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1.3.Análise diária de imagem

2/JANEIR O I 2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: L

Rádio:0 TV:0Web:1

Link:

Impresso: 0

860

Veículo: Revista Laticínios Município:

Título: Anvisa aprova regulamentação de controle de gordura trans com contribuições

do ITAL, da Secretaria de Agricultura

Análise das matérias: A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), órgão de pesquisa

vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), fez relevantes

contribuições à Gerência-Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância

sanitária (Anvisa) no estabelecimento de requisitos para uso de gorduras trans industrial

em alimentos, cuja regulamentação foi aprovada no último dia t7 ' Além disso' desde

2010, quando publicou o estudo Brasil Food Trends 2020, o Italmotiva a inovação

estratégica, tércita e confltável no setor de alimentos e bebidas com base em

macrotendências, dentre elas Saudabilidade e Bem-Estar'

As contribuições do Ital no processo regulatório sempre ocorreram à convite da Anvisa

ao longo dos anos. Na reunião para discussão regulatória sobre ácidos graxos trans'

realizadahá um ano pela agência na Fundação oswaldo cruz (Fiocruz) em Brasília' o

instituto listou o quantitativo identificado em 1.003 produtos alimentícios analisados nos

últimos cinco anos a pedido dos fabricantes, apontando, por exemplo, que na sardinha em

óleo há opções de 0,04 a 0,32 gramas de gorduras trans a cada 100 gramas de produto' e

na sardinha ao próprio suco com óleo tem opções de 0,01 a 0,15 gramas acada 100 g de

produto.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva' Cita ITAL'

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o release para veículos eletrônicos

(rádio e televisão).
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6/JANEIR O I2O2O - SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 2 ImPresso: 0

Links:
t7 vc:

860

Título: Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos

Veículo: Suinocultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de são

Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), está com inscrições

abertas até20 de janeiro para uma bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de

Alimentos, com duração é de 24 meses e valor mensal de R$ 7 '174,80 -- isento de imposto

de renda, sendo feita reserva técnica anual de l5o/o para despesas imprevistas e

diretamente relacionadas à atividade de pesquisa'

oferecida através do Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP)

do Ital financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)'

a bolsa é destinada a candidatos com graduação e doutorado em Engenharia de Alimentos

e áreas afins, sendo que o doutorado deve ter sido finalizado há menos de sete anos' São

exigidas também experiências comprovadas em pesquisas na ârea de processos ténnicos

de alimentos e transferência de calor e em utilização de ferramentas estatísticas para

processamento e análises de dados , alémde produção científica em periódicos indexados

e conhecimento da língua inglesa para leitura, redação científica e conversação'

O candidato aprovado atuaútnaíreade Engenharia de Processos do Centro de Tecnologia

de Laticínios (EP-Tecnolat) do Ital, em Campinas' onde deverá desenvolver projeto

relacionado a processos térmicos de alimentos, auxiliar na orientação e coorientação de

alunos, colaborar com outros pesquisadores do instituto no desenvolvimento de outros

projetos, auxiliar na redação e revisão de trabalhos científicos do grupo de pesquisa e

trabalhar em ações que visem a transferência de tecnologia e conhecimento

Risco à imagem: Não há.

Pontospositivos:MatériapositivademonstraarelevânciadoITAL.

sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o assunto em âmbito nacional'
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23|JAI\EIR O I 2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web:2 Impresso:0

Link:

Rádio:0 TV: 0

r8t l1 vc=

860

Título: Calendário de eventos 2020 do Ital prevê 44 atividades

Veículo: Suinocultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Link:
17

860

Título: Calendário de eventos 2020 do Ital prevê 44 atividades

Veículo: Avicultura lndustrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), vinculado à

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, definiu seu Calendário de Eventos 2020'

totalizando 44 atividades entre março e novembro. Dentre 34 cursos programados, estão

o 10 curso Básico de Projeto sanitário da European Hygienic Engineering & Design

Group (EHEDG), Grupo Europeu de Projeto sanitário de Equipamentos que tem o Ital

como sede regional no Brasil, e o curso Direito da Inovação, com foco na ciência e

tecnologia de alimentos. O Ital será responsável ainda pela4u Reunião Nacional da Cadeia

Produtiva do Urucum, oportunidade em que será abordada a atualidade e as perspectivas

relacionadas ao fruto, e pela Semana Tecnológica do Centro de Tecnologia de Cereais e

chocolate (cereal chocotec), com doze capacitações diferentes relacionadas às áreas de

atuação da unidade especializada em chocolates, balas, confeitos' cereais' pães' bolos e

biscoitos.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva pois apresenta a diversidade de programas

oferecidos pelo ITAL

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar programação de atividades em âmbito
--a.\
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3O/JANEIR O I2O2O _ QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 2 Imtrresso:0

Link:

TV: 0

h*p--s-;l/-b-qekl-þ.Q-xn-çI,ç-qLr-r-,-b-{v-is-ua-liz*w!llb:2-3?18L7"&s"29{g-6-5-0-9-S-&p:-l$1-l-ftp-mv5-1"

860

Título: ANUFOOD Braz\l traz ll pavilhões internacionais em sua próxima edição

Veículo: Portal Gazetado Votorantim Município: Votorantim (SP)

Análise das matérias: Em sua segunda edição, que acontece de 9 a 1l de março' a

Anufood Brazil- Feira Internacional Exclusivapara o Setor de Alimentos e Bebidas -

organiza 1 I pavilhões internacionais, com expositores de países europeus' asiáticos

árabes e latino-americanos, além de expositores independentes de 24 países' A Anufood

Brazil,única feira de negócios exclusiva para o setor de alimentos e bebidas do país'

chega à sua segunda edição entre os dias 9 e l1 de março, em são Paulo' A feira tem

como parcerios estratégicos ABIA, ABIR e ITAL'

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria informativa neutra'

sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar notas detalhando a participação do

ITAL na Anufood.
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3 I/JANEIR O I 2O2O _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 0 ImPresso:3 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Hoje foram definidas três matérias veiculadas na mídia impressa' No

Dário de Marília, matéria úaz detalhes de entrevista coletiva em São Paulo sobre a

identifrcação dos primeiros casos de Covid-19 no Estado'

Links

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b=2321817 &n=294614304&.p:3877 &pmvc:l

860

Título:

Veículo: Diário de Marília Município: Marília (SP)

Análise das matérias: Secretaria Estadual de Saúde monitora três suspeitos de

coronavírus no Estado, um deles em Paulínia'

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Não há.

Sugestão de estratégia: Não há menção ao ITAL. Matéria neutra e informativa sem

referência direta ao tema deste exercício criativo'
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Rádio: 0 TV: 0

6/T'EVEREIRO/2020 - QUINTA- FEIRA

Número de matérias: 1

Web: 1 ImPresso:0

Link:
I

860

Titulo: Bom Prato de São Bernardo ultrapassa marca de 600 mil refeições servidas

veículo: RD Reporter Diário on line Munícipio: santo André (sP)

Análise da matéria: Depois de completar um ano, o Bom Prato Dia & Noite de são

Bernardo, localizado ao lado do Poupatempo, alcançou a marca de 600 mil refeições

servidas na quarta-feira (512).

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às th, no café da manhã, por R$ 0'50;

a partir das I th até o término da cota diária durante o almoço; e das 17h30 às 18h30' no

jantar, ambos por R$ 1. Crianças até seis anos não pagam'

Matéria cita o ITAL como responsável pelo controle de qualidade dos alimentos' São

oferecidos affoz,feijão, proteína, salada, complemento, fruta de sobremesa e suco'

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria taz a atuação do Bom Prato em são Bernardo e destaca a

qualidade dos alimentos oferecidos'

sugestão de estratégia: Assunto deve ser melhor divulgado na região do ABC'

Disponibilizar porta-voz do ITAL para apresentar o padrão de qualidade aplicado no

programa e a importância do Bom Prato em momentos como os de pandemia'
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1 I /T'EVEREIRO/2020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: ImPresso: I Rádio: 0 TV:0

Resumo do dia:

Links:

https://bookl.boxnet.com.br/visualizarl?b:2321817 &'n:296953402&p:3877 &'pmvc:l

860

Título: Famema apresenta projeto de saúde preventiva para o governo estadual

Veículo: Jornal da Manhã Município: Marília (SP)

Análise das matérias: Faculdade apresentou ao governo do Estado proposta para criação

de laboratório de saúde preventiva em Marília. Chamado de Plataforma Lilás conta com

professores ligados a entidades de referência, entre elas a ITAL.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é mencionada na matéria'

Sugestão de estratégia: Assessoria deve preparar a¡tigo detalhando o projeto assinado

pelo pesquisador da ITAL participante'

C À d¡ 50v¡ Con¡fødo Corporbdrn ' CNPJ 34'182'448/ml-95

Tdo - ¡nrrq lñt¡ûtnonn¡l¡do
Av. Moerm,728, Coni.21

CEÊ04077{23'MænP,5åo Paulo - 5P

ú./
ô'strio

\pr



,*,

I 2/FEVERETRO/2020 - QUARTA-FEIRA

Número de ryLatérias: 2

Web;2 Impresso:0 Rádio: 0 TV: 0

Link:

h-t-tr$;1/-b-"qs-1s"!-þ--p-x-n-s--t-,.qo" m,-b-r1-Y-¡"ç-ualiz"ay'þ:23? I $- | Z&n=?27".12-87..6"7"&p:--3-"8-7-7&pmy"c=l

860

TÍtulo: Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos na

Secretaria de Agricultura de São Paulo

Veículo: RCI (Rev. Comércio, Indústria e Agronegócio) Município: Araraquara (SP)

Link:

21 -^|1
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860

Título: Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisa na Agricultura

Veículo: Portal Mix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Análise das matérias: Pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que coordena os seis Institutos de

pesquisa paulista da ârea. Há mulheres na liderança de três deles. Os números constam

em levantamento realizado para lembrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na

Ciência, comemorado em 1l de fevereiro. A data foi instituída pela Organizaçáo das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e ONU Mulher para

promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência.

Na Secretaria da Agricultura elas são engenheiras agrônomas, biólogas, economistas,

engenheiras de alimentos e diversas outras formações de desenvolvem pesquisas em

agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, economia agrícola, sanidade e processamento

de alimentos e que contribuem ativa e diretamente para o crescimento do setor do

agronegócio no Estado e em todo o Brasil.

A|ém de serem mais de 50% do corpo técnico de pesquisadores da APTA, formado por

515 cientistas, as mulheres ocupam dentro da Agência cargos de liderança, tanto na

diretoria dos Institutos, mas também na assessoria técnica e direção de centros de

pesquisa. No Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), por exemplo, todos os seis

centros técnicos são dirigidos por mulheres.
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Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato constante com pequenos e

médios veículos de comunicação para oferecer sugestões de fontes e de pautas.
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1 8ÆEVEREIRO/2020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias: I

Web:1 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Links:

https:i/bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2321817&n=2989202268¿p:3877&pmvc=l

860

Título: Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisa na Agricultura

Veículo: O Defensor Online Município: Taquaritinga (SP)

Análise das matérias: Pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que coordena os seis Institutos de

pesquisa paulista da ârea. Há mulheres na liderança de três deles. Os números constam

em levantamento realizado para lembrar o Dia Intemacional das Mulheres e Meninas na

Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. A data foi instituída pela Organização das

Nações Unidas para a" Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e ONU Mulher para

promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência.

Na Secretaria da Agricultura elas são engenheiras agrônomas, biólogas, economistas,

engenheiras de alimentos e diversas outras formações de desenvolvem pesquisas em

agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, economia agrícola, sanidade e processamento

de alimentos e que contribuem ativa e diretamente para o crescimento do setor do

agronegócio no Estado e em todo o Brasil.

Além de serem mais de 50% do corpo técnico de pesquisadores da APTA, formado por

515 cientistas, as mulheres ocupam dentro da Agência cargos de liderança, tanto na

diretoria dos Institutos, mas também na assessoria técnica e direção de centros de

pesquisa. No Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), por exemplo, todos os seis

centros técnicos são dirigidos por mulheres.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato constante com pequenos e

médios veículos de comunicação para oferecer sugestões de fontes e de pautas.
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27/FEVEREIRO/2020 - QUTNTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: I Imþresso: 1 Rádio:0 TV:0

Links:

l(l 21817&.n

860

Título: Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo produtivo durante

a PPW

Veículo: SEGS Município: Santos (SP)

Análise das matérias: De acordo com o site, a indústria da embalagem vive um momento

de desafio, já que precisa se reinventar para atender às tendências de um mercado global

que caminhaparaum futuro cada dia mais sustentávele próximo ao consumidor.

No entanto, ainda é preciso enfrentar as dificuldades que surgem com a falta de

informação. "IJm dos maiores problemas no mercado de embalagem, e que se sobressai

à questão da matéria-prima, projetos ou máquinas, é a ausência de conhecimento sobre o

ciclo completo desde o conceito até a disposição das embalagens", pontua a diretora do

Instituto de Embalagens, Assunta Napolitano Camilo.

Para aumentar o diálogo entre indústria e o consumidor, a ABIMAQ - Associação

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos realiza a PPW - PACKAGING &

PROCESS WEEK - Feira Internacional de Tecnologia, Processos e Embalagens para as

Indústrias de Alimentos, Bebidas, Cosmética, Farmacêutica e Química, de 15 a 18 de

setembro, no São Paulo Expo.

O evento foi criado com a finalidade de atender às demandas do mercado, impulsionar os

negócios e unir todos os elos da cadeia nacional e internacional. Em sua primeira edição,

a PPW conta com o apoio oficial do Instituto de Embalagens (SP).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria neutra. ITAL é citado apenas como apoio oficial.

Sugestão de estratégia: Envio de release com o apoio do ITAL ao evento.
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Link:
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Título: Agricultura de SP desenvolve embalagem flexívelpara comercializar palmito

Veículo: O Regional Município: Catanduva (Sp)

Análise das matérias: Jornal impresso e site do veículo trazemmatéria onde destaca que

a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio do ltal, desenvolveu

embalagens flexíveis para o acondicionamento do palmito em conserva com 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 final.

A pesquisa envolvendo utilizaçáo de embalagens flexíveis para o acondicionamento do

palmito em conserva surgiu em2013, apartir da necessidade de adequação das condições

de industrializaçäo do produto. O projeto intitulado "Desenvolvimento de tecnologiapara

processamento de palmito em conserva acidiflrcada, acondicionada em embalagens

flexíveis compostas por diferentes polímeros" foi desenvolvido pelo Ital e financiado pela

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. Cita ITAL

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgat a pesquisa para veículos de

comunicação em âmbito nacional. Assunto pode ser bem utilizado por meios eletrônicos,

especialmente TVs.

CÂ drS{n Cqn¡ni¡dbCorpûree -CNpJ 34.182448/æ01.95
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7/NIARÇO 12020 -

Número de matérias: 2

Web.:2 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:
181 17 J VC:

860

Título: Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científìco em SP

Veículo: Portal Mix Vale Município: São José dos Campos (SP)

Link:
t8 2l

860

Título: Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento cientíhco em SP

Veículo: SBNotícias Município: não identificado

Análise das matérias: Mulher, ciência e agronegócio formam uma equação que resulta

em mais produtividade, lucratividade e sustentabilidade em São Paulo' Para celebrar o

Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado, por meio da (APTA)' apresenta algumas conquistas lideradas

pelas servidoras da APTA e o papel fundamental das cidadãs para o desenvolvimento

econômico de São Paulo e do País.

Pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores cientíhcos da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (APTA), que coordena os seis Institutos de pesquisa paulista da ârea'

Há mulheres na liderança de três deles. Os números constam em levantamento realizado

para lembrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em

11 de fevereiro. A data foi instituída pela Organizaçáo das Nações Unidas para a

Educação, a ciência e a cultura (unesco) e oNU Mulher para promover o acesso integral

e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência'

Na Secretaria da Agricultura elas são engenheiras agrônomas, biólogas, economistas'

engenheiras de alimentos e diversas outras formações de desenvolvem pesquisas em

agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, economia agrícola, sanidade e processamento

C.À d¡ ttn CornM Corporhtv¡ 'CNPJ 34'18¿448/0001'95
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c A DÁ SrtvA c0MUNtcÂÇÃo coRpoRÅTrvA - 34.182.443/0001-95

de alimentos e que contribuem ativa e diretamente para o crescimento do setor do

agronegócio no Estado e em todo o Brasil.

Além de serem mais de 50% do corpo técnico de pesquisadores da APTA, formado por

515 cientistas, as mulheres ocupam dentro da Agência cargos de liderança, tanto na

diretoria dos Institutos, mas também na assessoria técnica e direção de centros de

pesquisa. No Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), por exemplo, todos os seis

centros técnicos são dirigidos por mulheres.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato constante com pequenos e

médios veículos de comunicação para oferecer sugestões de fontes e de pautas.
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8/lvrARÇ o /2020 - DOMTNGO

Número de matérias: 3

Web: 3 Impresso:O Rádio:0 TV: 0

Link:

lrttps://bool<1 .boxnet.com.bry'Visuralizarl?b:2321 fì 1 7&n=303286336&p:3877&pmvc:l

860

Título: Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico no

estado

Veículo: Acontece Botucatu Município: Botucatu (SP)

Link:

l.boxnet.com vc:

860

Título: Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico no

estado

Veículo: Zl Portal Município: Indaiatuba (SP)

Análise das matérias: Release enviado ressalta que mulher, ciência e agronegócio

formam uma equação que resulta em mais produtividade, lucratividade e sustentabilidade

em São Paulo. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo

(8), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da (APTA),

apresenta algumas conquistas lideradas pelas servidoras da APTA e o papel fundamental

das cidadãs para o desenvolvimento econômico de São Paulo e do País.

Pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (APTA), que coordena os seis Institutos de pesquisa paulista da ârea.

Há mulheres na liderança de três deles. Os números constam em levantamento realizado

para lembrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em

11 de fevereiro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e ONU Mulher para promover o acesso integral

e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência.

Na Secretaria da Agricultura elas são engenheiras agrônomas, biólogas, economistas,

engenheiras de alimentos e diversas outras formações de desenvolvem pesquisas em

C A ô llv¡ Cørffi Corporttn - CNpJ 34.182448/ü01'95
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agricultura, pecuária, pesca e aquicultura, economia agrícola, sanidade e processamento

de alimentos e que contribuem ativa e diretamente para o crescimento do setor do

agronegócio no Estado e em todo o Brasil.

Além de serem mais de 50% do corpo técnico de pesquisadores da APTA, formado por

515 cientistas, as mulheres ocupam dentro da Agência cargos de liderança, tanto na

diretoria dos Institutos, mas também na assessoria técnica e direção de centros de

pesquisa. No Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), por exemplo, todos os seis

centros técnicos são dirigidos por mulheres.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato constante com pequenos e

médios veículos de comunicaçáo para oferecer sugestões de fontes e de pautas.

CA. d¡ S¡a CdiltnløÉo Corporm¿ 'Ct{pJ 34'182'448/0C01-95

Trþ.mtakËsünotlpubdo
Av. Moem,728, Çoni.21

CËÊ04077{23 - MoerB, Såo Pø;lo - 5P $
liß\

=trio

P



c A ilA SILVA COlvìUNlcÄÇÃÛ coRpÜRAllvÂ - 34'3'82'4481Û001'-95

2lllvrARÇO12020 - SÁBADO

Número de matérias: I

Web: I ImPresso: 0

Link:

TV:0

I tìl7 44 7

860

Titulo: secretaria de Agricultura e Abastecimento de são Paulo destaca ações no Dia

Mundial da Agricultura

Veículo: Cargo News Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: Em meio a situação de combate ao Covid-I9 enfrentada

mundialmente, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

destaca o valor da atividade e de algumas de suas ações em prol do desenvolvimento

sustentável da agricultura brasileira, levando critérios de sustentabilidade econômica,

social e ambiental. As ações da Pasta envolvem o avanço do conhecimento científico e o

desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de produção, a extensão rural' a defesa

agropecuária e o abastecimento.

De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), os principais

produtos do agronegócio paulista são: cana-de-açúcaf, carne bovina, laranla' soja' carne

de frango, ovo de galinha, milho' café beneficiado e leite'

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica neutra. Cita ITAL'

Sugestão de estratégia: Assessoria deve publicar posts em redes sociais'

Rádio: 0

CÀ ù Stv¡ Ccnr¡r¡c¡CoConormr¡¡'CNpJ 34'182'448/0001't5
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22IMARÇO 12020 - DOMINGO

Número de matérias: I

Web:1 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

lrttrrs ://bool< I .boxnet. . hrlV i s n a I i z ar l' I b:232 I 8 I 7 & n:3 0 6 9 5 6 5 7 5 &o:3 8 7 7 & p m v c: I

860

Titulo: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo destaca ações no Dia

Mundial da Agricultura

Veículo: Amanhecer da Notícias Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: Em meio a situação de combate ao Covid-l9 enfrentada

mundialmente, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

destaca o valor da atividade e de algumas de suas ações em prol do desenvolvimento

sustentável da agricultura brasileira, levando critérios de sustentabilidade econômica,

social e ambiental. As ações da Pasta envolvem o avanço do conhecimento científrco e o

desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de produção, a extensão rural, a defesa

agropecuária e o abastecimento.

De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), os principais

produtos do agronegócio paulista são: cana-de-açúcar, carne bovina, laranja, soja, carne

de frango, ovo de galinha, milho, café beneficiado e leite'

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica neutra. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve publicar posts em redes sociais.

C A d¡ 5[n Com*c¡* Corpor$n - CNÞJ 34'182'448/0001-95
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26IMARÇO 12020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias:3

Wgh;_3 Impresso:0 Rádio: 0 TV:0

Link:

https://book1. boxnet.com. brlVisualiza r /?b=2321,8L7&n=307952 542&p=J$17 &pmvc=L860

Titulo: SP: Secretaria de Agricultura e Abastecimento toma medidas de prevenção

Veículo: Avi Site Munícipio: Campinas (SP)

Link:

https://book1. boxnet.com.brlvisualizar/?b=2321817&n=307946776&p=3877&pmvc=1860

Titulo: SP: Secretaria de Agricultura e Abastecimento toma medidas de prevenção

Veículo: Notícias Agrícolas Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: A pandemia do coronavírus (Covid-I9) exige medidas para

preservação de vidas humanas em todo o mundo. No Estado de São Paulo não foi

diferente e diversas ações têm sido tomadas para garantir a saúde da população e evitar a

disseminação da doença. Uma das medidas adotadas foi o incentivo ao distanciamento

social e adequações nas relações de trabalho para gatantir a segurança e a saúde da

população. Na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, diversas iniciativas têm sido

tomadas -- em atendimento às determinações do Governo do Estado e da Secretaria de

Agricultura -- mas com critérios que permitem a continuidade dos serviços essenciais

prestados pelas instituições científicas ligadas ao setor dos agronegócios, fundamental

paru a alimentação e abastecimento da população'

Os seis Institutos e 1l Polos Regionais de pesquisa ligados à APTA ftzetam uma análise

criteriosa para que grande parte de seus servidores fossem colocados em regime de

teletrabalho, principalmente aqueles que compõem o grupo de risco a doença, a fim de

diminuir o número de pessoas circulantes em suas unidades' Apesar de algumas

adaptações das atividades, a APTA informa que suas pesquisas continuam ativas, pois

são essenciais para o desenvolvimento do agronegócio paulista e brasileiro'

Trabalhos relacionados à sanidade animal e vegetal do Instituto Biológico (IB-APTA),

considerados essenciais, não serão interrompidos. É o caso' por exemplo, do Laboratório

de Viroses de Bovídeos do Instituto, que continua em funcionamento, com equipe

C A dr Sln Conrffi Corporrmn ' CNPJ 34.182'448/Û001-?5
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c A ÞA SrLVA COMUNICAÇÄO CURPfJRATIVA - 34.182.448/0Ü01-95

reduzida por conta das medidas de contenção para o Covid-l9, assim como outros

laboratórios da érea animal. A sanidade é considerada um serviço essencial para garantir

a segurança alimentar, prevenção de doenças e emergência sanitária.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva de interesse público.

Sugestão de estratégia: Assessoria de divulgar o release para veículos eletrônicos (rádio

e televisão).
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l'-

5/ABRIL/2020 _ DOMINGO

Número de matérias:1

weþ; Impresso: I Rádio: 0 TV: 0

Links:

https://bookl .boxnet.com.br/Visualizarl?b:2321 8l 7&n:31 086l 843&p:3877&pmvc:1

860

Título: Gente

Veículo: Jornal de Lages/ Vitrine Município: Lages (SP)

Análise da matéria: Coluna destaca aniversário de engenheira de alimentos com pós-

graduação no ITAL.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Não há.

Sugestão de estratégia: Não há. Matéria de cunho de registro social.
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rIIABRTL /2020 - sÁnnno

Número de matérias: 1

Web: Impresso: I Rádio:0 TV:0

Links:

https://bookl .boxnet.com.br/Visualizar/?b:2321 81 7&n=31 2092461 &p=3877&pmvc:1

860

Veículo: Revista Avicultura Industrial Município: Itu (SP)

Análise das matérias: Matéria de duas páginas destaca a importância das embalagens

que se ajustam a forma do alimento. As fontes foram profissionais do ITAL.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica altamente positiva utilizando exclusivamente

profissionais do ITAL como fonte.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir pautas técnicas regularmente para

veículos especializados do setor alimentício.
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2 I/ABRTL /2020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias:6

Web: 6 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Links:

https:llbookl .boxnet.com.bry'Visualizarl?tr:2321 8l 7&n=3I 4555756&p:3877&pmvc:1

860

Título: #FiqueEmCasa: saiba identifrcar e preparar um bom café

Veículo: Portal Mix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Links:

httns://book Lboxnet. . hr/V i srra l i z ar l'?b:2321 I I 7&n:3 I 45 5 86 86&u:3 877& pmvc: I

860

Título: #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise da matéria: O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o Instituto

Agronômico (IAC/APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, o berço das principais variedades cultivadas no país. No mundo existem

diversas espécies de café, porém só duas são amplamente cultivadas, a do Coffea arabica

e a Coffea canephora.

As bebidas de Coffea aútbica, ou café arâbica, como é popularmente chamada, são cafés

que podem resultar em bebidas "nobres e complexas", devido a grande quantidade de

aromas e sabores que podem conter.

As bebidas do Coffea canéfora, mais conhecidas como robusta e o conilon, resultam em

bebidas muito mais simples e mais amargas. Porém, ele é valorizado para a composição

de blends e pela indústria de café instantâneo, por ser um grão mais barato, possuir mais

cafeína e principalmente cor preta intensa.

No Brasil, o consumidor de café por sua vez não dispõe de muitas ferramentas para

escolher sua bebida, e, para isso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC)

criou em 2004 seu Programa de Qualidade do Café - PQC, que oferece notas de

Qualidade Global (QG) dos cafés vendidos no país, analisando-os através dos aromas e

de seu grau de intensidade. ia
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c A ÞA SrLVA COMUNTCAÇÄO CORPORATIVA - 34.182,44810001-95

O portal destaca que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) tem um dos únicos

laboratórios que certificam as bebidas oferecidas aos consumidores brasileiros, e

podemos encontrar no mercado embalagens certificadas com os selos Bronze para cafés

tradicionais, selo Prata para cafés Superiores e selo Ouro para cafés Gourmet.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matérias destacam a importância dos laboratórios de pesquisa do

ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve amplifrcar as ações desenvolvidas pelo ITAL

em seus laboratórios.
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I 2020 - QUARTA-FETRA

Número de matérias:4

Web:4 Impresso: 0 Rádio:0 TV: 0

Links:

14

860

Título: Você sabe preparar um bom café? Veja algumas dicas

Veículo: Portal Prudentino Município: Presidente Prudente (SP)

Link:

2l t7

860

Título: #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

Veículo: ATA News Município: Araçatuba (SP)

Link:

httns ://book I .boxnet.cclm. hrlV i su a I i z nr I 2 b:2321 I 1 7& n:3 I 47 0 444 6 8.n:3 877&,pm v c: I

tì60

Título: #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

Veículo: Mais Expressão Online Município: Indaiatuba (SP)

Análise das matérias: O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o Instituto

Agronômico (IAC/APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, o berço das principais variedades cultivadas no país. No mundo existem

diversas espécies de café, porém só duas são amplamente cultivadas, a do Coffea arabica

e a Coffea canephora.

As bebidas de Coffea arérbica, ou café aútbica, como é popularmente chamada, são cafés

que podem resultar em bebidas "nobres e complexas", devido a grande quantidade de

aromas e sabores que podem conter.

As bebidas do Coffea canéfora, mais conhecidas como robusta e o conilon, resultam em

bebidas muito mais simples e mais amargas. Porém, ele é valorizado para a composição

de blends e pela indústria de café instantâneo, por ser um grão mais barato, possuir mais

cafeína e principalmente cor preta intensa.
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No Brasil, o consumidor de café por sua vez não dispõe de muitas ferramentas para

escolher sua bebida, e, para isso, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC)

criou em 2004 seu Programa de Qualidade do Café - PQC, que oferece notas de

Qualidade Global (QG) dos cafés vendidos no país, analisando-os através dos aromas e

de seu grau de intensidade.

O portal destaca que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) tem um dos únicos

laboratórios que certifîcam as bebidas oferecidas aos consumidores brasileiros, e

podemos encontrar no mercado embalagens certifîcadas com os selos Bronze para cafés

tradicionais, selo Prata para cafés Superiores e selo Ouro para cafés Gourmet.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matérias destacam a importância dos laboratórios de pesquisa do

ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve amplificar as ações desenvolvidas pelo ITAL

em seus laboratórios.
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|2IMAIO 12020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias:2

Web:2 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Links:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b=2321817 &n:319465503&p:3877 &pmvc:1

860

Título: Indústria inova em Drocessos de conservação de alimentos

Veículo: em.com.br Município: Belo Horizonte (MG)

Análise das matérias: Matéria do site destaca trabalho desenvolvido por 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. De acordo com

elas, alimento de vida longa é modificado do seu estado original por meio de uma

variedade de processos com a finalidade de conservação. Fiorella e Sílvia citam o

exemplo do leite fluido, que "pode ser pasteurizado e ter uma vida útil de alguns dias,

pode ser esterilizado e ter uma vida útil de alguns meses, e pode ser seco ou desidratado

e ter uma vida útil de um ano". Além da conservação do alimento em si, Fiorella e Sílvia

alegam que o processamento de alimentos contribui em muitos outros aspectos, como na

redução do desperdício e melhor aproveitamento dos alimentos - o que reduz o impacto

ambiental; a disponibilidade de alimentos sazonais nas variadas épocas do ano; a

facilidade de consumo a qualquer hora e em qualquer lugar; e o auxílio à nutrição de

pessoas em dificuldade, uma vez que reduz a perecibilidade.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar material sobre o assunto para

publicações e editorias especializadas.
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t3 t:]s4^ro I 2020 - QUARTA-FEIRA

Número de matérias:2

Weþ:2 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

httns ://hook 1 .boxnet.com.brlVi sua I i za r'l?b',=232 1 I 1 7&11:::::3 I 9 8 3 3 8 I 5 &a:387 7 &.plì't vc=* I

860

Titulo: Pesquisa aponta aumento de preparo de alimentos em casa e preocupação com

higiene e limpeza do foodservice

Veículo: Notícias Agrícolas Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: Pesquisa aponta aumento de preparo de alimentos em casa e

preocupação com higiene e limpeza do foodservice. A cada 100 consumidores, T4 se

sentem mais seguros preparando comida em casa diante da pandemia da COVID-19,

sendo que 45 mantiveram tal hábito, 44 aumentaram a frequência e quatro passaram a

cozinhar, segundo pesquisa feita pelo instituto de pesquisas QualiBest junto à Galunion,

consultoria especializada em foodservice, entre 2 e 6 de abril com 1.086 entrevistados.

Outra forma de garantir a proteção à saúde humana está no acompanhamento da

movimentação dos alimentos frescos ao longo da sua cadeia de comercialização, trabalho

realizadapela Secretaria através das coordenadorias de Defesa Agropecuária (CDA) e de

Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), em atendimento à obrigatoriedade, desde

2018, da adoção da rastreabilidade desde a origem até o consumidor final - instruções

normativas conjuntas n" 212018 e a no 112019.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar em veículos eletrônicos (rádio e

televisão).
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24t}'.Ato.l2020 - DOMINGO

Número de matérias:15

Web: 15 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Links:

httns ://book l boxnet.com.br/Vi sual i?lR 7kn :322657 402&,n:3877&omvc:l

860

Título: DiaNacional do Café: confira l0 curiosidades sobre a bebida

Veículos: RD Repórter Diário Online/Diário do Gde. ABC Online

Municípios: Santo André

Link:

httns://book I . xnel -com.brlV i sual izarl'?b:2321 R 1 7 8¡.n:i2266923 8 &.n:3 877&om v c: I

860

Título: DiaNacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Veículo: Portal Meon Municípios: S. José dos Campos (SP)

Link:

l.boxnet.com I Bl7&n

860

Título: Dia Nacional do Café: conftra 10 curiosidades sobre a bebida

Veículo: PortalMix Vale Municípios: S. José dos Campos (SP)

Link:

3877

vc: I

8ó!.

Título: Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Veículo: FasterNet Municípios: Salto (SP)

Link:

l7.a 226

860

Título: Dia Nacional do Cafe: confira l0 curiosidades sobre a bebida

Veículo: Revista Campinas Município: Campinas (SP)
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25IIVIAIO/2020 _ SEGUNDA.FEIRA

Número de matérias: I

Web:1 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Link:

:llboo 2271

860

Título: Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades da bebida que é preferência

nacional

veículo: Portal canaMix Município: Ribeirão Preto (sP)

Análise das matérias: O Dia Nacional do Cafe foi oficializado pela Associação

Brasileira da Indústria do Café (Abic), em 2005, e sua escolha coincide com o período de

início da colheita na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil, que é o maior produtor

e o maior exportador de café verde no mundo e também o segundo maior consumidor de

café do planeta. A maior coleção de plantas vivas de cafe do Brasil fica em São Paulo. A

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo apresentou l0

curiosidades sobre a planta. O órgão estadual mantém em Campinas, no IAC, o mais

importante banco de germoplasma de café do Brasil, onde são preservadas 15 espécies

das cerca de 126 existentes no mundo. Uma das curiosidades é que ingrediente obtido da

casca do café pode ser usado na indústria de alimentos e de cosméticos. Há citação para

as pesquisas do ITAL no desenvolvimento de processo inédito para obtenção fonte de

cafeína a partir da casca do café robusta sem o uso de solvente. O ingrediente natural pode

ser usado como fonte de cafeína na indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas de

baixo valor calórico e energético natural.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria traz pesquisa desenvolvida pelo ITAL

Sugestão de estratégia: As pesquisas do ITAL devem receber mais atenção para

divulgação, pois tratam de temas - alimentos e cosméticos - que recebem grande atenção

dos veículos de comunicação. Oferecer porta-voz, desenvolver artigo para publicações

especializadas e preparar sugestão de pauta para emissoras de TV e rádio estão entre as

ações sugeridas. Quanto as redes sociais, criar posts e participar de grupos focados no

tema são bons caminhos para ampliar a discussão.
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Análise das matérias: Release traz informação que o Dia Nacional do Café foi

oficializado pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), em 2005, e sua

escolha coincide com o período de início da colheita na maior parte das regiões cafeeiras

do Brasil, que é o maior produtor e o maior exportador de café verde no mundo e também

o segundo maior consumidor de café do planeta. A maior coleção de plantas vivas de café

do Brasil fica em São Paulo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo apresentou 10 curiosidades sobre a planta. O órgão estadual mantém em

Campinas, no IAC, o mais importante banco de germoplasma de café do Brasil, onde são

preservadas l5 espécies das cerca de 126 existentes no mundo. Uma das curiosidades é

que ingrediente obtido da casca do cafe pode ser usado na indústria de alimentos e de

cosméticos. Há citação para as pesquisas do ITAL no desenvolvimento de processo

inédito para obtenção fonte de cafeína a partir da casca do cafe robusta sem o uso de

solvente. O ingrediente natural pode ser usado como fonte de cafeína na indústria de

alimentos e bebidas não alcoólicas de baixo valor calórico e energético natural, além de

ter aplicação na formulação de cosméticos e fármacos naturais.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria traz pesquisa desenvolvida pelo ITAL

Sugestão de estratégia: As pesquisas do ITAL devem receber mais atençáo paru

divulgação, pois tratam de temas - alimentos e cosméticos - que recebem grande atenção

dos veículos de comunicação. Oferecer porta-voz, desenvolver artigo para publicações

especializadas e preparar sugestão de pauta para emissoras de TV e rádio estão entre as

ações sugeridas. Quanto as redes sociais, criar posts e participar de grupos focados no

tema são bons caminhos para ampliar a discussão.
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28 lIMAIO I 2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 3 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

https:/lbookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:2321817&n=323989988&p:3877&pmvc:l

860

Titulo: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo lista ações tealizadas

para setor cafeeiro

Veículo: Cafe Point Munícipio: Piracicaba (SP)

Análise da matéria: Além das pesquisas com café do tipo arábica, o IAC, em conjunto

com unidade regional da APTA e a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CDRS) desenvolvem trabalhos com café do tipo robusta para alavancat a

cafeicultura em regiões marginais ao café arëtbica. "Nesse contexto, a Secretaria tealiza

um trabalho de capacitação, difusão de conhecimento, novas tecnologias de produção e

Boas Práticas Agropecuárias e de gestão, por meio da realização de Dias de Campo,

seminários, palestras, cursos, implementação de Unidades Demonstrativas de

Tecnologia, entre outros, levando em consideração as características regionais e as

necessidades dos produtores, atuando de forma local, mas pensando de forma global",

ressalta José Luiz Fontes, coordenador da CDRS, acrescentando que as ações

extensionistas têm sido desenvolvidas de forma ampla. Outro destaque foi o projeto

Microbacias II, executado pela Secretaria de Agricultura, por meio da CDRS, que

beneficiou 22 organizações rurais da cadeia produtiva do café, sendo 18 associações e

quatro cooperativas que, além de agregação de valor à produção, tiveram uma maior

inserção no mercado, em um investimento total de R$ 16,4 milhões, dos quais R$ 11,5

milhões foram apoiados com recursos do Projeto.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o release em âmbito nacional.
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31/MAIO/2020 _ DOMINGO

Número de matérias: I

Web: Impresso: I Rádio:0 TV: 0

Links:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2321817&n:325575664&p:3877 &,pmvc:\

860

Título: Dia Nacional do Cafe: confira l0 curiosidades da bebida que é preferência

nacional

Veículo: O Jornal da Região Município: Andradina (SP)

Análise das matérias: O Dia Nacional do Café foi oficializado pela Associação

Brasileira da Indústria do Café (Abic), em 2005, e sua escolha coincide com o período de

início da colheita na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil, que é o maior produtor

e o maior exportador de café verde no mundo e também o segundo maior consumidor de

café do planeta. A maior coleção de plantas vivas de café do Brasil fica em São Paulo' A

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo apresentou l0

curiosidades sobre a planta. O órgão estadual mantém em Campinas, no IAC, o mais

importante banco de germoplasma de café do Brasil, onde são preservadas 15 espécies

das cerca de 126 existentes no mundo. Uma das curiosidades é que ingrediente obtido da

casca do café pode ser usado na indústria de alimentos e de cosméticos. Há citação para

as pesquisas do ITAL no desenvolvimento de processo inédito para obtenção fonte de

cafeína a partir da casca do café robusta sem o uso de solvente. O ingrediente natural pode

ser usado como fonte de cafeína na indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas de

baixo valor calórico e energético natural.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria traz pesquisa desenvolvida pelo ITAL

Sugestão de estratégia: As pesquisas do ITAL devem receber mais atençáo para

divulgação, pois tratam de temas - alimentos e cosméticos - que recebem grande atenção

dos veículos de comunicação. Oferecer porta-voz, desenvolver artigo para publicações

especializadas e preparar sugestão de pauta para emissoras de TV e rádio estão entre as

ações sugeridas. Quanto as redes sociais, criar posts e participar de grupos focados no

tema são bons caminhos para ampliar a discussão.
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3/JUNHO/2020 - QUARTA-FEIRA

Número de matérias: I

Web:1 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Links:

n:325 7

860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo oferece bolsa de pós-

doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Veículo: Jornal Campo Aberto Online Município: S. J. R. Preto (SP)

Análise das matérias: O ITAL, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até 12 de junho para bolsa de pós-

doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na ârea de Biotecnologia - Bactérias

Láticas. Com duração de 36 meses e valor mensal de R$ 7.373,10, isento de imposto de

renda, a bolsa está vinculada ao Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa

(PDIP) do ltal, localizado em Campinas, com financiamento da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Podem se candidatar graduados em Farmácia, Nutrição, Biologia e Engenharia de

Alimentos ou áreas afins, com doutorado concluído nos últimos sete anos em Tecnologia

ou Ciência de Alimentos ou áreas afins. Como o bolsista atuaúr na no Centro de

Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), é necessário comprovar experiência em pesquisa em

áreas como bactérias láticas, processos fermentativos, microbiologia e biotecnologia.

O candidato também deve ser experiente em ferramentas estatísticas para processamento

e análise de dados, difusão e transferência de conhecimento técnico-científico e

coorientação de estudantes de graduação, mestrado e/ou doutorado. Outras exigências são

produção científica em periódicos indexados e conhecimento da língua inglesa para

leitura, redação científïca e conversação, além de habilidade para trabalhar de forma

independente e em colaboração com grupo de pesquisa multidisciplinar.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release notificando a vaga para veículos

e editorias especializadas em âmbito nacional.
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5/JUNHO/2020 _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 9

Web: 9 Impresso:0

Link:

l(l -)¿ 87

860

Título: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

promove ações

veículo: PortalRegional Município: Dracena (sP)

Link:
25

860

Título: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

promove ações para a produção agropecuária sustentável

veículo: Jornal campo Aberto online Município: s.J.R. Preto (SP)

Link:

https:l/bookl boxnet.com. br/VisLral 121817 &.n==.3258 I 3 043 &n.'-3 877&0mvc':::::: 1

860

Título: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

promove ações para a produção agropecuária sustentável

Veículo: O Extra.net Município: Fernandópolis (SP)

Link:
8l 77&

860

Título: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

promove ações para a produção agropecuária sustentável

Veículo: Notícias Agrícolas Município: Campinas (SP)

Link:

https://[rook Llrox nct.com. i2l 8l '7 [Èn=325 I 3û43&n:3{177&omvc:I

Rádio: 0 TV:0

I

860

Título: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

promove ações para a produção agropecuária sustentável
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Veículo: Notícias Agrícolas

Link:

Município: Campinas (SP)
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860

Título: Secretaria de Agricultura promove ações para a produção agropecuária

89

sustentável

Veículo: Portal Mix Vale

Link:

Município: São José dos CamPos (SP)

uali t7

860

Título: Secretaria de Agricultura promove ações para a produção agropecuária

sustentável

veículo: Notícias de campinas Município: campinas (SP)

Análise das matérias: Release aponta ações de desenvolvimento rural sustentável

promovidas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Risco à imagem: Não há.

pontos positivos: Matéria apresenta os serviços e programas oferecidos pela Secretaria.

Sugestão de estratégia: Assessoria encaminhar ações para veículos do Estado'

Link:

l'lb=2 -) vc:

860

Título: São Paulo produz 90o/o do amendoim brasileiro e abriga parte importante dos

demais elos da cadeia Produtiva

veículo: Notícias Agrícolas Município: campinas (sP)

Análise das matérias: Release destaca o papel do amendoim na economia paulista'

responsável por 90% da produção nacional e abriga parte importante dos demais elos da

cadeia de produção.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca a atuaçáo do ITAL na cadeia de produção de

amendoim.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar sugestão de pauta sobre a atuação do

ITAL e a importância do amendoim no agronegócio nacional'

C Á. dr 5fn Camdc¡Co Colpolt¡$tn - CNPJ 34'182'448/0001'95

fio'mxrahn¡ütenu¡àCo
Av. lr4æru, 728, Conj. 21

CER040?-023 - Moemâ,5ão Pâulo - 5P
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c A DÂ SrLVA COMUNTCAtÃü üORpORA',ttVA - 34,182,4481ü001-95

6/JUNHO/2020 -
Número de matérias: 3

Web:2 Impresso: I Rádio: 0 TV: 0

Links:

https://bookl .boxnet.com.bry'Visuralizar/?b:2321 81 7&n:321¡027563&p=3877&pmvc:1

860

Título: Secretaria de Agricultura promove ações para a produção agropecuária

sustentável

Veículo: Portal Mariliense.com Município: Marília (SP)

Links:

lrttps://bookl .boxnet.com.brlVisuali'zarl?b:2321817 &.tt:325973179&.a:3877&prnvc:l

860

Título: Mais leite, mais renda

Veículo: Jornal de Nova Odessa Município: Nova Odessa(SP)

Análise das matérias: Alinhada às demandas mundiais e ao fortalecimento do

desenvolvimento rural sustentável, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento rcaliza

ações nas áreas de extensão rural, pesquisa e defesa agropecuária, ao difundir

conhecimento e novas tecnologias e apoiar os produtores rurais na adoção de Boas

Práticas Agropecuárias como o Mais Leite, Mais Renda. Entre as iniciativas da Secretaria

para fomentar a produção sustentável estão: Desenvolvimento Rural, Conservação de

solos, Desafios da produção, Citricultura sustentável, Garantia da sustentabilidade

ambiental, Proteção das águas, Integração de sistemas, Educação ambiental, Cadastro

Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularizaçäo Ambiental, Projeto Recuperação

de Matas Ciliares, Nascentes e Olhos D'âgua, Projeto Nascentes e Produção orgânica e

agroecológica.

O ITAL é citado em ações voltadas às embalagens e meio ambiente ao destacar a

preocupação em avaliar o desempenho ambiental de sistemas de embalagem e de

produtos acondicionados, que auxilia associações, empresas e instituições públicas no uso

racional dos recursos naturaiso além de disponibilizar informações técnicas consistentes.

CÀ drfiv¡ Co¡r¡*aÉo&tporttn -CNPJ 34.182.448/m01"95

Tth - tnilrü, lmtnrr c nfuàdo
Av. Mæma, 728, Con| 21

CfR 04077"023 - Mæn¡a, Såo P¿ulo - 5P
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c A DA SllVA COMUNICAÇÃO CORpORATIVÀ - 34.182.4481Û{J01-95

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria apresenta a ampla gama de serviços e programas oferecidos

pela Secretaria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve segmentar as ações e encaminhar para os

principais veículos do Estado.

Link:

6237

860

Título: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

promove ações para a produção agropecuária sustentável

Veículo: Jornal de Nova Odessa Município: São José dos Campos (SP)

Análise das matérias: Release aponta que alinhada às demandas mundiais e ao

fortalecimento do desenvolvimento rural sustentável, a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento realizaações nas áreas de extensão rural, pesquisa e defesa agropecuária,

ao difundir conhecimento e novas tecnologias e apoiar os produtores rurais na adoção de

Boas Práticas Agropecuárias. Entre as iniciativas da Secretaria paru fomentar a produção

sustentável estão: Desenvolvimento Rural, Conservação de solos, Desafios da produção,

Citricultura sustentável, Garantia da sustentabilidade ambiental, Proteção das águas,

Integração de sistemas, Educação ambiental, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e

Programa de Regularização Ambiental, Projeto Recuperação de Matas Ciliares,

Nascentes e Olhos D'âgua, Projeto Nascentes e Produção orgânica e agroecológica.

O ITAL é citado em ações voltadas às embalagens e meio ambiente ao destacar a

preocupação em avaliar o desempenho ambiental de sistemas de embalagem e de

produtos acondicionados, que auxilia associações, empresas e instituições públicas no uso

racional dos recursos naturais, além de disponibilizar informações técnicas consistentes.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria apresenta a ampla gama de serviços e programas oferecidos

pela Secretaria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve segmentar as ações e encaminhar para os

principais veículos do Estado.

CA. d¡Slur Cffr¡rllc.do Corpormn -CNPJ 34.182,448/0001'95

Tilo'n¡ffiN,lrnüwer¡$ùF
Av. Moema, 728, Conj. 21

CER 040n-023 - Moen'a, 5åo Paulo " 5P
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c A DÂ StLVA C0MUNICAüÄÖ CORPOR,ATIVA - 34.182.44810ü01-95

7/JUNHO/2020 _ DOMINGO

Número de matérias: 7

Web: 7 Impresso:0 Rádio: 0 TV:0

Links:

://book1 VC:

860

Título: Região de Marília produz receita de até R$ I bi com produção de amendoim

Veículo: PortalMariliense.com Município: Marília (SP)

Link:

htlpsl//book I .boxnet.cogt.br/VisuaLizar/?b:23ä817&n:326198509&-p:3871&prnvc:l

860

Título: Estado de SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

Veículo: RegionalPress Município: Araçatuba (SP)

Link:

httos://book l .boxn , h r/V i su a I i z ar f?h:232 I I I 7 Bztt:326 I 9 I 5 0 9 &u: 3 I 7 7 & pm vc: I

860

Títu lo: Estado de SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

Veículo: Notícias de Campinas

Link:

Município: Campinas (SP)

httns ://book I .boxnet.com ,hrlVisualiz n¡f2þr,:)l) 1817 81t1.::a126137377 &n""=3f177&rrrnvc-=l

860

Título: Estado de SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

Veículo: Portal R3 Município: S. José dos Campos (SP)

Link:

21817&.tt: VC:

860

Título: Estado de SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

=brio
CA. û S{v¡ C.qliln¡ce# Cctpo*¡tn . CNPJ 34.182.448/m1'95

ïh'm¡tn,ltt¡gneruU¡bdo
Av. l.4oerna, 728, Coni. 21

CEÊ 04077{23 - Mænu, Såo Paulo - 5P
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c A DA SrtVA COMUNItAÇÃ0 coRPORA"llVA - 34.1S2'44810Ü01-95

Veículo: Portal Mix Vale

Link:

Município: S. José dos CamPos (SP)

2613 c::::

860

Título: Estado de SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

Veículo: Zl Portal Município: Indaiatuba (SP)

Link:

uali 2581 3

860

Título: Estado de SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

Veículo: Portal Mix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Análise das matérias: Release encaminhado destaca que devido a pandemia do novo

coronavírus (Covid-19), as comemorações juninas deste ano foram afetadas, mas nada

impede que a população se delicie em casa com o amendoim, produto fruto do agro

paulista, que é responsável por 90Yo da produção nacional e abriga parte importante dos

demais elos da cadeia de produção. Quem abre um pacotinho de pé de moleque ou de

paçoca, consome amendoim torrado corn cerveja ou até mesmo a pasta de amendoim

antes do treino da academia pode nem mesmo notar, mas a produção da oleaginosa é

baseada em ciência e São Paulo é também líder neste quesito. O Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ITAL) atua em quatro frentes junto à cadeia do amendoim, em especial

por meio de análises de controle de qualidade com laboratório credenciado pelo Programa

Pró-Amendoim, selo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e

Balas (Abicab) que leva em consideração regulamentos da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca a atuação do ITAL na cadeia de produção de

amendoim.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar sugestão de pauta sobre a atuação do

ITAL e a importância do amendoim no agronegócio nacional.

C A dr 5$n Csn¡*crdo Coportdva ' CNPJ 34.182'448/0C01'95

Trh'il¡¡ß,¡lr8tnonpubF
Av. lvloem, 728, Çonj. 21

CtR 04077-023 - Moema, 5åo Paulo - 5P
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c A D.q sILVA COMUNICAüÄü coRPORATIVA - 34.182.448/Û001-95

9/JUNHO/2020 - TERÇA-FEIRA

Númerg de matérias: I

Web: Impresso: I Rádio: 0 TV: 0

Links:

https://bookl .boxnet.com.br/Visualizarl?b:2321817 &n:326555877 8.p:3877 &'pmvc:l

860

Título: SP produz 90%o do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Veículo: Diário de Tupã Município: Tupã (SP)

Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as comemorações juninas deste ano

foram afetadas, mas nada impede que a população se delicie em casa com o amendoim,

produto fruto do agro paulista, que é responsável por 90Yo da produção nacional e abriga

parte importante dos demais elos da cadeia de produção. Quem abre um pacotinho de pé

de moleque ou de paçoca, consome amendoim torrado com cerveja ou até mesmo a pasta

de amendoim antes do treino da academia pode nem mesmo notar, mas a produção da

oleaginosa é baseada em ciência e São Paulo é também líder neste quesito. O Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL) atua em quatro frentes junto à cadeia do amendoim, em

especial por meio de análises de controle de qualidade com laboratório credenciado pelo

Programa Pró-Amendoim, selo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates,

Amendoim e Balas (Abicab) que leva em consideração regulamentos da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca a atuação do ITAL na cadeia de produção de

amendoim.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar sugestão de pauta sobre a atuação do

ITAL e a importância do amendoim no agronegócio nacional.

CÄ. d¡ 3ln Çorn¡MCorpotl¡lvå'CNPJ 34.182'448/0Û01-?5

?h, ntryç¡, hûutnsru$¡bËo
Av. Moqna, 728, Csnj. ?1

CÊÈ 04077{23 - Moema, 5ão P¿ulo - 5P
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c A DA SILVA COMUNICAtÃü CORPORA"IiVA - 34,182.4481ûÜ01-95

l0/JUNHO 12020 - QUARTA-FETRA

Número de matérias: 8

Web: 8 Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Links:

https:l/bookl .boxnet.com.br/Visuralizar/?b:2321 tl I 7&n=326943976&p:3877&pmvc:1

860

Títuto: São Paulo produz 90o/o do amendoim brasileiro e abriga parte importante dos

demais elos da cadeia produtiva

Veículo: Cana Online Município: Ribeirão Preto (SP)

Análise das matérias: Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-l9), as

comemorações juninas deste ano foram afetadas, mas nada impede que a população se

delicie em casa com o amendoim, produto fruto do agro paulista, que é responsável por

90o/o da produção nacional e abriga parte importante dos demais elos da cadeia de

produção. Quem abre um pacotinho de pé de moleque ou de paçoca, consome amendoim

torrado com cerveja ou até mesmo a pasta de amendoim antes do treino da academia pode

nem mesmo notar, mas a produção da oleaginosa é baseada em ciência e São Paulo é

também líder neste quesito. O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) atua em

quatro frentes junto à cadeia do amendoim, em especial por meio de análises de controle

de qualidade com laboratório credenciado pelo Programa Pró-Amendoim, selo da

Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) que leva

em consideração regulamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca a atuação do ITAL na cadeia de produção de

amendoim.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar sugestão de pauta sobre a atuação do

ITAL e a importância do amendoim no agronegócio nacional.

Link:

httns ://[rook I . boxnet.com.br/Vis valiz.ar |!h:232 I 8 I 7 &n:326983 904&p:3 877&pmvo: I

860

Título: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

C A. dr $¡v¡ Cornffi Corpoøtn ' CNPJ 34.181448/000145

Tdo,rwrallrætnom¡àClo
Av. lvloema,728, Conj. ?1

CEP:040n{23 - Moema, Såo }trulo - 5P
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c A DA Sil-VA COMUNICAçÃO cofìpÜR,ATlvA - 34.182.44810Ü01-95

Veículo: ATA News

Link:

XN

Município: Araçatuba (SP)

1 t7

860

Título: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

Veículo: Notícias de Campinas Município:

Campinas (SP)

Link:

I 21817 877

q6_0_

Títu lo: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

Município: Araçatuba (SP)Veículo: ATA News

Link:

.con1. f¿¡1::::

860

Título: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

Veículo: SBT Interior.com Município: S.J.R.Preto (SP)

Link:

Lboxnet.com l7&n:3

860

Título: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

Veículo: SBT Interior.com Município: S.J.R.Preto (SP)

Link:

121

860

Título: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

Veículo: Portal Mix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Análise das matérias: Sites divulgam serviços de atendimento da Secretaria de

Agricultura durante o feriado de Corpus Christi.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria neutra. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: A assessoria deve enviar regulamente comunicados aos veículos

de comunicação divulgando as atividades/serviços oferecidos durante feriados.

C Á. dr $n C¡xn¡nlcrdo Cotpo*¡ln - CNPJ 34'182'448/0001'95

Tdo'nnß,hsñe npubdo
Av. þlæma, 728, Coni. 21

CER 040n{23 " Moema, 5ðo Paulo - 5P
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c A DA SrLVA COMUNTCAÇÃO CORPORATIVA - 34.1"82.448/0001-95

|4/JUNHO I2O2O - DOMINGO

Número de matérias: 1

Web Impresso: I Rádio: 0 TV:0

Links:

https ://book 1 .boxnet.com.br/Vi sualizar I ?b=2321 8 17 &n=3281 0 5 ß 6 ep=387 7 &pmv c:l
860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção

agropecuária sustentável

Veículo: O Jomal da Região Município: Andradina (SP)

Análise das matérias: Alinhada às demandas mundiais e ao fortalecimento do

desenvolvimento rural sustentável, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento realiza

ações nas áreas de extensão rural, pesquisa e defesa agropecuária, ao difundir

conhecimento e novas tecnologias e apoiar os produtores rurais na adoção de Boas

Práticas Agropecuárias. Entre as iniciativas da Secretaria para fomentar a produção

sustentável estão: Desenvolvimento Rural, Conservação de solos, Desafros da produção,

Citricultura sustentável, Garantia da sustentabilidade ambiental, Proteção das águas,

Integração de sistemas, Educação ambiental, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e

Programa de Regularizaçáo Ambiental, Projeto Recuperação de Matas Ciliares,

Nascentes e Olhos D'água, Projeto Nascentes e Produção orgânica e agroecológica.

O ITAL é citado em ações voltadas às embalagens e meio ambiente ao destacar a

preocupação em avaliar o desempenho ambiental de sistemas de embalagem e de

produtos acondicionados, que auxilia associações, empresas e instituições públicas no uso

racional dos recursos naturais, além de disponibilizar informações técnicas consistentes.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria apresenta a ampla gama de serviços e programas oferecidos

pela Secretaria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve segmentar as ações e encaminhar para os

principais veículos do Estado.

strio
CA d¡Slrn Comnlc¡tloCotporffin .CNPJ 34.182448/m01'95

Trlo - nnca inætn s ¡¡FàClo
Av N4oema,728, Conj,21

CER04077{23 - Mæma,SÉo hulo - 5P
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c A DA SILVA COMUNICAçÃO COtIPüflATlVÀ - 34.182'44810Ü01-95

ls/JUNHO I2O2O _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web:5 Impresso Rádio:0 TV:0

Links:

860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações parà a produção

agropecuária sustentável

Veículo: O Jornal da Região Online / Agro Caderno Município: Andradina (SP)

Análise das matérias: Alinhada às demandas mundiais e ao fortalecimento do

desenvolvimento rural sustentável, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento realiza

ações nas áreas de extensão rural, pesquisa e defesa agropecuária, ao difundir

conhecimento e novas tecnologias e apoiar os produtores rurais na adoção de Boas

Práticas Agropecuárias. Entre as iniciativas da Secretaria para fomentar a produção

sustentável estão: Desenvolvimento Rural, Conservação de solos, Desafios da produção'

Citricultura sustentável, Garantia da sustentabilidade ambiental, Proteção das águas,

Integração de sistemas, Educação ambiental, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e

Programa de Regularização Ambiental, Projeto Recuperação de Matas Ciliares,

Nascentes e Olhos D'água, Projeto Nascentes e Produção orgânica e agroecológica.

O ITAL é citado em ações voltadas às embalagens e meio ambiente ao destacar a

preocupação em avaliar o desempenho ambiental de sistemas de embalagem e de

produtos acondicionados, que auxilia associações, empresas e instituições públicas no uso

racional dos recursos naturais, além de disponibilizar informações técnicas consistentes.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria apresenta a ampla gama de serviços e programas oferecidos

pela Secretaria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve segmentar as ações e encaminhar para os

principais veículos do Estado.

Links:

httns ://book 1 .boxnet.com.bry'V i sr ral i zarl?1r."-'2321 I | 7 &dn,,,,728 1 29238 &,a"*3 877&nmvc=' I

2

\ì'
\,..

=trio
CÂ. d¡ Slv¿ Coûu*añ Conon¡n " CNPJ 34.1824481m01"95

Trh.ltnç¡.ül¡æneËpuþ*
Av. Moema, 728, Conj. 21

CER040ï-023 - Mæma,Såo Paulo - 5P
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ð

Título: Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Veículo: Portal Mix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Links:

isual 281

860

Título: Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise da matéria: Portal reproduz release sobre as qualidades do milho produzido em

São Paulo, tendo como gancho as festas juninas. São mencionados vários serviços e ações

desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e seus institutos de pesquisa.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato frequente com pequenos e

médios veículos de comunicaçáo para oferecer profissionais como fontes para matérias

ou disponibilizar informações para elaboração de pautas.

C A û 5åv¡ Corxrric¡ñ Coryort*¿ ' CNPJ 34.18?'448/0001'95

Tdo. nüs, hË¡cfii e npuhdo
Av. Moema, 7?8. Conj. 21

CËR040ru23 - Mæma,5ão hulo - 5P
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c A ilA SILVA COlvlUNl|AÇÃt'l coIìPORATIVA - 34,182.4481ÛilÛ1-95

l6/JUNHO 12020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias: 7

Web:3 Impresso:0 Rádio: 0 TV: 0

Links:

18 877

860

Título: Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Veículo: PortalTernura FM 93 Município: Tatuí (SP)

Links:

httns://[rookI rrr . hr/V i sua l iz ar /lb:2321 B I 7&n:3 2 827 4 468 &.a:3 8 7 7& pmvc: I

860

Título: Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de rnilho de alta qualidade

Veículo: Regional Press Município: Araçatuba (SP)

Links:

21817 877

860

Título: Tecnologia garante variedades de milho de alta qualidade em SP

Veículo: Região noroeste.com Município: Fernandópolis (SP)

Análise das matérias: Portais reproduzem release sobre as qualidades do milho

produzido em São Paulo, tendo como gancho as festas juninas. São mencionados vários

serviços e ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e seus institutos de

pesquisa.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato frequente com pequenos e

médios veículos de comunicaçáo para oferecer profissionais como fontes para matérias

ou disponibilizar informações para elaboração de pautas.

C Á" û ${rn Conr¡*c¡do Corporffi¡ . Cl'lpj 34.182.448/m1-95
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1 8/JUNHO 12020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web: 4 lmpresso: I Rádio: 0 TV: 0

Link:

littps://book1 .boxnet.com.br'/Visuralizar/?b:2321 8 I 7&n:329675266&p:3877&pmvc:l

860

Título: Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e

bebidas

Veículo: ATA News Município: Araçatuba (SP)

Link:

httns ://book 1 .boxnet.com.br/V i s r r a I i zarl? lr :232 1 B | 7 &n,,,1'29 0 1 4268 &.n=" 3 I 7 7 & p m v c'=' I

860

Título: Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e

bebidas

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Link:

httns ://book 1 . boxnet.cr-rm.bry'Vi s r r a I i za r/?b=,,2321 8 1 7 &.n=329 0 1 7 27 8 &o'='3 87 7 &,a mv c=. 1

860

Título: Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e

bebidas

Veículo: Portal Mix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Análise das matérias: Site reproduzem release que destaca que conhecimentos,

tecnologia e novos ingredientes para alimentos e bebidas mais saudáveis serão

apresentados e discutidos em eventos online gratuitos promovidos pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado,

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).

Ao todo serão quatro webinars na chamada Série Ingredientes Saudáveis para Alimentos

e Bebidas, que acontecerá às quartas-feiras, às 16h, em semanas alternadas, com apoio da

Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e da Mentto, empresa que transmitirá os

CA dr $v¡ Cørffi Cotpûrffit t .CNPJ 34.18¿448/æ01"95
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eventos. Para receber os links das transmissões, é necessário inscrever-se na página da

série.

A estreia da série, na última quarta-feira (17), abordou os lipídeos especiais. Em julho,

ganharão destaque os extratos fenólicos (1o), as proteínas doces e fibras (15) e, por fim,

as proteínas vegetais (29). O primeiro webinar será mediado pela pesquisadora e vice-

diretora do ltal, Gisele Camargo, e terâ como convidados Gabriela Alves Macedo,

professora da FEA-Unicamp, e Valdecir Luccas, pesquisador do Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolates (Cereal Chocotec) do Ital.

"São encontros destinados a ajudar na compreensão de temas como biotecnologia, formas

de produção de ingredientes e seus efeitos paru a saúde, bem como pré-requisitos para

uso e desafios na aplicação", ressalta Gisele, que está à frente da iniciativa, cujas áreas

abordadas compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis

(PBIS), parceria do Ital com a Unicamp e a USP, envolvendo consórcio de empresas.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria técnica positiva. ITAL é mencionado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve oferecer sugestão de pauta tendo os palestrantes

como fontes para apresentar o que vem sendo feito para o desenvolvimento de

ingredientes mais saudáveis para alimentos e bebidas.

Link:

httns://bookl m.br/V i sualir.:¿r l' lt::2321 I I 7 &.n:3282285A3 8.p:3 g/J$¿pmvc: I

860

Título: Tecnologia garante variedades de milho de alta qualidade em SP

Veículo: Folha de Itapetininga Município: Itapetininga (SP)

Análise das matérias: Jornal reproduz release sobre as qualidades do milho produzido

em São Paulo, tendo como gancho as festas juninas. São mencionados vários serviços e

ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e seus institutos de pesquisa.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato frequente com pequenos e

médios veículos de comunicaçáo para oferecer profissionais como fontes para matérias

ou disponibilizar informações para elaboração de pautas.
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Il:l'ä,gll U#tilrstìln

23/JUNHO 12020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: 0 Impresso: 1 Rádio:0 TV: 0

Links:

httos:/lbool<1 .boxnet.com.bry'Visur al\zarl?b:2321817&n:3301 50824&p:3877 t¿pm-u,ç:J

860

Título: Fatec participa de pesquisa sobre biotecnologia no campo

Veículo: Diário de Tupã Município: Tupã (SP)

Análise das matérias: Projeto Bioprodutos para Agricultura Tropical (BAT) conta a

participação de 30 professores da FATEC Sunji Nishimura, em Pompéia (SP). Trata-se

de um dos três estudos apoiados pela Secretaria de Agricultura inseridas no Núcleo de

Pesquisas orientadas a Problemas no Estado de São Paulo (NPOP). Os outros dois são

liderados pelo ITAL e IAC e estão relacionados a ingredientes a alimentos saudáveis e

combate a doenças na citricultura.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é mencionado na matéria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar material às redações sobre o projeto que

a ITAL vem desenvolvendo para o NPOP.

C Â" dr SSn Cry¡¡ffi Cotportnn ' CNPJ 31182.448/0C01'95
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26IJUNHO I2O2O _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias:

Web:3 Impresso: I Rádio:0 TV:0

Link:

3l &.

860

Título: Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o

agro paulista

Veículo: Cana Online Município: Ribeirão Preto (SP)

Link:

1817& 38

860

Título: Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o agro

veículo: Portal Mix vale Município: s. José dos campos (sP)

Link:

httns://book l .boxnet . co nr, hrlVi s ualiz.ar I 2h:2 21817&n: 7 1 | 27 25 5 4 &.o: 3 87 7 &.t¡u'ì v c: I

860

Título: Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o agro

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: De acordo com os sites, o título da matéria pode resumir a

iniciativa encabeçada por três Institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo junto a universidades e instituições de pesquisa

do Brasil e do exterior, além de empresas do agro. O evento online também contou com

a presença de Gabriela Chiste, secretária-executiva da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento; Laura Laganâ, diretora superintendente do Centro Paula Souza; Carlos

Graeff, pró-reitor de Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (Unesp); Chikao

Nishimura, diretor do CIESP da Alta Paulista; Francisco Mattuno, vice-presidente da

Associação Brasileira de Agronegócios (ABAG); Alexandre Novachi, diretor técnico da

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA); Marcos Antonio Machado,

diretor-geral do IAC, Eloísa Garcia, diretora-geral do ITAL; e Tsen Chung Kang,

representando a Fundação ShinjiNishimura de Tecnologia.

C A d¡ ÍIn Commlcrô Copûrffiy¡ . CNPJ 34.182.448/m01-95
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Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é mencionado na matéria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release pós-evento para publicações e

editorias especializadas.

Link:

lvi l 309r g.,,,, ]

860

Título: SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Veículo: O Defensor Município: Taquaritinga (SP)

Análise das matérias: Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-l9), as

comemorações juninas deste ano foram afetadas, mas nada impede que a população se

delicie em casa com o amendoim, produto fruto do agro paulista, que é responsável por

90Yo da produção nacional e abriga parte importante dos demais elos da cadeia de

produção. Quem abre um pacotinho de pé de moleque ou de paçoca, consome amendoim

torrado com cerveja ou até mesmo a pasta de amendoim antes do treino da academia pode

nem mesmo notar, mas a produção da oleaginosa é baseada em ciência e São Paulo é

também líder neste quesito. O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) atua em

quatro frentes junto à cadeia do amendoim, em especial por meio de análises de controle

de qualidade com laboratório credenciado pelo Programa Pró-Amendoim, selo da

Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) que leva

em consideração regulamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca a atuaçáo do ITAL na cadeia de produção de

amendoim.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar sugestão de pauta sobre a atuação do

ITAL e a importância do amendoim no agronegócio nacional.
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27/JUNHO12020 - o

Número de matérias: I

Web:l Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

l.boxnet. 21817 877

860

Título: Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o agro

Veículo: Amanhecer das Notícias Município: não encontrado

Análise das matérias: De acordo com os sites, o título da matéria pode resumir a

iniciativa encabeçada por três Institutos de pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo junto a universidades e instituições de pesquisa

do Brasil e do exterior, além de empresas do agro. O evento online também contou com

a presença de Gabriela Chiste, secretária-executiva da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento; Laura Laganâ, diretora superintendente do Centro Paula Souza; Carlos

Graeff, pró-reitor de Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (Unesp); Chikao

Nishimura, diretor do CIESP da Alta Paulista; Francisco Matturuo, vice-presidente da

Associação Brasileira de Agronegócios (ABAG); Alexandre Novachi, diretor técnico da

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA); Marcos Antonio Machado,

diretor-geral do IAC, Eloísa Garcia, diretora-geral do ITAL; e Tsen Chung Kang,

representando a Fundação ShinjiNishimura de Tecnologia.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é mencionado na matéria.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release pós-evento para publicações e

editorias especial izadas.
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3O/JUNHO I 2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias:3

Web:3 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

h 83502 ç,,,',r]

8_6_9

Títuto: Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas

Veículo: Portal Cana Mix Município: Ribeirão Preto (SP)

Link:

httos ://Lrook L liox net. . hr/V i sual i z ar /ll't:232 I 8 | 7 &n:3321 I 8 949& p:3 8 77& pmvc: I

860

Título: Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas

Veículo: PortalMix Vale Município: S. José dos Campos (SP)

Link:

httns ://book I .box¡let.conr.bry'V isual ir nr I ?l^'r232 I B I 7 &n:3 3 2 I I I 33 4 ckr::3 I 77& nnr v c: I

860

Título: Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: Promovida pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a Série Ingredientes

Saudáveis para Alimentos e Bebidas estará de volta nesta quarta-feira, 1o de julho, às 1 6h,

com webinar gratuito dedicado aos extratos fenólicos, suas fontes alternativas e seus

efeitos na saúde e os desafios na aplicação. Com parceria da Faculdade de Engenharia de

Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp) e da Escola de

Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL-USP), a iniciativa tem a

CÀ d¡ $va Corn¡ffi Conorffie . CNPJ 34,182.448/mÛ1-15

1þ-mxca'kmgemênü¡bdo
Av. Moe¡u, 728, Conj. 21

CtÊ 04077423 - Mænu, 5åo Paulo - 5P
=krio

fr?
sn

{r,P



t--

r
t-
I-
t'
t"
t-
{-

t-
l-
t-
I

I_

I

¡

I

I

I,
t

I
ì

t

t

t_

t_

L.

t_

I.
t-
t_

t-
t,
L,

t_

t,

c A tlA SlLvA corvlut'¡lcAçÃo coRPÜRÄrlvA - 34.182.44810Ü01-95

mediação da pesquisadora e vice-diretora do ITAL Gisele Camargo e contará desta vez

com a professora Juliana Macedo, que atua na írea de Ciências de Alimentos e Nutrição

da FEA-Unicamp, e as pesquisadoras Silvia Moura e Patrícia Blumer Zacatchenco, que

atuam, respectivamente, no Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec) e no

Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) do ITAL.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca a promoção do evento pela ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release pós-evento para os veículos do

setor e sugerir os palestrantes como fontes para pautas sobre o assunto.
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1 /JULHO/2020 - QUARTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web:2 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Links:

https:llbookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:23218l7&n:332520265&p=3877&pmvc:l

860

Título: Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: A tradição junina não mudou mesmo com a pandemia de COVID-

19,:â que famílias, em suas casas, têm preparado pratos doces e salgados com milho,

amendoim e, também, batata-doce. Release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado divulga as ações de pesquisa, extensão e abastecimento com os principais

produto do agronegócio de São Paulo. Entre elas está a cultura de batata-doce, produto

queridinho das dietas, mas que também rende iguarias como doces.

Dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) mostram que São Paulo produziu

147 .959 toneladas de batata-doce em 2019, o que representa cerca de 20Yo da produção

nacional. A área plantada com a cultura no estado foi de 9.295 hectares, sendo as

principais regiões produtoras Presidente Prudente, Araçatuba, Tupã, Jaboticabal e

Dracena. O valor da produção paulista de batata-doce foi de R$ 170 milhões,

aproximadamente, em 2019.

Com cultivo fácil e boa produtividade agrícola, a batata-doce ainda é pouco consumida

pela dificuldade do preparo culinário se comparada a outros tubérculos por ser uma raiz

tuberosa com crescimento irregular. Desse modo, o Centro de Tecnologia de Frutas e

Hortaliças (Fruthotec) do ITAL aplica tecnologias de conservação para seu

aproveitamento industrial.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria técnica altamente positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Ação da assessoria deve ser amplificada para alcançar veículos

de comunicação de outras regiões do Estado.
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3 / JIJLIJO /2020 _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias:5

Web:5 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:23218l7&n=333182948&p:3877&pmvc:1

860

Título: Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

Veículo: Regional Press Município: Araçatuba (SP)

Link:

l7&n==33 vç.,,,-

860

Título: Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

Veículo: Portal Mix Vale Município: São José dos Campos (SP)

Link:

httns :/ltrool< 1 .boxnet.com sr r¿rIizarl?b=.,232)8I7 &.n ''333I I I 405&n""'3I77&pmvc.=l

.$60-

Título: Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: Portais divulgam release sobre produto de grande consumo no

Brasil e em outros países da América Latina, conquistando cada vez mais o mundo pela

excelência do sabor, o doce de leite é uma das opções mais viáveis para agregação de

valor ao leite, segundo o ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

Trata-se de uma importante alternativa, em especial para os pequenos produtores, pois

requer investimentos menores em equipamentos do que os exigidos para produtos lácteos

como iogurtes, sorvetes e queijos. O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de

prateleira extensa sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva. ITAL é citado.
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Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar informação para veículos do Estado

Trata-se de assunto de interesse para empreendedores, pequenos e médios produtores.

Links:

httns://bocrkl.boxnet.com.brlVisua)iz,arl?b:2321817 &n:333456740&n:3877&nmvc: I

860

Título: Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

Veículo: ATA News Município: Araçatuba (SP)

Links:

https://bookl .boxnet.com.brlVisualizar/'?b:2321817&n:333 153626&p:3877&prnvc:1

86_q

Título: Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

Veículo: Portal Mix Vale Município: São José dos Campos (SP)

Análise das matérias: A tradição junina não mudou mesmo com a pandemia de COVID-

19, jâ que famílias, em suas casas, têm preparado pratos doces e salgados com milho,

amendoim e, também, batata-doce. Release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado divulga as ações de pesquisa, extensão e abastecimento com os principais

produto do agronegócio de São Paulo. Entre elas está a cultura de batata-doce, produto

queridinho das dietas, mas que também rende iguarias como doces.

Dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) mostram que São Paulo produziu

147.959 toneladas de batata-doce em 2019, o que representa cerca de20Yo da produção

nacional. A área plantada com a cultura no estado foi de 9.295 hectares, sendo as

principais regiões produtoras Presidente Prudente, Araçatuba, Tupã, Jaboticabal e

Dracena. O valor da produção paulista de batata-doce foi de R$ 170 milhões,

aproximadamente, em 2019.

Com cultivo fácil e boa produtividade agricola, a batata-doce ainda é pouco consumida

pela dificuldade do preparo culinário se comparada a outros tubérculos por ser uma taiz

tuberosa com crescimento irregular. Desse modo, o Centro de Tecnologia de Frutas e

Hortaliças (Fruthotec) do ITAL aplica tecnologias de conservação para seu

aproveitamento industrial.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria técnica altamente positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Ação da assessoria deve ser amplifîcada para alcançar veículos

de comunicação de outras regiões do Estado.
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5/JULHO/2020 _ DOMINGO

Número de matérias:l

Web Imþresso: I Rádio: 0 TV:0

Links:

://bookl hät/V

0000ti8234 7AD8t"6AU l I

Ol?c I AC{ì86C I 6DF2E2s282A1s7 ACfI9F6A02DgD7763Fq?Afìr 82AF2FF6E59R6I F

7 2 AZFF B 648 03 00F44 45F, A423 5 02 I 843 5 0 8063 D60B F

Título: Doce de Leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores de São

Paulo

Veículo: O Regional Município: Catanduva (SP)

Análise das matérias: Jornal divulga matéria onde afirma que produto de grande

consumo no Brasil e em outros países da América Latina, conquistando cada vez mais o

mundo pela excelência do sabor, o doce de leite é uma das opções mais viáveis para

agregação de valor ao leite, segundo o ITAL, da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado. A Pasta conta com equipe técnica especializada em produtos

lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

Trata-se de uma importante altemativa, em especial para os pequenos produtores, pois

requer investimentos menores em equipamentos do que os exigidos para produtos lácteos

como iogurtes, sorvetes e queijos. O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de

prateleira extensa sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar informação para outros veículos do

Estado. Trata-se de assunto de interesse para empreendedores, pequenos e médios

produtores.
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6/JULHO/2020 - SBGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web:2 Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Links:
695

860

Título: Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores de São

Paulo

Veículo: O Regional Online Município: Catanduva (SP)

Análise das matérias: Jornal divulga matéria onde afirma que produto de grande

consumo no Brasil e em outros países da América Latina, conquistando cada vez mais o

mundo pela excelência do sabor, o doce de leite é uma das opções mais viáveis para

agregação de valor ao leite, segundo o ITAL, da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado. A Pasta conta com equipe técnica especializada em produtos

lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

Trata-se de uma importante alternativa, em especial para os pequenos produtores, pois

requer investimentos menores em equipamentos do que os exigidos para produtos lácteos

como iogurtes, sorvetes e queijos. O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de

prateleira extensa sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva. ITAL é citado'

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar informação para outros veículos do

Estado. Trata-se de assunto de interesse para empreendedores' pequenos e médios

produtores.
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7 ÆALIJO /2020 - TERÇA-FETRA

Número de matérias: 4

Web: 2 Impresso: 2 Rádio: 0 TV: 0

Links:

https://bool<l .boxnet.com.blVisLr alizarlTb:2321817 &.n:333879285&n=3877 &¿.omvc:1

860

Título: Doce de Leite lColuna Notícias Agrícolas

Veículo: Folha de Itapetininga Município: Itapetininga (SP)

Links:

https://bog_kl-þoxnet.c,p_r&brlViqualizad?b:2321 8 l7&_ry:3338893_9j!&p_=3_977&pnruc:l-

860

Título: Doce de Leite I Coluna Notícias Agrícolas

Veículo:Tribuna Piracicabana / Coluna Mauricio Picazo Galhardo

Município: Piracicaba (SP)

Análise das matérias: Jornais divulgam nota onde afirma que produto de grande

consumo no Brasil e em outros países da América Latina, conquistando cada vez mais o

mundo pela excelência do sabor, o doce de leite é uma das opções mais viáveis para

agregação de valor ao leite, segundo o ITAL, da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado. A Pasta conta com equipe técnica especializada em produtos

lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar informação para outros veículos do

Estado. Trata-se de assunto de interesse para empreendedores, pequenos e médios

produtores.

"ú
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9 ÆALIJO /2020 - QUTNTA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: I Impresso: Rádio:0 TV:O

Links:

-lrttp-s,:l/bool<l .boxnet.com.br/Visualizarl?b:2321817 &,n=33467062q&.n=3877&nmvc:l

860

Título: ITAL é parceiro de programa de aceleração para negócios e projetos voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Veículo: Suinocultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: Jornal publica release sobre a participaçáo da Secretaria de

Agricultura e do ITAL no Tech Start Food Innovation, evento voltado para startups,

empresas, indústrias e instituições ligadas a cadeia de negócios alimentícios.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria cita ITAL como apoiador do evento.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar material sobre o evento para veículos de

comunicação em âmbito nacional.
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1 O/JULHO I2O2O _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 2 Impresso:0

Link:

https ://bool< I .boxnet.conr. hr/V i sualizar/?b:2121Rl7&n=334988 442Íþ.n:187 7&omvc:l

Rádio: 0 TV:0

c Å Dr\ stLVÁ cowtur,rtctçÃo cofìpoRA'rtvA - 34.t_82,4481ûn01._95

860

Titulo: Ital é parceiro de programa de aceleração de negócios voltados a diversos setores

Veículo: Notícias de Campinas Munícipio: Campinas (Sp)

Análise da matéria: Startups, empresas, indústrias e instituições podem acelerar

negócios, projetos e tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e

embalagens por meio do TechStart Food Innovation, que está com inscrições abertas até

1o de outubro e conta com parceria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

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

O programa de aceleração foi criado pela Conexão.f, incubadora de conhecimento da

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), com a

FoodVentures e a Venture Hub.

Os candidatos devem estar enquadrados nos seguintes temas:Novas Formas de Consumo,

Segurança e Distribuição; Desperdício e sustentabilidade; Big Data, predição e

Informações de Mercado; Soluções para Embalagens; Novos Ingredientes

(Biodiversidade), Produtos e Processos; Alimentos de Base Vegetal (Plant Based Foods);

Soluções mais Saudáveis e Aproveitamento Integral da Matéria-Prima.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release em âmbito nacional.
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1I/JULHO/2020 _ SABADO

Número de matérias:l

Web: I Impresso: Rádio: 0 TV:0

Links:

https://bool<l .boxnet.com.br/Visualizar/?b:2321 [ì I 7&n=335202947&p:3877&pmvc:l

860

Título: Doce de Leite / Coluna Mauricio Picazo Galhardo

Veículo: Odemocrata.com.br Município: São Roque (SP)

Análise das matérias: Jornal divulga nota onde afirma que produto de grande consumo

no Brasil e em outros países da América Latina, 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 ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado. A Pasta conta com equipe técnica especializada em produtos lácteos no Centro

de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar informação para outros veículos do

Estado. Trata-se de assunto de interesse para empreendedores, pequenos e médios

produtores.
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1 3/JULHO /2020 - SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias:5

Web:5 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Links:

https://bookl.boxnet.com.br/Visuralizar/?b:2321817&n:335502232&p=3877&pmvc:l

860

Título: Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Veículo: Portal Ternura FM 93 Município: Tatuí (SP)

Links:

httpg:l/beiokl .boxnet.com.brlVisualizar/?b:2321817&n:335509943&p:3877&_pglvg= I

860

Título: Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Veículo: Portal Mix Vale Município: São José dos Campos (SP)

Links:

lrttps:l/book I .boxnet.com.brlVisualiear/?b:2321817&¡r:33550?3J9&p:3877_&pmvc:1

tt60

Título: Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: Veículos publicam release sobre o terceiro webinar gratuito da

série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas, marcado para a próxima quarta-

feira (15), às l6h, que abordará proteínas doces e oligossacarídeos funcionais (fibras

alimentares). O seminário online terá palestras de quatro doutores especialistas do ITAL,

vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, da Escola de

Engenharia de Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), ligados à

Universidade de São Paulo (USP), e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no

campus de Assis.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve manter contato regular com veículos de

comunicação de pequeno e médio portes para oferecer fontes para entrevistas ou

publicação de material de interesse.
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l9/JULHO I2O2O _ DOMINGO

Número de matérias: I

Web Impresso: I Rádio: 0 TV:0

Links:

https://bool<l.boxnet.com.br/Visuralizarl?l>:2321817&.n:338023492&.o:3B77txamvc:l

860

Título: ITAL é parceiro de programa de aceleração para negócios e projetos voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Veículo: O Jomal da Região Município: Andradina (SP)

Análise das matérias: Jornal publica release sobre a participação da Secretaria de

Agricultura e do ITAL no Tech Start Food Innovation, evento voltado para startups,

empresas, indústrias e instituições ligadas acadeia de negócios alimentícios.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria cita ITAL como apoiador do evento.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar material sobre o evento para veículos de

comunicação em âmbito nacional.

CA d¡ Sln Comffi Corporffi,r - CNPJ 34,182.448/m01'95
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atualizados os dados cadastrados Além disso, através de instrução normativa, foi

estabelecido em 23 de dezembro Regulamento Técnico de Boas Práticas Agropecuárias

destinadas aos produtores rurais fornecedores de leite para a fabricação de produtos

lácteos artesanais, necessárias à concessão do selo.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. ITAL é mencionado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve implementar a divulgação do Selo Arte em

âmbito nacional.
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22 / JULIJO / 2020 - QUARTA-FETRA

Número de matérias: 3

Web:3 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Links:

21 77&.

860

Título: Com unidade dedicada a segurança e qualidade de cames e produtos

cámeos, Ital lista as principais mudanças regulatórias

Veículo: Suinocultura Industrial Online Município: Itu (Sp)

Links:

br 807 I

860

Título: Com unidade dedicada a segurança e qualidade de carnes e produtos

cámeos, Ital lista as principais mudanças regulatórias

Veículo: Notícias Agrícolas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: Dentre as regulamentações mais atuais na írea de alimentos, está

o Selo Arte, que entrou em vigor em junho de 2018 e estabeleceu a obrigatoriedade da

prévia fìscalização sob o ponto de vista industrial e sanitário de todos os produtos de

origem animal transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em

trânsito que tenham sido produzidos de forma artesanal, permitindo a comercialização

interestadual daqueles em que foram empregadas boas práticas agropecuárias e de

fabricação desde que flrscalizados por órgãos de saúde pública do Estado. Para o

cumprimento da lei, o Ministério mantém o Cadastrado Nacional de Produtores

Artesanais e deve fazer auditoria, fomentar, elaborar manuais e estabelecer normas

técnicas de procedimentos de controle para obtenção de produtos seguros

microbiologicamente (Boas Práticas Agropecuárias - BPA e Boas Práticas de Fabricação

- BPF), preocupando-se em especial com o bem-estar animal, o que inclui sua saúde,

ambiente em que vive, higiene e ordenha, qualidade do leite e treinamento dos

colaboradores. Já os produtores devem apresentar relatórios de atendimento aos requisitos

e comprovar registro, enquanto os Estados e Distrito Federal devem conceder o selo,

fiscalizar produtos com frequência mínima de um ano, elaborar normas e manter

C Â d¡ $Ír Conrsfødo Corpormn - CI{PJ 34.182.448/m01-?5

?þ'nt¡ttqhwriorwr¡bdo
Av. lvloema, 728, Conj. 21

CtR 04077{23 - Mæma, Såo hulo - 5P

t-,

t =trio {
\ot,rÀ

\\þ\
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29 / JULIJO /2020 - QUARTA-FETRA

Número de matérias:l

Web: I Impresso: 0

Link:

/Visiral

860

Titulo: 6 ações que podem facilitar as atividades do agricultor

Veículo: Café Point Munícipio: Piracicaba (Sp)

Análise da matéria: Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho, marca as

homenagens ao profissional que produz alimentos, gera renda e empregos e contribui

ativamente para a economia paulista e brasileira. A Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo listou seis ações que facilitam o dia-a-dia dos

agricultores, seja na realizaçáo de serviços ou na sua capacitação.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria neutra.

sugestão de estratégia: Assessoria deve publicar post nas redes sociais.

CA dt l$va Cmffi Corpoma - CNPJ 34.182.448/m01-?5

Ttlo - nflca hn¡sn e npr¡Þdo
Av. Moam, 728, Conj. 21

CtR 04077-023 " Mæma,Såo hulo - 5P

Rádio: 0 TV: 0

(a
N,o^

'\nt
=tria
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28IAGOST O /2020 _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web:3 impresso:0 Rádio:0 TV:0

Links:

ls 17 877

860

Título: Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura contribuem com o setor

Veículo: Avi Site Município: Campinas (Sp)

Links:

246t

860

Título: Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura de SP contribuem com o

setor e ajudam nagarantiada qualidade

Veículo: Notícias Agrícolas Município: Campinas (Sp)

Análise das matérias: Em 28 de agosto, é comemorado o Dia da Avicultura. Dada sua

relevância para o agro paulista, o setor recebe grande atenção no Estado através de

atividades de pesquisa, extensão rural, defesa agropecuâria e prestação de serviços

realizadas pela secretaria de Agricultura e Abastecimento de são paulo.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) o Brasil atingiu, em

2019, o recorde de produção de 49 bilhões de ovos, com o consumo médio de 230

unidades por pessoa. No mesmo ano, a produção de carne de frango chegou a 13,245

milhões de toneladas, com um consumo médio de 42,84 quilos por habitante. Em 2020,

a estimativa é que a produção de carne de frango poderá alcançar em torno de 13,7

milhões de toneladas.

Risco à imagem: Näo há.

Pontos positivos: Matéria neutra.

sugestão de estratégia: Assessoria deve publicar post nas redes sociais.

CA dr5fu CornrfcrÉoConormn -CNpJ 34.182.448/m01-95

Trþ,m¡rAln8un¡npuÞdo
Av. lr,loema, 728, ftnj.21
CER 04077-023 - Mæma, Såo hulo - 5P

\

=trio ,g-'ì\q"



I

c A DA SrLVA CüMUNICAÇÃ$ CORPfJRAT¡VA - 34.182.4481ûü11-95

2/SETEMBRO/2020 - QUARTA-FETRA

Nú{nero de matérias: I

Web: I Impresso: 0

Link:

860

Titulo: No aniversário de 57 anos, Instituto de Tecnologia de Alimentos destaca maior

integração e responsabilidade social

Veículo: Amanhecer das Notícias Munícipio: Campinas (Sp)

Análise da matéria: Dentre as ações comemorativas, órgão da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo doou 576 litros de leite.Vinculado à Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, o Ital tem atualmente como principais desafios

adequar-se à reestruturação administrativa da Secretaria e à reorganizaçáo dos programas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) da Apta em meio a uma nova realidade

resultante da pandemia da Covid-19, exigindo ainda mais empenho no fortalecimento de

parcerias, ampliando possibilidades tanto com as já consolidadas quanto com as novas.

Além de estreitar os laços com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do

Agronegócio (Fundepag), através da incubadora de conhecimento Conexão.f, otimizando

pesquisa, desenvolvimento e inovação, o Ital negocia, através da Apta, a renovação e

ampliação da parceria com a alemã Fraunhofer-Gesellschaft, maior organização de

pesquisa aplicada na Europa que possui no Ital o Centro de Projetos Fraunhofer para

Inovações em Alimentos e Biorecursos (FPC) .

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria neutra.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve produzir post para redes sociais.
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c A DA SILVA COTvIUNtCAÇÃO CORpORAïVÀ - 34.r"82.448/000r,-95

3/SETEMBRO/2020 - QUTNTA-FEIRA

Número de matérias:3

Web:3 Impresso: Rádio:0 TV:0

Link:

utalizar l?b:232 I 8 I 7 &.n=3 497 2837 0 &

860

Título: Estado apresenta nova organizaçáo da programação de pesquisa

Veículo: Região Noroeste.com Município: Fernandópolis (SP)

Análise da matéria: Live apresentada em l8 de agosto traz a nova reorganizaçáo da

programação dos Institutos da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios (APTA):

Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de

Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Zootecnia e APTA regional (11

polos). O objetivo é gerar soluções tecnológicas a partir da ciência agropecuária, que

sejam adotadas pelo setor agro nacional.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve evidenciar as ações que serão adotadas pelo

ITAL e como irão interagir com os demais institutos da Pasta. Divulgação de artigo do

diretor do ITAL sobre o tema é uma alternativa a ser considerada.
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c A DA SrtVA COrvrUN¡CAüÃO CORpOTì.41¡VÂ - 34.182.4481ûü01-95

4/SETEMBRO/2020 - SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 1 Impresso: 1 Rádio: 0 TV: 0

Link:

lrttps:/lbookl .boxnet.com.br/VisLralizarl?l>:23218r7 &.n:350f194 I 58&p:3877&pmvc:l

860

Título: Secretaria de Agricultura tem nova organizaçáo

Veículo: Primeira Página Município: São Carlos (SP)

Link:

httns://Lrook I .boxnet.com.br/Visualizar/!b:2321817 8<n:3501 57330&o:3877&nmvc: I

860

Título: Secretaria de Agricultura tem nova organização

Veículo: Primeira Página Online Município: São Carlos (SP)

Análise das matérias: Live apresentada em 18 de agosto traz a nova reorganizaçáo da

programação dos Institutos da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios (APTA):

Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de

Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Zootecnia e APTA regional (11

polos). O objetivo é gerar soluções tecnológicas a partir da ciência agropecuária, que

sejam adotadas pelo setor agro nacional.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve evidenciar as ações que serão adotadas pelo

ITAL e como irão interagir com os demais institutos da Pasta. Divulgação de artigo do

diretor do ITAL sobre o tema é uma alternativa a ser considerada.
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c A DA SrtVA COMUNTCAÇÃO C0ßpORA-rrVA - 34,182.44810ü01-95

5/SETEMBRO/2020 _ SÁBADO

Número de matérias: I

Web: Impresso: I Rádio: 0 TV:0

Link

m.bdVi ual 1 1 0 s26& 877

860

Titulo: Secretaria apresenta nova organizaçáo da programação de pesquisa

Veículo: Jornal de Piracicaba - Munícipio:Piracicaba (SP)

Análise da matéria: Live apresentada em 18 de agosto traz a nova reorganização da

programação dos Institutos da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios (APTA):

Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de

Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Zootecnia e APTA regional (l I

polos). O objetivo é gerar soluções tecnológicas a partir da ciência agropecuária, que

sejam adotadas pelo setor agro nacional.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve evidenciar as ações que serão adotadas pelo

ITAL e como irão interagir com os demais institutos da Pasta. Divulgação de artigo do

diretor do ITAL sobre o tema é uma alternativa a ser considerada.
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c A nA s[vi\ coMUNtcÁÇÃü coRpoRATtvÀ - 34.].82.44810ü01,-97

8/SETEMBRO/2020 - TERÇA-FETRA

Número de matérias:7

Web:6 Impresso: 0 Rádio: I TV:0

Link:

=3-50

860

Título: contaminação por embalagens é tema de seminário online dia 17109

Veículo: Jornal da Franca Município: Franca (Sp)

Link:

https ://bool< L boxnet.com. bry'V isual 21 8 I 7 &.n..,35096 I 608& n.* 877&pmvc,,,,,l

l*
l;{d

fö

I

f

f

I

t

t

I

t

t

I

f

I

l

t

I

f

t

I

I

I

I

t

t

t

I

t

t

t

I

I

\,

86q

Títu lo: Estado farâ seminário para debater contaminação do coronavírus por

embalagens

Veículo: Diário do Litoral On line Municípios: Santos (Sp)

Link:

https ://book I . boxnet.com. lrrlVisual i 21 B I 7 &.n=.3 5 5242989 &n,,,,,, 877&pmvc*,1

860

Título: COVID-19: Contaminação por embalagens é tema de seminário online em l7 de

setembro

Veículo: Vale News Município: São José dos Campos (Sp)

Link:

httrrs://book I .boxnet.oom.Lr/Visual í 32l8l7ct-n=3510543 877&pnrvc: I

860

Título: O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, oferece seminário online gratuito sobre a transmissão do Coronavírus via

alimentos ou suas embalagens

veículo: Rádio Jornal 1470 Amllndaiatuba Município: São José dos Campos (Sp)

Duração: 1'32"
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c A DA SrLVA COMUNTCAçÃO CORPORATTVA - 34.182.448/0001-9s

9/SETEMBRO/2020 - QUARTA-FEIRA

Número de matérias: 6

Web:4 Impresso: 2 Rádio: 0 TV:0

Link:

https://bookl .boxnet.com.br/Visualizar/?b=2321 8l 7&n=351 552500&p:3877&pmvc:1

860

Título: Agricultura SP fará seminário online com tema contaminação por embalagens

Veículos: O Regional e O Regional Online Município: Catanduva (SP)

Link:

https://bookl .boxnet.com.br/Visualizar/?b:2321817&n:351364896&p:3877&pmvc-l

864

Título: Contaminação por embalagens é tema de seminário online d\a 17109

Veículo: Beto Ribeiro Repórter Município: Araras (SP)

Link:

https://bookl".boxnet.com.brlVisualizar/?b=2321817&n=351316825&p=3877&omvc=1860

Título: Contaminação por embalagens é tema de seminário online em 17 de setembro em

SP

VeÍculo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise da matéria: Jornal e sites publicaram matéria sobre seminário online gratuito a

ser realizado, em 17 de setembro, às l7h, para esclarecer os consumidores sobre a

transmissão do COVID 19 via alimentos ou embalagens. A iniciativa é do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, que está inscrições abertas até o preenchimento das vagas.

O evento virtual terá como palestrantes pesquisadores do do ITAL, abordando a

viabilidade do novo coronavírus em diversas superfícies, design das embalagens pós-

pandemia, algumas tendências de mercado e aspectos de sustentabilidade.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Evento traztema atual e de grande interesse do público.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento para veículos em âmbito

nacional pela relevância do assunto. Após o seminário, divulgar os principais pontos

levantados e oferecer os participantes como fontes para elaboração de matérias.

trio CA drtfln Cotnffi CorporUln -CNPJ 34.182448/0001-95
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c A DA SrLVA COMUNTCAÇliLr CûRPORATTVA - 34.182.448/ûtJ01,-95

Análise das matérias: Para esclarecer os consumidores sobre a transmissão do vírus

responsável pela atual pandemia via alimentos ou embalagens, o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, oferece um seminário online gratuito em 17 de setembro, às 17h, com inscrições

abertas até o preenchimento das vagas.

O evento virtual terá como palestrantes dois pesquisadores do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea) do ITAL, abordando a viabilidade do novo coronavírus em diversas

superfícies, design das embalagens pós-pandemia, algumas tendências de mercado e

aspectos de sustentabilidade, como a flexibilização de medidas restritivas de plásticos

descartáveis e a interrupção da cadeia de reciclagem.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Evento traztema atual e de grande interesse do público.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento para veículos em âmbito

nacional pela relevância do assunto. Após o seminário, divulgar os principais pontos

levantados e oferecer os participantes como fontes para elaboração de matérias.
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c A DA SttVA CüMUNltAÇÃü CûRPOIìAlrVA - 34,1S2.4481û001-95

1 5/SETEMBRO/2O20 - TERÇA-FETRA

Número de matérias: 4

Web: 4 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Links:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:2321fÌl7&n:352956637&p:3877&pmvc:1

860

Título: Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Veículo: PortalTernura FM 93 Município: Tatuí (SP)

Links:

https:l/licrcrk Lboxnet.com.br/Visualizarl'!b:2321817 &n:352924321&p:3877 &.pmvc: I

860

Titulo: Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Veículo: Notícias de Limeira Município: Limeira (SP)

Links:

brlVi sualiz ar l'?b:2321 817 &.n:3 52924321 &. 3

860

Título: Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Veículo: Notícias de Limeira Município: Limeira (SP)

Título: Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Veículo: Cidade Azul Município: Limeira (SP)

Análise das matérias: Release enviado em comemoração ao Dia do Biólogo (3 de

setembro).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Material enviado reproduzido na íntegra. ITAL é mencionado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve otimizar os contatos com veículos de

comunicação de pequeno e médio portes para viabilizar entrevistas ou publicação do

material encaminhado.

CA d¡ 5[n ComudøCo&rpo*fn' CtlpJ 34.182.{48/0001-95

Ttlo.nxqlmrpnerwm
Av. Mcema,728, Conj.21

Cfâ 040n-023 - Moenp, tâo hulo - 5P
=trio ,(

\*e



C<t

c A DA SrLVA COMUNTCAÇÃO CORpORATIVÀ - 34.182.44810001-95

17ISETEMBRO/2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web:4 Impresso: 0 Rádio:1 TV: 0

Link:

https://bool<1 .boxnet.com.br/Visuralizar/?b:2321 81 7&n=353621 3I 7&p:3877&pmvc:l

860

Título: Evento online promove capacitação em panificação e confeitaria

Veículo: Jornal da Franca Município: Franca (SP)

Link:

https:l/boo_k.1.-þoxnet.com.brlVirualiza/1lb:2321817&_q:153588468&.p-3877&pmvc:l

860

Título: 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec esta com inscrições abertas

Veículo: Rádio Notícias 1530 Município: Tatuí (SP)

Duração: 4 minutos Entrevistado: Âncora fezaleiturado release

Análise da matéria: A 6u edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocorrerá

pela primeiravez no formato online, de 5 a 9 de outubro, está com inscrições abertas e é

possível conferir a programação completa do evento promovido pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer aos participantes cinco dias dedicados à

transferência de conhecimento em chocolates, drageadoso balas de goma, barras de cereais

e de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação de alimentos e

sustentabilidade em produtos de panificação e confeitaria.

A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (ITAL), com programação pensada para ampliar as

oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes

das áreas, além de micro, pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se

aprimorar e em inovar.

A 6u Semana Tecnológica do Cereal Chocotec conta com apoio das associações

brasileiras Abiad, de indústrias de alimentos para fins especiais e congêneres, Abiam, de

indústria e comércio de ingredientes e aditivos, Abip, de indústrias de panificação e

C A dr Sfn Crnriødo Corpormv¡ - CNPJ 34.181448/æ01-95
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c A DA 5tLVA. CüMUNICAÇÄO CORPORAIIVA - 34.182.44810Ü01-95

18/SETEMBRO/2020 - SEXTA-FEIRA

Número de matérias:3

Web:2 Impresso: 1 Rádio:0 TV:0

Link:

https:/lbookl .boxnet.com.br/Visualizar/?b:2321 8l 7&n:35401 4493&p=3877&pmvc:1

860

Título: Abertas as inscrições para 6" edição online da Semana Tecnológica Cereal

Chocotec

Veículo: O Regional Online Município: Catanduva (SP)

Análise das matérias: A 6u edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocorrerá

pelaprimeiravezno formato online, de 5 a 9 de outubro, está com inscrições abertas e é

possível conferir a programação completa do evento promovido pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer aos participantes cinco dias dedicados à

transferência de conhecimento em chocolates, drageados, balas de goma, barras de cereais

e de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação de alimentos e

sustentabilidade em produtos de panificação e confeitaria.

A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (ITAL), com programação pensada para ampliar as

oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes

das áreas, além de micro, pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se

aprimorar e em inovar.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Trata-se de evento relevante para o setor alimentício.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento para veículos em âmbito

nacional pela relevância do assunto. Após o seminário, divulgar os principais pontos

levantados e oferecer os participantes como fontes para elaboração de matéria.

CÀ d¡ $n Co¡nffi Crxport¡t¿ -CNPJ 34.182.448/m0t-95

Tllo - tn¡trr, knntn ¡ rupubËo
Av. lvtæma, 728, Conj. 21

CER 040ï{23 - Moema, 5åo P¿ulo" 5P

t.

=trio îw,
þr



f'
I

t--

r'
f'
I

f'
t

I

t

I

I

I

I

I

f

I

I

t

I

I

I

i

I

i

I

i

I

I

(
I

I

i_

t

t.

confeitaria, Abitrigo, da indústria do trigo, e Abimapi, das indústrias de biscoitos, massas

alimentícias, pães e bolos, além da Conexão.f, incubadora de conhecimento da Fundação

de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag).

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Trata-se de evento relevante para o setor alimentício.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento para veículos em âmbito

nacional pela relevância do assunto. Após o seminário, divulgar os principais pontos

levantados e oferecer os participantes como fontes para elaboração de matérias.

Link:

1817 & mvc:

860

Título: Ital divulga edital do Processo Seletivo 2021 para mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos

Veículo: Suinocultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: Os interessados em cursar o mestrado em Ciência e Tecnologia

de Alimentos do Programa de Pós-Craduação do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital-APTA) , da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, já podem consultar o edital do Processo Seletivo 2021 . Ao todo, são dez vagas

oferecidas em l5 linhas de pesquisa.

As inscrições estarão abertas de lo a 30 de outubro e a seleção ocorrerá em duas etapas

on-line: prova escrita em23 de novembro e entrevistas individuais e análises de currículo

entre 30 de novembro e2 de dezembro.

As linhas de pesquisa vão desde microbiologia dos alimentos, análise de alimentos e

conservação por processos térmicos até processamento de frutas e vegetais e seus

coprodutos, desenvolvimento de produtos com substituição e/ou redução de gordura e

açúcar e incorporação de ingredientes funcionais, desenvolvimento de sistemas de

embalagens e estudos de desempenho ambiental na cadeia agroalimentícia.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Assunto altamente positivo. ITAL é mencionado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve intensificar a divulgação do processo seletivo

em âmbito nacional, pois o tema agrega valor à instituição.
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c À DA SiLVA CüMUNICAÇÃO CORPüRATTVA - 34.3,82.4481ûü01-95

19/SETEMBRO/2020 - SÁBADO

Número de matérias: 3

Web:2 Impresso: 1 Rádio: 0 TV:0

Link:

https://bookl .boxnet.com.br/Visuralizar/?b=2321 I I 7&n=3541 38635&p=3877&pmvc:l

860

Título: Evento online promove capacitação em produtos de panificação e confeitaria

Veículo: Folha de Itapetininga Município: Itapetininga (SP)

Link:

https://bookl.þgUr_et.corn.brlVisualizar/?b:2321817&n=354277783&p=3877&pmvc:l

860

Título: Evento online promove capacitação em produtos de panificação e confeitaria

em SP

Veículo: Beto Ribeiro Repórter Município: Araras (SP)

Análise das matérias: A 6" edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que

ocorrerá pela primeirayez no formato online, de 5 a 9 de outubro, está com inscrições

abertas e é possível conferir a programação completa do evento promovido pelo Instituto

de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer aos participantes cinco dias dedicados à

transferência de conhecimento em chocolates, drageados, balas de goma, barras de cereais

e de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação de alimentos e

sustentabilidade em produtos de panificação e confeitaria.

A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (ITAL).

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Trata-se de evento relevante para o setor alimentício.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento para veículos em âmbito

nacional pela relevância do assunto. Após o seminário, divulgar os principais pontos

levantados e oferecer os participantes como fontes para elaboração de matéria.

C A" ó 5{n Cûr¡t'¡c¡do Corpor$rn , CNpJ 34.182.448/m1-ts
Tdo- ¡nnraþn$ne¡¡puþ*
Av. MærTìa, 728, Conj.21

CtR 04077-023 - Mæma, 5ão Þulo - 5P
=trio ,rtw

$r



t-

c A DA StLVA COMUNICAÇÃCI CORPOTìA"llVA - 34,1S2,44810Ü01-95

21/SETEMBRO/2020 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web:5 Impresso:0 Rádio: 0 TV:0

Link:

://bookl .boxnet.com 21817&.n=354525

860

Título: Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é oferecido no

formato online

Veículo: ATA News Município: Araçatuba (SP)

Link:

.conr.br/V is ualiz.ar I ?l¡'=2321 8 1 7 &.n

860

Título: Curso de embalagem para transporte e distribuição online

Veículo: DHoje Interior Online Município: S.J.R.Preto (SP)

Link:

lrttps://bookl .lroxnet.com.brlVisualizar/lb:2321 817&n:35 4512594&.tt:3877&pnrvc= I

860

Título: Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é oferecido no

formato online

Veículo: Cidade Azul Município: Rio Claro (SP)

Análise das matérias: Site destaca que o Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea)

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital realizarâ pela primeira vez no formato

online o curso Desenvolvimento de Embalagens þara Transporte e Distribuição. A

programação inclui conceitos aplicados a projeto e avaliação de desempenho, correlação

de fatores presentes nos ambientes de distribuição com a necessidade de proteção de cada

produto, elaboração de planos de avaliação e ações necessárias para adequação de

produtos para novos mercados e exportação, incluindo as tendências do e-commerce.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Assunto altamente positivo. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar programação para veículos

especializados, além de divulgar nas redes sociais.
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c À DA StLVA CüMUNtCAÇìÃO CORPORA-ilVA - 34.182,448/00Û1-95

22/SETEMBRO/2020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web:2 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Link:

https:1/book1. boxnet.com, brlVisualiza 11?b=2321817&n=354988435&p=3877&pmvc=1860

Titulo: Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é oferecido no

formato online em SP

Veículo: Beto Ribeiro Repórter Munícipio: Araras (SP)

Link:

https://bookL. boxnet.com. br/Visualiza r/?b=232181-7&n=354922761&p=3877&pmvc=186û

Título: Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é oferecido no

formato online em SP

Veículo: Notícias de Campinas Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: Serão dois dias de capacitação do Ital; vinculado à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento, instituto é referência na ârea.

Referência nacional em desenvolvimento e avaliação de sistemas de embalagem para

transporte e distribuição, o Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado, oferece capacitação naâreapelaprimeiravezno formato online nesta semana,

terça (22) e quarta-feira (23), ainda com vagas disponíveis.

"Pretendemos melhorar compreensão dos motivos que levam às perdas durante o

transporte, mostrar as possibilidade de redução dessas perdas, controlar a qualidade dos

materiais utilizados e otimizar custos, o que viabiliza maior competitividade", destaca o

coordenador técnico do evento, o pesquisador Maurício Bordin.

O curso Desenvolvimento de Embalagens para Transporte e Distribuição está na sexta

edição, sendo oferecido a cada dois anos pelo ltal, com o objetivo de melhorar a aplicação

de conceitos na execução do trabalho, não havendo capacitação similar no mercado.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento em âmbito nacional.
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c A DA SttVA COMUNTCAÇÃQ CORPORATTVÅ - 34.182.44S10001-95

t

24/SETEMBRO/2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 2 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Link:

https://bookl .boxnet.com.br'/Visualizar/?b:2321 81 7&n:3555085l4&p=3877&pmvc:l

860

Título: Covid-19 e embalagem: pesquisador do Ital esclarece sobre possibilidades de

contaminação através dos materiais

Veículo: Suinocultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: Os três coronavírus que mais preocuparam e preocupam a

população global são o SARS-CoV-1, responsável pela pandemia de Síndrome

Respiratória Aguda Grave (SARS) de 2002 com mais de 8 mil mortes, o MERS-CoV,

responsável pelo surto de Síndrome Respiratória do Oriente Médio em2012 com mais de

800 mortes, e o SARS-CoV-2, responsável pela atual pandemia ultrapassando 950 mil

mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). E é justamente o novo

coronavírus que apresentou maiores persistências em materiais utilizados em embalagens

como plástico, metal, papel e papelão ondulado.

Essas observações foram levantadas pelo pesquisador Gustavo Moraes, do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo, ponderando, no entanto, que os sanitizantes podem ser eficientes na

remoção desses vírus em superfícies inanimadas e lembrando que a principal via de

transmissão é entre pessoas, através de gotículas contendo cargaviral que são expelidas

quando falamos, tossimos ou espirramos.

De acordo com os dados compilados na literatura pelo pesquisador, que é bacharel e

mestre em Química e atua no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital,

enquanto o SARS-CoV-l sobreviveu entre quatro e seis dias em plástico e o MERS-CoV

entre um e três dias, por exemplo, o novo coronavírus permanece ativo por períodos entre

quatro e sete dias nessa superfície. Esses ensaios foram feitos sob condições de

temperatura que variaram de 2l a25 oC e até 50Yo de umidade relativa (UR) para o SARS-

CoV-l ,de20 a 30 oC e 30 a 80% de URpara o MERS-CoV, e 2l a27 "C e 35 a 65%ode

UR para o SARS-CoV-2.
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c A DA srLVA cotuiuNtc¿ÇÃr: coRpoR,AT lvA - 34.182.44810üc)l-97

I/OUTUBR O 12020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 1 Impresso: 1 Rádio:0 TV:0

Links:

https:llbookl .boxnet.com.br/Visur alizarl?b:232181'/ &.n=357 672986&.p=3872&pnn-vtl

860

Título: Bolsistas do PIBIC do Instituto de Zootecnia apresentarão resultados de pesquisas

no Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica 2020

Veículo: Portal Cana Mix Município: Ribeirão Preto (SP)

Links:

67298 yç*= l

860

Título: Bolsistas do PIBIC do Instituto de Zootecnia apresentarão resultados de pesquisas

no Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica 2020

Veículo: Jornal de Nova Odessa Município: Nova Odessa (SP)

Análise das matérias: A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, por meio do Instituto de Zootecnia (IZlApta), participará do 14" Congresso

Interinstitucional de Iniciação Científica - CIIC 2020, que este ano está sob a

coordenação Embrapa Informática Agropecuária, e será realizado, extraordinariatnente,

no formato de conferência online, nos dias lo e 2 de outubro. O CIIC 2020 é uma

realizaçáo conjunta da Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Informática Agropecuária,

Embrapa Territorial, Instituto Agronômico (IAC), Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL), Instituto deZootecnia(lZ) e Apta Regional.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: ITAL é mencionada como um dos patrocinadores do evento.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release do evento em âmbito nacional.

Link:

https ://book Lboxnet.com.br/V isual izary'?b:232 1 8 1 7&n:3 603 1 3 528&p:3 877&pmvc: I

860

Título: Por que dizer não ao PL 52912020
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Já em metal, o SARS-CoV-I permanece ativo entre um e cinco dias, enquanto que o

MERS-CoV se mantém presente por um a três dias e o SARS-CoV-2 por 8 horas a mais

de sete dias, em condições de temperatura e UR semelhantes aos estudos para plástico.

Em papelão ondulado, considerando temperatura de 2l a 23 "C e 40Yo de UR, a

persistência na superfície de até dois dias para o SARS-CoV -2 é o dobro da persistência

nesse mesmo material para o SARS-CoV-I.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. ITAL é citado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o estudo para veículos de comunicação

em âmbito nacional.
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c Å DA STLVA CCMUNTCAÇÃü CORpORATIVA - 34.182,44810ÜÛ1-95

12/OUTUBRO/2020 -- SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: 1 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

lrttps://bool< 1 .boxnet.com.br/Visualizar/'?tr:2321 I I 7&n:31¡0468403&p=3877&pmvc:1

860

Titulo: Dia do Engenheiro Agrônomo: Sec. de Agricultura de SP conta trajetória de

proflrssionais da Pasta e mostra sua importância

Veículo: Notícias Agrícolas Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: Em 12 de outubro é comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo,

profissional com vasta área de atuação no meio rural e urbano e 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 ârea

e mostra a atuação de técnicos extensionistas da Pasta.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria neutra.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve produzir e divulgar post uas redes sociais.
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Veículo: Correio Popular Município: Campinas (SP)

Análise da matéria: Artigo de Marco Antonio Ferreira Zullo, Maurílio Monteiro Tema

e Luis Carlos Bernacci levanta pontos que devem ser considerados para que a PL

52912020 não deva ser aprovado.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Artigo é favorável a manutenção de verbas para o ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve monitorar o assunto.
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c A DÂ SILVA COMUNICAÇ40 üÛRPÖRArlVA - 34'182'448/t001-95

1 4/OUTUBRO/2020 - QUARTA-FEIRA

Número de matérias: 1

Web: Impresso: I Rádio:0 TV:0

Link:
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860

Título: PL 52912020 - 4

Veículo: Correio Popular I Cartado Leitor Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: PL 52912020

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve monitorar o assunto.
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c A DA srLVA COMtINICAÇÃO coRPORÀTIVA - 34.182.4481ÛCI01-95

15/OUTUBRO/2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Rádio:0 TV:0Impresso: 0Web:2

Link:
vc:1

860

Titulo: Ital fecha acordo de instalação de startup para projetos de pesquisa e inovação

Veículo:Zl Portal Munícipio: Indaiatuba (SP)

Análise da matéria: Vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital) celebrou em setembro um acordo inédito de cooperação

da pasta com uma startup para viabilizar sua instalação por dois anos na instituição para

realizar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em parceria. Com a

BioinFood, especializada em fermentos e processos fermentativos, o ltal reforçará sua

competênci a para desenvolvimento de microrganismos que incorporem características

nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Com tramitação em menos de l5 dias, via Programa SP Sem Papel, paru avaliação pela

Consultoria Jurídica da Secretaria e Procuradoria Geral do Estado (PGE), o processo do

acordo está amparado pelo Decreto Estadual n' 62.81712017, que regulamentou no Estado

de São Paulo a Lei Federal n' 10.97312004, alterada pela Lei Federal n' 13.24312016, e a

Lei Complementar Estadual n' 1.04912008. O acordo de cooperação conta com a

interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio

(Fundepag).

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve redigir nota e enviar para colunas especializadas

para divulgar a ação.
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c A DA SrLVÅ COMUN¡CAÇÃÖ CORPÜR,{TIVA - 34.3"82.44810ÜÛ1"-95

16/OUTUBRO/2020 _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 4

Web:4 Impresso: 0 Rádio:0 TV:0

Link:

l{ 18 -) {!

860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP faz diagnóstico inédito das

pesquisas desenvolvidas em seus Institutos

Veículo: Revista Cana Online Município: Ribeirão Preto (SP)

Link:

iz.arl2 57

860

Título: Estado faz diagnóstico inédito dos estudos em institutos

Veículo: Região Noroeste.com Município: Femandópolis (SP)

Análise das matérias: Sites trazem levantamento que apresenta o alto desempenho na

atuação com os principais produtos do agro estadual. As pesquisas científicas de institutos

ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo possuem alto

desempenho junto às cadeias de produção da cana-de-açúcar,citros, bovinocultura, grãos,

aquicultura, olericultura e plantas aromáticas e medicinais, além de abelha e mel. É o que

mostra a publicação inédita que traz um diagnóstico das atividades de pesquisa,

desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia nos seis Institutos e 1l Polos

Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). As

discussões para 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 (lEA), Instituto de Pesca (lP), Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto de Zootecnia(IZ) e APTA Regional, com seus

1l polos de pesquisa.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL é citado como um dos centros cle pesquisa envolvidos.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar release detalhando a participação no

desenvolvimento de pesquisa na írea de papel e celulose.
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c A DÂ SrtvA coMuNlcAÇÃü coRpoRA'l¡vA - 34.182,4481û001-95

Link:

lrttns://book 1 m h r/V i s u a lir :¿r l' lh:232 1 8 I 7 &.n:3 62A37 7 5 7 &.p: 3 I 7 7 & p rn v c{
860

Título: Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online

inédita

Veículo: Portal Mix Município: São José dos Campos (SP)

Análise da matéria: Nota traza informação que com duração de três dias e inscrições

abertas, o curso contará com a CDA, órgão da Secretaria de Agricultura do Estado'

Rísco ù ímagem: Não há.

Pontos positívos: Nota positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve contatar veículo para oferecer mais detalhes

sobre o curso (como endereço de inscrição e data de início) para auxiliar a inscrição de

interessados.
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c A DA SILVA COIvIUNICAÇÃO COIIP{JRAT|VÀ - 34.182.44810Ü01-97

17IOUTUBRO/2020 _ SÁBADO

Número de matérias: 3

Web: 3 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

lrttps://bool< I . .br/Visual 2 I tl I 7 &.n:3 62 I 688 I 0 &.r>=387 7 & nmvc: I

860

Título: Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online

inédita

Veículo: Beto Ribeiro Repórter Município: Araras (SP)

Link:

con'l 6216

860

Título: Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitaçáo online

inédita

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Link:

hltp"s;llþs"p-U,b-qxret-,q.em-,-b--r/-V-is-l"ral-çatl'!b-1-3218!7&.n:3621-6--8--8-10-&p":3-8"7-7-&p"mvç:i.

{160

Título: Itat: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online

inédita

Veículo: Beto Ribeiro Repórter Município: Araras (SP)

Análise da matéria: Nota traza informação que com duração de três dias e inscrições

abertas, o curso contará com a CDA, órgão da Secretaria de Agricultura do Estado.

Rísco ù ímagem: Não há.

Pontos posítívos: Nota positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve contatar veículo para oferecer mais detalhes

sobre o curso (como endereço de inscrição e data de início) para auxiliar a inscrição de

interessados.

C A. d¡ $[n Çcn¡r*øCo Corpûrffieå - CNPJ 34.182.448/0001-95

Trh - rptca ktxpm ¡ ruü¡Þç¡o
Av. t',,losna, 728. Çonj. 21

CER 040n-023 - Mæn¿, 5ão Paulo - 5P
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c A DÂ SrtvÄ coMUNICAÇÃO CORPORA]'IVÀ - 34,182 44810Ü01-95

1 8/OUTUBRO/2020 _ DOMINGO

Número de matérias: I

Web: I Impresso: 0

Link:
23 77

860

Titulo: Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP integram semanas

de Ciência, Tecnologia e Inovação

Veículo: Amanhecer das Notícias Munícipio: não mencionado

Análise da matéria: Alinhados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT),

transformada neste ano em Mês Nacional de Ciência e Tecnologia, dois Institutos de

pesquisa e um Polo Regional 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 (lAC) e o ITAL, vinculados à

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), integram a programação da

Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) de Campinas e de

Presidente Prudente.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento em âmbito estadual.

C A û Slrn Cülrldc¡# Corpor$n ' CNPJ 34.182'448/0C01'95

Trlo - m¡lrq k¡r$$n e ru$¡þdo
Av. Moema,728, Conj.21

CER 040n4æ - Mosma, São Paulo - 5P

Rádio: 0 TV:0
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c A DA SrLVA COMUNICAÇÃO coRPORA"rlVA - 34,182.4481Û001"-95

19/OUTUBRO/2020 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias:

Web: 6 Impresso: 1

Link:

https://bookt. boxnet.com. br/Visualiza r/?b=2321ü17&n=362435923&P=3.877&pmvc=1860

Titulo: Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP integram semanas

de Ciência, Tecnologia e Inovação

Veículo: Cargo News Online Munícipio: Campinas (SP)

Análise da matéria: Alinhados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT),

transformada neste ano em Mês Nacional de Ciência e Tecnologia, dois Institutos de

pesquisa e um Polo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo participam de semanas municipais paulistas, que iniciam neste sábado e

terminam na sexta-fe\ra (23). O Instituto Agronômico (IAC) e o ITAL, vinculados à

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), integram a programação da

Semana Municipal de Ciência, T'ecnologia e Inovação (SMCTI) de Campinas e de

Presidente Prudente.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. Cita ITAL.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar o evento em âmbito estadual.

C A d¡ $m Corrr¡*cEÉo Corpormrr ' CNPJ 34.182'448/m01'95

fio,m¡tr{kmgþmerun¡þfo
Av. Mærn,728, Conj. 21

CËP04077-023 - Moenp,Sâo Paulo - 5P

Rádio:0 TV:0
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c A DA SrLVA COIVIUNICAÇÃO CORpÜRATIVA - 34,182.44810001-95

20/OUTUBRO/2020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias:3

Web: 2 Impresso: 1 Rádio: 0 TV:0

Links:

httns ://book 1 .boxnet.conr hr/V i sr r a I i z nr I ?l'¡:212 I 8 I 7 Íþ.n:3 6263 5 6 48 &.o: B 77&nmvc: I

860

Título: Carta do Leitor/ PL 529120

Veículo: Correio Popular Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: Leitor se diz frontalmente contra o PL 529120. Segundo ele, a

retirada de dinheiro dos fundos especiais de despesas prejudicará os trabalhos de institutos

como o ITAL.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria neutra.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve se manter atenta ao assunto.

CA d¡ lån Comrúc¡âoC¡¡port¡tiv¡ .CJ,lpJ 34.182.448/CIt01'95

lilo-n¡m,llromerur¡bdo
Av, M<¡ana, 728, Conj, tl
CER 0401/{23 ' t',|æma, Sâo Pauio - 5P
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c A DA srLVA cowturutcnçÃc coRPorìAl.tvÀ - 34,182.44810ü01-95

Web:1

22 / OATU BRO/2020 - QUINTA-FEIRA

Número de matérias: I

Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Links:

lizarl?l¡:232 877

860

Título: Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em

metabólitos fúngicos

Veículo: cidadedemarilia.com Município: Marília (SP)

Análise das matérias: ITAL oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos

com foco em metabólitos fúngicos. As inscrições para o processo seletivo do órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP se encerram em 6 de novembro. O

candidato deve ter doutorado em Ciência de Alimentos, Química, Bioquímica ou áreas

afins lrnalizado hâ menos de sete anos, com graduação em Química, Bioquímica,

Engenharia de Alimentos ou áreas afrns, e conhecimento da língua inglesa para leitura,

redação científica e conversação, além de produção científica em periódicos indexados.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria aponta a profissionalizaçáo técnica do Instituto.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar material para demais publicações e

editorias voltadas à ârea.

C A" d¡ S$v¡ Csruffi¡ Corporàtþa - CNPJ 34.182.448/m01'95

Trh-mrah¡rgnðrw{¡bdo
Av. Moem,728, Coni.21

CÊP:04077-023 - Moerø. 9âo Paulo - 5P
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c A DA SrLVA COMUNICAÇÃÖ CORPÜRATIV 
^' 

34.182.448',1Û001-95

28/OUTUBRO/2020 - QUARTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web:2 Impresso:0

Link:

com.br/Vi 17&.n:3 877

860

Título: Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova Trade Show 2020

Veículo: Portal Mix Vale Município: São José dos Campos (SP)

Anátise da matéria: Site informa que o ITAL participará do primeiro dia do Inova Trade

Show 2020 comas palestras "Ciclo de vida dos alimentos: Inovações e Oportunidades",

às l4h, "Economia Circular: Papel das Embalagens", às 15h30, e "Futuro do setor de

alimentos e aceleração de startups", às 17h, que serão ministradas pela diretora geral,

Eloísa Garcia, pela pesquisadora do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), Leda

Coltro, e pelo coordenador da Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec), Raul Amaral,

respectivamente. Integração A pesquisadora do Instituto de Zootecnia(IZ), Flavia Similli,

também participará do evento, em 29 de outubro, às lOh, em mesa sobre "Sistemas

sustentáveis de produção agropecuária: benefícios e oportunidades da integração". Serão

abordadas ainda pela pesquisado ra do lZ as perspectivas para esses sistemas no Brasil, os

benefícios que trazem para os sistemas agropecuários e os resultados de pesquisa do

instituto, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp),

com os benefícios produtivos relacionados aos grãos de milho, pastagens e bovinos de

corte.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria destaca o grau de conhecimento técnico do Instituto.

Altamente positiva.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve oferecer à mídia as palestrantes como fonte,

logo após o evento, para apresentarem resumo do que foi discutido nos painéis.

C A. û S[vå Comnlc¡do Cotporffi¿ ' CNPJ 34.182'448/0001't5

?h'mñ4tnûmorupuÞð
Av. 1.4æma, 728, Conj. ?1

CER040ï{23 - Moemâ,Såo hulo-5P
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c A DÂ SrLVA COMUNICAÇÃO CtlRpoRAllvÀ - 34'152'448/0tJÛ1--95

1 1/NOVEMBRO/2020 - QIJARTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web:3 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Links:
387

B6A

Título: Cadeia produtiva de papel e celulose é tema da live desta 4o (l 1/1 1) do "Caminhos

do Agro SP"

Veículo: Celulose Online Município: Brodowski (SP)

Análise das matérias: Site traz que live "Caminhos do Agro SP" abordará a cadeia

produtiva de papel e celulose, setor que movimentou no Brasil em 2019 R$ 97,4 bilhões

e é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos. Nesta quarta-feira (11/11), às

18h30, o Secretário de Agricultura de São Paulo Gustavo Junqueira conversa com o

presidente-executivo da lbët, associação da Indústria Brasileira de Árvores, Paulo

Hartung; com o pesquisador do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do ITAL'

Mauricio Rossi Bordin; e com o Diretor Geral Bracell SP, Pedro Wilson Stefanini, uma

das líderes globais na produção de celulclse solúvel especial.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: ITAL está entre os palestrantes do evento.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir fonte do ITAL para matérias sobre a

cadeia produtiva de papel e celulose.

c Â d¡ 3ln cø¡xffi corporana - CNPJ 3.182.448/m01'95

Iih - mdrq frn!ffi o nn¡ÞCo
Av. Mæma,728, Conj. ?1

CER 040n{23 - Mæna, Såo Paulo - SP
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c A DA SItVA COIVIUNIcAÇÃO coRPOrìAllvA - 34'1S2'448/Û0Û1-95

17/NOVEMBRO/2020 - TERÇA-FEIRA

Número de matérias:6

Impresso: Rádio:0 TV: 0

Link:

Web:6

17

860

Título: Agricultura SP capacita startups para atuarem no agronegócio

veículo: Portal Mix vale Município: são José dos campos (sP)

Link:

VC:

I 5

CÂ dr ttn Corrlffi Conrrâft ¡ - CNpJ 34.182'44å/m01'95

Trlo,niln,kr¡¡*norudrdo
Av. Mærn,728, Coni,21

CER040ñ{23 - Mæns, Sðo P¿ulo - 5P

860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de

startups para atuat no setor dos agronegócios

Veículo: Amanhecer das Notícias Município: não identificado

Análise das matérias: As equipes contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de

Economia Agrícola (IEA), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto de

Zootecn\a (IZ) e APTA Regional. Segundo o coordenador, Flavio Grynszpan, o

treinamento faz comque os pesquisadores e pós-graduandos saiam de seus laboratórios e

vão às ruas conversar com seus potenciais clientes para verificar se de fato a ideia de

negócio deles é de interesse de quem poderá consumir o produto ou serviço. Os

pesquisadores dos Institutos de Pesquisa da APTA, da Secretaria de Agricultura, também

receberam treinamento sobre a metodologia iCorps e a importância do papel dos cientistas

na transferência de conhecimento e resultados de pesquisas para o setor produtivo.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica com viés positivo.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar aviso de pauta para os veículos da região

comunicando o treinamento e destacando a importância de pesquisadores terem contato

direto com os consumidores finais.
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c A ÞA SrLVA C0tuiuNlcAÇÄtì coRPORAIIVA - 34.1-82.4481ûü01-95

Número de matérias:6

Web:5 Impresso: 1

Links:

1 8/¡{OVEMBRO/2020 - QUARTA-FEIRA

Rádio:0 TV:0

21 I 3877

860

Título: Treinamento de startups para acadêmicos atuarem no setor de agronegócio

Veículo: Revista Agrícola Município: Pedrinhas Paulista (SP)

Link:

2l8l 877&.

860

Título: Agricultura capacita startups para atuarem no agronegócio

Veículo: Primeira Página Município: São Carlos (SP)

Link:

httns://br¡crk 1 .boxnet.com.brlVisuali'zar/lb:2321 817&n:3 71204155&p:3877&pmvc.:l

860

Título: Agricultura capacita staftups para atuarem no agronegócio

Veículo: Primeira Página Online Município: São Carlos (SP)

Link:

httns ://book L boxnet.com.Lrry'V isual irarl?h:2321 B I 7&n:371 140443ctn:3877&nnrvo: I

860

Título: Agricultura capacita startups para atuarem no agronegócio

Veiculo: Beto Ribeiro Repórter Município: Araras (SP)

Link:

b:2321817&n: 3877

860

Título: Agricultura capacita staftups para atuarem no agronegócio

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Análise das matérias: As equipes contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do lnstituto Agronômico (lAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de

CA d¡ Slv¡ CcnM Coryormn . ÇNPJ 34.182.448/'m1-95

Tdo - nrrcA kñrçsñ o rwuÞdo
Av. Ì'4oerna, 728, Conj. 21

Ctfì040n-023 - MoerT¡ð, gão Päulo - 5P
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Economia Agrícola (IEA), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto de

Zootecnia (IZ) e APTA Regional. Segundo o coordenador, Flavio Grynszpan, o

treinamento faz com que os pesquisadores e pós-graduandos saiam de seus laboratórios e

vão às ruas conversar com seus potenciais clientes para verificar se de fato a ideia de

negócio deles é de interesse de quem poderá consumir o produto ou serviço. Os

pesquisadores dos Institutos de Pesquisa da APTA, da Secretaria de Agricultura, também

receberam treinamento sobre a metodologia iCorps e a importância do papel dos cientistas

na transferência de conhecimento e resultados de pesquisas para o setor produtivo.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica com viés positivo.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar aviso de pautapara os veículos da

região comunicando o treinamento e destacando a importância de pesquisadores terem

contato direto com os consumidores finais.

C A d¡ fdn Commþdo Corpøttn . CNPJ 34.18¿448/0001-95

Trlo. mtra lmræm e npuàdlo
Av. Mæm,728,C0nj.21
C8R04077{23 - Mæma,5åo hulo - 5P
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c À DA SrtvA c0tuiuNlc,{ÇÄÜ coflPORA"rtvÀ - 34.182.44810ÜÛ1-95

2OINOVEMBRO/2O20 _ SEXTA-F'EIRA

Número de matérias: 2

Web: 1 Impresso: L Rádio: 0 TV:0

Links:

isual 761

860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de

startups paraatuar no setor dos agronegócios

Veículo: O Jornal da Região Município: Andradina (SP)

Análise da matéria: As equipes contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de

Economia Agrícola (lEA), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto de

Zootecnia (IZ) e APTA Regional. Segundo o coordenador, Flavio Grynszpan, o

treinamento faz com que os pesquisadores e pós-gladuandos saiam de seus laboratórios e

vão às ruas conversar com seus potenciais clientes para verificar se cle fato a ideia de

negócio deles é de interesse de quem poderá consumir o produto ou serviço. Os

pesquisadores dos lnstitutos de Pesquisa da APTA, da Secretaria de Agricultura, também

receberam treinamento sobre a metodologia iCorps e a importância do papel dos cientistas

na transferência de conhecimento e resultados de pesquisas para o setor produtivo.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica com viés positivo.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar aviso de pauta para os veículos da região

comunicando o treinamento e destacando a importância de pesquisadores terem contato

direto com os consumidores frnais.

CÀ d¡ lÉv¡ Comffi Corport¡ln 'CNPJ 34.182.448/m1-95

Trþ-mçahttræmôrw¡bdo
Av. Mørn, 728, &nj. 21

CtR 04077{23 - Moema, 5åo hulo - 5P
=trio

^(ï-t*



*

c A DÂ 5lLV,4 COMI-lNllAÇÃü cuRPOlìr\llVA - 34 182 448/Û0Û1'-35

21lNovEMBRo/2020 - sÁnano

Número de matérias: 1

Web: Impresso: I Rádio: 0 TV:0

Links:
87

860

Título: Agricultura Sl) capacita startups para atuarem no agronegócio

Veículo: Folha de Itapetininga Município: Itapetininga (SP)

Análise da matéria: As equipes contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de

Economia Agrícola (lEA), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), lnstituto de

Zootecnia (lZ) e APTA Regional. Segundo o coordenador, Flavio Grynszpan, o

treinamento faz com que os pesquisadores e pós-graduandos saiam de seus laboratórios e

vão às ruas conversar com seus potenciais clientes para verificar se de fato a ideia de

negócio deles é de interesse de quem poderá oonsumir o produto ou serviço. Os

pesquisadores dos Institutos de Pesquisa da APTA, da Secretaria de Agricultura, também

receberam treinamento sobre a metodologia iCorps e a importância do papel dos cientistas

na transferência de conhecimento e resultados de pesquisas para o setor produtivo.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica com viés positivo.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar aviso de pautapara os veículos da região

comunicando o treinamento e destacando a importância rle pesquisadores terem contato

direto com os consumidores frnais.

CÂ, d¡ 5ån Co¡'ru¡ft#oCorpor¡'Uw'CI{PJ 34.182'448/æ01-95

Tl'lr¡ - l¡¡rs, h¡pm e n&h*
Av. Mænu,728,t¡nj.21
CEtl040?{23 - Mæru,5åo hulo-5P
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c A DA SILVÂ COMuNlcAiÃa cüRpoRA"ltvA - 34'182'44810Ü01-95

23rI[OVEMBRO/2020 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: 1 Impresso:0

Links:

860

Título: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de

startups paraatuar no setor dos agronegócios

Veículo: O Jornal da Região /Agro Caderno Município: Andradina (SP)

Análise da matéria: As equipes contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do lnstituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de

Economia Agrícola (IEA), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), Instituto de

Zootecnia (IZ) e APTA Regional. Segundo o coordenador, Flavio Grynszpan, o

treinamento faz com que os pesquisadores e pós-graduandos saiam de seus laboratórios e

vão às ruas conversar com seus potenciais clientes para verificar se de fato a ideia de

negócio deles é de interesse de quem poderá consumir o produto ou serviço' Os

pesquisadores dos Institutos de Pesquisa da APTA, da Secretaria de Agricultura, também

receberam treinamento sobre a metodologia iCorps e a importância do papel dos cientistas

na transferência de conhecimento e resultados de pesquisas para o setor produtivo.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria técnica com viés positivo.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar aviso de pautaparcos veículos da região

comunicando o treinamento e destacando a importância de pesquisadores terem contato

direto com os consumidores finais.

C Â ô Íüv¡ Coln¡r*ceçfo &rpûtl¡üve ' CNPJ 34'182'448/m1 "?5

Trlo - mrca hnreofütruBubdo

Av. M<ænÞ,72B,Conj.21
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c À DA SttvA COMUN¡CAÇÃO CORPCTìATIVÀ - 34,182.448/ûü01-95

I

4 TDF,ZF-:jMBRO/2 O2O - SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 1

Web: I Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Links:

httns ://hook 1 .boxnet.com hrlVi sua l i z nr l2h.=?.321 81 7 &.t"t-,,376066067&n'*J $/Jft p¡1vs"". l

860

Título: Seminário online reúne institutos de pesquisa de SP e startups na busca de

inovações

Veículo: Portal Mix Vale Município: São José dos Campos (SP)

Análise das matérias: De acordo com o site, 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 2o Seminário "Ecossistema de Startups inovadoras do agronegócio", que será

realizado de 9 a 1l de dezembro online, foi idealizado pelo Instituto iCorps Brasil, em

conjunto com o Instituto Agronômico (IAC-APTA), e trará aos participantes uma

oportunidade 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.

O evento será dividido em três eixos temáticos, cada um representado em um dos dias de

apresentações: Tecnologia e Inovação, Sustentabilidade e Segurança Alimentar. Ao todo,

contará com 19 painéis temáticos, 96 palestrantes e 47 startups. Serão proferidas 3

apresentações especiais: Márcio Fava Neves (FEA/USP), Tirso Meirelles (SEBRAE-SP)

e Luis Fernando Ceribelli Madi (ITAL-APTA).

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. ITAL é citada.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir os palestrantes para entrevistas -
especialmente emissoras de rádio - para chamar a atenção do público em geral para o

evento.
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Titulo: Seminário online reúne institutos de pesquisa de SP e startups tla busca de

inovações

Veículo: Notícias de Campinas Município: Campinas (SP)

Link:
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Titulo: Seminário online reúne institutos de pesquisa de SP e startups na busca de

inovações

Veículo: Beto Ribeiro Repórter Munícipio: Araras (SP)

Análise das matérias: De acordo com o site, 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) irârealizar um dos maiores eventos do

ano voltados ao empreendedorismo no agro. O 2o Seminário "Ecossistema de Startups

inovadoras do agronegócio", que será realizado de 9 a 11 de dezembro online, foi

idealizado pelo Instituto iCorps Brasil, em conjunto com o Instituto Agronômico (IAC-

APTA), e trarâ aos participantes uma oportunidade de conhecer as soluções tecnológicas

inovadoras dos Institutos, conectadas com muitas das startups mais promissoras do agro.

O evento será dividido em três eixos temáticos, cada um representado em um dos dias de

apresentações: Tecnologia e Inovação, Sustentabilidade e Segurança Alimentar. Ao todo,

contará com l9 painéis temáticos,96 palestrantes e 47 startups.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria positiva. ITAL é citada.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir os palestrantes para entrevistas -
especialmente emissoras de rádio - paru chamar a atenção do público em geral para o

evento.
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Título: Instituto Mauá participa de estudo sobre transporte de órgãos, tecidos e vacinas

Veículo: reporterdiario.com.br Município: Santo André

Link:

isual
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Título: Instituto Mauá participa de estudo sobre transporte de órgãos, tecidos e vacinas

Veículo: Cliqueabc Munícipio: S.B.Campo (SP)

Análise das matérias: Ambas as matérias tratam sobre a parceria entre o CETEA

(Centro de Tecnologia em Embalagem para Alimentos do Instituto de Tecnologia de

Alimentos - ITAL) e Instituto Mauá de Tecnologia, Escola Paulista de Enfermagem e

Escola Paulista de Medicinapara o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de

embalagem que garanta mais segurança durante o processo crítico de transportes de

órgãos, tecidos e células para transplantes e insumos do sistema de saúde sensíveis a

temperatura ambiente, como vacinas. A proposta do grupo é desenvolver embalagem

autônoma inteligente para cadeia fria, cuja ausência é responsável por perdas de mais de

1 0% dos órgãos para transplantes.

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matérias altamente positivas pois tratam de assunto importante de

saúde pública.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar amplamente o assuntoo oferecendo

porta-voz do ITAL para explicar o projeto e colno será desenvolvido.
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Número de matérias: 1

Web: Impresso: 1 Rádio: 0 TV:0

Link:
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Título: Instituto Mauá fazparte de pesquisa de embalagem autônoma

Veículo: ABC Repórter Munícipio: S. Caetano do Sul (SP)

Análise da matéria: Nota fraz parceria entre o CETEA (Centro de Tecnologia em

Embalagem para Alimentos do Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL) e Instituto

Mauá de Tecnologia, Escola Paulista de Enfermagem e Escola Paulista de Medicinapara

o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de embalagem que garanta mais

segurança durante o processo crítico de transportes de órgãos, tecidos e células para

transplantes e insumos do sistema de saúde sensíveis a temperatura ambiente, como

vacinas. A proposta do grupo é desenvolver embalagem autônoma inteligente para cadeia

fria, cuja ausência é responsável por perdas de mais de l0%o dos órgãos para transplantes'

Risco à imagem: Não há.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva pois trata de assunto importante de saúde

pública.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar amplamente o assunto, oferecendo

porta-voz do ITAL para explicar o projeto e como será desenvolvido.
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Título: Ital divulga edital do Processo Seletivo 2021 para mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos

Veículo: Avicultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: Os interessados em cursar o mestrado ern Ciência e Tecnologia

de Alimentos do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital-APTA) , da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, já podem consultar o edital do Processo Seletivo 2021 . Ao todo, são dez vagas

oferecidas em l5 linhas de pesquisa.

As inscrições estarão abertas de 1o a 30 de outubro e a seleção oconerá em duas etapas

on-line: prova escrita em23 de novembro e entrevistas individuais e análises de currículo

entre 30 de novembro e2 de dezembro.

As linhas de pesquisa vão desde microbiologia dos alimentos, análise de alimentos e

conservação por processos térmicos até processamento de frutas e vegetais e seus

coprodutos, desenvolvimento de produtos com substituição e/ou redução de gordura e

açúcar e incorporação de ingredientes funcionais, desenvolvimento de sistemas de

embalagens e estudos de desempenho ambiental na cadeia agroalimentícia.

Dentre os documentos exigidos, estão diploma ou certificado de conclusão de curso de

graduação com histórico escolar ofîcial, currículo e carïa de recomendação assinada por

professor ou pesquisador de instituições de ensino e/ou pesquisa.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Assunto altamente positivo. ITAL é mencionado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve intensifrcar a divulgação do processo seletivo

em âmbito nacional, pois o tema agrega valor à instituição.

C À d¡ 5[n Cornrica* Corormn 'CNPJ 34.182'&8/0001'?5

Trþ' milra klt¡!ün ê ¡¡pübdo
Av. Mæma, 728. Conj. 2l
CEP 04077{23 - Moen¡ä, 5åo Paulo - 5P

=trio
{yw
Jd"



c Ä DA SrLVA COMUNTCAçÃO CORPfJTìATIVA - 34,182.448/0001-95
11yË# "úg -11)t #,¿TJenì!tr

2O IDEZENIBRO/2O20 _ DOMINGO

Número de matérias: 1

Web:1 Impresso: 0 Rádio: 0 TV:0

Link:

https:/lbool<1 .boxnet.com.bry'Visuralizar/?[r:2321817 &,n=382431831 &p:3877&pmvc:l

860

Título: Investimentos em capital hnmano traz crescimento da produtividade

Veículo: Avicultura Industrial Online Município: Itu (SP)

Análise das matérias: Site informa que estudo sobre os efeitos dos investimentos em

capital humano na agropecuária do Estado de São Paulo mostrou que cada R$ I aplicado

em pesquisa e desenvolvimento (P&D), educação superior e extensão rural resultou em

um retorno de R$ 72 para a economia paulista, por meio de um crescimento da

produtividade.

O trabalho, liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), debruçou-

se sobre a contribuição de instituições que fìnanciam, geram e disseminam conhecimento

de interesse desse setor produtivo. No caso dos investimentos da FAPESP, o

levantamento indicou que os recursos destinados pela Fundação a bolsas, projetos de

pesquisa e infraestrutura nos campos da agronomia e agricultura produziram um retomo

de R$ 27 para cada R$ I aplicado, desempenho só superado pelas universidades públicas

que formam mão de obra especializada para a agricultura, com R$ 30 restituídos para

cada R$ I gasto.

Em relação aos recursos aplicados pelos institutos estaduais dedicados à pesquisa em

agricultura, como o Agronômico (IAC) e o de Tecnologia de Alimentos (ITAL), e as

unidades paulistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o retorno

econômico foi de R$ 20 por real investido. Para investimentos em extensão rural, que

levam assistência e informações técnicas aos produtores, o retorno por real executado foi

deR$ 11.

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria altamente positiva. ITAL é mencionado.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar material de divulgação da pesquisa para

veículos em âmbito nacional.
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Titulo: Plataforma Biotecnológica de Ingredientes Saudáveis liderada pelo Ital é

aprovada pela Fapesp

Veículo: Amanhacer das Notícias Munícipio: não mencionado

Análise da matéria: Com investimento público-privado de aproximadamente R$ 6,7

milhões ao longo de cinco anos, sairá do papel a Plataforma Biotecnológica Integrada de

Ingredientes Saudáveis (PBIS), sob liderança do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

envolvendo institutos de pesquisa, universidades públicas, fundação, cooperativa e

empresas paulistas. Alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da

Organizaçáo das Nações Unidas (ONU), a proposta de Núcleo de Pesquisa Orientada a

Problemas G\fPOP) foi aprovada nesta terça-feira (22) pela Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) no Edital Ciência para o Desenvolvimento

com a missão de integrar os sistemas produtivos e aplicar processos biotecnoìógicos

sustentáveis para produção de alimentos usando matérias-primas nacionais e

aproveitando subprodutos da agroindústria.

Outros dois órgãos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(APTA) da Secretaria estão envolvidos na PBIS, o Instituto Agronômico (IAC) e o

Instituto de Economia Agrícola (IEA), assim como a Faculdade de Engenharia de

Alimentos (FEA) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Escola de

Engenharia de Lorena (EEL) e o Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade

de São Paulo (USP) e a Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista

(Unesp) em Assis

Risco à imagem: Não há

Pontos positivos: Matéria altamente positiva

Sugestão de estratégia: Assessoria deve <livulgar o assunto em âmbito nacional.
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