acerola que apresenta potencial de valorização da biodiversidade e

fornecimento de um produto com elevado valor nutricional. O objetivo do trabalho foi

caracterizar suco tropical e néctar nos sabores acerola, juçara e misto de acerola com juçara

quanto a suas características físico-químicas, microbiológicas e bioativas ao longo de 120 dias

de armazenamento.

O Jornal Diário da Região de São José do Rio Preto em sua versão impressa mostra

que os agricultores familiares produzem alimentos para população vulnerável. Junto com

cerca de 60 agricultores familiares de seis municípios da região de Rio Preto, Mendes vai

participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) desenvolvido, pela primeira vez,

através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Com recurso

financeiro do governo federal, de um total de R$ 10,5 milhões, o PAA deve adquirir os

produtos, dos agricultores familiares, com a doação simultânea aos 170 municípios paulistas

que possuem moradores em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.
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Aspectos positivos

A versão impressa do Diário da Região mostrou diversas fotos com os agricultores

Aspectos neqativos

Os desafios das embalagens multicamadas
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Medidas sugeridas

Produzir material mostrando altemativas para as embalagens multicamadas existentes

no mercado.
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Principais notícias

Uma matéria institucional trouxe o evento de webinar gratuito organizado pelo

TechStart Food Innovation, foram abordados aspectos técnicos, possibilidades e infraestrutura

para produção de plantbased no País pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), além de

aspectos mercadológicos e resposta ao consumo de proteínas vegetais pelo The Good Food

Institute (GFI).

Uma matéria institucional em nome do Ital, falou a pesquisadora Mitie Sônia

Sadahira, que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) e é

pró-reitora e docente do Programa de Pós-Graduação. Pelo GFI, falou Raquel Casselli,

gerente de engajamento cotporativo.

O Site HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS) abordou

estudos técnicos para a viabilizaçáo dos distritos de inovação na gleba Ceagesp, em São

Paulo, e no HIDS - Fazenda Argentina, em Campinas. Ao longo de dois anos, uma equipe de

pesquisa multidisciplinar aprofundou o estudo de viabilidade para a implantação de dois

distritos de inovação no Estado, a pafür de trabalho solicitado pela Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

(Fipe). No sumário executivo publicado, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) é

referenciado no mapa do ecossistema de inovação em Campinas.

Aspectos positivos

A fala da pesquisadora Mitie Sônia Sadahira, que atua no Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

¡
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Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Sem sugestão de pautas para adata de hoje.
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Principais notícias

O Jornal Cruzeiro do Sul noticiou que a cavalaria da PM comemora 128 anos no

Estado de São Paulo. Os animais que pertencem à Cavalaria também são selecionados na

matriz do Polo Regional da Alta Mogiana, pertencente à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo e conveniado ao Regimento. Na fazenda,localizada

na cidade de Colina (SP), a reprodução e a criação dos cavalos são acompanhadas até que os

filhotes sejam escolhidos para compor a tropa.

Aspectos positivos

A notícia deu créditos da origem dos animais da cavalaria do Estado de São Paulo

Aspectos negativos

Defensores da causa animal questionarem maus tratos por parte da cavalaria.

Medidas sugeridas

\

Produzir fotos e vídeos dafazenda que abriga os animais que irão fazer parte da

cavalaÅa.
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Principais notícias

Uma matéria institucional abordou os princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes

que são abordados em capacitação on-line inédita do Ital. Com duração de três dias e

inscrições abertas, curso contará com a CDA, outro órgão da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP.

Uma matéria institucional falou sobre o Dia do Engenheiro Agrônomo: trajetória de

profissionais da Pasta e importância da profissão. Em 12 de outubro foi comemorado o Dia do

Engenheiro Agrônomo, profissional com vasta frea de atuação no meio rural e urbano é

fundamental para a produção de alimentos e matérias-primas e, consequentemente, o sucesso

do agro paulista e brasileiro. Para homenageá-los, a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo conta a trajetória de uma de suas pesquisadoras

científicas formada na área e mostra a atuaçã,o de técnicos extensionistas e de Defesa

Agropecuária da Pasta.

Atualmente, 182 engenheiros agrônomos atuam como pesquisadores e servidores de

apoio no Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e Instituto

de Zootecnia (lZ), além de l1 Polos Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia

do Agronegócios (Apta).

Uma matéria institucional trouxe que Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

faz diagnostico inédito das pesquisas desenvolvidas em seus Institutos. O objetivo da

publicação foi realizar um diagnóstico e a construção de planos de ação visando o

planejamento, gestão e a govemança das atividades de PD&l da Secretaria nas principais

cadeias de produção do agronegócio paulista e brasileiro. As discussões paru o

desenvolvimento do diagnóstico estão sendo realizadas há um ano e meio por pesquisadores e

lideranças do Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL),

Instituto de Zootecnia (IZ) e APTA Regional, com seus I I Polos de pesquisa.

O site da Abir falou sobre a TechStart Food Innovation que é o programa

aceleração para a cadeia de alimentos, ingredientes, bebidas e embalagens O Programa, que é

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar CE,P. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
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conealizado pela Conexão.f, Food Ventures e Venture Hub, tendo o ITAL (Instituto de

Tecnologia de Alimentos - Vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento) como

parceiro tecnológico, tem o objetivo de impulsionar a chegada de novas tecnologias e

modelos de negócio ao mercado, com soluções para problemas reais do setor.

Aspectos positivos

O Dia do Engenheiro Agrônomo e os 182 engenheiros agrônomos atuam como

pesquisadores e servidores de apoio no Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB),

Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) e Instituto de Zootecnia (lZ), além de 11 Polos Regionais que formam a

Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócios (Apta).

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Reforçar o Dia do Engenheiro Agrônomo.

tu
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Principais notícias

Uma matéria institucional do Ital publicou estudos sobre biscoitos, iogurtes e sucos

industrializados. Para contribuir com a disseminação de conhecimento sobre Ciência e

Tecnologia de Alimentos e sobre o papel do ltal, a Associação dos Pesquisadores Científicos

do Estado de São Paulo (APqC) lançou o vídeo 'O que a pesquisa científica tem a ver com a

sua alimentação?'. "Essa iniciativa da APqC aproxima os institutos de pesquisa e seus

pesquisadores da sociedade e resgata a valorização da ciência e tecnologia em beneficio da

população", destaca Eloísa Garcia, diretora geral do Ital.

Uma matéria institucional falou sobre dezoito trabalhos de iniciação científica ligados

à Secretaria de Agricultura são reconhecidos. A organização da 14" edição do Congresso

Interinstitucional de Iniciação Científica (Ciic 2020) divulgou a lista dos trabalhos agraciados

durante o evento, que ocoffeu pela primeira vez na forma on-line devido à pandemia do novo

coronavírus. Ao todo, 18 bolsistas que atuam em órgãos de pesquisa ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo tiveram seus estudos reconhecidos no

evento, que ocoffeu em lo e2 de outubro.

Uma matéria institucional sobre os institutos da Secretaria de Agricultura de São

Paulo integra a semana de Ciência, Tecnologia e Inovação. alinhados à Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia (SNCT), transformada neste ano em Mês Nacional de Ciência e

Tecnologia, dois institutos de pesquisa e o Polo Regional de Presidente Prudente da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, participam de semanas municipais paulistas, que

iniciam neste sábado e terminam na sexta-feira (23). O Instituto Agronômico (IAC) e o

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) integram a programação da Semana Municipal de

Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) de Campinas, enquanto o Ital e o Polo Regional

participam do evento de Presidente Prudente.

O Diário da Região de São José do Rio Preto noticiou sobre o comunicado de

mortalidade de aves. O médico veterinário do Escritório de Defesa Agropecuária (EDA), de

Rio Preto, Fernando Buchala, diz que no mês de setembro foram registradas apenas duas

ocorrências de mortalidade de aves em granjas da região de Rio Preto. De acordo com a
tu
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regulamentação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, os

produtores de aves precisam fazer a notificação de mortalidade de aves quando ocoffer

número de mortes acima de l5o/o da capacidade do aviário.

O Jornal de Piracicaba noticiou que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo destacou a atuação dos biólogos no setor do agronegócio.

Aspectos positivos

A divulgação que os produtores de aves precisam fazer a notificação de mortalidade

de aves

Aspectos negativos

A falta de fiscalização sobre a mortalidade das aves pode ser um aspecto negativo para

o Estado de São Paulo.

Medidas sugeridas

Reforçar leis e medidas sobre o cultivo de aves.

'\,
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1711012020 - Sábado

Principais notícias

O Jornal Diário da Região em seu caderno de Agrodiário da cidade de São José do Rio

Preto noticiou que o investimento protege a avicultura do calorão. Segundo a matéria, o setor

sofreu com as altas temperaturas, mas o impacto foi minimizado com os investimentos que

evitaram as aves de sofrer com o calor.

Aspectos positivos

O investimento do setor para proteger a avicultura.

Aspectos negativos

O investimento minimiza o problema das mortes, mas não acaba.

Medidas sugeridas

Divulgar balanço de investimento do Estado de São Paulo no setor e em pesquisas

para amenizar as altas temperaturas no setor de avicultura.

Attachée de Presse Comunicação
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1911012020 -2" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional sobre webinar do ltal com Fraunhofer IVV aborda uso de

resíduos agroindustriais para alimento e aplicações. Órgão da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo celebra dez anos de cooperação com uma instituição

alemã. O uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas será tema de

webinar gratuito promovido no próximo dia 27, das 10h às 12h20, pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, e pelo Fraunhofer Institute for Process EngineeringandPackaging (Fraunhofer

IVV), que está com inscrições abertas.

\,

:

Aspectos positivos

O debate de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas

Aspectos negativos

O uso incorreto destes resíduos

Medidas sugeridas

O Pós-evento precisa ser bem divulgado.

Attachée de Presse Comunicação
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2011012020 - 3'feira

Principais notícias

Uma matéria institucional diz "Yes, nós temos banana!" Bananicultores paulistas

contam há décadas com as pesquisas, tecnologias e inovações desenvolvidas pelos institutos

de pesquisa da Apta.

Aspectos positivos

A evolução da atividade de bananicultores no Estado de São Paulo

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Produzir material sobre os bananicultores Paulistas.

\
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2l/1012020 - 4" feira

Principais notícias

O Jornal de Piracicaba deu a notícia que resíduos transformados em composto

beneficiam a agricultura. A ação vai permitir que toneladas de lodo de esgoto e podas de

árvores não cheguem aos aterros sanitários. A ação é uma parceÅa entre a Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo e a Escola Superior de AgriculturaLuiz de Queiroz (Esalq).

Aspectos positivos

A ação que resíduos transformados em composto beneficiam a agricultura vai permitir

que toneladas de lodo de esgoto e podas de árvores não cheguem aos aterros sanitários.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Acompanhar desdobramentos desta pauta em outras mídias
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2211012020 - 5'feira

Principais notícias

Uma matéria institucional cita que o Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência

de Alimentos com foco em metabólitos füngicos. O Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, está com

inscrições abertas até, 6 de novembro para o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado

em Ciência de Alimentos com foco em metabólitos füngicos.

Aspectos positivos

O Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em

metabólitos füngicos.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Divulgar as bolsas de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em

metabólitos füngicos do Ital.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo
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2711012020 - 3" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional celebra o Dia Nacional da Alimentação Escolar: ações para

promover saúde de crianças e adolescentes. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de

SP reforça a importância de uma alimentação equilibrada, ját o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), há

cerca de 20 anos tem realizado evento de afualização em legislações federal, estadual e

municipal com transferência de conhecimento sobre diretrizes, aspectos da alimentação a

grupos populacionais específicos, cardápios e cases de projetos desenvolvidos por prefeituras.

Uma matéria institucional diz que pesquisadores da Secretaria de Agricultura de São

Paulo integram programação do Inova Trade Show 2020. Representantes do Instituto de

Tecnologia de Alimentos e do Instituto de Zootecnia ministram palestras em evento dedicado

à inovação.

Aspectos positivos

O fato dos pesquisares da Secretaria de Agricultura de São Paulo integrarem

programação do Inova Trade Show 2020.

Aspectos neqativos

Não houve.

Attachée de Presse Comunicação
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Medidas sugeridas

Acompanhar o Inova Trade Show 2020

Attachée de Presse Comunicação
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2911012020 - 5" feira

Principais notícias

O Jomal Correio Popular de Campinas deu a notícia que resíduos transformados em

composto beneficiam a agricultura dando foco no adubo feito com o lodo de esgoto. A ação

foi manchete no último dia 2l no Jornal de Piracicaba e falou das toneladas de lodo de esgoto,

mas também das podas de árvores não cheguem aos aterros sanitários. A ação é uma parceria

entre a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Escola Superior de AgriculturaLuiz de Queiroz

(Esalq).

Uma matéria institucional falou sobre webinar do Ital que aborda microencapsulação

para substitutos de gorduras trans e outros insumos. Órgão da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP realiza evento gratuito em parceria com a Noviga em 12 de novembro,

às 16h. No evento, apoiado pela Mentto, será possível ainda conhecer patente tecnológiça na

fuea licenciada pela Noviga, desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp) em parceria com o Ital que, através de pré-aceleração com a Baita Aceleradora e

do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), está sendo levada ao mercado.

O site CET\rN ECA - USP da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo (Fapesp) divulgou os resultados da chamada de propostas lançada em conjunto com a

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraiba (Fapesq). Primeira oportunidade de

pesquisa colaborativa no âmbito do acordo entre as fundações, a chamada tem o objetivo de

estreitar vínculos entre pesquisadores sediados em São Paulo e Paraiba, contribuindo assim

para o avanço do conhecimento científico e tecnológico nos respectivos estados e no Brasil.

Dentre os projetos, está "Queijo caprino aftesanal: novo produto de interesse funcional e

econômico", eue tem como pesquisadora responsável Maria Teresa Berloldo Pacheco, que

atua no Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do Ital.

A TV Cultura falou dos pesquisadores que investigam o padrão dos alimentos para

garantir saúde e bem-estar. Estudos científicos e tecnológicos cada vez mais avançados

atestam a qualidade dos produtos. Pelo IAC, são entrevistados a pesquisadora L

Capanema B,ezer::a e o doutorando em genética e melhoramento Jean Fausto de Carvalho
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Pelo Ital, a entrevistada é a pesquisadora e diretora do Centro de Tecnologia de Embalagem

(Cetea), Silvia Tondella Dantas, que aborda a importância da segurança dos alimentos e do

atendimento de requisitos da Anvisa para embalagens em contato com alimentos. Também

são mencionados ensaios dos laboratórios de Cromatografia, de Embalagens Celulósicas e de

Transporte e Distribuição.

O site Bio in food mostrou o estudo intitulado "Pães industrializados, nutrição e

praticidade com segurança e sustentabilidade", feito pela ABIMAPI (Associação Brasileira

das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) em

parceria com o ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), mais de 40 ingredientes

aparecem na composição de 70 pães industrializados do tipo formalfatiado de cinco marcas

disponíveis no mercado brasileiro.

Aspectos positivos

A matéria da TV Cultura, que entrevistou pesquisadores dos institutos ligados ao

Govemo do Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Buscar mais espaço na TV Cultura em pautas relacionadas aos alimentos

Attachée de Presse Comunicação
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0411112020 - 4" ïeira

Principais notícias

O Jornal de Itatiba noticiou sobre o defeso da piracema que começou no início de

novembro no Estado de São Paulo. A pesquisadora Paula Maria Gênova de Castro Campanha,

do Instituto de Pesca (IP-APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo deu a entrevista alertando que durante o defeso está proibida a pesca de espécies

nativas, mas que pescadores, comerciantes e indústrias também precisam estar atentos para

informar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)

sobre o pescado que possuem em estoque.

Aspectos positivos

A pesquisadora Paula Maria Gênova de Castro Campanha, do Instituto de Pesca (IP-

APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo deu a entrevista

alertando que durante o defeso está proibida.

Aspectos negativos

Os pescadores, comerciantes e indústrias precisam estar atentos para informar ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) sobre o pescado

que possuem em estoque.
\t
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Medidas sugeridas

Produzir material informando sobre o defeso da piracema.
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0911112020 -2" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional abordou a forte presença nos lares e no foodservice, o

requeijão cremoso é foco de curso do Ital. Genuinamente brasileiro e com grande aceitação

pelo consumidor, o requeijão cremoso conquistou espaço na alimentação dentro e fora de

casa, está presente nas mais diferentes delícias culinárias e tem a vantagem de ser um produto

bastante seguro microbiologicamente quando comparado aos queijos, que têm mesmo teor de

umidade. Ciente dessa relevância para o consumidor e para o mercado, o Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, oferece o curso Fabricação de Requeijão Cremoso pela primeira vez no formato

on-line no próximo dia 19, das 8h30 às 17h - inscrições abertas até segunda-feira (16).

Aspectos positivos

O curso de Fabricação de Requeijão Cremoso pela primeira vezno formato on-line.

Aspectos negativos

O formato on-line pode não atrair muitos interessados

Medidas sugeridas

Divulgar mais o curso de Fabricação de Requeijão Cremoso que pela primeira vez no

formato on-line devido à pandemia.
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l2llll2020 - 5" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional mostrou que 55o/o de área preservada, setor de papel e

celulose alia produção e sustentabilidade. Em live do Caminhos do Agro SP sobre Papel e

Celulose, é destacada a diversidade do setor, que ê capaz de ser sustentável e economicamente

viável; secretário frisa a relevância da pesquisa.

O Jornal Correio Popular de Campinas sobre a produtividade da roçadeira ecológica

que aumenta em 30o/o a produção de lima ácida Tahiti. A pesquisa do Instituto Agronômico

(IAC) chegou neste número na produção de lima âcida Tahiti em ensaios com uso da

roçadeira ecológica e do consórcio de braquiária ruziziensis. O pesquisador deu a entrevista e

contou que esse modelo de roçadeira permite que a palhada da braquiária cortada seja

depositada na linha de plantio dos citros (embaixo das copas), criando uma camada de

resíduos vegetais.

Aspectos positivos

Estudo do Instituto Agronômico (IAC) foi destaque no Jornal Correio Popular, a

matéria abordou a produtividade da roçadeira ecológica que aumenta em 30Yo a produção de

lima ácida Tahiti.

Aspectos negativos

Os nomes técnicos afastam os leitores que realmente ufllizariam a técnica.

Attachée de Presse Comunicação
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Medidas suseridas

Usar termos mais coloquiais nas matérias
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l3llll2020 - 6'feira

Principais notícias

Uma matéria institucional falou sobre o livro "Probióticos e Prebióticos: Inovações e

Desafios" será lançado em simpósio do Ital com o IFRJ. Órgão da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo abre inscrições gratuitas para o evento, que será em 1o de

dezembro.

Aspectos positivos

O livro será lançado em um simpósio do Ital.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Sugerir para a mídia o autor do livro para entrevistas
\
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l9lltl2020 - 5" feira

Principais notícias

O site Moovit divulgou um anúncro com a escrita "Quer saber como chegar no

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em Campinas?" O Moovit ajuda você a encontrar

a melhor rota fornecendo direções passo a passo a partir da estação de transporte público mais

próxima de você. O anúncio publicitário da plataforma, sem relevância jornalística.

O Portal Viva Bem Uol fez uma matéria sobre nove chás que dão disposição e podem

substituir o café. Ao falar sobre châmate,levantamento de 2018 do Ital é referenciado. O cafe

é a mais célebre bebida estimulante por conta da cafeina, substância ligada não só à sensação

de estar mais "acordado" como a uma melhora no foco e na concentração.

O Território da Carne promove curso para profissionais da cadeia da carne em São

Paulo. Idealizado por dois zootecnistas, programa conecta as mais importantes etapas da

cadeia produtiva da carne bovina e promove encontro inédito de médicos e especialistas em

consumo de proteína de origem animal. Projetado inicialmente para ser um curso de formação

complementar em universidades brasileiras, o Progruma C@me 4.0 em 2020 viabiliza a

oportunidade para todo o profissional que atua ou deseja atuar na cadeia e deseja se atualizar

sobre mercado, consumidor e características da produção animal e carne bovina.

O site Sympla falou sobre impactos do manejo pré-abate na qualidade da carne suína.

Palestrante, Felipe Chow, fez especialização no Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do

Ital. O profissional é médico veterinário e doutorando em Ciência Animal pela UFMG, com

especialização em Tecnologia de Carne pelo Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do

Instituto de Tecnologia de Alimentos.

Aspectos positivos

A matéria do portal UOL cita um levantamento de 2018 do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) por ser referenciado na explicação sobre o chá mate.
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Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Produzir e atualizar o material sobre chás que o ltal fez um levantamento em 2018

\
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2011112020 - 6u feira

Principais notícias

O Diário do Comércio da cidade de Belo Horizonte fez uma matéria que valoriza os

agricultores com o título "Heróis a serviço da agricultura brasileira". A matêria que valoriza

os agricultores cita o documento "l0 regras de ouro do uso correto e seguro de defensivos

agrícolas" que foi elaborado em parceria com o Centro de Engenharia e Automação (CEA) e

do Instituto Agrônomo (IAC), ambos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo.

Aspectos positivos

O evento de Minas Gerais citando as regras estabelecidas pelo Centro de Engenhaia e

Automação (CEA) e do Instituto Agrônomo (IAC), ambos vinculados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

Não houve

Medidas sugeridas

Produzir materia sobre o documento abordado no evento de Belo Horizonte.
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2311112020 - 2" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional fala sobre a embalagem autônoma inteligente para sistemas

de saúde é foco de projeto aprovado pela Finep. Cerca de R$ 1,8 mi serão destinados à

proposta da empresa São Rafael, que contará com a expertise do Ital, da Secretaria de

Agricultura de São Paulo.

Aspectos positivos

A nova embalagem conta com a parceria do ltal.

Aspectos negativos

Questionamentos sobre a empresa.

Medidas sugeridas

Produzir material sobre a nova embalagem.
\
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2811112020 - Sábado

Principais notícias

O Jornal Diário da Região de São José do Rio Preto fez uma matêria falando sobre o

lucrativo cultivo de árvores de madeiras nobres como o mogno-africano e o cedro-australiano.

Na matéria um agricultor cita o projeto agroflorestal desenvolvido pela Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na região de Rio Preto, participando

com a plantação de cacau em consórcio com outras culturas.

Aspectos positivos

A agrofloresta é um tema que está em alta.

Aspectos negativos

O corte de árvores é sempre mal visto pela população

Medidas sugeridas

Produzir material explicando os beneficios da aglofloresta

Attachée de Presse Comunicação
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0211212020 - 4" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional fala sobre o seminário on-line reúne institutos de pesquisa

de SP e startups na busca de inovações para o agro. A Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, através de cinco de seus institutos de pesquisa da

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), se une a parceiros dos setores

público e privado para realizar um dos maiores eventos do ano voltados ao

empreendedorismo no agro. O 2" Seminário "Ecossistema de startups inovadoras do

agronegócio", que serâ realizado de 9 a Ll de dezembro on-line, foi idealizado pelo Instituto

iCorps Brasil, em conjunto com o Instituto Agronômico (IAC).

Aspectos positivos

O seminário traút aos participantes uma oportunidade imperdível de conhecer as

soluções tecnológicas inovadoras dos institutos conectadas com muitas das startups mais

promissoras do agro e acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico que vem chegando ao

mercado.

Aspectos negativos

Não houve
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Medidas sugeridas

Reforçar a divulgação do seminário na mídia especializada.
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0311212020 - 5" feira

Principais notícias

O Jornal Correio Popular noticiou sobre o gene isolado das plantas e o Instituto

Agronômico de Campinas (IAC) sempre investe em inovação. O órgão, da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é responsável pelo desenvolvimento de

aproximadamente 90o/o das cultivares de cafeeiro do tipo arítbica plantadas comercialmente no

Brasil. A patente é de um promotor, denominado CaIsoR, que direciona a expressão

específica para folhas das plantas. Este promotor foi isolado de cafeeiro, mas a tecnologia

pode ser adotada em qualquer espécie cultivada.

Aspectos positivos

A matéria também citou que o IAC produz as sementes genéticas dos cultivares de plantas

agrícolas desenvolvidas no Instituto, como aÍroz, feijão, trigo, milho, milho-pipoca, triticale,

aveia, amendoim e tantas outras e as transferepara os setores de produção.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Produzir material explicando melhor sobre o gene isolado das plantas e outros exemplos que

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) sempre investe em inovação.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
t71 ù¡t



Attachée
de presse
comunicaçåo integrada

0811212020 - 3" feira

Principais notícias

O Jornal O Regional deu destaque a um mapa sobre o mercado de alimentos à base de

vegetais. O Ital participou das discussões do workshop no evento on-line e transmitido pelo

canal da Embrapa no Youtube.

Aspectos positivos

A participação positiva do Ital no workshop.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sueeridas

Produzir material sobre a participação do Ital no evento. \
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llll2l2020 - 6'feira

Principais notícias

Uma matéria institucional disse que o Ital oferece bolsa jovem pesquisador em

Contaminação de Alimentos por Embalagens. As inscrições para bolsa JP, via PDIP do Ital,

estão abertas até 30 de dezembro; selecionado atuarâ com contaminantes químicos de

alimentos decorrentes da migração a partir da embalagem.

O site Embanews fala sobre o teor de CO2 de bebidas carbonatadas não alcoólicas. No

Brasil, o mercado de bebidas carbonatadas não alcoólicas é bastante expressivo, mesmo com

uma queda no consumo, principalmente de refrigerantes, observada no período de 2014 a

2017. Por outro lado, no mesmo período, as águas engarrafadas tiveram um considerável

aumento, levando a uma perspectiva de mudança no hábito de consumo dos brasileiros.

O Anuário Brasileiro do Café 2020 fala da tradição com novo vigor. O Berço

tecnológico da cafeicultura, São Paulo desenvolve ações para alavancar e aprimorar a

produção, que incluem pesquisas do ltal, segundo a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento.

O Linkedin A Fundepag deu um importante passo em sua atuação no ecossistema de

inovação do agronegócio e meio ambiente, lançando em outubro de 2019 sua própria

incubadora de conhecimento, a Conexão.f, com escritório na cidade de Campinas, a menos de

100 km de distância de São Paulo.

A TV Cultura e institucional no episódio Pesquisa e Inovação do "Caminhos do Agro

SP", o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, conversa

com o diretor do Departamento de Apoio à Inovação para Agropecuária (Diagro/SDI/MAPA),

Cleber Oliveira Soares, o diretor geral do Instituto Agronômico (IAC), Marcos Machado, o

gerente do Seedcarelnstitute, José Veiga, e o pesquisador e gerente de qualidade de sementes

da Syngenta, Adhemar Oliveira.

Durante o episódio, foi destacada a atuaçáo dos seis institutos de pesquisa da Agôncia

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), incluindo o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital). Dentre os exemplos do "Você Sabia?", está o desenvolvimento pelo Ital da

tecnologia nacional do processamento do suco de laranja, que consolidou a indústria

liderar o comércio internacional.
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O Canal Cuesta Interativo falou sobre a Oliva: análise sensorial, extração do óleo,

pesquisas, novas tecnologias e rentabilidade. Pesquisadoras do Grupo Oliva SP, da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), são entrevistadas a respeito da cadeia

produtiva do azeite de oliva.

Aspectos positivos

A entrevista do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo

Junqueira no programa Pesquisa e Inovação do "Caminhos do Agro SP", da TV Cultura.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Repercutir a entrevista do secretário na TV Cultura.

\
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1311212020 - Domingo

Principais notícias

O Diário da Região da cidade de São José do Rio Preto fez uma matêria informativa

sobre os cuidados com as plantas. Uma pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta) deu uma entrevista dando dicas sobre os cuidados.

Aspectos positivos

O destaque para a pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta) na matéria.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Fazer mais sugestões de pautas com este viés que está em alta. \
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18/12/2020 - 6" feira

Principais notícias

O Valor Econômico noticiou que a Terra Magna representará o Brasil no Startup

World Cq 2020.

Aspectos positivos

Yalorização dos cientistas e pesquisadores.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Divulgar a participação dos pesquisadores do Estado de São Paulo no evento

Attachée de Presse Comunicação
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2311212020 - 4" feira

Principais notícias

Uma matéria institucional sobre a plataforma Biotecnológica de Ingredientes

Saudáveis liderada pelo Ital é aprovada pela Fapesp.

Aspectos positivos

A plataforma liderada pelo ltal.

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Produzir material sobre a nova plataforma.
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Principais notícias

O Valor Econômico noticiou que a Fapesp aprovou R$6,7 milhões para pesquisas

sobre ingredientes saudáveis para alimentos.

Aspectos positivos

O investimento em novas pesquisas com ingredientes saudáveis para a alimentação

Aspectos negativos

Não houve.

Medidas sugeridas

Sugerir apautapara demais mídias.
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Principais notícias

A Revista Química e Derivados noticiou que o mercado de alimentos e bebidas se vê

às voltas com uma polêmica acerca dos produtos ultraprocessados. As discussões vieram à

tona quando se tornou público um oficio que o Ministério da Agricultura, Pecuâria e

Abastecimento (Mapa) enviou ao Ministério da Saúde, solicitando reformulações no Guia

Alimentar para a População Brasileira. As principais críticas em relação ao documento dizem

respeito à ideia de que quanto mais o alimento for processado, mas prejudicial à saúde ele

será. O imbróglio se fez, pois não se trata de um consenso. Aliás, está longe disso.

O SaboreaTé Y Café citou o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em matéria sobre Alimentação

saudável: moda ou tendência? O segmento de alimentação saudável movimenta no Brasil 35

bilhões de dólares e deve crescer mais. Para se ter uma ideia, atualmente,22yo dos brasileiros

optam por comprar produtos naturais e sem conservantes.

Youtube e Institucional O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de

Agricultura, é referenciado no "Você Sabia?" pela viabilização do leite longa vida.Quarta live

das cadeias produtivas do "Caminhos do Agro SP" com o tema Leite. Secretário de

Agricultura e Abastecimento do Estado conversa com representantes do IZ, da Agrindus,

Abraleite e Leite Brasil e da Nestlé.

O site Abimapi traz um estudo sobre biscoitos industrializados. Fruto de parceria da

Abimapi com o Ital para comunicar com transparência e manter uma relação de qualidade e

confiança com o consumidor final, a publicação Biscoitos Industrializados, da série

Alimentos Industrializados 2030, foi dividida em l1 seções onde é possível detalhar

informações técnicas e científicas, além dos novos processos tecnológicos, ingredientes e

aditivos utilizados na produção de biscoitos industrializados.

O site Viva Lácteos, juntamente com o Ital, lança Iogurtes Industrializados, da série

Alimentos Industrializados 2030, para enfatizar os aspectos nutritivos de tão importante

alimento na mesa dos brasileiros. Todos os ingredientes são listados por funções e

justificativas, demonstrando a diversidade de produtos disponíveis para todas as faixas etárias

e preferências.
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O site Alimentare falou sobre a parceria do Ital com a Abimapi, que estuda Pães

Industrializados, da série Alimentos Industrializados 2030, é referenciado em hotsite. Os pães

atravessaram os tempos e acompanharam os avanços da humanidade como a urbanização, as

ciências relacionadas à alimentaçáo, a nutrição e inclusive a necessidade de produção em

larga escala. A nova tecnologia permitiu descobertas das novas técnicas de fabricação e

acondicionamento para sua conservação e distribuição.

O canal Youtube Infomercados BR Giovanni Lorenzon falou sobre o Instituto

Agronômico (IAC) e de Tecnologia de Alimentos (Ital), Unicamp, Embrapa e Laboratório

Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), na soma do sistema estadual paulista

da Apta, universidade e o representado pelas instituições federais instalados em Campinas

(SP), se constituem no maior polo de ensino, pesquisa e transmissão de conhecimento ao

agronegócio brasileiro.

Aspectos positivos

A matéria sobre alimentos ultraprocessados contou com participação de Luis Madi,

diretor de Assuntos Institucionais do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

A confusão da população em distinguir alimentos processados e ultraprocessados.

Medidas sugeridas

Produzir material exemplificando a diferença entre alimentos processados e ultraprocessados
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Principais notícias

A revista Abir trouxe vários dados e argumentos expõem a fragilidade científica e

inaplicabilidade prática da classificação NOVA, no que diz respeito ao seu declarado

propósito de condenar o consumo de alimentos e bebidas não alcoólicas industrializadas, que

continua vigorando no Guia Alimentar da População Brasileira, documento oficial do

Ministério da Saúde criado em 2014. Com o objetivo de evidenciar os efeitos práticos

contraditórios da aplicaçáo do atual guia quanto à pretensa melhora nutricional da população,

o website www.alimentosprocessados.com.br apresentarâum novo módulo contendo análises

de informações nutricionais presentes nos rótulos de várias categorias de alimentos e bebidas

não alcoólicas comercializados no país, que são classificados como "ultraprocessados" e,

portanto, não deveriam ser consumidos. Serão contemplados sucos, néctares e refrescos, pães

de forma, iogurtes, biscoitos, hambúrgueres, sorvetes, barras de cereais etc.

O artigo completo de Raul Amaral, Airton Vialta e Luis Madi, do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo.

Aspectos positivos

A matéria cita o artigo completo de Raul Amaral, Airton Vialta e Luis Madi, do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo.

Aspectos negativos

A confusão entre alimentos processados e ultraprocessados ainda pode ser risco
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Medidas sugeridas

Manter sempre exemplos da diferença de alimentos processados e ultraprocessados

nas matérias.
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