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Outorgante

CDI ComunicaçãoCorporativa Ltda, inscrita no CNPJ sobo ne 19.O28.775/W.-01-, com sede na

Rua cunha Gago 70G- 7e andar -cep; 05.421-001, na cidade de são paulo/sp, neste ato

representada pelo(s)seu(s)representante(s) legal(is),Antônio SalvadorSilva, brasíleiro, casado,
jornalista, portadorda carteira de identidade RG ns 5.311 .Y6-6, expedida pela SSplSp e inscrito
no CPF/MFsobo ne 454.87.48-20:

Outorgados

luis Felipe Pereíra, portador da OAB/SP 246.322 e inscrito no CPF/MF sob o ne 256.092.338-
6o; e

Affonso Prado Filho, portadorda carteira de identidade ne 61.833 expedída pelo CRC/RI e

inscrito no CPF/MFsobo ne 7O2.322.1O7-72 e

Soraia Silveira Brito, portadora da carteira de identidad e np12.219.410 expedida pela SSp/Sp
e inscrita no CPF/MF sob o ne O48.379.498-86 e

Cristina Metidieri Piellusch, portadora da carteira de identidade ns 15.322.451-4 expedida
pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o ne 083.337.738-85 e

Rosineide Mourade JesusSilva, portadora da carteira de identidade ne 34.355.i.04-4
expedída pela SSP/SP e inscrita no CpFlMF sob o ne ZB.AB7.3g&æ
Roberto Tercette Amrda, portadordâ carteira de identidade ne 43.990.527-g ex
SSP/SPe inscrita no CPF/MFsobo ne 361.828.16&uE e
Pedro Henrique de oliveira santos, portadorda carteira de identidade ne 34.

expedida pela SSP/SP e inscrita no CpFlMFsob o ne 3æ.451,.279-

H##Sffi 111

Objeto 4U10478G068s802

Representar a outorgante na Concorrê nciaOl5/202L para prestação de serviços de Asse de
lmprensa para atendímento às necessidades relacionadas ao campo funcional da Secretarb
Estadual de Agricultura e Abastecimento.
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Poderes

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas, assinar as respectiyas
atas, assinar propostas e declaraçöes, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, renunciar ao direito de recursos, renunciar a recurso interposto, formular ofertas,
negociar novos preços e condições, firmar termos de compromissos e assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

São Paulo,0L de julho de202Iq
LVADOR SILVA

SÓCIo PRESIDENTE
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SUBQIJESTTO l I RACTOCTNTO BASTCO

Às vésperas de seu 60o aniversário, que completará em2023, o Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Ital) está se reinventando com todo o fôlego. Assim como ocore nos demais

institutos de pesquisa vinculados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), o Ital vive o desafio de adequar-se à

reestruturação administrativa promovida pela Secretaria e à reorganização dos programas de

pesquisa, desenvolvimento e inovagão (PD&I) da Apta. Profundos e abrangentes, estes

movimentos provocam um completo revigoramento da estrutura de pesquisa agropecuária

pública no Estado de São Paulo, equiparando-a aos padrões mais modernos do mundo.

As transformações - é necessário frisar - tiveram início há duas décadas, após a criação

da Apta em 2001, agência que conseguiu integrar todos os institutos de pesquisa vinculados à

SAA, que antes atuavam de forma isolada, muitas vezes duplicando recursos. Além dq

compartilhamento de esforços, os seis institutos agregados na Apta passaram a atuar de forma

orgãruca, com uma programação de pesquisa integrada, muito mais eficaz e efetiva para o

desenvolvimento do agronegócio e da agroindústria paulista e brasileira.

Desde então, a Apta vem progressivamente se consolidando como um dos principais

centros geradores de pesquisa e conhecimento sobre o agronegócio paulista e brasileiro.

Exemplo disso foi o investimento de R$ 52 milhões anunciado pelo vice-governador paulista,

Rodrigo Garcia, em27 de julho último, em beneficio dos institutos de pesquisa ligados à Apt4

para modemização das sedes e laboratórios.

Especificamente no âmbito do ltal, as mudanças organizacionais em curso criam

oportunidade para uma outra reestruturação - a da comunicação. Além de adaptar-se à nova

confrguração administrativa e funcional, a comunicação deve ela mesma se reinventar,

acompanhando pari passu a modernização do órgão,

E motivos para isso não faltam, conforme indicam dois estudos realizados pela CDI com

o objetivo de compor um diagnóstico estruturado e confrável sobre o relacionamento com

jornalistas e a presença Ital nos veículos de imprensa.

No primeiro estudo, realizamos uma análise da exposição na imprensa do Ital no período

de 1 de janeiro a 31 de dezembro de2020r, tendo como parâmetro o clipping fornecido no

r O estudo estâ disponível ern https;//bit.lvl2Tcx8Tr
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Edital da Concorrência da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, além de

reportagens cadastradas no site no ltal.

Foram analisadas 398 inserções na mídia ao longo de 2020, o que perfaz a média

levemente superior a uma veiculação por dia. Os veículos on-line foram responsáveis pela

maior parte das inserções - 344, equivalentes a 86Yo do total. O Ital esteve presente 51 vezes

em veículos impressos e três em emissoras de rádio. Aproximadamente 50% das veiculações

ocotreram em veículos segnentados/especializados, 47Yo das inserções foram em veículos

regionais/locais, grande parte dos quais do interior paulista; e apenas 3,5o/o - ou 14 veiculações

- em mídias de expressão nacional.

Quase 100o/o das veiculações realizadas foram positivas, mas este aspecto perde

relevância quando voltamos o olhar paraaqualidade dos veículos em que o Ital se fez presente.

O importante a notar nos números acima é a ínfima participação dos veículos de circulação

nacional, que são aqueles que efetivamente formam opinião. Embora seja vinculado ao governo

do Estado de São Paulo, o Ital é o maior e o principal instituto de pesquisa dedicado à tecnologia

de alimentos do país. Como é sabido, sua importância para a indústria alimentícia transcende

as fronteiras paulistas e o coloca como órgão de referência no cenário nacional. Não se justifica,

portanto, a tão diminuta presença nos veículos da grande mídia. Trata-se de uma distorção que

precisa e pode ser corrigida.

Considerações adicionais sobre a presença do Ital na imprensa serão apresentadas no

Quesito 2 destaProposta Técnica (Analise Diird,a de Imagem).

A CDI também realizou uma sondagem de opinião junto a jornalistas de diversos

veículos de comunicação do Estado de São Paulo2, tendo feito 39 entrevistas por telefone entre

6 e 1 0 de julho de 2021 . O obj etivo foi verificar o grau de familiaridade desse público com o

Ital, bem como colher impressões a respeito da qualidade da comunicaçáo que o órgão mantém

com os jornalistas. Os resultados deixam claro que há um enorrne potencial para melhorias.

Para começo de conversa, é preciso dizer que o grau de conhecimento dos jornalistas

sobre o tema não é alto. De 39 entrevistados, somentez2 jâ ouviram falar de algum instituto de

pesquisa estatal voltado paru a desenvolvimento de tecnologsapara a indústria de alimentos

(grafico l). Convidados a identificar esse órgão de pesquisa de modo espontâneo, dois citaram

a Apta e somente quatro responderam Ital - com o detalhe de que todos os demais citados,

2 Os resultødos estão dispmíveis em https;//bit,lvl3l2wWct

O Rr. Cunha Gago,7OO,7" andar I Pinheiros 105421-0O1 São Paulo - 5P I Brasil

'iìr ss 11 3g17.7900 
jÈ 

cdicom.com.br i i co¡¡conRÊ¡¡ctA N.05/2021

il¡' COt Co-ur,ic¡cão Corooretiva CNPJ 19.O2A-775nm1-O1
O cdi,,r"

GO\TERi'ODOESÍADO

f,



Gráfico 1 - Você conhece ou já ouviu falar
de algum instituto de pesquisa voltado à

tecnologia de alimentos?
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como a Embrap4 Ministério da

Agricultura e outros, não

desenvolvem tecnologia de alimentos

(grafico 2). Jír quando a pergunta é

estimulada" a maior parte (55%)

respondeu que nunca ouviu falar de

Ital. E, dentre os 10 que disseram

conhecer o instituto, a maioria trouxe

referências negativas, como: "Um

instituto meio øpagado"; "Tem pûuca

presença na mídia"; "Segue os

interesses dø indústria " .

A falta de proximidade do ItaI para com os jornalistas que o conhecem também ficou

patente. Somente seis, no universo de 39, disseram já ter tido contato direto com o órgão,

enquanto apenas três informaram j¿L ter recebido dele algum tipo de material, como press

release, propost¿ de pauta etc. Esta última questão deixa clara a baixa proatividade do Ital no

relacionamento com a imprens4 postura que precisa ser corrigida. Seis disseram jâ ter

procurado o Ital para solicitar informações ou entrevistas, mas apenas dois foram bem-

sucedidos. Os que não conseguiram contato alegam razões como: "Não possuem uma área

Gráfico 2 - Se você respondeu sim na qualificadn para atendimento à

questão anterior, qual é o ínstituto de imprensa"; "Procartmos o ltal em
pesquisa que conhece? 

2020 wra uma matéria sobre a

Epamig I 1 presença do sodio em alimentos

Codaf I 1 induslrializados, mas não oblivemos

secretaría da...l , resPosta"'

A boa notícia é que l00Yo dos
Apta 

- 
2

respondentes acham que o assunto
Forc r t 

,ecnologia de alimentos pode render
conab r 3 boas matérias - e isso representa uma

Cedip I 3 enorme oportunidade, pois significa

Ital 14 que de parte dos j existirá

Embrapa 

- 

6 receptividade e boa

novo estilo deMinistério da... 13
pretendemos implantar

com o

que
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SIJBQUESITO 2 IPLANO DE AÇÂ.O I ESTRATEGTA DE RELACTONAMENTO COM

n nnÍor¿,

A falta de maior visibilidade na mídia - detectada na sondagem junto a jornalistas e na

auditoria de exposição na imprensa - aumenta o risco de empobrecimento da percepção, de

envelhecimento da marca e/ou de perda de relevância do Ital junto aos seus públicos

estratégicos, caso essa postura não seja revertida. Embora esses riscos não sejam justificáveis

em vista da realidade da instituição, eles existem de fato porque estamos lidando com o mundo

das percepções, onde não basta ser, também é preciso parecer ser. Por issq além de adequar-se

à reestruturação administrativa da SAA e à reorganização dos programas de pesquisa,

desenvolvimento e inovação da Apf4 o Ital tem um terceiro grande desafio, que é comunicar o

valor de suas entregas, demonstrar sua relevância à população, fazer-se presente nos corações

e mentes de seus clientes e agências governamentais.

O Itat tem uma história riquíssima, plena derealizações em beneficio da sociedade e do

interesse público. Porém, no dia a dia de sua comunicação, lida com uma característica,

essencial em sua identidade, que é o fato de trabalhar muito mais frequentemente para outras

organizações (empresas, governos, ONGs etc.) doque para o cidadão comum. Em uma palavra,

trata-se de uma organização B2B (business to business), cuja comunicação precisa ser exercida

com premissas diferenciadas, caso pretenda ser notada por um contingente maior de pessoas.

Na verdade, a notoriedade hoje não é mais uma veleidade ou uma escolha que dependa

do temperamento desta ou daquela liderança. No mundo afital, sobretudo na comunicação de

organizações públicas - onde a transparência é mandatória -, as instituições não podem se dar

ao luxo de trabalhar nas sombras, sob pena de caírem em ostracismo, perderem seus

relacionamentos e colocarem em risco o sucesso de seus projetos e de sua própria

sustentabilidade. A escolha pode ser feit¿ sobre a intensidade da comunicação, mas não sobre

a não comunicação. E, no caso do ltal, o diagnóstico que fizemos indica que o baixo perfrl de

comunicação não resolve o problema, porque, como vimos, trazo risco da perda de relevância-

É imperioso para o ltal, portanto, reestruturar sua comunicação por meio de uma

estratégia agressiva e de táticas mais efetivas e adequadas ao perfil de seus públicos-alvo. Para

começar, o instituto deve implementar um plano de comunicação corporativa orientado por um

posicionamento de marca que traduza a essência de sua identidade e seja capaz de estabelecer

um novo paradigma de comunicação, com muito mais precisão e efetividade.

Este plano de comunicação corporativa" que está entre as ações que implementaremos

de imediato, no primeiro momento do contratq terá as seguintes diretrizes

(iì nu" Cunha Gago,7OO,7" andar I Pinheiros 105421-0O1 5ão Paulo - 5P I Brasil
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A. O diagnóstico que fizemos indica que sim, há espaço para que o Ital amplie sua

visibilidade na mídia. Alimentação saudável, nutrição e o papel dos alimentos industrializados

nesse contexto são preocupações que estão no dia a dia das pessoas e, por consequência, da

imprensa. O Ital pode colocar-se nesse cenário como fonte obrigatoria, pois possui

conhecimento e repertório para tanto. Como se diz coloquialmente, há uma bola pingando - o
Ital só precisa chutar e marcar o gol.

B. O Ital deve ampliar sua visibilidade na midia por meio de um processo de

relacionamento com jornalistas que inclua inteligência na criação de pautas, proatividade na

ação, disponibilidade e eficiência na recepção de demandas dos jornalistas. São ingredientes

básicos em qualquer processo de assessoria de imprensa, mas devem ser consignados desde já

exatamente por serem fundamentais em nossa prestação de serviços.

C. As pautas customizadas e regionalizadas exercem apelo muito maior aos veículos do

interior, pois são a razão de sua existência, o fundamento de sua missão. A exemplo da

estratégia adotada nas pesquisas em desenvolvimento nos Núcleos de Pesquisa Orientada a

Problemas no Estado de São Paulo (NPOP), focadas no aumento da produtividade,

qualidade e manejo sustentável dos principais produtos agrícolas do Estado, a comunicação

para o Ital também será orientada para a customização e regionalização.

D. A integração organizacional não é apenas premente sob o ponto de vista da

administração e produtividade dos institutos da Aptq mas também um ingrediente capaz de

robustecer o apelo das pautas a serem ofertas à imprensa. Todo o esforço será orientado

para a construção de pautas integradas e com maior abrangênci4 envolvendo, sempre que

possível, mais de um instituto de pesquisa da Apta e/ou outras orgarizações com as quais o

Ital trabalhe em rede.

E. É recomendável expandir o leque de públicos a serem trabalhados pela comunicação,

incluindo os formadores de opinião que influenciam os jornalistas, tais como especialistas,

professores universitários e consultores em tecnologia de alimentos, influenciadores de mídias

sociais, deputados estaduais, entre outros, como será detalhado mais adiante, no Subquesito 3.

F. Adoção de técnicas de branding para fortalecer e traduzir o posicionamento da marca

Ital será outro eixo estratégico para ampliar o alcance da comunicação a ser estabelecida. Para

tanto, julgamos oportuno, desde já, recomendar o uso da seguinte tagline:

Cíêncía que ølímentø avida

Curta e fácil de ser memorizada, a tagline expressa, em apenas cinco os, o que

o Ital faz (ciência) e o seu propósito (alimentos para a vida). Por isso é o
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significado da marca Ital com predicados fundamentais que, com toda ceÍteza, ampliarão a

efetividade de sua comunicação.

STJBQUESTTO 3 | PLANO DE AÇÃO I AÇOES A SEREM DESENVOLVTDAS

A CDI dará apoio de Assessoria de Imprensa e de Comunicação ao Ital prestando

atendimento direto ao órgão de dentro de suas instalações, em Campinas. Um jornalista da

agência atuarâ como assessor de imprensa com jornada de trabalho lÛOyo dedicada ao ltal, o

que garantirá o necessário aprofundamento nos temas e pautas a serem trabalhadas, bem como

a familiaridade adequada com gestores, pesquisadores e porta-vozes da instituição. Este

assessor de imprensa terâ por trás de si uma equipe de retaguarda e todos os recursos de

infraestrutura de uma grande agência, garantindo a efetividade dos serviços, em especial o

aporte estratégico e tático na formulação e implementação das soluções a serem desenvolvidas.

Este plano de ação foi concebido para produzir efetividade no período de 15 meses de

trabalho, como determina o edital, com ações de curto, médio e longo pr¿Lzos. O trabalho terá

carâter educativo, informativo e de orientação social, sem conotações que caracterizem

propaganda partidária ou promoção pessoal.

Acões para o público em seral

A. Divulgação de campanha de 60 anos - Uma campanha de comunicação institucional

será executada ao longo de 2023 e terá um selo para reforçar uma das marcas registradas do

Ital: sua produtividade e capacidade de disseminação de conhecimentos. Com uma mensagem

curta, fácil de ser compreendida e memorizada, o selo terá o slogan.

Ital - 60 anos de entregas

O slogan será utilizado somente nos materiais da campanha, cuja tônica será contar os

resultados das principais atividades desempenhadas pelo Ital em sua história. Algumas peças

da campanha começarão a ser preparadas imediatamente, dada a complexidade em sua

elaboração e produção. Exemplo disso é o livro ilustrado comemorativo do aniversário que,

como os demais materiais, deverá relembrar as principais entregas resultantes de pesquisas e

trabalhos do Ital ao longo de sua história. O conteúdo do livro será também adaptado para vídeo,

que ficará em exibição no website do instituto, e também editado na forma de posts, stories,

vídeos e carrosséis, a serem publicados nas redes sociais do ltal. Outros materiais integrantes

da campanha são descritos no Subquesito 4 (Materiais a serem produzidos).

B. Nova identidade visual - A CDI deverá divulgar e utilizar uma nova visual

para o ItaI, no primeiro momento do contrato, marcando a estreia do marca,

cujo Íagline foi descrito acima (Ciênciø que alimenta a víiln). O visual será
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arrojado, tendo como referência o key vixtal atualmente utilizado pelo Governo do Estado de

São Paulo e a Apta. A nova identidade visual será aplicada nos materiais de comunicação

descritos a seguir, além dapapelaria e sinalizaçãovisual utllizadapelo ltal.

Acões de relacionamento com a mídia

C. Treinamento de porta-vozes - No início dos trabalhos, vamos realizar um treinamento

com os porta-vozes do ltal, utilizando metodologia própria. Composto de conteúdo teórico,

dinâmicas e exercícios essenciais para a fixação dos conceitos, o treinamento contribuirá para

aprofundar os conhecimentos sobre comunicação e para consolidar a cultura dos porta-vozes

em relações com a mídia e com as redes sociais. Seus objetivos serão: (i) sensibilizar sobre a

importância da comunicação como ferramenta estratégica para a imagem do Ital; e (ii)
harmonizar e consolidar o discurso dos porta-vozes em torno de mensagens-chave predefinidas.

A capacitação incluirá o preparo para situações de crise, tendo por base os eventuais riscos de

imagem derivados dos programas e projetos do ltal.

D. Produção de conteúdo de qualidade - Propormos a criação de uma espécie de agência

de notícias para dar suporte ao Ital na geração de conteúdo jornalístico sobre seus programas e

serviços. O funcionamento ocorrerá no formato "uma entrada, múltiplas saídas", isto é, uma

única apuração de informações dá origem a conteúdos com diferentes edições, visando

alimentar todo o sistema de mídias e produtos de comunicação que iremos implementar, como

site, redes sociais, press releases, propostas de pauta, artigos e publicações. Aportando recursos

humanos e tecnológicos adequados, vamos operar dentro de uma dinâmica jornalística

para apurar informações junto às áreas responsáveis e atualizar continuamente os conteúdos de

interesse, sejam relativos a atividadeq projetos ou eventos. Também produziremos imagens

para redes sociais e artigos assinados que serão oferecidos parajornais de grande circulação.

E. Relacionamento proativo com a imprensa - O reforço de inteligência e estrutura que

aportaremos fará da proatividade a marca registrada no relacionamento com a imprensa. A

oferta de boas pautas exclusivas para veículos de expressão nacional será uma prática frequente

para a conquista de maior destaque na mídia. Para evitar favorecimento, promoveremos um

rodízio de jornalistas e veículos aos quais serão oferecidas essas pautas. Em relação ao

conteúdo, a estratégia será customizar a abordagem aos interesses de cada mídia, de forma a

tornar as propostas de paut¿ mais atraentes, com diferentes abordagens, oferecendo, por

exemplo, pautas que tenham por base pesquisas relacionadas a nutrição para jornalistas

especializados em saúde, e assim por diante nas demais áreas.

F. Recepção e atendimento às demandas da imprensa - A
governamental deve ser exercida com transparênci4 por isso nossa

órgão

agência dará a
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todas as demandas de jornalistas, seja qual for a origem do jomalista" inclusive nos finais de

semana e feriados. Nossa estrutura responderá prontamente às demandas da mídia com

informações de qualidade, e não deixará perguntas sem respostas, mesmo que a resposta

seja uma nota de esclarecimento ou a não concessão de entrevista (por prudência ou

conveniência).

G. Acompanhamento de entrevistas - Nossos profrssionais acompanharão todas as

entrevistas, presenciais, por e-mail ou telefone, realizando desde o levantamento prévio de

informações até o fornecimento ao porta-voz de um briefing sobre a pauta, incluindo o perfil

do veículo e do jornalista. Em assuntos sensíveis, o porta-voz do Ital será preparado por meio

de uma lista de perguntas críticas e de respostas pertinentes (Q&A). Esse procedimento também

será adotado em entrevistas coletivas à imprensa, quando houver.

H. Workshops para jornalistas - Jornalistas que cobrem assuntos como nutrição, saúde,

alimentos e mesmo economia serão convidados a participar de workshops sobre temas

relevantes associados aos programas, projetos e serviços do ltal. Nesses eventos, gestores e

pesquisadores do instituto deverão discorrer de forma didática sobre os assuntos em paut4 com

o objetivo de capacitar os jornalistas e colaborar com sua formação técnica para a cobertura de

assuntos relacionados a tecnologia de alimentos. Os encontros serão segmentados para

diferentes grupos de jornalistas, como por exemplo os da mídia especializad4 de veículos

regionais do interior de São Paulo e, ainda, os de outras capitais.

I. Relacionamento institucional com publishers - O relacionamento institucional com

os veículos de imprensa será importante para que a direção do Ital possa dialogar com os

publishers dos principais veículos jornalísticos, expondo, com clareza e transparência, toda a

amplitude e relevância das atividades do Ital. As visitas serão agendadas e acompanhadas pela

liderança de nossa agência, cuja equipe também auxiliará no preparo prévio da direção.

J. Matriz de relacionamento - Nela serão listados os principais veículos de imprensa e

influenciadores da mídia, com os quais nossa agência manterá permanente aproximação. Esse

grupo de interlocutores preferenciais fará parte de uma rede especial de relacionamento: além

dos materiais que produziremos, receberá conteúdo exclusivo e convites para encontros e

workshops customizados.

K. Atenção a toda a imprensa sem distinção de orþm - Os projetos de pesquisa e os

serviços do Ital podem, potencialmente, despertar a atenção de um grande número de pessoas,

dada a abrangência dos temas e a importância cada vez maior da saudável e da

segurança alimentar na vida moderna. Por essa rÐzáo, podem ser por uma

grande gama de segrnentos da midia, como jornais, noticiários locais de
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segmentada com foco local, veículos do interior, jornais de bairro, rádios comunitárias e

veículos especializados. Aqui também será possível customi zaÍ as propostas de pauta aos

interesses de cada veículo, promovendo cortes por assunto e/ou por interesse geográfico.

Acões de relacionamento com influenciadores da mídia

L. Profissionais especializados - Especialistas, professores, técnicos, consultores,

in{luenciadores de mídias sociais, empresários e líderes de organizações da sociedade civil,

entre outros, atuam com frequência como fontes da mídia que acompanha o espectro de temas

estratégicos do Ital. Nossa agência vai mapear esses influenciadores da mídia e recomenda a

sua inclusão na lista de públicos a serem regularmente trabalhados. A esses públicos poderemos

fornecer informações de qualidade sobre os assuntos de interesse, também com abordagem

customizada, principalmente visando o seu engajamento e mobilização em torno de eventos

promovidos pelo Ital. Também sugerimos reuniões presenciais (quando essas voltarem a ser

possíveis) entre representantes desse grupo e pesquisadores do Ital, com o objetivo de fomentar

o relacionamento, esclarecer sobre temas de interesse e prospectar possibilidades de parceria e

colaboração.

M. Deputados estaduais - Os deputados estaduais devem ser incluídos entre os

formadores de opinião e fontes da mídia, já que a Alesp trata de temas fundamentais para a açáo

do governo e das instituições públicas, além de funcionar como caixa de ressonância sobre

temas que impactam a vida dos paulistas. Isso torna necessária sua inclusão entre os públicos

que serão objeto de comunicação. Para eles também sugerimos produzir conteúdo

customizado, além de encontros presenciais, quando oportuno, visando facilitar a fluidez do

diálogo e promover relacionamento com o Ital.

N. Gestores públicos graduados - Também produziremos conteúdo customizado para

servidores graduados da SAA, da Apta e institutos vinculados, além de assessores e auxiliares

do Gabinete do Governador. O objetivo será ofertar dados e informações que demonstrem a

qualidade e relevância das atividades do ltal, capacitando esse público-alvo para a replicação

de mensagens positivas sobre os projetos do instituto. Essas ações serão executadas em parceria

com a U¡idade de Comunicação do Sicom, compreendendo o envio de materiais de

comunicação para publicação nas mídias de comunicação interna existentes.

Acões de nlaneiamento e avaliacão de resultados

O. Plano Estratégico de Comunicação - Ele terá um diagnóstico sempre afinlizado e

permanente da percepção das atividades do Ital por parte da mídia e

especificará objetivos, estratégias e mensagens-chave alinhados com a

que os trabalhos serão executados. A natureza dinâmica do plano de

de seus e

em

dada
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não apenas pela variação dos humores da mídia e demais públicos, como também pela

necessidade de constante adequação e ajustes aos novos projetos, ações e serviços do ltal.

P. Mapa de influenciadores - De acordo com o diagnóstico e a estratégia de comunicação

aqui expostos, jornalistas estarão no centro dos esforços de comunicação, mas também serão

contemplados segmentos influenciadores da imprensa. Esses públicos serão identificados no

mapa de influenciadores, que abrangerá tanto o ambiente digital quanto os relacionamentos

que o Ital mantém no mundo real. Trata-se de ação indispensável para que os públicos, os

canais e os temas mais relevantes sejam identificados de forma estruturada e, com isso, listados

em uma escala de prioridades. Dessa form4 as diretrizes de comunicação serão formuladas com

melhor foco e suas ações terão maior efetividade.

Q. Monitoramento e avaliação de resultados - Faremos uma medição qualitativa e

quantitativa do trabalho realizado, com foco em audiências, canais (incluindo as redes sociais),

temas, número de matérias, relevância das informações veiculadas, tom de voz, participação de

porta-vozes e inserção de imagens. Com base nas metas e objetivos do Plano Estratégico, serão

gerados indicadores sobre número de visualizações, alcance, interações, taxa de engajamento,

segmentação por tema e área de atuação. O monitoramento dará origem a dois relatórios de

exposição do Ital na mídia, um diário e outro mensal, conforme exposto no Subquesito 4.

R. Estudos e pesquisas de opinião - Serão feitas duas tomadas visando avaliar a

percepção de imagem do Ital junto a seus públicos estratégicos: uma nos primeiros 30 dias do

contrato e outra às vésperas do final deste, de forma a permitir comparações entre as duas

tomadas e, dessa forma, aferir os resultados alcançados. Serão ouvidos representantes dos

públicos listados na Matriz de Relacionamento. Também faremos dois estudos sobre a inserção

do Ital nas redes sociais, paraa avaliação em base amostral sobre o que se falou, o que ganhou

força e o que refluiu, com identificação dos principais influenciadores no ambiente digital. Por

fim, serão feitos dois estudos demedia auditao longo do contrato, trazendo um balanço

quantitativo e qualitativo das veiculações feitas pela imprensa.

Acões de prevencão e sestilo de crises

S. Mapeamento de riscos à imagem - As atividades do ltal transcorrem por meio de

interações dinâmicas com clientes, consultores, especialistas e gestores públicos. Muitas vezes

essas interações têm por base temas sensíveis, propícios a crises, como em assuntos que

impactam a alimentação humana. Em situações de emergência, o cenário quase sempre adquire

volatilidade e o controle se torna mais complexo. Para evitar que isso ocorra, o passo

será adotar um mecanismo de prevenção: o mapeamento de riscos à imagem, os

fatores previsíveis de risco e dimensiona a severidade de possíveis danos à A
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escala de gravidade de cada risco determinará a necessidade de monitoramento contínuo e de

planos de contingênciq com definição de ações ágeis e eficazes, responsabilidades e

mensagens.

T. Comitê de crise - Propomos ainda a formação de um comitê de crise que poderá

ser acionado quando necessário para assessorar o Ital em situações de emergência. Sua

atribuição será criar a matnz de responsabilidades específica para cada crise, delimitar

competências, determinar o treinamento de porta-vozes e deliberar sobre ações e estratégias de

contenção de crise no relacionamento com a mídia.

U. Gestilo pós-crise - Toda crise trae aprendizados importantes que precisam ser

identificados e compartilhados entre a equipe de trabalho. Nossa agência fará o registro formal

desses aprendizados e os disponibilizarâ ao Ital, visando eliminar ou minimizar riscos e perigos

e evitar que eventuais erros voltem a ocorrer no futuro.

V. Fortalecimento da governança da comunicação - Nossos serviços envolverão um

conjunto de órgãos com relação de coordenação e subordinação entre si: Gabinete do

Governador, Unidade de Comunicação do Sicom, Coordenação de Imprensa, SAA, Apta, o

próprio Ital e, sempre que possível, outros institutos de pesquisa. Em consequência, a

comunicação dos projetos e ações do Ital precisa ser exercida de forma coordenada e

harmônica, quanto ao conteúdo das mensagens, aos porta-vozes e ao timing das ações. A

integração das equipes é um ponto chave para agestão dos institutos vinculados à Apta, e isso

também inclui a comunicação. A CDI deverâ auxiliar nesse dialogo, alimentando um fluxo de

compartilhamento de informações. A principal ferramenta para a promoção desse alinhamento

será o banco de dados digital descrito a seguir.

SUBQUESTTO 4 IPLANO DE AÇÃO I MATERTATS A SEREM PRODUZTDOS

A. Banco de dados digital-Nossa agênciavaidisponibilizar ao It¿I, no início dos

trabalhos, um sistema de armazenamento, compartilhamento e gestão de dados, informações e

imagens, que será utilizado como um banco de dados digital e uma ferramenta de prestação de

contas. Com o formato de uma extranet móvel e inteligente, o sistema será on-line, acessível a

qualquer instante e de qualquer dispositivo. Permitirá que a equipe de atendimento da agência

compartilhe informações e conhecimento com as do ltal. O conteúdo estará voltado para as

operações e serviços executados e em execução pela agência, como fichas de atendimento a

jornalistas, relatórios de atividades e de resultados, documentos e

texto, áudio e imagens, veiculações e clipping em mídia impressa, el

produzidos em

etrônica cadastro F
f) nu" Cunha Gago,700, 7" ¡nder I Pinheiros I 05421-001 São Paulo - 5P I Brasil

t:;' ss 1'l 3817.7900 ''È cdicom.com.br i r concoRnÊrucÁ N" 05/2021
.i 

CDI Co-,rrricacão Coroorativa CNPJ 19.028.775iO0O1-O1

fi/'1\þ,

âÃO'J\
FÑtr:OOcdi'¡,i:
GOVENilODOESTADO



de dados de públicos estratégicos e ainda registro atualizado de dados e informações sobre os

projetos, serviços e atividades do ltal.

B. Cadastro de dados de púbticos estratégicos - Jornalistas, influenciadores da mídia

impressa e digital, lideranças setoriais e comunitárias, deputados estaduais e lideranças

funcionais. O mapeamento dos públicos estratégicos que faremos no início dos trabalhos

resultará em um cadastro que será sempre atualizado e utilizado como ferramenta de suporte.

os dados ficarão armazenados no banco de dados digital acima descrito.

C. Press releases, press kits, propostas depautas, textos, reportagens e artigos- Serão

produzidos dentro de uma dinâmica jornalística pela agência de notícias que vamos criar. Os

materiais alimentarão o fluxo de relacionamento com os públicos estratégicos, veículos e

mídias impressas, eletrônicas e digitais já existentes e ainda as que pretendemos desenvolver

para dar suporte às nossas atividades.

D. Relatórios de exposição na mídia - Faremos um relatório diário de exposição do ltal

na mídia impress4 elefônica e digital, que terâ alertas e recomendações para ações de

oportunidade e/ou reativas, no caso de incorreções ou interpretações equivocadas sobre

atividades do ltal; e também um relatório mensal, com balanço das atividades e resultados dos

últimos 30 dias, incluindo avaliação de resultados na mídia impressa, eletrônica e digital, além

da repercussão das notíc.ias nas redes sociais, tendo como referência os objetivos do Plano

Comunicação. Terátambém conteúdo prospectivo, com recomendações para o futuro imediato,

como ajustes no discurso dos porfa-vozes, maior ou menor exposição, concessão de entrevistas

ou ações de relacionamento etc. Será entregue ao Ital até o quinto dia útil do mês seguinte ao

vencido, em versões online e fisica.

E. Vídeos e podcasts - A agência de notícias que pretendemos criar também vai elaborar

conteúdo em vídeo e áudio digital. Notícias e entrevistas com pesquisadores do Ital serão

produzidas semanalmente e distribuídas aos jomalistas por meio de diretórios públicos de

podcasts, WhatsApp e o website do ltal, visando atingir não somente as emissoras de rádio e

TV, mas também veículos da mídia impressa que veiculam conteúdo em outras plataformas. O

conteúdo estará voltado para os projetos, serviços, eventos e atividades relevantes do ltal.

F. Listas de distribuição no \ilhatsApp - Também vamos criar listas de distribuição no

WhatsApp, como ferramentas para disseminar pequenas notas jornalísticas, sempre

acompanhadas de imagens. A ferramenta também será utilizadaparacoletarmos informações e

acolhermos pedidos no processo de relacionamento com osjornalistas demais públicos

estratégicos. O cadastramento será feito mediante prévio ) de cada

interlocutor. Os posts vão conferir agilidade e eficiência ao processo
)1
(
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conteúdo multimídia com a vantagem de proporcionarem a possibilidade de interatividade

corn a audiência.

G. Conteúdo para mídias sociais - Nossa equipe produzirá posts, stories, vídeos e

carosséis para fomentar a distribuição de conteúdo pelos canais digitais do Ital, da SAA e do

Sicom nas mídias sociais, tendo como foco as notícias produzidas por nossa equipe de

atendimento. Os posts deverão ser frequentes, de forma a garantir alcance e engajamento e

a cnar percepção sobre a efetividade dos projetos e serviços do ltal.

H. Informativo digital - A.s notícias produzidas também serão editadas de forma a

alimentar um informativo digital (landing page) voltado para jornalistas e demais públicos

estratégicos. O informativo será alimentado continuamente, com foco nos principais projetos e

serviços do Ital. E um convite para a leitura das notícias será enviado por e-mail

quinzenalmente. Também haverá um link para o informativo digital em área de destaque no

website do instituto.

L Reforma do website - Também nos propomos a modernizar o visual e as

funcionalidades do website do Ital, dotando-o de recursos e características mais atuais e

tornando-o mais atraente e funcional para a comunicação com os públicos estratégicos. O

desenvolvimento será feito de acordo com a nova identidade visual e o novo posicionamento

de marca a serem criados para o instituto. A home (página inicial do site) deverá destacar

especialmente as chamadas para os conteúdos jornalísticos e as notícias que nossa equipe

deverá produzir, cuja íntegra estará disposta no informativo digital acima descrito.

J. Cartazetes para mural - Os quadros murais disponíveis nas dependências do ltal, da

SAA, Apta e órgãos a ela vinculados, além daqueles cujo conteúdo é administrado pelo Sicom,

deverão ser utilizados para veiculação de cwtazetes cujo conteúdo será criado por nossa

agência para informar servidores sobre os projetos e atividades de maior relevância do ltal.

K. Discursos e apresentações - Gestores, pesquisadores e porta-vozes do Ital

frequentemente necessitam de apresentações para reuniões, além de discursos para solenidades

e eventos com a presença da imprensa. Nossa agência irá desenvolver este material sempre que

necessário, dispondo o conteúdo de modo alinhado com as mensagens do Plano Estratégico de

Comunicação, e de acordo com a identidade visual a ser desenvolvida.
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SUBQUESITO s I OPORTUNTDADES DE MiDrA pOSrrrVA

A. Gestäo pública excelente - O ltal, assim como os demais institutos de pesquisa

vinculados à Apta, vem dando sucessivas provas de excelência na gestão e de resultados

positivos na geração e transferência de conhecimentos. Isso ficou claro no diagnóstico das

atividades de pesquisa" desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia realizado pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento em 2019, com base em dados relativos ao período

de 2015 a2018. Essa premissa poderá ser comprovada por meio de uma iniciativa que constitui

verdadeira usina de oportunidades de mídia positiva. Trata-se da Plataforma Biotecnológica

Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS), liderada pelo Ital, cujo propósito é viabilizar a

produção de ingredientes nutricionais nacionais a partir de resíduos do agronegócio, para

substituir ingredientes importados utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Alinhada aos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), a

iniciativa constitui um exemplo de boa gestão, integrando institutos de pesquisa ligados à Apta,

universidades públicas, empresas e outras organizações, com investimento público-privado de

quase de R$ 7 milhões ao longo de cinco anos. O modelo de trabalho é considerado um ma.rco

na virada dos padrões de pesquisa pública no Brasil, razáo pela qual seu financiamento foi

aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os programas

serão implementados em várias etapas e permitirão que, em cada uma delas, novas pautas sejam

construídas e ofertadas aos meios de comunicação, tendo como fundamento a excelência na

gestão pública.

B. O mote do meio ambiente - Por ser um órgão B2B, o Ital relaciona-se mais

intensamente com outras pessoas jurídicas, como clientes e agências governamentais, razão

pela qual seu repertório de temas mais significativos tem maior apelo junto a veículos da mídia

especializada. No entanto, sem desmerecer a relevância dos veículos segmentados, é preciso,

sempre que possivel, identificar e viabilizar a possibilidade de o Ital ganhar visibilidade também

em veículos de interesse geral, sobretudo os de expressão nacional, incluindojornais, revistas,

emissoras de rádio e TV, além de portais jornalísticos na internet. Um dos caminhos

promissores nesse sentido é a cnação de pautas que tenham como mote questões relacionadas

ao meio ambiente, que são de interesse da mídia e podem posicionar o ltal de forma mais

próxima do cidadão ou do consumidor final. Para garantir que isso ocoffa, a CDI deverá incluiq

no Planejamento de Comunicação do ltal, uma dretnz estratégica nessa definindo

também quais métricas serão utilizadas para medirmos os resultados auferidos.

ambient¿is, nossa agência t¿mbém irá construir pautas lastreadas em

dos temas
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transversais, como os temas ESG (meio ambiente, social e governança), como um caminho

capaz de interessar ao leitor especializado e ao leigo. O Ital tem, em seu universo de temas, um

sem número de possíveis pautas com foco em aspectos ambientais, de governança ou sociais.

Identificálas e "empacofá-las" de forma a atrur o interesse da grande mídia - esta será uma

linha de ação permanente da CD[ na busca por oportunidades de mídia positiva.

C. Segurança alimentar - Ao lado da sustentabilidade, a segurança alimentar está entre

as três áreas defïnidas como estratégicas na Programação de Pesquisa da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento (a terceira prioridade é inovação e tecnologias emergentes).

Nessas três áreas foram definidos 13 programas de pesquis4 de acordo com o diagnóstico

traçado pela Secretaria em agosto de 2020. Analogamente à recomendação feita no item

anterior, consideramos que o tema da segurança alimentar tem, também, excelente potencial

para originar pautas para, a imprensa, na medida em que nele o parâmetro fundamental é a

garantia de oferta de alimentos saudáveis para o consumidor final, na quantidade e qualidade

adequadas. Se é assim, o assunto segurança alimentar também pode atrair o interesse do cidadão

comum, tendo, portanto, potencial para colocar o Ital em posição mais próxima dele. Para isso,

serâ essencial, sempre que possível, incluir, ao lado do olhar para os processos de fabricação

dos alimentos, também os aspectos relacionados ao seu consumo, enxergando a cadeia

produtiva a partir do ponto de vista do consumidor. Com isso, as pesquisas do lt¿l poderão

ganhar maior palatabilidade junto aos segmentos da imprensa que falam diretamente ao leitor

leigo, sobretudo no momento pós-pandemia, quando será grande a receptividade a pautas em

que a segurança alimentar seja tratada como fator capazde colaborar para inibir a fome, garantir

disponibilidade e acesso a alimentos de alto valor nutricional, produzidos dentro de parâmetros

sustentáveis.

V
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suBel;esrro 6 | rDENTrrrcAÇÃo DE Rrscos À ruacnnn

A. Alimentos ultraprocessados - "Embora seja uma estatal paulista, o Ital foi criado a

pedido das corporações de ultraprocessados, e tem nelas um importante frnanciador." A frase

foi extraída de reportagem veiculada em 1610312020 pelo site O Joio e o Trigo

(https://ojoioeotrigo.com.br), que se apresenta como praticante de "Jornalismo investigativo

sobre alimentação, saúde e poder". Sustentado por organizações da sociedade civil e por

doações de pessoas fisicas, o site é, por sua independência, uma plataforma influente junto à

grande mídia. Independentemente do mérito da afirmação acima, fato é que a atuação do Ital

em parceria com seus clientes da indústria de alimentos pode, eventualmente, ser confundida

com a de um órgão que favorece a fabricação de alimentos ultraprocessados. Por isso, o Ital

deve estar atento a essa possível percepção, já que esse tipo de alimento é visto por especialistas,

na mídia, como um dos maiores vilões da alimentação saudável. Colocados sempre em oposição

aos alimentos orgânicos e "vivos" (in nafura), os ultraprocessados podem ou não estar sendo

objeto de preconceitos e equívocos técnicos, de maior ou menor intensidade. Mas a
recomendação de cuidado com o terna inclui especialmente a atenção para que o Ital e seus

pesquisadores não sejam identificados e "carimbados" como defensores deste ou daquele lado

da questão. Sempre que possível, o assunto deve ser abordado de forma serena e pragmática,

sem preconceitos ou dogmas ideológicos. A melhor abordagem será sempre isenta, didática e

esclarecedora, desconstruindo equívocos técnicos, indicando, por fim, argumentos claros no

sentido de demonstrar que, malgrado o fato de a indústria de alimentos ser seu principal cliente,

o ltal atua como órgão indicador de soluções tecnológicas que garantam a qualidade, a

segurança e a saudabilidade dos alimentos industrializados.

B. Paroquialismo - O dicionário define este termo como a tendência a se limitar

interesses, atividades, pensamentos, opiniões etc. a uma esfera puramente local, sem atenção a

fatores externos ou mais amplos. No caso presente, utilizamos a palavra para indicar a

existência de um risco de imagem causado pela renúncia a uma visibilidade mais ambiciosa na

mídia. O risco existe porque, para o Ital, é fácil ser notícia na mídia local. Em Campinas, por

exemplo, existem boas alternativas de mídia local, como é o caso do jornal Correio Popular e

da EPTV, afiliada local da Rede Globo, além de outros veículos com sede em cidades vizinhas

também importantes, como Jundiaí, Sumaré, Americana e Piracicaba,

locais são sempre receptivas a pautas que tratem de acontecimentos principalmente

aqueles que valorizam e elevam a reputação de Campinas como um tecnológico

outras. As mídias
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brasileiro. Mas não devemos nos satisfazer apenas com a mídia local, porque esse tipo de

condutq que aqui chamamos de paroquialismo, ignora o potencial do ltal e extermina a

possibilidade de voos mais altos, além de limitar injusta e desnecessariamente a importância

dos temas do Ital. O instituto tem vocaçãoparaa mídia nacional, pois faz ciência para alimentar

seres humanos, atividade que transcende a localidade e insere-se entre os assuntos que

despertam interesse nacional e até universal. Por isso a CDI estará atenta para reconhecer as

possibilidades de projeção na mídia nacional e o farâ com competência e satisfação.

C. Tecnicismo - A linguagem técnica é um território que dá segurança ao pesquisador,

sempre preocupado com a precisão de suas palavras. Mas o uso controlado e moderado da

linguagem técnica pode dar lugar à tecnicalidade exagerada, chamada de tecnicismo. Quase

sempre fora do alcance dos leigos, o tecnicismo é a base da tecnocracia, que pode distanciar o

técnico de seus semelhantes e mesmo da realidade que o cerca. Na maior parte das vezes, o

discurso simples e claro é o único caminho para uma comunicação efetiva. Os termos técnicos

sempre estarão presentes no discurso de um pesquisador, porém aqueles que querem se fazer

entender devem evitar exageros e desenvolver a habilidade de, quando possível, trocar em

miúdos, usar metáforas e imagens que aproximem a linguagem e os temas do dia a dia das

pessoas. Isso evitará que o Ital seja identificado por jornalistas como um organismo hermético,

que pratica uma ciência que não está ao alcance nem pode ser decodifrcada por cidadãos

comuns. A CDI propõe-se arealizar um treinamento de porta-vozes onde essa preocupação será

tratada de forma especial, por meio de exercícios que poderão ajudar os pesquisadores a praticar

uma linguagem mais coloquial, sem perder a relevância e o significado do discurso. Exemplo:

o curso online "Projetando sua caixa de transporte sob o olhar dø eficiência estrutural e

ambiental", programado para l8 e 19 de agosto, no Ital, poderia chamar-se simplesmente.

"Eficiência e sustentabilidade no transporte com caixas de papelão".
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Revista IT Ingredientes e Alimentos Online - Anvisa aprova regulamentação de controle de

gordura trans com contribuições do ltal, da Secretaria da Agricultura

Revista Laticínios Online - Anvisa aprova regulamentação de controle de gordura trans

com contribuições do ltal, da Secretaria da Agricultura

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agriculfura e Abastecimento

0210u2020ANÁLISE DI.A.RIA.

Análise:

O Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital recebe importante espaço de visibilidade

positiva em revistas segmentadas atrelado às relevantes contribuições do Instituto Agência

Nacional de Vigilância Sanit¿ria - Anvisa - no esl¿belecimento de requisitos para uso de

gorduras trans industrial em alimentos.

Com o mesmo título e conteúdo, as versões web da Revista Laticínios e da Revista IT

publicam o texto "Anvisa aprova regulamentação de controle de gordura trans com

contribuições do ltal, da Secretaria da Agricultura", creditado à assessoria de imprensa do ltal.

No texto é destacado que as contribuições do Ital no processo regulatório sempre

ocofferam a convite da Anvisa ao longo dos anos. Na reunião para discussão regulatória sobre

ácidos graxos trans, rcalizada há 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

sardinhaemóleoháopçõesde0,04 a0,32 gramasdegordurastrans acada l00gramasde

produto, e na sardinha ao próprio suco com óleo tem opções de 0,01 a 0,15 gr¿rmas a cada 100

g de produto.

A pesquisadora Roseli Ferrari, diretora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos

(CCQA) do ltal, esclarece que a maioria dos produtos analisados, de diferentes tipos, esta com , /
a quantidade de gorduras trans bem abaixo do estabelecido de 1" de julho de 202\té janeiro ì(
de 2AT. "Consideramos que a indústria está ciente e buscando altemativas ¡e rb\çao ae

/\
gorduras trans de maneira gradativa desde 2003,quando aOrganrzação das Naç$es Unidþ para
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a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontaram,

com nível de evidências científicas convincente, que o consumo de gorduras trans aumenta o

risco de doença cardiovascular".

Segundo a Anvisa, foram oito as principais recomendações de saúde pública

relacionadas a ácidos graxos trans até a atual regulamentação, tendo se destacado em 2008 a

obrigatoriedade de estarem discriminados na rotulagem nutricional.

Os textos também destacam que o ltal passou a contar com uma plataforma de inovação

tecnológica dedicada a estudos de tendências e disseminação do conhecimento técnico-

cientíhco nacional e internacional e pontua a existência e necessidade de ampliação da

produção de alimentos industrializados isentos ou com teores reduzidos de sal, açúcar e

gorduras como opções ligadas à saudabilidade e ao bem-est¿r.

AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA: Novas pautas podem serdesenvolvidas tanto

para o público geral como pam especialistas. Reportagens sobre as práticas de análise

laboratoriais dos produtos e artigos dos pesquisadores sobre o tema podem ampliar a

visibilidade positiva do Ital.

RISCOS À nn¡.CnM: O noticiário não traz riscos à imagem do Ital.

PONTOS POSITMS: A contribuição do Ital é destacada já no título da reportagem. O

envolvimento positivo do instituto é amparado ao listar o quantitativo de gorduras trans

identificado em 1.003 produtos alimentícios analisados nos ultimos cinco anos a pedido dos

fabricantes e ao lembrar da necessidade de ampliação da produção de alimentos

industrializados isentos ou com teores reduzidos de sal, açúcar e gorduras.
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Revista A Lavoura Online - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de

Alimentos

Revista Suinocultura Industrial Online - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos

Térmicos de Alimentos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

06tou2020ANÁLISE nrÁnra

Análise:

Nas versões web, dois veículos segmentados, sediados em Itu e São Paulo, retratam

positivamente a oferta de bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos pela

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

Tecnologia de Alimentos - Ital.

As revistas online Suinocultura Industrial e A Lavoura informam que as inscrições estão

abertas até o próximo dia 20 de janeiro, que a duração do curso é de24 meses e o valor mensal

de R$ 7.174,80, isento de Imposto de Renda, sendo feita reserva técnica anual de 15% para

despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa.

Oferecida por meio 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 areas afins

com doutorado finalizado há menos de sete anos.

Os textos sublinham que são exigidas também experiências comprovad¿ß em pesquisas

na área de processos térmicos de alimentos e transferência de calor e em utilização de

ferramentas estatísticas para processamento e analises de dados, além de produçäo científica

em periódicos indexados e conhecimento da língua inglesa para leitura, redação científica e

conversação.

O candidato aprovado atuará na ¿ârea de Engenharia de Processos do

Tecnologia de Laticínios (EP-Tecnolat) do ltal, em Campinas, onde deverá desenvol

de

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

colaborar com outros pesquisadores do instituto no desenvolvimento de ouhos 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.

As fontes dos textos das publicações são creditadas à assessoria de imprensa do ltal. Em

A Lavoura, texto com informações complementares sobre o Ital é apresentado e relata o

histórico de criação do instituto, em 1963, propósitos, certificações e a integraçäo do Ital na

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A divulgação da oferta da bolsa de pós-

doutorado deve seguir buscando espaços de divulgação em veículos segmentados da indústria

alimentícia" de pesquisa e ensino. Entretanto, o PDIP pode ser mais bem explorado em

panomma de prestação de serviço e de compromisso com a pesquisa" desenvolvimento e

inovação nos processos da industria de alimentação e de embalagem. O valor da bolsa

recebido pelo candidato aprovado deve ser melhor explicitado nos textos para evitar confusão

junto ao público leigo que pode interpretar a inforrração como custo. As atividades e

contribuições já desenvolvidas pelo Centro de Tecnologia de Laticínios, onde o pesquisador

vai atuar, podem enriquecer o material de divulgação e valorizaraindamais aofertadabolsa

de estudos.

RISCOS À flVf¡,CgM: Não há risco à imagem do Ital.

PONTOS POSITMS: A oferta da bolsa é ressaltada já no título. O estímulo à pesquis4 à

inovação e à transferência de conhecimento são destacados no correr do texto, juntamente

com as inforrrações necessárias para a inscrição, duração do curso e valor da bolsa.
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Terra Viva - Ital oferece bolsa de pós

Carnetec - Koelnmesse lança ANUFOOD Brazil2020 durante Encontro de Líderes,

oficializa acordo com Apex

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - ftal

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

07t0u2020¡.XÁr,rsp DIÁRIA

Análise:

Destaques positivos para o Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital - no noticiário de

dois veículos segmentados, de São Paulo e Brasília. O lançamento da Anufood Brazil 2020 -

Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e Bebidas - e a oferta da bolsa de pós-doutorado

em Processos Térmicos de Alimentos marcam presenga do Ital no site Carnetec Brasil,

comunidade virtual para processadores de carne vermelha e branc4 e no Terra Viva, site de

Brasília de apoio empresarial ao setor de laticínios.

O Carnetec publica na web que a Anufood Brazil realizou no mês passado um Encontro

de Líderes para apresentar a evolução da feira, que será realizadaentre 9 e 11 de março, no São

Paulo Expo. O Encontro de Líderes também foi palco para anunciar o acordo de cooperação

com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos -Apex-Brasil. A

parceria faz parte da política de fomento da agência em promover as empresas brasileiras e

estimular essa aproximação com os compradores externos.

A Anufood Brazil é a versão brasileira da Anug4 maior evento mundial do setor, que

completou cem anos em outubro. Cassiano Facchinetti, diretor-geral da Koelnmesse Brasil,

organizadora da feira, afirmou que a adesão das empresas está sendo muito grande para a

segunda edição da AnufoodBrazil e que a expectativa era iniciar o ano com 80o/o dos espaços

comercializados.

Segundo o texto, aprimeira edição da feira, realizada no ano passado, reuniu 7.395

visitantes, de 39 países, além de todos os estados brasileiros. Para2020, as projeções são de

mais de 10 mil visitantes. o'Em um levantamento feito durante o evento de 20 concluímos
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que entre os participantes,53o/o eram do segmento de food service, l7%o de importadores, 8olo

de supermercadistas, 3%o de importadores e l9Yo de outros setores", disse Facchinetti em nota.

O texto do Carnetec menciona no espaço de serviço, no final da matériq com as

informações de data, local e hor¿írio da feir4 que o Ital é parceiro estratégico do evento

juntamente com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e Associação Brasileira das

Indústrias de Refrigerantes.

O site Terra Viva amplia a visibilidade da oferta de bolsa de pós-doutorado em

Processos Térmicos de Alimentos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital.

Além das informações necessiárias sobre todo o processo da inscrição ao curso, o texto

do Terra Viva observa que o Ital conta com 15 plantas-piloto especializadas em processamento

de alimentos e bebidas e de avaliação do desempenho de embalagens; e 35 laboratórios de

análise e ensaios, além do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e da Plataforma de Inovação

Tecnológica, especializada em estudos de tendências de mercado e de prospecção de

oportunidades e demandas de inovação.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: No caso da feir4 explicitar a participação do

Ital no contexto das atividades do evento, traduzindo em ações a parceria estratégica

simplesmente mencionada no texto.

RISCOS À fnn¡,CnU: Não há riscos à imagem do Ital no notici¿irio do dia.

PONTOS POSITIVOS: Parceria estratégica do Ital na Anufood é mencionada na primeira

reportagem. O Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa- PDIP - é destacado com

a oferta da bolsa do instituto, na segunda matéria.
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2A+Alimentos Online - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de

Alimentos

Programa Sucesso no Campo Online - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos

Térmicos de Alimentos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

08t0U2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Nas versões web, dois veículos segmentados, sediados em Jataí (GO) e São Paulo,

retratam positivamente a oferta de bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de

Alimentos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio

do Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital.

O site do programa de tevê Sucesso no Campo e a 2A+Alimentos, portal de notícias

sobre a cadeia de negócios e tecnologia do setor de alimentos e bebidas. informam que as

inscrições estão abertas até o próximo dia 20 de janeiro, que a duração do curso é de 24 meses

e o valor mensal de R$ 7 .174,80, isento de Imposto de Renda, sendo feita reserva técnica anual

de IlYopara despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa.

As bolsas são ofertadas por meio 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 com doutorado ftnalizado há menos de sete anos.

Os textos sublinham que são exigidas também experiências comprovadas em pesquisas

na ârea de processos térmicos de alimentos e transferência de calor e em utilização de

ferramentas estatísticas para processamento e análises de dados. Também são requisitos a

produção científica em periódicos indexados e conhecimento da língua inglesa para leitura,

redação científica e conversação.
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Os aprovados atuarão na átrea de Engenharia de Processos do Centro de Tecnologia de

Laticínios (EP-Tecnolat) do ltal, em Campinas, onde irão desenvolver projetos relacionados a

processos térmicos de alimentos, auxiliar na orientação e coorientação de alunos, colaborar com

pesquisadores do instituto, auxiliar na redação e revisão de trabalhos científicos do grupo de

pesquisa e atuar em ações que visem a transferência de tecnologia e conhecimento.

Na 2A+Alimentos, texto com informações complementares sobre o Ital é apresentado e

relata o histórico de criação do instituto , em 1963, propósitos, certificações e a integração do

Ital na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A divulgação da oferta de bolsas é positiva

pala a imagem do instituto e um serviço para a sociedade. O trabalho deve seguir em busca

de novos espaços em veículos segmentados da indústria alimentícia, de pesquisa e ensino.

Avalia-se, contudo, que o PDIP pode ser melhor explorado sob a ótica de prestação de

serviço e de compromisso com a pesquisa, desenvolvimento e inovação nos processos da

indústria de alimentação e de embalagem ao público geral.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem do Ital

PONTOS POSITIVOS: A oferta da bolsa é ressaltada já no título. O estímulo à pesquisa,

à inovação e à transferência de conhecimento são destacados no decorrer do texto,

juntamente com as informações necessárias para a inscrição, duração do curso e valor da

bolsa.
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Análise:

Destaque positivo para o Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital - no noticiário de

veículo segmentado de São Paulo. O texto ressalta a declaração do diretor de Assuntos

Institucionais do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), Luis Madi, que entende que "a

feira dá a visibilidade que a indústria de alimentos e de bebidas precisa".

A publicação resgata que a Anufood Brazil rcalizou, no môs passado, um Encontro de

Líderes para apresentar aevolução da feira, que acontecerá entre 9 e 11 de março, no São Paulo

Expo. Durante o encontro, também foi anunciado o acordo de cooperação com a Agência

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos -Apex-Brasil.

O presidente da Apex-Brasil lembrou que o agronegócio é a principal pauta no esforço

de abertura de novos mercados internacionais para os fabricantes brasileiros, correspondendo a

28% do volume de negócios gerados. A parceria faz parte da política de fomento da agência

em promover as empresas brasileiras e estimular essa aproximação com os compradores

externos.

Cassiano Facchinetti, diretor-geral da Koelnmesse Brasil, organizadora da feira,

afirmou que a adesão das empresas está sendo muito grande para a segunda edição da

Anufood Brazil

A primeira edição da feira, realizada no ano passado, reuniu 7.395 visitantes, de 39

países, além de todos os estados brasileiros.Para2020, as projeções são de mais de l0 mil

visitantes. "Em um levantamento feito durante o evento de2019, concluímos que entre os

participantes, 53Yo eram do segmento de food service, lTVo de ïYo de

supermercadistas, 3%o de importadores e l9Yo de outros setores", disse F
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2A+Alimentos Online - Koelnmesse lança 2^ edição Anufood Brazil e oficializa acordo

com a Apex-Brasil

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

09t0u2020ANALISE DIARIA
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Informações que exemplificam a

participação do Ital no contexto das atividades do evento podem gerar pautas que ampliem a

visibilidade do instituto, além do período da feira, nos seus propósitos de assistência técnica

e de difusão do conhecimento, entre outros.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem do instituto.

PONTOS POSITIVOS: Parceria estratégica do Ital na Anufood é mencionada na

reportagem. Declaração do diretor de Assuntos Institucionais do Ital (Instituto de Tecnologia

de Alimentos), Luis Madi, é ressaltada no contexto de apoio das lideranças do setor ao

evento.
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Revista Laticínios Online - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de

Alimentos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

12t0U2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na versão web, a Revista Laticínios retrata positivamente a oferta de bolsa de pós-

doutorado em Processos Térmicos de Alimentos pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos -

Ital, que segue ganhando divulgação.

A publicação informa que as inscrições estão abertas até o próximo dia20 de janeiro,

que a duração do curso é de 24 meses e o 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.

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

Alimentos e áreas afins com doutorado ftnalizado há menos de sete anos. Ela é oferecida por

meio do Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP) do Ital, financiado pela

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

O texto sublinha a exigência de experiências comprovadas em pesquisas, além de

produção científica em periódicos indexados e conhecimento da língua inglesa para leitura,

redação científica e conversação.

O candidato aprovado vai atuar na ârea de Engenharia de Processos do Centro de

Tecnologia de Laticínios (EP-Tecnolat) do ltal, em Campinas. A fonte do texto da publicação

é creditada à assessoria de imprensa da Secretaria de Agricultura.
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PONTOS POSITMS: A oferta da bolsa de estudos é ressaltada já no título da reportagem.

O estímulo à pesquisa, à inovação e à transferência de conhecimento são destacados no
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A estratégia de divulgação daoferta da bolsa

de estudos vem se mostrando assertiva. é importante manter o trabalho ampliando a

buscando espaços de divulgação adequados ao público-alvo. O valor da bolsa recebido pelo

candidato aprovado deve ser melhor explicado nos textos para evitar confusão junto ao

público leigo. As atividades e contribuições já desenvolvidas pelo Centro de Tecnologia de

Laticínios, onde o pesquisador vai atuar, podem enriquecer o material de divulgação e

valorizar a oferta da bolsa de estudos com detalhamentos do conhecimento já aplicado e o

testemunho de empresários beneficiados pelos estudos e desenvolvimentos de produtos.

RISCOS À Uvl¿.CnM: Não há risco à imagem do Ital.

decorrer do texto, juntamente com as informações necessárias para a inscrição, duração do

curso e valor da bolsa.
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Revista Hotel News Online - Anufood espera reunir 10 mil profissionais do setor de

Alimentos e Bebidas em sua segunda edição

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1610U2020ANALISE DIARIA

Análise:

O Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital conquista espaço de visibilidade positiva

em veículo segmentado por meio de reportagem que menciona a parceria estratégica do instituto

com a Anufood.

Prevista para acontecer entre os dias 9 e 1 I de março em São Paulo, a Anufood Brazil -

feira de negócios exclusiva para o setor de alimentos e bebidas - espera atrair mais de l0 mil

prohssionais do food service, distribuidores, atacadistas e supermercadistas.

Com patrocínio oficial do Makro Food Service, o evento ocupará uma área de cerca

de 14 mil m2 e contará com 12 pavilhões internacionais, além de expositores individuais

de 24 países. 'oTeremos, ao menos, 400 marcas expositoras, o que representa o crescimento

de 100% em relação ao ano passado", comemora Cassiano Facchinetti, diretor geral da

Koelnmesse Brasil, organizadorada feira. "Mais de 85% das áreas de exposição jáforam

comercializadas, um reflexo do sucesso da edição inaugural da Anufood, ocorrida em

2019'.

Além do espaço de exposição, a Anufood Brazil terá uma programação paralela

intensa. Estão previstas diversas atividades especiais para promover a integração entre os

visitantes e estimular diálogos sobre o futuro do mercado de alimentos e bebidas nos seus

mais diferentes aspectos, como tendências de consumo, produtividade e inovação, saúde,

segurança e sustentabilidade.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A participação do Ital como parceiro

estratégico da Anufood é positiva, contudo é necessário deixar mais claro a atuação do

instituto no contexto das atividades do evento, A parceria estratégica, simplesmente

mencionada no texto, deve ser acompanhada com um parâgrafo ao menos, relatando as

atividades do Ital no encontro que reúne os principais players dos setores de alimentação e

bebida. A participação em palestras e as atividades de difusão do conhecimento do Ital devem

estar descritas nos materiais de apoio distribuídos pela assessoria de comunic ação dafeira. É

recomendável uma proximidade maior da assessoria de comunicação do evento para

valorizar as ações do Ital no âmbito da feira.

RISCOS À Wf,tCnM:. Falta de informações que indiquem o papel do Ital no evento

PONTOS POSITIVOS: Parceria estratégica do Ital na Anufood é mencionada na

reportagem.
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2A+Alimentos Online - Novos equipamentos, bolsas, infraestrutura e iniciativas

modernizam Ital

Revista Avicultura Industrial Online - Calendário de eventos2020 do Ital prevè 44

atividades

Revista Suinocultura Industrial Online - Calend¿irio de evento s 2020 do Ital prevè 44

atividades

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

23t01t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

O calendário de eventos2020 do Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital e os novos

equipamentos e bolsas de estudos com iniciativas que modernizam o instituto conquistam

importante espaço de visibilidade positiva em veículos segmentados.

Os textos do Suinocultura Industrial Online e Avicultura Industrial Online, de Itu,

relatam que 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.

Entre 34 cursos programados, estão o 1o 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
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doze capacitações diferentes relacionadas às áreas de atuação da unidade especializada em

chocolates, balas, confeitos, cereais, pães, bolos e biscoitos, explica o texto.

No 2A+Alimentos Online, São Paulo, 12 novos equipamentos, editais de seleção para

onze bolsas de Pós-Doutorado e Jovem Pesquisador e diversas melhorias estruturais se

destacaram entre as realizações de 2019 do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Grande parte das novidades é resultado do Plano de Desenvolvimento Institucional em

Pesquisa (PDIP), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp), que prevê o investimento de R$ 13,134 milhões até 3I de março de 202L A

modernização está alinhada ao atendimento das linhas de pesquisa Segurança dos Alimentos,

Inovação em Produtos e Processos, Sustentabilidade na Cadeia Produtiva de Alimentos,

Alimentos para Saúde e Bem-estar, Ingredientes, Sistemas de Embalagem e Processamento de

Alimentos.

Visando o desenvolvimento de novas oportunidades para as foodtechs e o agronegócio,

foram firmadas parcerias com o Food Tech Hub Br e com o AgroHub Campinas, além da

criação do Centro de Inovação em Proteína Vegetal (PRO-VEG).

A matéria destaca a declaruçáo da diretora geral do ltal, Eloisa Garcia, de que a missão

do instituto "de contribuir para a evolução das áreas de alimentos, bebidas e embalagens em

benefício do consumidor e da sociedade exige dedicação e empenho".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Prosseguir com a divulgação do calendário,

desenvolvendo pautas para cada uma das atividades. Textos curtos e que remetem a um

endereço eletrônico para detalhes da atividade podem ampliar o interesse dos editores em

veicular a agenda do Ital nas formas de notas de colunas ou de pequenos textos.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: As reportagens apontam tanto para a agenda de atividades do

Instituto como paraaprestação de contas do ano passado.
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2A+Alimentos Online - Calendario de eventos2020 do Ital prevê 44 atividades

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

24101/2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise

Em cenário positivo, o calendário de eventos 2020 do Instituto de Tecnologia de

Alimentos - Ital - segue ampliando a visibilidade. Dessa vez,no canal virtual da 2A+Alimentos.

O texto expressa que 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.

São 34 cursos programados. Entre eles o lo 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, evidencia amaféria.

Já três dos workshops serão dedicados à microbiologia, abordando boas práticas de

manuseio de culturas de microrganismos em laboratório de microbiologia de alimentos,

métodos alternativos de análise microbiológica de alimentos e âgua e análise microbiológica

de superfícies de contato e ar ambiente. Também haverá um workshop dedicado a inovações

tecnológicas aplicadas ao desenvolvimento de produtos diferenciados.

Os seminários tratarão sobre soro de leite e qualidade e segurança de carnes e produtos

cárneos, enquanto o simpósio será focado em probióticos e prebióticos. Além disso, haverâ a

1 1u Conferência Internacional de Embalagens Flexíveis, uma parceriado Ital com a organização

não governamental Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI), sediada nos

Estados Unidos.

O Ital também será responsável pela 4^ Reunião Nacional da Cadeia Produtiva do

fJrucum, quando serão tratadas questões como a atualidade e as r.as relacionadas ao
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fruto. Aindafazparte da agência a 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, explica a reportagem.

Cinco eventos já estão com as inscrições abertas, sendo também possível consultar

datas, horários, locais, temas abordados, valor estimado, quantidade de vagas e público-alvo

das demais atividades na página Eventos do site institucional, indica o texto.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Manter a estratégia de divulgação do

calendário de eventos do Ital desenvolvendo pautas para cada uma das atividades. Textos

curtos e que remetem a um endereço eletrônico para detalhes da atividade.

RISCOS A IMAGEM: O noticiário náo traz riscos à imagem do ltal.

PONTOS POSITIVOS: O texto apresenta o conjunto da programação do Italpara o ano e

evidencia a contribuição do instituto no segmento de alimentos e embalagens e no

desenvolvimento da pesquisa e da inovação.
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Gazeta da Semana OL - Anufood Brazil traz 11 pavilhões internacionais em sua próxima

edição

Portal Terra - Anufood Braziltraz Il pavilhões internacionais em sua próxima edição

Gazeta de Votorantim OL - Anufood Braziltraz 11 pavilhões internacionais em sua

próxima edição

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

3010U2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No portal nacional Terra e em veículos web de Votorantim e de São Paulo, a Anufood

Brazil - Feira Internacional Exclusivapara o Setor de Alimentos e Bebidas - segue recebendo

destaque no noticiário. Em sua segunda edição, que acontece de 9 a II de março, afeiraierát

11 pavilhões internacionais, com expositores de países europeus, asiáticos, árabes e latino-

americanos, além de .expositores independentes de 24 países. O Ital é mencionado como

parceiro estratégico do evento juntamente com a ABIA e ABIR, representantes das indústrias

de alimentos e refrigerantes. O evento tem patrocínio oficial do Makro Food Service e do

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

Cada pavilhão internacional contará com a participação de até oito empresas para expor

os produtos de seu país. Já confirmaram presença a Alemanha, China,Indonésia, ltâlia, Coréia

do Sul, Malásia, Peru, Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Dubai Chamber of Commerce,

Dubai Exports, Sharjah Chamber of Commerce.

Paraa segunda edição, a Anufood Brazilrcalizanovamente a Rodada de Negócios, com

a previsão de mais de 1.500 reuniões entre expositores e compradores nacionais e

internacionais. Em sua primeira edição, em2019, o projeto movimentou entre U$ 10 e U$ 15

milhões e a expectativa para este ano é de um crescimento de 50o/o. Entre os compradores
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confirmados, estão empresas de países como Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, Canadá, México,

Estados Unidos, Paraguai e Argentina, além do Brasil.

Reforçando ainda o papel da Anufood Brazil como ferramenta para estimular a

aproximação entre os compradores externos e os produtores nacionais, a feira traz para a sua

segunda edição o acordo de cooperação com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção

de Exportações e Investimentos). Segundo Sérgio Segovia, presidente da Apex-Brasil, a

Agência atuará junto aos seus parceiros do setor de alimentos e bebidas, e, de modo geral,junto

ao grande público de interesse, incluindo aqui empresas e instituições especializadas no Brasil

e no exterior.

Segundo o texto, o aumento da presença de empresas internacionais expondo na

Anufood Brazil está ligado ao sucesso da primeira edição. A feira, versão brasileira da Anuga,

maior evento mundial do setor, ocupará em2020 umaâreade cerca de 14 mil mt do São Paulo

Expo, na capital paulista. "Teremos, ao menos, 400 marcas expositoras, o que representa o

crescimento de 100% em relação ao ano passado", comemora Cassiano Facchinetti, diretor

geral da Koelnmesse Brasil, organizadora da feira.

Além do espaço de exposição, a AnufoodBrazllterá uma programação paralela intensa.

Estão previstas atividades especiais para promover a integração entre os visitantes e estimular

diálogos sobre o futuro do mercado de alimentos e bebidas nos seus mais diferentes aspectos

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade do Ital na feira com

textos de apoio que possam evidenciar a relevância do instituto para o setor.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem do Ital. Contudo, aparceria estratégica do

Instituto com a feira pode ser melhor explorada na divulgação da notícia.

PONTOS POSITIVOS: A feira é importante para o setor e o Ital é mencionado como

parceiro estratégico em portal de expressão nacional, além de outros veículos.
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Revista Embanews - Anufood Brazil assina acordo com Apex-Brasil

Revista Embanews - Materiais destinados ao contato direto com alimentos

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

3u0u2020ANALISE DIARIA

Análise:

Com chamada na capa, a edição impressa da revista especializada em embalagem,

Embanews, destaca artigo das pesquisadoras do ltal, Beaftiz Soares e Aline Lemos, que atuam

no Cetea, "Materiais destinados ao contato direto com alimentos". A mesma revista publica

ainda reportagem sobre o acordo celebrado entre a Anufood Brazil com a Apex-Brasil, já

mencionado em análises anteriores. O acordo assinado na sede da FGV, em São Paulo, contou

com a presença do diretor de assuntos institucionais do Ital, Luis Madi, entre lideranças do setor

de alimentos e bebidas. A foto dos presentes ao encontro ilustra amatéria.

O artigo das pesquisadoras explica que toda embalagem, equipamento ou artigo

destinado ao contato direto com alimentos e bebidas deve cumprir com as regulamentações

sanitárias existentes.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é responsável por

internalizar e publicar as regulamentações do Mercosul. Portanto, todo material comercializado

em território nacional deve atender aos requisitos desses documentos publicados pela Anvisa

através de suas resoluções. Isso se aplica também a materiais importados que mesmo contendo

declarações de conformidade e relatórios baseados em regulamentos internacionais como FDA

(Food and Drug Administration) ou recomendações/regulamentos europeus, não são válidos

para demonstrar a conformidade dos materiais com os requisitos do Mercosul e Anvisa.

Para o quadriênio 2017 - 2020 havia sido prevista, dentro do tema Materiais para contato

com alimentos, a atualização das resoluções que tratam de aditivos para materiais poliméricos

(RDC n' 1712008) e de materiais metálicos (RDC n" 2012007). onde foram consolidadas as

contribuições de todos os países membros, resultando na publicação da
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3912019. Posteriormente, houve a publicação da Resolução CMC rìo 6212019, que

complementou a CMC n' 3912019. A primeira mudança a ser notada nesta resolução é

justamente o seu título, que agora passa a incorporar, além dos materiais plásticos, os

revestimentos poliméricos, ficando "Regulamento Técnico MERCOSUL sobre a lista positiva

de aditivos para elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos destinados a

entrar em contato com alimentos".

Além de incluir e excluir substâncias e alterar limites e restrições, o novo regulamento

oftcializa o uso de cálculos e modelos matemáticos também para comprovar o atendimento aos

limites de migração específicos. A nova resolução também apresenta novas permissões e

restrições em relação ao uso.

A revisão da resolução para materiais metálicos encontra-se em fase de Consulta

Pública no Brasil. Segundo as pesquisadoras, a expectativa é que ter nos próximos meses uma

nova Resolução Mercosul para ser internalizadano Brasil ainda em2020. O artigo aponta ainda

que as atualizações da legislação podem ser acompanhadas no site da Anvisa e também nos

informativos publicados pelo Cetea e disponíveis online em:

ital. agricultura. sp. gov.brlcetea/publicacoes.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O volume de publicação de artigos

assinados por profissionais daátreatécnica do Instituto se mostra ef,rciente e a estratégia deve

ser continuamente estimulada e reconhecida.

RISCOS À fVfACnM: Não há risco à imagem do Ital em exposição contributiva.

PONTOS POSITMS: Artigos assinados abrem espaço de visibilidade positiva para o

Ital e demonstram a capacitação técnica da sua equipe. A presença do Ital na assinatura do

acordo da Anufood com a Apex reforça o apoio do instituto na expansão dos mercados dos

setores de alimentos e bebidas.
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Hotel News Online - 2a ANUFOOD anuncia participação de 11 pavilhões internacionais

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

03t02t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na versão web da revista Hotel News, a segunda edição da Anufood Brazil - Feira

Internacional Exclusivapara o Setor de Alimentos e Bebidas - volta a receber destaque. Entre

os dias 9 e 11 de março, a feira organiza 11 pavilhões internacionais, com expositores de países

europeus, asiáticos, árabes e latino-americanos, além de expositores independentes de 24

países.

O Ital é mencionado como parceiro estratégico do evento juntamente com a ABIA e

ABIR, representações das indústrias de alimentos e refrigerantes.

Cada pavilhão internacional contarâ com a pafücipação de até oito empresas. Já

confirmaram presença a Alemanha, China,Indonésia, Itëtlia, Coréia do Sul, Malásia, Peru,

Cãmarade Comércio Árabe-Brasileira, Dubai Chamber of Commerce, Dubai Exports, Sharjah

Chamber of Commerce.

"As companhias desses países têm grande interesse em comercializar com nosso

mercado e também vislumbram a possibilidade de atuarem em países da América Latina,

devido ao grande fluxo de visitantes dessas localidades", afimaMichael Fine, Project Manager

da Koelnmesse do Brasil, organizadora da feira.

A feira, versão brasileira da Anuga, maior evento mundial do setor, ocupará em 2020

uma ârea de cerca de 14 mil m2 do São Paulo Expo, na capital paulista. "Teremos, ao menos,

400 marcas expositoras, o que representa o crescimento de 100% em relação ao ano passado",

comemora Cassiano Facchinetti, diretor geral da Koelnmesse Brasil, organizadora da feira.

Paraasegunda edição, aAnufood Braztlcontaútnovamente com a Rodada de Negócios,

cuja previsão é de realizar mais de 1.500 reuniões entre expositores e compradores nacionais e

internacionais. No ano passado, o projeto movimentou entre US$10 e US$15 milhões e a

expectativa para este ano é de um crescimento de 50Yo. Entre os s confirmados,
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estão empresas de países como Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, Canadá, México, Estados

Unidos, Paraguai e Argentina, além do Brasil, relata a matéria.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade do Ital na feira com

textos de apoio que possam evidenciar a relevância do instituto para o setor. Demonstrar a

participagão do instituto em mesas, palestras e estande.

RISCOS À fVf¡.CnM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: A feira é importante para o setor e o Ital é mencionado como

parceiro estratégico.
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Repórter Diário Online - Bom Prato de São Bernardo ultrapassa marca de 600 mil refeições

servidas

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

06t02t2020ANALISE DIARIA

Análise:

No Repórter Diário Online, de Santo André, o Ital recebe menção positiva na

reportagem "Bom Prato de São Bernardo ultrapassa marca de 600 mil refeições servidas"

A reportagem explica que depois de completar um ano, o Bom Prato Dia & Noite de

São Bemardo, localizado ao lado do Poupatempo, alcançou a matca de 600 mil refeições

servidas na quarta-feira (512), exatamente no dia em que é servido um dos cardápios mais

elogiados pela população: a tradicional feijoada.

Todos os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso controle

de qualidade do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos), bem como das nutricionistas

do Departamento de Segurança Alimentar, da Secretaria de Assistência Social e da

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. São oferecidos attoz, feijão, proteína,

salada, complemento, fruta de sobremesa e suco, sublinha o texto.

A reportagem revela que para celebrar o bom resultado, o prefeito Orlando Morando

almoçou no local ao lado do secretário de Assistência Social, Carlos Romero, e da presidente

do Fundo Social, Greici Picollo Morseli.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às th, no cafe da manhã, por R$

0,50; a partir das 1lh 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.

A reportagemftnaliza indicando que a segunda unidade do Bom Prato Dia & Noite de

São Bernardo, que está em fase de licenciamento ambiental, tem previsão de entrega para junho

de 2020. O custo da construção do segundo Bom Prato do município, assim como toda a

intervenção e moderniz ação dapraçaGiovani Breda, está estima¿o .à\S+,2 milhões.
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O espaço vai ampliar a capacidade de fornecimento de alimentação. O custeio da

unidade será compartilhado com o governo do Estado. O município destinará cerca de R$ 103

mil por mês à unidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado se comprometeu a

publicar em fevereiro o edital da OSC (Organização Sociedade Civil), que fará a gestão do

espaço.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade do Ital na mídia nos

processos de assistência técnica e segurança alimentar. Por exemplo, explicar como se dá na

prâtica o rigoroso controle de qualidade do Ital, apontado na reportagem. Imagens

laboratoriais podem atrair emissoras de televisão.

RISCOS A IMAGEM: Quase inexistente, mas identificado um problema alimentar é

recomendável uma rechecagem de procedimentos para evitar questionamentos.

PONTOS POSITIVOS: O rigoroso controle de qualidade do Ital apontado na reportagem

valoriza os esforços do instituto na assistência técnica e na segurança alimentar.
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Jornal Diário da Manhã - Famema apresenta projeto de saúde preventiva para o governo

estadual

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

11102t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Destaque para os pesquisadores do Ital na página do Jornal Diário da Manhã, de Marília,

com a notícia de que a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília (Famema) apresentou

projeto de saúde preventiva ao governo estadual. A direção da faculdade esteve na Secretaria

de Desenvolvimento Econômico na semana passada junto com diretores do Grupo Jacto e da

Fundação Nishimura. O objetivo é criar um laboratório vivo em Marília com o uso de

tecnologia.

Chamado de Plataforma Lilás: Living Lab para a Saúde, o projeto será coordenado pelo

diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema, Spencer Payão, sendo a Famema,

uma das instituições-sede.

O núcleo conta ainda com pesquisadores renomados nos âmbitos nacional, vinculados

à USP, Unicamp, Unesp, Mackenzie, lJnimar, Univem e Ital (instituto de Tecnologia de

Alimentos de Campinas). E também internacional.

"O objetivo é criar um laboratório vivo com o auxílio da ciência de dados, um IA

(Inteligência Artificial), Machine Learning e Big Data. Visamos ações e intervenções

principalmente em saúde preventiva com foco em alimentos saudáveis e exercícios físicos",

contou Spencer.

Segundo o diretor de Pesquisa da Jacto, Tsen Kang, "a proposta é original e inovadora

nos níveis estadual, nacional e internacional. Marília deverá se tornar, em médio prazo,

referência mundial em saúde preventiva".
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De acordo com o diretor geral, Valdeir Fagundes de Queiroz, a apresentação do projeto

à Secretaria de Desenvolvimento Econômico visou aparceria público-privada. A Plataforma

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

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Oportunidade para pautar o conhecimento

aplicado no Ital na iniciativa. É recomendável um contato com o setor de comunicação da

FAMEMA para explicitar o papel do Ital na parceria e ampliar a divulgação da contribuição

do instituto à iniciativa.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: A referência aos participantes do Ital como pesquisadores

renomados no âmbito nacional e a colaboração em projeto de saúde pública.
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Mix Vale - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos na

Secretaria de Agricultura de São Paulo

RCIA Online - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos na

Secretaria de Agricultura de São Paulo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

12t02t2020ANALISE DIARIA

Análise:

A diretoria do Ital e lideranças femininas da APTA marcam presença no dia 11 de

fevereiro, que é marcado pelo Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data

instituída pela Organizaçáo das Nações Unidas paraaEducação, a Ciência e a Cultura (Unesco)

e ONU Mulher para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e

meninas na ciência. O dia é um lembrete que as mulheres e meninas desempenham papel

fundamental nas comunidades da ciência e tecnologia e que sua participação deve ser

fortalecida. A reportagem é publicada nas versões web da RCIA - Revista Comércio, lndústria

e Agronegócio de Araraquara e do Mix Vale, de Cruzeiro.

Dentro 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, as mulheres são mais de 50o/o do corpo de pesquisadores científicos

e estão na liderança de três dos seis Institutos. São engenheiras agrônomas, biólogas,

economistas, engenheiras de alimentos e diversas outras formações de desenvolvem pesquisas

em agricultuta, pecuária, pesca e aquicultura, economia agricola, 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 50o/o do corpo técnico de pesquisadores da APTA, formado por

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

dos Institutos, mas também na assessoria técnica e direção de centros de uisa. No Instituto
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de Tecnologia de Alimentos (ITAL), por exemplo, todos os seis centros técnicos são dirigidos

por mulheres.

Eloísa Garcia, pesquisadora do ITAL há mais de 35 anos, encara com grande satisfação

o desafio de ser a primeira mulher a estar no posto de diretora-geral do Instituto, cargo que

ocupa desde 2019. "4 presença feminina é muito forte na pesquisa porque há mentes mais

abertas, pessoas com visão mais inovadora: as mulheres têm mais facilidade de se

desenvolverem e subirem na carreira", afirma.

Apesar de a situação ser favorável na APTA, no mundo todo, segundo dados do Instituto

de Estatística da IINESCO, apenas 28%o dos pesquisadores são mulheres, que continuam sub-

representadas nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No campo

científico, segundo a organização, elas também estão sub-representadas nas decisões políticas

tomadas no mais alto nível da pesquisa.

A bióloga Ana Eugênia de Carvalho Campos, na direção do Instituto Biológico desde

ZOtg,vê como positiva e importante a particip ação cadavezmaior das mulheres em profissões

estratégicas, como a pesquisa científica e na ocupação de cargos de liderança. A visão também

é compartilhada por Priscilla Rocha Silva Fagundes, diretora do Instituto de Economia Agrícola

(rEA).

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Esalq-USP) mostram

que de 2004 a 2015 o total de mulheres trabalhando no agro aumentou 8,3Yo e a participação

da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu consistentemente no período,

passando de 24,1o/o para 28Yo.
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AÇOES DE, ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade feminina no Ital no

desenvolvimento da ciência brasileira. Em 8 de março, dia da mulher, a pauta pode ser

oferecida às publicações femininas e veículos gerais no contexto da data em questão.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITMS: Reconhecimento da contribuição feminina ao Ital. As aspas da

diretora geral do Ital na reportagem retratam a presença feminina no instituto e servem de

estímulo às meninas para trilharem os caminhos da PD&I em igualdade
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Análise:

A diretoria do Ital e lideranças femininas da APTA voltam a marcar presença no

noticiario web, em O Serrano, Serra Negra, e no Beto Ribeiro Repórter, de Araras, pelo dia 1 1

de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência,pffiàpromover o acesso

integral e igualitário da participaçáo de mulheres e meninas na ciência. No site da Investe SP,

aparceria estratégica na Anufood Brazil é mencionada.

Os textos publicados relatam que dentro 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 ërea, as mulheres são mais de 50%o do corpo

de pesquisadores cientíhcos e estão na liderança de três dos seis Institutos.

A declaração de Eloísa Garcia, pesquisadora do ITAL há mais de 35 anos, encara com

grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher a estar no posto de diretora-geral do

Instituto, cargo que ocupa desde 2019. "A presença feminina é muito forte na pesquisa porque

há mentes mais abertas, pessoas com visão mais inovadora: as mulheres têm mais facilidade de

se desenvolverem e subirem na carreira", afirma.

Apesar de a situação ser favorável na APTA, no mundo todo, segundo dados do Instituto

de Estatística da UNESCO, apenas 28%o dos pesquisadores são Y
representadas nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e
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Investe SP - ANUFOOD Braziltraz 11 pavilhões internacionais em sua próxima edição

Beto Ribeiro Repórter - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores

científicos na Secretaria de Agricultura de São Paulo

O Serrano Online - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos

na Secretaria de Agricultura de São Paulo

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

t3t02t2020ANÁLISE DIÁRIA

Oc

que continuam sub-



A segunda edição da Anufood Brazil - Feira Internacional Exclusivapara o Setor de

Alimentos e Bebidas - volta a receber destaque com os l1 pavilhões internacionais e Rodada

de Negócios. O Ital é mencionado como parceiro estratégico do evento juntamente com a ABIA

e ABIR, representações das indústrias de alimentos e refrigerantes.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade feminina no Ital no

desenvolvimento da ciência brasileira. Em 8 de março, dia da mulher, a pauta pode ser

oferecida às publicações femininas e veículos gerais no contexto dadataem questão. Ampliar

a visibilidade do Ital na Anufood com textos de apoio que possam evidenciar a relevância do

instituto para o setor.

RISCOS À fVf¡.CnM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Reconhecimento da contribuição feminina ao ltal. As aspas da

diretora geral do ltal na reportagem retratam a presença feminina no instituto e servem de

estímulo às meninas para trilharem os caminhos da PD&I em igualdade. Menção aparceria

estratégica na Anufood.
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Análise:

Pelo terceiro dia consecutivo, a diretoria do Ital e lideranças femininas da APTA

marcam presença na reportagem do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Com

chamada de capa, o Jornal O Dia SP, da Capital, reûata "Mulheres ocupam mais de 50% dos

cargos de pesquisadores científicos na Secretaria de Agricultura de São Paulo". Na web, a Doce

Revista, que publica o Anuário Brasileiro do Setor de Chocolates, Candies e Biscoitos,

entrevista Cristiane Gomes Ruffi, pesquisadora responsável pela gestão da informação do

Cereal Chocotec na matéria "Escola de Inovação", em oportunidade de difusão do

conhecimento. No subtítulo, "Centro tecnológico do setor de confectionery oferece sete cursos

no primeiro semestre de 2020".

A Doce Revista registra que há 23 anos atuando em pesquisa e transferência de

tecnologia para os setores de chocolates, balas e confeitos, cereais e produtos de panificação, o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec), do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) abre neste primeiro semestre inscrições para sete cursos teórico-práticos de

capacitação e atualizaçáo profi ssional.

As oportunidades têm como diferencial a expertise dos pesquisadores e técnicos

envolvidos nas atividades assim como a infraestrutura da unidade, que conta com sete plantas-

piloto, dois laboratórios de controle de qualidade (de farinhas, amidos e produtos) e um

laboratório de desenvolvimento de partículas e microencap , ressalta o texto de

apresentação.
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Doce Revista - Escola de Inovação - Centro tecnológico do setor de confectionery oferece

sete cursos no primeiro semestre de 2020

Jornal O Dia SP - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos

na Secretaria de Agricultura de São Paulo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

14t02t2020ANALISE DIARIA
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Na entrevista, a pesquisadora responsável pela gestão da informação do Cereal

Chocotec, Cristiane Gomes Ruffi, aborda questões relativas a cada um dos cursos do primeiro

semestre.

Os cursos são: Saudabilidade em Produtos de Panificação (08/0a); Achocolatados em

Pó: Melhoria de Solubilidade e Propriedades de Avaliaçáo (28 e 29104); Avaliação da

Qualidade Tecnológica da Farinha de Trigo (06 e 07105); Microencapsulação Aplicada em

Produtos Alimentícios (14 e 15/05); Processo Industrial de Fabricação de Chocolate (21 e

22105); Tecnologia de Fabricação de Balas Duras, Mastigáveis e Caramelos de Leite (27105) e

Tecnologia de Fabricação de Drageados de Chocolate (30/06).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O conjunto de cursos do primeiro semestre

do Cereal Chocotec pode ser dividido em sete matérias específicas para cada um dos cursos.

A divulgação, além da midía segmentada, deve buscar aproximação com editores de

economia e empregos da mídia geral, já que os cursos são de interesse para quem quer abrir

ou aprimorar um negócio naátreade alimentação. Aproveitar a divulgação dos cursos também

em colunas e agendas.

RISCOS À fvf¡,CnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Excelente prestação de serviços do Ital com a oferta de cursos na

entrevista com a pesquisadora. O conhecimento do Cereal Chocotec nas suas capacidades de

inovação, assistência técnica e difusão do conhecimento são ressaltados.
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2A+ Alimentos - Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo produtivo

durante a PPW

2A+Farma - Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo produtivo

durante a PPV/

2A+Cosmética - Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo produtivo

durante a PP'W

Datagro - Café especial paranaense é premiado em concurso nacional

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

17t02t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Duas reportagens com menções ao Ital, em quatro veículos da mídia segmentada,

compõe a participação do instituto no noticiário do dia.

No Datagro, site de agronegócios, sediado em Barueri, o registro para as participações

de Gina Cardozo e Kátia Cipolli, do Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, no júri do

16o Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café - Origens do Brasil - Safra 2019, que

recebeu inscrições de sete estados brasileiros.

Os cafés finalistas foram avaliados por um júri técnico composto por provadores e

especialistas, responsáveis por 90%o da nota final, enquanto o critério de Sustentabilidade

corresponde aos 100/o restantes.

O café produzido pelo casal Ossi Cruz de Oliveira Lima e Francisco Barbosa Lima, do

Sítio Fortaleza, de lapira, no Norte doParanâ, conquistou o 2o lugar no 16o Concurso.

O lote de café Arábica, Cereja Descascado, da variedade Arara, sobressaiu-se com as

características sensoriais de Especiarias, Frutado e Baunilha. A pontuação da ABIC foi de 8,81,

muito próxima do primeiro colocado, da Bahia, que somou 8,92 pontos.
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Os vencedores participaram de um leilão nesta semana, e o café, paranaense teve duas

sacas vendidas por R$ 3,8 mil cada - valor cerca de seis vezes maior do que conseguiram no

mercado comum. Eles são responsáveis pela marca Café Pecatto, comercializada em Londrina.

Em outra frente, nos sites da 2A+Cosmética, 2lr|_Farmae 2A+Alimentos, a menção ao

apoio do Ital à PPV/ - PACKAGING & PROCESS V/EEK - 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, promovida pela Associação Brasileira

da Indústria de Máquinas e Equipamento. O Instituto de Embalagens também apoiador do

evento é o protagonista da reportagem.

A mesma reportagem nos três veículos aponta que entre os destaques da participação

do Instituto de Embalagens durante a feira está a abertura de diálogo entre as cadeias e a

promoção de conhecimento.

Segundo o texto, a indústria da embalagem vive um momento de desafio, já que precisa

se reinventar para atender às tendências de um mercado global que caminhapara um futuro

cada diamais sustentável e próximo ao consumidor.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O exemplo do Instituto de Embalagens deve

inspirar as pautas do Ital nas participações de feiras e eventos do setor de alimentos e

embalagens. Oportunidades de difusão do conhecimento, de demonstrar os serviços de

assistência técnica e dos esforços e contribuições para a pesquisa, desenvolvimento e

inovação nas áreas de atuação do Ital.

RISCOS À fVfnCnM: Não há riscos à imagem identificados no noticiário do dia.

PONTOS POSITMS: A participação de representantes do Ital no concurso de café, no

Paranâ, é demonstrativa do reconhecimento nacional do instituto pelo trabalho desenvolvido

e seu laboratório de certificação. Institucional, a menção ao apoio do Ital à PPV/ também é

significativa.
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Análise:

A diretoria do Ital e lideranças femininas da APTA marcam presença no dia 11 de

fevereiro, que é marcado pelo Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data

instituída pela Organização das Nações Unidas pata 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. A reportalem é publicada nas.versões web da RCIA - Revista Comércio,

Indústria e Agronegócio de Araraquara e do Mix Vale, de Cruzeiro.

Dentro 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, as mulheres são mais de 50Yo do corpo de pesquisadores científicos

e estão na liderança de três dos seis Institutos.

Além de serem mais de 50Yo 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.

A pesquisadora do Ital, Eloísa Garcia, está há mais de 35 anos na função e encara com

grande satisfação o desaf,ro de ser a primeira mulher a estar no posto de diretora-geral do

Instituto, cargo que ocupa desde 2019. "4 presença feminina é muito forte na pesquisa porque

I Ru. Cunhr Grgo,7OO,7" rnd¡r I Pinheiros I 05421-0Oi 5ão Paulo - SP I Brasil

Q ss t t 3g17.79oo ö cdicom.com.¡. f l co¡lconRÊruch N" os/2021

lffl CDl Co-rnicrçlo Corpor¡tiv¡ CNPJ 19.028.77510001-O1

Mix Vale - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos na

Secretaria de Agricultura de São Paulo

RCIA Online - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores científicos na

Secretaria de Agricultura de São Paulo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

18t02t2020ANALISE DIARIA
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há mentes mais abertas, pessoas com visão mais inovadora: as mulheres têm mais facilidade de

se desenvolverem e subirem na carreira", afiÍma.

Apesar de a situação ser favorável na APTA, dados da Unesco apontam que apenas2SYo

dos pesquisadores são mulheres. No campo científico, segundo a organização, elas também

estão sub-representadas nas decisões políticas tomadas no mais alto nível da pesquisa.

A bióloga Ana Eugênia de Carvalho Campos, na direção do Instituto Biológico desde

2019, vô como positiva e importante a participaçáo cadavezmaior das mulheres em profissões

estratégicas, como a pesquisa científica e na ocupação de cargos de liderança. A visão também

é compartilhada por Priscilla Rocha Silva Fagundes, diretora do Instituto de Economia Agrícola

(rEA).

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Esalq-USP) mostram

que de 2004 a2015 o total de mulheres trabalhando no agro aumentou 8,3o/o e a participação

da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu consistentemente no período,

passando de 24,1o/o para 28Yo.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade feminina no Ital no

desenvolvimento da ciência brasileira. Em 8 de março, dia da mulher, a pavta pode ser

oferecida às publicações femininas e veículos gerais no contexto da data em questão.

RISCOS À fVf¡.CnM: Não há riscos à imagem no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: Reconhecimento da contribuição feminina ao ltal. As aspas da

diretora geral do ltal na reportagem retratam a presença feminina no instituto e servem de

estímulo às meninas para trilharem os caminhos da pp¿I.
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O Defensor Online - Mulheres ocupam mais de 50% dos cargos de pesquisadores

científicos na Secretaria de Agricultura de São Paulo

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

19/0212020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

A diretoria do Ital e lideranças femininas da APTA seguem marcando presença em

veículos de mídia regional. Dessa vez, na versão online de O Defensor, de Taquaritinga. A

matéria resgata que 11 de fevereiro é marcado pelo Dia Internacional das Mulheres e Meninas

na Ciência, data instituída pela Organização das Nações Unidas pata 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.

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

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), possui mais de 50%o do corpo de

pesquisadores científicos composto por mulheres. São engenheiras agrônomas, biólogas,

economistas, engenheiras de alimentos e diversas outras formações de desenvolvem pesquisas

em agricultura, pecuária, pesca e aquicultura) economiaagrícola, sanidade e processamento de

alimentos e que contribuem ativae 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 as mulheres

ocupam cargos de liderança,tanfo 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. Eloísa Garcia,pesquisadora

do ITAL há mais de 35 anos, eneara com grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher

a estar no posto de diretora-geral do Instituto, cargo que ocupa desde 2019.

A bióloga Ana Eugênia de Carvalho Campos, na direção do Instituto Biológico desde

2019,vê como positiva e importante aparticipação cadavezmaior das m$es
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estratégicas, como a pesquisa científica e na ocupação de cargos de liderança. A visão também

é compartilhada por Priscilla Rocha Silva Fagundes, diretora do Instituto de Economia Agrícola

(rEA).

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Esalq-USP) mostram

que de 2004 a2015 o total de mulheres trabalhando no agro aumentou 8,3o/o e aparticipação

da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu consistentemente no período,

passando de 24,1Yo para2So/o.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Aproveitar a composição e diversidade do

corpo técnico.do Ital e oferecer a pauta a veículos com foco na efeméride de 8 de março, dia

da mulher. A pauta pode ser oferecida às publicações femininas e veículos gerais no contexto

da data em questão.

RISCOS À nUnCnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Reconhecimento à contribuição e à composição feminina do ltal.

As aspas da diretora geral do Ital na reportagem retratam a presença feminina no instituto e

servem de estímulo às meninas para trilharem os caminhos da PD&I.
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Feed&Food - 50% dos pesquisadores do SAA são mulheres

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2t/02t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Feed&Food, versão web da publicação segmentada sediada em Sorocaba, adiretoria

do Ital e lideranças femininas da APTA marcam presença na reportagem "50oá dos

pesquisadores do SAA são mulheres"

O dia 11 de fevereiro é marcado pelo Dia Internacional das Mulheres e Meninas na

Ciência, data instituída pela Organização das Nações Unidas para aEducação, a Ciência e a

Cultura (Unesco) e ONU Mulher para promover o acesso integral e igualitário da participação

de mulheres e meninas na ciência. O dia é um lembrete que as mulheres e meninas

desempenham papel fundamental nas comunidades da ciência e tecnologia e que sua

participação deve ser fortalecida.

Mais de 50o/o do corpo de pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (APTA) é formado por mulheres que também ocupam cargos de liderança. A

equipe é formada por engenheiras agrônomas, biólogas, economistas, engenheiras de alimentos

e diversas outras formações.

A reportagem destaca a atuação da diretora-geral do ltal, Eloísa Garcia, pesquisadora

do Instituto há mais de 35 anos e encara com grande satisfação o desafio de ser a primeira

mulher a estar no posto de diretora-geral do Instituto.
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PONTOS POSITMS: Reconhecimento à contribuição e à composição feminina do Ital.

As aspas da diretora geral do Ital na reportagem retratam a presença feminina no instituto e

servem de estímulo às meninas para trilharem os caminhos da PD&I.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Conforme já orientado anteriormente,

reforçar a participação feminina no corpo técnico e administrativo do Ital por meio de pautas

oferecidas com o foco no dia I de m¿rço, Dia Internacional da Mulher.

RISCOS À nVf,q,CnM: Inexistente.
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Segs - Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo produtivo durante a

PPV/

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2710212020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Segs, portal de seguros, a menção ao apoio do Ital à 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, promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e

Equipamento. O Instituto de Embalagens também apoiador do evento é o protagonista da

reportagem.

A reportagem aponta que entre os destaques da participação do Instituto de Embalagens

durante a feira está a abertura de diálogo entre as cadeias e a promoção de conhecimento.

Segundo o texto, a indústria da embalagem vive um momento de desafio, já que precisa

se reinventar para atender às tendências de um mercado global que caminhapara um futuro

cada dia mais sustentável e 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 damatéria-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.

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).
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"A PPVy' daráaoportunidade ao Instituto de Embalagens de compartilhar conhecimento

e levar informações relevantes para quem quer desenvolver embalagens melhores para um

mundo melhor", diz Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embalagens.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O exemplo do Instituto de Embalagens deve

inspirar as pautas do Ital nas participações de feiras e eventos do setor de alimentos e

embalagens. Oportunidades de difusão do conhecimento, de demonstrar os serviços de

assistência técnica e dos esforços e contribuições para a pesquisa, desenvolvimento e

inovação nas áreas de atuação do Ital.

RISCOS À nVf¡.CnM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: Institucional, com menção pontual ao apoio do Ital à PPW
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Alimentos Zero Online - ANUFOOD Brazil - Feira Internacional apresenta tendências parq

o mercado de alimentos e bebidas

Página Rural Online - SP: SAA desenvolve embalagem flexível para comercializar palmito

em conserva e impulsiona produção

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

28t02t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Em cenário positivo, as embalagens flexíveis para o acondicionamento do palmito em

conserva e o painel "Tendências no Consumo de Alimentos", na Anufood Brazil, que será

aberto pelo diretor de Assuntos Institucionais do ITAL Luis Madi, são destaques no noticiário

de mídias segmentadas.

No Página Rural, de Porto Alegre, a notícia de que a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), desenvolveu embalagens flexíveis para o acondicionamento do palmito em conserva com

a mesma capacidade de frascos tradicionais.

A nova tecnologia apresenta vantagens aos produtores, como redução no tempo de

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

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

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

e mais baratas condições de transporte do produto final.

A pesquisa envolvendo utllizaçáo de embalagens flexíveis para o acondicionamento do

palmito em conserva surgiu em 2013, a partir da necessidade de adequação das condições de

industrialização do produto. O projeto intitulado "Desenvolvimento de tecnologia para

processamento de palmito em conserva acidificada, acondicionada em embalagens flexíveis

compostas por diferentes polímeros" foi desenvolvido pelo Ital e finançiado pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
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A tecnologia desenvolvida pela Secretaria propicia à indústria processadora de palmito

em conserva uma alternativa segura e com menor custo para a industrializaçáo de palmito em

conselva.

A pesquisa durou em média dois anos e contou com uma equipe de 20 provadores

treinados, que avaliaram as amostras de palmito acondicionado em embalagens flexíveis

comparando-as com o palmito acondicionado em potes de vidro. Foram avaliados a aparência,

cor e odor característico do palmito. Atualmente, a secretaria trabalha na transferência dessa

tecnologia às indústrias, facilitando a produção e gerando novas oportunidades de lucro.

No site do Alimentos Zero, em São Paulo, reportagem sobre a Anufood Brazll - destaca

que especialistas do setor e do governo vão debater as tendências e produtos que impactarão

o consumo nos próximos anos com o objetivo de orientar a indústria de alimentos a

melhorar a qualidade da produção.

O painel "Tendências no Consumo de Alimentos" será aberto pelo diretor de Assuntos

Institucionais do ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo- Luis

Madi, que falará sobre "A Indústria de Alimentos no Brasil e as Demandas do Consumidor".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas que demonstrem alutilização danova

embalagem devem ser desenvolvidas e oferecidas à mídia, assim que ocoffer. Até lá,

desenvolver o tema em novas abordagens.. Os principais pontos do painel na Anufood podem

ser explorados em novas matérias com a ponderação do diretor presente ao evento.

RISCOS À WfnCnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A primeira reportagem ressalta os esforços de PD&I do Ital na

embalagem do palmito. A segunda, com o painel de debates, demonstra o envolvimento do

Ital como parceiro estratégico da Anufood..
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Revista Embanews - Embalagens celulósicas recicladas

I)estaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

29t02t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Artigo das pesquisadoras {o Cetea do ltal, Leda Coltro e Elisabete Saron, com o título

"Embalagens celulósicas recicladas" é destaque na edição impressa da revista Embanews.

Trata-se do regulamento técnico do Mercosul, Resolução GMC 40115, incorporado ao

ordenamento jurídico brasileiro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como

Resolução RDC no 88/16, que aprovou o uso de fibras recicladas pós-consumo em material

celulósico para contato com alimentos, o qual entrou em vigor em29junho de 2018.

Segundo as especialistas, as embalagens fabricadas com as fibras recicladas pós-

consumo que entrarão em contato com alimentos devem cumprir com as especificações da

Resolução RDC 88/16 além de atender os requisitos específicos citados no item 1.2 daParte II

deste regulamento em relação à origem das fibras recicladas; limites máximos de migração

específicos parabenzofenona, ftalato de di-etilhexila (DEHP), ftalato de di-n-butila (DBP),

ftalato de di-isobutila (DIBP). bisfenol A. 4,4 bis (dimetilamino) benzofenona, aminas

aromáticas primárias, diisopropilnaftaleno (DIPN) e migração de substâncias voláteis e

hidrofobicas por via gasosa.

A Resolução RDC n' 88/16 também estabelece restrições quanto aos limites de

migração total e da presença elou da migração específica.de contaminantes inorgânicos.

Além disso, a Resolução RDC nD 88/16 não se aplica para embalagens destinadas a

entrar em contato com alimentos que necessariamente são descascados para seu consumo,

porém é necessário assegurar que a embalagem não altere as características organolépticas do

alimento e não transfira substâncias que sejam prejudiciais para a saúde do consumidor.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O volume de publicação de artigos

assinados por profissionais daáxeatécnica do Instituto se mostra eficiente e a estratégia deve

ser continuamente estimulada e reconhecida. Embalagens, reciclagem e segurança alimentar

São de interesse coletivo e cidadão. Sessões. de media training podem ajudar os

pesquisadores a desenvolverem uma linguagem coloquial no trato de temas científicos com

o público leigo e ampliar a relevância do Ital, na pesquis a e ÍLaaplicação do conhecimento

em embalagens e alimentos.

RISCOS À nnnCnM: Não há risco à imagem do Ital em exposigão contributiva na difusão

das normas do Mercosul e da Anvisa relativas às embalagens celulósicas recicladas. E

utilidade pública.

PONTOS POSITMS: Artigos assinados abrem espaço de visibilidade positiva para o

Ital e demonstram a capacitação técnica da sua equipe.
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Portal Feiras Industriais - Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo

produtivo durante a PPW

Jovem Pan Blogs - Coronavírus acaba com os mitos dos alimentos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

02t03t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em espaço de opinião, o colunista José Luiz Tejon publica em seu blog "O que é

alimento saudável? e comenta o papel positivo do ltal. No.Portal Feiras Industriais, menção ao

apoio do Ital na reportagem "Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no processo

produtivo durante a PPW".

Orgânico, biodinâmico, natural, global, tradicional, agroindustrial? Ou o local apenas

deste terroir? Como dizem aqui os franceses? A palavra depois do coronavírus para essa

resposta será: depende. Como depende? Sim, vai depender de como foi produzida, quem

produziu, quais os protocolos que seguiu e como prova que aquele alimento é de verdade

correto, saudável e legal, pergunta e responde o colunista da Jovem Pan.

Para ele, não há mais espaço para os mitos de que se for de agroindústrias globais não

é bom. Se for de plantações tradicionais não faz bem. Venha de onde vier, na era pós

coronavírus, vamos precisar explodir mitos levianos sobre a saudabilidade de alimentos e suas

certif,rcações e rastreabilidade le gais.

Ele afirma que "na Jovem Pan já realizamos o Fórum Alimentos, mitos e fatos. Já

convocamos o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), de Campinas, para comunicação

Jovem Pan e Ital, alimento brasileiro, saudável e legal. E agora coronavírus vai se transformar

num marco que detona mitos. Alimento bom? Depende. Originação controlada, rastreada e

dentro de rigores científicos. Fora da ciência e dos seus protocolos tudo vira mito. Hora de fatos

e não mais de mitos no agronegócio", concluiu Tejon.

No Feiras Industriais, a menção ao apoio do Ital à PPV/ - PA

WEEK - Feira Internacional de Tecnologia, Processos e as Indústrias de
k

I R,.r. Cunhe Gego,7oO,7" ¡nd¡r I Pinheiros 105421-OO1 5ão Paulo - 5P I Brasil

Q ss t 1 ggr7.79oo jÈ 
cd¡com.com.¡r [J coruconnÊr.¡ctA N" 05/2021

lffi COf Comunicrçõo Corporetivr CNPJ 1 9.028.775lOOo1 -01

ING & PROCESS

Ocdi;ur
OOì/IR¡\¡ODOlSlAÞO

(

]-s



Alimentos, Bebidas, Cosmética, Farmacêutica e Química, de 15 a 18 de setembro, no São Paulo

Expo, promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamento. O

Instituto de Embalagens também apoiador do evento é o protagonista da reportagem.

Segundo o texto, a indústria da embalagem vive um momento de desafio, já que precisa

se reinventar para atender às tendências de um mercado global que caminha para um futuro

cada dia mais sustentáwel e próximo ao consumidor.

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

informação. "flm 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.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O colunista da Jovem Panprezao Ital e deve

ser informado das principais iniciativas do instituto para o desenvolvimento de

relacionamento profissional. O exemplo do Instituto de Embalagens deve inspirar as pautas

do Ital nas participações de feiras e eventos do setor de alimentos e embalagens.

Oportunidades de difusão do conhecimento, de demonstrar os serviços de assistênciatécnica

e dos esforços e contribuições para a pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de

atuação do Ital.

RISCOS À fVflCnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: O colunista José Luiz Tejon valoñza o papel do Ital ao relembrar

aparceúa do instituto no programa da emissora. Institucional, a menção ao apoio do Ital à

PPW é importante.

(.
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Investe SP - Secretaria de Agricultura de SP desenvolve embalagem flexível para

comercializar palmito em conserva e impulsionar produção

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

03103t2020ANALISE DIARIA

Análise:

O site da Investe SP destaca que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), desenvolveu embalagens

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

tradicionais. A nova tecnologia apresenta vantagens aos produtores) como redução no tempo

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

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

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

e mais baratas condições de transporte do produto final.

A pesquisa para o acondicionamento do palmito em conserva surgiu em 2013, a partir

da necessidade de adequação das condições de industrialização do produto. O projeto intitulado

"Desenvolvimento de tecnologia para processamento de palmito em conserva acidificada,

acondicionada em embalagens flexíveis compostas por diferentes polímeros" foi desenvolvido

pelo ltal e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp),

informa a reportagem.

A tecnologia desenvolvida pela Secretaria proporciona à indústria processadora de

palmito em conserva uma alternativa segura e com menor custo para a industrialização de

palmito em conserva.

A pesquisa durou em média dois anos e contou com uma equipe de 20 provadores

treinados, que avaliaram as amostras de palmito acondicionado em embalagens flexíveis

comparando-as com o palmito acondicionado em potes de vidro. Foram avaliados a aparência,

cor e odor característico do palmito. Atualmente, a secret¿rià na transferência dessa

tecnologia às indústrias, facilitando a produção e gerando novas de lucro.
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AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas que demonstrem autilização danova

embalagem devem ser desenvolvidas e oferecidas à mídia, assim que ocorrer. Até lâ,

desenvolver o tema em novas abordagens. Por exemplo, as etapas da pesquisa e os

personagens do cultivo, indústria e pesquisadores do Ital.

RISCOS À fVf¡,CnM: Quase inexistente, exceto por possíveis questionamentos no

processo de transferência e aplicação do conhecimento.

PONTOS POSITIVOS: A reportagem ressalta os esforços de PD&I do Ital na embalagem

do palmito.
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O Regional Online - Agricultura de SP Desenvolve Embalagem Flexível Para

Comercializar Palmito

O Regional - Agricultura de SP Desenvolve Embalagem Flexível Para Comercializar

Palmito

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

04t03t2020ANÁLISE DIÁRTA

Análise:

No impresso e na web, O Regional, de Catanduva, destaca que a Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), desenvolveu embalagens flexíveis para o acondicionamento do palmito em

conserva com a mesma capacidade de frascos tradicionais. A nova tecnologia apresenta

vantagens aos produtores, como redução no tempo de processamento térmico com consequente

redução do consumo de energia e menor peso e volume da embalagem, devido à reduzida

espessura de corte transversal quando comparada com a lata. Tudo isso favorece a tomada de

decisões no campo logístico por propiciar melhores e mais baratas condições de transporte do

produto final.

A pesquisa envolvendo utilizaçáo de embalagens flexíveis para o acondicionamento do

palmito em conserva surgiu em 2073, a partir da necessidade de adequação das condições de

industrialização do produto. O projeto intitulado "Desenvolvimento de tecnologia para

processamento de palmito em conserva acidif,icada, acondicionada em embalagens flexíveis

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

A tecnologia desenvolvida pela Secretaria propicia à indústria processadora de palmito

em conserva uma alternativa segura e com menor custo para a industrialização de palmito em

conserva. Trata-se de um excelente exemplo para elucidar a importância da utilização de

recursos públicos em pesquisa tecnológica, cuja aplicação favoreceu o setor agroindustrial, um

dos setores que mais necessitam de apoio para se desenvol
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A pesquisa durou em média dois anos e contou com uma equipe de 20 provadores

treinados, que avaliaram as amostras de palmito acondicionado em embalagens flexíveis

comparando-as com o palmito acondicionado em potes de vidro.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas que demonstrem autilização danova

embalagem devem ser desenvolvidas e oferecidas à mídia, assim que ocoffer. Até lâ,

desenvolver o tema em novas abordagens. A importância da utilização de recursos públicos

em pesquisa tecnológica, cuja aplicação favoreceu o setor agroindustrial, um dos setores que

mais necessitam de apoio para se desenvolver, conforme o texto da reportagem. Reportagens

que abordam a cadeia de produção do palmito e seus personagens têm.maior chance de

interesse e podem despertar interesse de jornais de tevês.

RISCOS À fVfnCnM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: A reportagem ressalta os esforços de PD&I do Ital na embalagem

do palmito.
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Revista Rural Online - Anufood Brazil será aberta na próxima segunda-feira

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

05t03t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Na Revista Rural, São Paulo, duas menções ao Ital no texto sobre a abertura da Anufood

Brazil, no dia 9. A primeira, sobre a participação de representante do instituto na abertura do

evento. A segunda, relata que além do espaço de exposição, a Anufood Brazil terá uma

programação paralela intensa organizada pela FGV Projetos, ABIA, ABIR, Ital e parceiros.

Estão previstas uma série de atividades especiais para promover aintegração entre os visitantes

e estimular diálogos sobre o futuro do mercado de alimentos e bebidas nos seus mais diferentes

aspectos, como tendências de consumo, produtividade e inovação, saúde, segurança e

sustentabilidade.

Com mais de 400 marcas expositoras nacionais e internacionais e uma previsão de

receber mais de 10 mil visitantes, a Anufood Brazil - Feira Internacional Exclusiva para

Alimentos e Bebidas será aberta na próxima segunda-feira (9) no São Paulo Expo, na capital

paulista. A cerimônia de abertura ocorrerá às 10h no auditório principal da feira.

A Anufood B,razil, versão brasileira da alemã Anuga, maior evento mundial do setor,

ocupará uma área de cerca de 14 mil m2 e contará com 11 pavilhões intemacionais, além de

expositores individuais de24 países, sublinha o texto.

Também estarão presentes no evento representantes da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, Energia e Relações Intemacionais do Rio de Janeiro, Secretaria da Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, ANVISA, Ital, Superintendência Federal da Agricultura no

Estado de São Paulo/SFA-SP, Investe SP, SEBRAEjSP, consulados dos EUA e Uruguai,

embaixada da . Alemanha, SENAI-SP, SICONGEL, SICAB, OCESP, ABIQ, ABIAD,

ABIMAQ, BSCA, ESALQ, ABBA, ABIMAPI, ABIS, SINDAL, ABERC, ADIBE, ABPA E

ABICAB.
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De acordo com levantamento da ABIA (Associação Brasileira da Indústria de

Alimentos), a indústria brasileira de alimentos e bebidas teve um ótimo resultado em2079, com

crescimento de 6,7Yo no faturamento em comparação com 2018. Foram quase 700 bilhões de

reais, somadas as vendas no mercado interno e as exportações. Os números indicam que o setor

representa 9,7Yo do Produto Interno Bruto brasileiro.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade do Ital no decorrer

da feira junto aos jornalistas e assessorias de comunicação presentes ao evento. Além das

atividades na feira, é hora de prospectar novos agentes e canais de comunicação.

RISCOS À nn¿.CnM: Praticamente inexistente. Informações sobre a participação em

eventos gerais ou estratégicos devem sempre estar disponíveis para evitar complicagões em

questionamentos.

PONTOS POSITIVOS: Duas menções positivas no texto sobre a feira, principalmente,

sobre o papel da instituição como parceiro estratégico do evento e no trecho "patapromover

a integração entre os visitantes e estimular diálogos sobre o futuro do mercado de alimentos

e bebidas nos seus mais diferentes aspectos, como tendências de consumo, produtividade e

inovação, saúde, segurança e sustentabilidade".
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Feed&Food - AnufoodBrazll terá abertura na segunda-feira

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

06t03t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em texto de quatro parágrafos, o Ital recebe menção como parceiro estratégico na

Anufood Btaztl, que terá abertura na segunda-feira, informa o Feed&Food, web segmentada,

sediada em Sorocaba. No destaque, a informação de que que, além do espaço de exposição, o

evento também contará com uma programação paralela organizadapela FGV Projetos, ABIA,

ABIR, Ital e parceiros.

Com a previsão de receber mais de 10 mil visitantes, a Anufood Brazll, versão brasileira

da alemã Anuga, inicia na segunda-feira (09) no São Paulo Expo, na capital paulista. O evento,

que está em sua segunda edição, terá cerimônia de abertura às 10h, explica o texto.

O encontro integra dez segmentos do mercado, entre eles: bebidas, cames, laticínios e

orgânicos; e reúne profissionais de estabelecimentos do food service, distribuidores, atacadistas

e supermercadistas. Ao todo, serão 11 pavilhões internacionais, além de expositores individuais

de 24 países."Teremos, ao menos, 400 marcas expositoras, o que representa o crescimento de

T00% em relação ao ano passado", comemora Cassiano Facchinetti, diretor geral da

Koelnmesse Brasil, organizadora da feira.

Para ele, a indústria alimentícia tem grande potencial para contribuir com um novo ciclo

de crescimento do País: "Como provavelmente todos sabem, os olhos do mundo estão cada vez

mais voltados ao Brasil quando o assunto é produção de alimentos e o agronegócio, e a indústria

alimentícia vem apresentando um crescimento considerável".

Além do espaço de exposição, o evento também contarácom uma programaç ão paralela

organizada pela FGV Projetos, ABIA, ABIR, Ital e parceiros. Estão previstas uma série de

atividades especiais para promover a integração entre os visitantes e estimular diálogos sobre o

futuro do mercado de alimentos e bebidas nos seus mais diferentes aspe como tendências

de consumo, produtividade e inovação, saúde, segurança e

(
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade do Ital no decorrer da

feira junto aos jomalistas e assessorias de comunicação presentes ao evento. Além das

atividades na feira, é hora de prospectar novos agentes e canais de comunicação.

RISCOS À Wt¿,CnM: Praticamente inexistente. Informações sobre a participação em

eventos gerais ou estratégicos devem sempre estar disponíveis.

PONTOS POSITIVOS: Duas menções positivas no texto sobre a feíra, principalmente,

sobre o papel da instituição como parceiro estratégico do evento e no trecho "parapromover

aintegração entre os visitantes e estimular diálogos sobre o futuro do mercado de alimentos

e bebidas nos seus mais diferentes aspectos, como tendências de consumo, produtividade e

inovação, saúde, segurança e sustentabilidade".
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Mix Vale OL - Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico

em São Paulo

Santa BârbanNotícias OL - Competência feminina impacta agronegócio e

desenvolvimento científico em São Paulo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0710312020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (8), a Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta), apresenta algumas conquistas lideradas pelas servidoras da Apta e o

papel fundamental das profissionais para o desenvolvimento econômico de São Paulo e do País,

aponta o texto publicado no Santa BánbaraNotícias OL e no Mix Vale OL, de Cruzeiro.

Os textos trazem projetos e depoimentos, entre outras, das cientistas do Instituto

Agronômico (IAC), Mariângela Cristofani-Yaly e Marinês Bastianel, responsáveis pelo

desenvolvimento da primeira tangerina l00o/o obtida no Brasil, a "IAC 2}l9Maria"; da

pesquisadora do Polo Regional de Piracicaba da Apta Edna Bertoncini, líder do projeto Oliva

SP, da Apta, que visa a fomentar a produção de oliveiras em São Paulo e incentivar o consumo

de azeites de oliva extravirgem de alta qualidade; e da diretora geral do Ital, Eloísa Garcia.

Atualmente, a Apta conta com 1.423 servidores - 48o/o do quadro é composto por

mulheres. Entre os cientistas, as pesquisadoras ocupam 53% dos cargos, prossegue o texto das

reportagens.

No caso da Apta, as mulheres têm ocupado cargos de liderança dentro dos seis institutos

de pesquisa da agència, formada pelo IAC, Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Agrícola (IEA), IP, Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e Instituto de Zootecnia (IZ),

além da Apta Regional.
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Três deles são liderados por mulheres, que também estão na assessoria técnica e na

direção de diversos centros e polos de pesquisa. No Ital, por exemplo, todos bs seis centros

técnicos são dirigidos por mulheres, exemplifica a matéria.

Eloísa Garcia, pesquisadora do Ital há mais de 35 anos, encara com grande satisfação o

desafio de ser a primeira mulher a estar no posto de diretora-geral do instituto, cargo que ocupa

desde 2019. "4 presença feminina é muito forte na pesquisa porque há mentes mais abertas,

pessoas com visão mais inovadora: as mulheres têm mais facilidade de se desenvolver e subir

na carreira", salienta.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada em outros

veículos e contextos. Elencar as atividades principais das pesquisadoras pode ser um bom

começo paru o desenvolvimento de novas pautas.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITMS: A importante presença feminina entre os pesquisadores da Apta,

principalmente, na direção do Ital, conforme declaração da diretora-geral, Eloísa Garcia.
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Central de Notícias - Competência femininaimpacta agronegócio e desenvolvimento

científico em São Paulo

Acontece Botucatu OL - Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento

científico em São Paulo

Zl Portal - Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico em

São Paulo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

08t03t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em três veículos regionais de São Paulo e de Botucatr, a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta), apresenta algumas conquistas lideradas pelas servidoras da Apta e o papel fundamental

das cidadãs para o desenvolvimento econômico para celebrar o Dia Internacional da Mulher,

comemorado no domingo (8).

Os textos trazem projetos e depoimentos, entre outras, das cientistas do Instituto

Agronômico (IAC), Mariângela Cristofani-Yaly e Marinês Bastianel, responsáveis pelo

desenvolvimento da primeira tangeÅna I00% obtida no Brasil, a "IAC 20l9Maia"; da

pesquisadora do Polo Regional de Piracicaba da Apfa Edna Bertoncini, líder do projeto Oliva

SP, da Apta, que visa a fomentar a produção de oliveiras em São Paulo e incentivar o consumo

de azeites de oliva extravirgem de alta qualidade; e da diretora geral do Ital, Eloísa Garcia.

Atualmente, a Apta conta com 1.423 servidores - em um quadro composto 48o/o por

mulheres. Entre os cientistas, as pesquisadoras ocupam 53% dos cargos, prossegue o texto das

reportagens.

No caso da Apta, as mulheres têm ocupado cargos de liderança dentro dos seis institutos

de pesquisa da agência, formada pelo IAC, Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Q nue Cunhe Grgo,70O,7' ¡nder I Pinheiros 105421-OO1 5ão Paulo - SP I Brasil

Çl ss t 1 gg'r7;goo iR cdicom.com.br í [ coruconnÊNoA N" os/2o21

lF,Ê CO¡ Co-.rnicrçio Corpor¡tiv¡ CNPJ 1 9.028,77510001 -01

(

\rOc



(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Agrícola (IEA), IP, Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e Instituto de Zootecnia (IZ),

além da Apta Regional.

Três deles são liderados por mulheres, que também estão na assessoria técnica e na

direção de diversos centros e polos de pesquisa. No ltal, por exemplo, todos os seis centros

técnicos são dirigidos por mulheres, exemplifica a matéria.

Eloísa Garcia, pesquisadora do Ital há mais de 35 anos, encara com grande satisfação o

desafio de ser a primeira mulher a estar no posto de diretora-geral do instituto, cargo que ocupa

desde 2019. "4 presença feminina é muito forte na pesquisa porque há mentes mais abertas,

pessoas com visão mais inovadora: as mulheres têm mais facilidade de se desenvolver e subir

na carreira", salienta.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Explorar melhor as atividades das

profissionais descrevendo funções e pesquisas em desenvolvimento. Esta ação pode gerar

novas oportunidades de pauta em veículos segmentados.

RISCOS A IMAGEM: Praticamente inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A presença feminina entre os pesquisadores da Apta,

principalmente; na direção do ltal, conforme declaração da diretora-geral, Eloísa Garcia.
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Central das Notícias - 2^ edição do Anufood teve início em São Paulo

Revista Hotéis OL - 2u edição do Anufood teve início em São Paulo

Revista Rural OL - Competência feminina impacta desenvolvimento científico

Portal Feiras Industriais - Anufood Brazil está sendo aberta hoje segunda-feira no São

Paulo Expo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

09t03t2020ANALISE DIARIA

(

(.

(

Análise:

Menções positivas ao Ital, em três veículos que retratam a abertura da AnufoodBrazil,

na manhã de hoje, e destaque para o instituto na continuidade de veiculação da reportagem

"Competência feminina impacta desenvolvimento científi co".

Portal Feiras Industriais, Revista Hotéis OL e Central das Notícias OL. noticiam que foi

aberta no São Paulo Expo, na capital paulista, a 2 ediçáo do Anufood Brazil - Feira

Internacional Exclusiva para Alimentos e Bebidas, evento que integra dez segmentos

importantes do mercado entre eles bebidas, carne) laticínios e orgânicos, e reúne profissionais

de estabelecimentos do food service (bares, restaurantes, hotéis etc.), distribuidores, atacadistas

e superrnercadistas.

O Portal Feiras Industriais, acrescenta ainda, que, além do espaço de exposição, a

Anufood Brazil terá uma programação paralela intensa organizadapela FGV Projetos, ABIA,

ABIR, Ital e parceiros. Estão previstas uma série de atividades especiais para promover a

integração entre os visitantes e estimular diálogos sobre o futuro do mercado de alimentos e

bebidas nos seus mais diferentes aspectos, como tendências de consumo, produtividade e

inovação, saúde, segurança e sustentabilidade.

Na Revista Rural OL, conquistas lideradas pelas servidoras da Apta e o papel

fundamental das cidadãs para o desenvolvimento econômico de aulo e do País, para
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celebrar o Dia Internacional da Mulher. O texto original da assessoria de imprensa da Secretaria

da Agricultura destaca o Ital e traz declaração da diretora geral do Instituto, Eloísa Garcia.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a visibilidade feminina do Ital no

desenvolvimento da ciência brasileira, prospectando novas pautas.

RISCOS À Wf¿,CfM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A presença feminina entre os pesquisadores da Apta, O

reconhecimento na contribuição ao Ital. As aspas da diretora geral do Ital na reportagem

estimulam a presença feminina nos caminhos da PD&I.
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O Joio e o Trigo OL - 'Posso emagrecer no McDonald's', afirma nutricionista em evento

da indústria de alimentos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

t6t03t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em cenário crítico aos alimentos processados, Juliana Fronckowiak Geitens, de O Joio

e o Trigo OL, veículo que se apresenta com o lema "Jornalismo investigativo sobre

alimentação, saúde e poder", comenta sobre suas impressões na AnufoodBraztl em'Posso

emagrecer no McDonald's', aftrma a nutricionista em evento da indústria de alimentos.

Segundo a jornalista, a indústria de ultraprocessados e alguns de seus apoiadores

repetem incansavelmente algumas ideias. Uma delas é a de que não existem alimentos bons ou

ruins, mote sob o qual um Doritos é tão saudável quanto uma banana. Era para ser um debate

sobre legislação na indústria de alimentos, mas se transformou em apenas mais uma ocasião na

qual se repisa essa lógica.

"Do mesmo jeito que tem o super size (grandes tamanhos), eu também posso emagrecer

no McDonald's", afirmou Márcia Terra, diretora da Sociedade Brasileira de Alimentação e

Nutrição (Sban). A entidade tem, entre os principais apoiadores, empresas como Coca-Cola,

Unilever, Nestlé, Herbalife e Cargill.

A Anufood é uma das maiores feiras da indústria alimentícia no mundo - segundo os

organizadores. Como de praxe, o evento teve uma programação de debates nos quais desfilarum

algumas das teses mais recorrentes das fabricantes de ultraprocessados. Também como de

praxe, três organizações ligadas a essas empresas dialogaram em torno dessas teses, em

referência à Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) e International Life Sciences Institute (ILSI).

Com o intertítulo "O de sempre", o texto apresenta declarações do diretor institucional

do ltal, Luis Madi
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"Eu recomendo que na saída do auditório vocês passem pela feira e vejam que quase

tudo que tá exposto e quase tudo que tem no supermercado é ultraprocessado. E o que fala o

Guia Alimentar da População Brasileira, documento oficial do governo brasileiro? 'Não coma!'

Como nós vamos ficar do ponto de vista nutricional?", questionou Luis Madi.

Como de costume, a regra de ouro do documento oficial do Ministério da Saúde,

publicado em2014, esteve sob críticas. "Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente

processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados", diz o guia.

O diretor comparou a classificação NOVA a um "fanatismo religioso". Essa

classificação, cunhada pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP

(Nupens), propõe separar os alimentos pelo tipo, pela extensão e pelo propósito do

processamento. É a base para o Guia Alimentar e para o Guia Alimentar paraCrianças Menores

de Dois Anos.

Madi citou uma afirmação do filósofo americano Alan Levinovitz, conhecido por

equiparar seguidores de dietas a fanáticos religiosos: "Se uma pessoa acredita que sua fé faz

bem e proporciona uma vida melhor, é positivo convencer os outros a se juntarem a ela. Mas é

triste ver o mesmo entusiasmo religioso aplicado à alimentação."

Embora seja uma estatal paulista, o Ital foi criado a pedido das corporações de

ultraprocessados, e tem nelas um importante financiador, observa a jornalista.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Convite à jornalista Juliana para conhecer o

Ital. Workshops para jornalistas ajudam a mídia a compreender a missão e a visão do ltal.

RISCOS À fVfnCfM: A percepção de que o Ital est-¿í atrelado à indústria de alimentos

processados.

PONTOS POSITIVOS: A declaração de Madi de que é preciso confrontar dados científicos

e técnicos com "crenças" e a necessidade de "sistema regulatório mais áryil".

Q nr" Cunhe Gego,700,7" ¡nd¡r I Pinheiros 105421-001 São Paulo - SP I Brasil

Q ss l 1gg1z.79oo )R cdicom.com,¡r f IcoNcoRRÊNcn N"0s/2021

llÈj COI Co-unicrçlo Corpor¡tiv¡ CNPJ 19.028.775/0æ141
æÆ

{
0z

(

(

I
(

Ocd I **i:.
GOì'ËRNO DO ISTADO



(
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( Revista Plástico Moderno - Setor precisa investir mais na inovação de produtos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

19103t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Nas páginas da Revista Plástico Moderno, "Setor precisa investir mais na inovação de

ptodutos", em texto de João Paulo Sant'Anna, indica que não está facil fazer previsões

econômicas, mas especialistas acreditam que até 2024 o segmento de embalagens no Brasil

deve crescer em tomo de 1,6%o ao ano.E apresenta a perspectiva de Luís Madi, diretor do Ital,

que avaliou que esses números apresentam grande potencial de crescimento.

Segundo o texto de Sant'Anna, a Associação Brasileira de Embalagens (Abre) não

divulgou o resultado obtido pelo setor no ano passado, mas representantes do setor estimam ter

havido crescimento em torno de 1o/o.8m2018, de acordo com a associação, o setor movimentou

R$ 78,5 bilhões. O plástico foi o material mais utilizado, respondeu por R$ 31,4 milhões do

faturamento, em tomo de 40o/o do total.

Em encontro promovido em fevereiro pela Associação Brasileira de Máquinas e

Equipamentos (Abimaq) sobre as tendências e desafios da indústria de embalagens, Luís Madi,

diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), avaliou que esses números apresentam

grande potencial de crescimento.

Para ele, o Brasil, para muitos visto como o celeiro do mundo, poderia se transformar

em supermercado do mundo, passando a oferecer um número bem mais significativo de

produtos processados. Essa evolução significaria avanço importante para a indústria de

embalagens de alimentos e bebidas fora o potencial de outros ramos industriais, como os de

higiene elimpeza, de cosméticos ou o farmacêutico.

Para exemplificar, o diretor cita o mercado de água mineral. "Nos Estados Unidos são

engarrafados 52 bilhões de litros, no Brasil engarrafamos 15 bilhões, menos de um terço". Madi

para que

l

constata os baixos investimentos feitos pela indústria brasileira em inovaçao$rqeira

objetivos mais ambiciosos sejam alcançados / \
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Outro tema debatido durante o encontro promovido pela Abimaq foi a economia

circular, nome dado ao conceito de esgotar as possibilidades de utilização dos produtos e de

reaproveitamento ao máximo das matérias-primas. Ele está sendo difundido em todo o mundo

e gera investimentos nos processos produtivos de inúmeros setores e no comportamento dos

consumidores. O nicho de embalagens é um dos principais focos da estratégia.

Antes de apresentar projetos de marcas importantes, os debatedores ftzeram questão de

defender o uso do plástico. Para eles, falta conscientização por parte das pessoas sobre os

benefícios proporcionados pelas embalagens plásticas. Elas prolongam a vida dos alimentos e

combatem o risco de contaminação, reduzem desperdícios e permitem economia de

combustível no transporte de produtos por serem mais leves. A crise atual do abastecimento de

água potável no estado do Rio de Janeiro foi citada como prova da utilidade das combatidas

garrafas de PET. "Alguém tem coragem de beber âgua da torneira no Rio?", perguntou Madi,

do Ital/SAA.

Para o especialista, os governos adoram proibir e não gostam de educar. "Seria muito

mais útil esclarecer as pessoas sobre os benefícios de se fazer o resgate correto das embalagens

usadas do que gerar clima negativo por meio da disseminação de notícias que nem sempre são

verdadeiras".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Estimular o debate com pautas de difusão

do conhecimento do Ital por meio de seus porta-vozes..

RISCOS À fVfnCnM: Praticamente inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A importância dos investimentos em PD&I, das embalagens

plásticas no prolongamento da vida dos alimentos e no combate ao risco de contaminação.

A lembrança do conceito de economia circular, da educação ambiental e da coleta seletiva.
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Cargo News OL - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo destaca ações no

Dia Mundial da Agricultura

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2110312020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Cargo News OL, do segmento de logística em Campinas, ressalta que, 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 ressalta algumas de suas

ações em prol do desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira, levando critérios de

sustentabilidade econômica, social e ambiental.

De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola (Iea-Apta), os principais

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

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

No correr do texto, as atividades do Ital são descritas nas ações gerais da Secretaria da

Agricultura que 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.

O texto informa que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo conta com seis Institutos e 11 Polos Regionais de pesquisa ligados à Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que desenvolvem pesquisas para todo o agronegócio. Em

2019,438 mil análises laboratoriais foram realizadas pela Apta, número 7o/o superior ao ano de

2018.

Na reportagem, destacam-se as ações do Instituto Agronômico, Instituto Biológico,

Instituto de Zootecnia e Instituto de Pesca. Juntando as competências de diversas áreas do

agronegócio, a Apta Regional, que é formada por 16 Unidades de Pesquisa espalhados por todo

o Estado de São Paulo, gera tecnologias e presta serviço para todo o setor de produção, com

soluções acessíveis a pequenos, médios e grandes empresários rurais
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Naponta da cadeia, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) realizaatividades

de pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas

áreas de embalagem e de transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas. O

Instituto concentra suas atividades em três áreas especializadas em tecnologia, ciência e

qualidade de alimentos e embalagens. O Ital também oferece serviços de consultoria,

capacitação e análise para empresas, com garantia de isenção e competência, informa o texto

no parâgrafo destinado ao instituto.

O texto då'reportagem prossegue descrevendo as contribuições do IEA e das

coordenadorias (CDRS, CDA e Codeagro) e dos extensionistas rurais na agricultura paulista.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Contribuir paîa a ditusão da informação

dirigindo pautas gerais e segmentadas para ampliar a comunicação de que apesar das

restrições impostas pela Covid o instituto continua prestando determinados serviços que

devem ser discriminados de forma clara e transparente. O mesmo vale para os serviços

interrompidos temporariamente.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Texto de orientação pública. Demonstra o alinhamento dos

institutos da Apta na preservação da saúde pública e na prestação de serviços.
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Amanhecer das Notícias OL - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

destaca ações no Dia Mundial da Agricultura

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

22t0312020ANALISE DIARIA

Análise:

No Amanhecer das Notícias OL, de Campinas, a reportagem distribuída pela assessoria

de comunicação da Pasta, informando que, em meio a situação de combate ao Covid-19

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

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

sustentável da agricultura brasileira.

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.

No correr do texto, as informações são repetidas mencionando que atividades do Ital

são descritas nas ações gerais da Secretaria da Agricultura que 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.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo conta com seis

Institutos e 11 Polos Regionais de pesquisa ligados à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta), que desenvolvem pesquisas para todo o agronegócio. Em 2019,438 mil

análises laboratoriais foram realizadas pela Apta.

A matéria reforça a atuação do Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de

Zootecnia e Instituto de Pesca. O esforço geral para somar as competências de diversas áreas

do agronegócio.

Completa a cadeia, o Instituto de Tecnologia de Alimentos

atividades de pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica,

(r -Apta) que realiza

e difusão do k
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conhecimento nas áreas de embalagem e de transformação, conservação e segurança de

alimentos e bebidas. O Instituto concentra suas atividades em três áreas especializadas em

tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e embalagens. O Ital também oferece serviços de

consultoria, capacitação e análise para empresas, com garantia de isenção e competência,

informa o texto no parâgrafo destinado ao instituto.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Criação de pautas gerais e segmentadas para

ampliar a comunicação do Ital. Demonstrar que o Instituto, apesar das restrições impostas

pela Covid, continuaprestando determinados serviços que devem ser discriminados de forma

clara e transparente. O mesmo vale para os serviços interrompidos temporariamente.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Texto demonstra o alinhamento dos institutos da Apta na

preservação da saúde pública e na prestação de serviços paraa sociedade e setor privado.
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Datagro - Agricultura de SP mantém pesquisas e prestagão de serviços para o setor de

produção

Notícias Agrícolas OL - SP: Sec. de Agricultura toma medidas de prevenção e mantém

pesquisas e prestação de servigos parao setor de produção

AVI Site - SP: Secretaria de Agricultura e Abastecimento toma medidas de prevenção

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

26t03t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

A pandemia do coronavírus (Covid-l9) 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 gararúir 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 garantir 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 Govemo do Estado e da Secretariade Agricultura -- mas

com critérios que permitem a continuidade dos serviços essenciais prestados pelas instituições

científicas ligadas ao setor dos agronegócios, informam três veículos online segmentados, de

Campinas e Barueri, AVI Site, Notícias Agrícolas e Datagro.

Com diferenças no título, o texto apresenta o mesmo conteúdo do release da assessoria

de imprensa da Secretaria da Agricultura e informa que os seis Institutos e I I Polos Regionais

de pesquisa ligados à Apta ftzerarn uma análise criteriosa para que grande parte de seus

servidores fossem colocados em regime de teletrabalho. 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 com as de Antonio Batista

. Filho, coordenador da Apta.
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O texto descreve os trabalhos relacionados ao Instituto Biológico,Instituto de Economia

Agrícola, Instituto Agronômico, Instituto de Zootecnia e Instituto de Pesca que serão mantidos.

No Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta) também estão mantidas as

atividades essenciais de pesquisa e prestação de serviço para a indústria de alimentos. "Nossa

preocupação é não perder pesquisas científicas que estão sendo conduzidas no Ital e ftnalizar

os serviços tecnológicos já contratados pela indústria de alimentos e que contam com os

resultados do Instituto neste momento de crise. Estamos tomando todos os cuidados e

reduzimos ao máximo a circulação de pessoas dentro da nossa unidade. Continuamos atendendo

nossos clientes pelos meios eletrônicos e realizando as atividades administrativas e de pesquisa

na modalidade de teletrabalho", diz EloísaGarcia, diretora-geral do ltal.

Os seis Institutos de Pesquisa ligados à Apta também fecharam suas bibliotecas,

localizadas em Campinas, São Paulo e Nova Odessa. Os cursos de pós-graduação oferecidos

pelo IAC, IB, Ital, IP eIZ também tiveram aulas presenciais suspensas, assim como viagens e

reuniões presenciais internas e externas na Apta, conclui a reportagem.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar ditusão da informação dirigindo

pautas gerais e segmentadas. Manter a postura de transparência e correção nas informações

sobre atividades desenvolvidas no Instituto.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem, é orientação pública.

PONTOS POSITIVOS: Demonstra o alinhamento dos institutos daAptanapreservação da

saúde pública e na prestação de serviços.
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Revista Embanews - A Logística e suas Interações com as Embalagens - Parte I

Revista Avicultura Industrial - Embalagens termoformadas prolongam o tempo de

prateleira em produtos cárneos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

3u03t2020ANÁLISE DIÁRIA
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Análise:

Na revista Avicultura Industrial, de Itu, destaque para areportagem de Caroline Mendes

sobre as embalagens termoformadas. Léa Mariza de Oliveira, do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea), ligado ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é entrevistada com Assunta Napolitano

Camilo, diretora do Instituto de Embalagens.

Na revista Embanews, espaço para o artigo da pesquisadora do CetealItal, Ana Paula

Reis Noletto, que é um resumo do "Capítulo 1: A logística e suas interações com as

embalagens" do livro "Embalagem na logística urbana: conceitos, métodos e práticas", de

autoria de Ana Paula com parceiros da Unochapecó e Unicamp.

Na Avicultura.Industrial, são apresentadas as vantagens das embalagens termoformadas

aos produtos cámeos. Segundo o texto, ela possibilita, por exemplo, a adição de aditivos ao

processo, mantendo a cor vermelha da carne por um período maior, além de permitir autilizaçäo

de vácuo.

"IJma das vantagens é a conveniência devido à praticidade no uso. No caso das

embalagens termoformadas semirrígidas, o contato entre o produto e as paredes da embalagem

dificulta a perda de líquido por parte do produto e minimiza o espaço livre, o que contribui

positivamente para a '-ida de prateleira do item acondicionado", explica a pesquisadora Léa de

Oliveira.

Léa, do Cetea/M. explica ainda que com relação às

responsáveis pela vida de prateleira de uni produto são as
\
l

embal os principais fatores

de barreira do seu
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material e a qualidade de fechamento. "Contudo, a redução do espaço livre proporcionada pelo

contato embalagem termoformada semirrígidaþroduto contribui para aumento de vida de

prateleira do item embalado", completa a pesquisadora do CeteaJltal.

Na primeiraparte do artigo da pesquisadora Ana Paula Noleto, as embalagens unitizadas

têm um papel muito importante no transporte, na movimentação e îa armazenagem de produtos

e permitem economia de escala, de escopo e de densidade nas operações logísticas. Entre as

operações típicas de logística estão a consolidação e o fracionamento. Nesses dois tipos de

operação, o papel das embalagens unitizadas é essencial.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O volume de publicação de artigos assinados

por profissionais da ârea técnica do Instituto se mostra eficiente e a estratégia deve ser

estimulada e reconhecida. Embalagens, reciclagem e segurança alimentar são temas de

interesse coletivo e cidadão.

RISCOS À fVf.tCnM: Não há risco à imagem do Ital em exposição contributiva na difusão

das normas do Mercosul e da Anvisa relativas às embalagens celulósicas recicladas. E

utilidade pública.

PONTOS POSITMS: Artigos assinados abrem espaço de visibilidade positivaparaoltal

e demonstrarn a capacitação técnica da sua equipe.
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2A+Alimentos - Ital oferece bolsas de pós-doutorado em microbiologia e biologia

molecular e em aproveitamento de subprodutos da indústria de frutas e hortaliças

Destaques do dia

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

02t04t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No portal 2A+Alimentos, destaque para "Ital oferece bolsas de pós-doutorado em

microbiologia e biologia molecular e em aproveitamento de subprodutos da indústria de frutas

e hortaliças"' O texto informa que candidatos devem ter doutorado concluído há menos de sete

anos em área relacionada; que as inscrições estão abertas até 3 e20 de abril, respectivamente,

Microbiologia de Alimentos e Biologia Molecular e Aproveitamento de Subprodutos da

Indústria de Frutas e Hortaliças.

Os selecionados atuarão nos centros de tecnologia de Carnes (CTC) e de Frutas e

Hortaliças (Fruthotec) da instituição, em Campinas (SP). No CTC, o bolsista se dedicará ao

desenvolvimento de técnicas de biologia molecular aplicadas à identificação e quantificação de

patógenos de interesse em produtos cárneos curados,'enquanto no Fruthotec o selecionado

atuaút na produção de ingredientes e/ou produtos funcionais a partir de subprodutos do

processamento de frutas e hortaliças, com ênfase na avaliação de processos, características

fisico-químicas e tecnológicas, retenção de nutrientes e estabilidade, informa o texto.

Financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São paulo (Fapesp),

através do Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP) do ltal, as bolsas têm

duração de 12 meses com valor mensal de R$ 7.373,10, isento de imposto de renda, e uma

reserva técnica equivalente a 15%o do valor anual para atender a despesas imprevistas e

diretamente relacionadas à atividade de pesquisa.

No processo seletivo da primeira bolsa, serão considerados os candidatos graduados em

Ciências Biológicas ou áreas afins com doutorado em Biologia Funcional ou Molecular ou áreas

afins, enquanto no da segunda bolsa exige-se graduação em a de Alimentos,
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Engenharia Química, ciência de Alimentos ou áreas afins e doutorado em Engenharia,
Tecnologia ou Ciência de Alimentos ou áreas afins.

são requisitos para ambas as oportunidades comprovação de experiência em uso de
ferramentas estatísticas para processamento e análises de dados e produção científica em
periódicos indexados, além de conhecimento da língua inglesa para leitura, redação científica
e conversação e habilidade em trabalhar de forma independente e em colaboração com grupo
de pesquisa multidisciplinar.
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alimentícia,

IMPRENSA:

aoJ leigopúblicountopara confusãoevitarnos textosser explicadomelhordeveaprovado
candidatoreceSA pelobidoboldavalorosqulsape ensinodeindústria

dasegmentadosem velculosespaços divulgaçãodebuscandoseguirdevepós-doutorado
debolsasduasdasda ofertadivulgaçãoADEASSESSORIADEESAÇO

RISCOS À TVTACNM: NãO

trata-se de um compromisso

Pesquisa (PDIP).

há risco à imagem do ltal. Mais do que uma oferta de bolsas,
estabelecido no prano de Desenvorvimento Institucional de

transferência

atuação.de
e localecurso bolsadavalordoa duraçãornscrição,paranecessáriasAScom informações

.¡untamentecoffer textoS no dosao destacadoconhecimentoe deamovaçãoa
pesqulsa,aestímulono otítulo.JaressaltadaebolsasdasofertaAoSPOSITIVPONTOS
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Jovem Pan Blogs - Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis: o

novo agronegócio.

Rádio Jovem Pan AM - A Hora do Agronegócio

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

07104t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em fala no programa de rádio da Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, e com a

transcrição no blog da emissora, o âncora José Luiz Tejon enaltece o agronegócio e a plataforma

Biotecnoló gica Inte grada de Ingredientes S audáveis.

O âncora comentou que "nas grandes crises surgem grandes soluções". O apresentador

informou que está nascendo um movimento de inovações do agronegócio que vai tomar uma

gigantesca força no pós Coronavírus, destacando o mercado global de ingredientes

alimentícios, "o invisível da nutrição", pontuando que o novo agronegócio será chamado de

saúde.

E quem produzir ingredientes nutricionais para os alimentos criará um novo e poderoso

agronegócio. Invisível, onde gramas valerão ouro. Então aí vem o lado criador do Brasil. Está

sendo criado e lançado um consórcio pré-competitivo, reunindo a inteligência brasileira e

internacional numa Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis (pBIS)

com a participação da Fapesp, Unicamp, USP, Ital, Apta e a Secretaria de Agricultura do Estado

de São Paulo.

O investimento será 70Yo do Governo do Estado de São Paulo e 30Yo da iniciativa

privada, que poderá usufruir dos resultados da pesquisa. A sede física será no Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), em Campinas, com laboratórios e plantas-piloto na Unicamp,

USP, e ainda com um Conselho Internacional dos centros mais avançados nessa pesquisa do

mundo como Peter Eisner do Instituto Fraunhofer de Hanover, Al
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Temos hoje uma falta de ingredientes nacionais competitivos e de alta performance

tecnológica, numa sociedade cadavezmais necessitada de ver alimentos contendo ingredientes

paraa saúde e na luta contra as doenças crônicas como diabetes, obesidade e outras.

O consórcio terá quatro plataformas: síntese de lipídeos; obtenção de extratos fenólicos;

desenvolvimento e produção de pré-bióticos; e novas fontes de proteínas vegetais. As empresas

participantes terão direito de licenciar tecnologias desenvolvidas.

Tejon conclui afirmando que na história da humanidade, as enfermidades provocaram

grandes mudanças no mundo. E dessas mudanças novos conhecimentos e novos ciclos

científicos e econômicos surgiram. E conclama: A Hora do Novo Agronegócio, plataforma

Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis. Procure no Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital). A inovação já está ali.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Criar novas pautas para destacar a as novas

tecnologias desenvolvidas por meio da Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis com o envio para veículos segmentados, voltados para o agronegócio e para o

setor de alimentos.

RISCOS À fVf¡,CnM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: A criação da Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

saudáveis é ressaltada nas veiculações com amplo destaque para o Ital.
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Análise:

Destaque positivo para o Ital na reportagem do Nova Família OL, Sao paulo, .,páscoa:

qualidade do chocolate exige cuidados da produção ao consumo" com informações prestadas

pelo pesquisador Valdecir Luccas, que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate
(Cereal Chocotec) do Ital.

O texto abre relatando que a quantidade e variedade de chocolate no mercado brasileiro
é uma grande tentação para apaixonados por doce, especialmente em época de páscoa aliada à

quarentena diante da pandemia da Covid-I9, mas nem sempre o consumidor está atento às

características fundamentais e às condições de armazenamento do produto para apreciá-lo com
qualidade.

Com unidade especializada em pesquisa e desenvolvimento de cereais e chocolate há
mais de duas décadas, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, destaca pontos a serem levados em

consideração na compra e no consumo.

"Basicamente o chocolate é elaborado à base de massa ou líquor e manteiga de cacau

com ingredientes como açucat,leite em pó, emulsificantes e aromatizantes, podendo conter
ainda outras gorduras vegetais", explica o pesquisador valdecir Luccas.

O especialista apresenta uma série de dicas e cuidados sobre a fabricação, abordando

questões como formulações,prazo de validade, transporte e armazenamento.

No caso de produtos recheados, a validade está relacio nada ao tipo de recheio',, pontua

o especialista, que frisa a necessidade do cumprimento da legislação no

pela Agência Nacional de vigilãncia Sanitária (Anvisa) em 2005

264 estabelecida

ser denominado
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Nova Família OL - Páscoa: qualidade do chocolate exige cuidados da produção ao

consumo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

10t04/2020ANÁLISE DIÁRIA
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chocolate, o produto deve possuir no mínimo 25o/o (9/100 g) de sólidos totais de cacau na

formulação, sendo que o chocolate branco precisa apresentar 20% (gll00 g) de sólidos totais

de manteiga de cacau", especifica.

"Páscoa é momento de união, sobretudo em contextos particulares como o que estamos

vivendo, mas precisamos lembrar que o chocolate é um alimento indulgente, com alto valor

calórico, portanto deve ser consumido com moderação. Escolher o tamanho do ovo adequado

para o consumo individual ou de toda a família permite evitarmos o desperdício, uma prëúica

de consumo consciente", ftnaliza Luccas.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Em tempos de crise sanitaria e econômica,

a difusão do conhecimento do Ital na érrea de chocolates pode ajudar as pessoas a

empreenderem ou melhorarem um negócio do ramo. Textos com fotos e um roteiro de

informações podem despertar a atenção de editores e atrair mais leitores.

RISCOS À fVfnCnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: O texto apresenta dicas tanto para quem produz como para quem

consome, em texto de fácil entendimento.
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Revista Plástico Moderno Web - Embalagem: Setor precisa investir mais na inovação de

produtos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1U04t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Ganha nova veiculação na versão web da Revista Plástico Moderno, a reportagem

"Embalagem: Setor precisa investir mais na inovação de produtos", assinada por João Paulo

SaqtlAnna. O texto indica que não está fácil fazer previsões econômicas, mas especialistas

acreditam que até 2024 o segmento'de embalagens no Brasil deve crescer em torno de l,60/o ao

ano. E apresenta a perspectiva de Luis Madi, diretor do ltal, que avaliou que esses números

apresentam grande potencial de crescimento.

Segundo o texto de Sant'Anna, a Associação Brasileira de Embalagens (Abre) não

divulgou o resultado obtido pelo setor no ano passado, mas representantes do setor estimam ter

havido crescimento em torno de lo/o.8m2018, de acordo com a associação, o setor movimentou

R$ 78,5 bilhões. O plástico foi o material mais utilizado, respondeu por R$ 31,4 milhões do

faturamento, em torno de 40o/o do total.

Em encontro promovido em fevereiro pela Associação Brasileira de Máquinas e

Equipamentos (Abimaq) sobre as tendências e desafios da indústria de embalagens, Luís Madi,

diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo, avaliou que esses números apresentam grande

potencial de crescimento.

Para ele, o Brasil, para muitos visto como o celeiro do mundo, poderia se transformar

em supermercado do mundo, passando a oferecer um número bem mais significativo de

produtos processados. Essa evolução significaria avanço importante para a, indústria de

embalagens de alimentos e bebidas fora o potencial de outros ramos industriais, como os de

higiene elimpeza, de cosméticos ou o farmacêutico.
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Para exemplificar, o diretor cita o mercado de água mineral. "Nos Estados Unidos são

engarrafados 52 bilhões de litros, no Brasil engarrafamos 15 bilhões, menos de um terço". Madi

constata os baixos investimentos feitos pela indústria brasileira em inovação, barreira para que

objetivos mais ambiciosos sejam alcançados.

Outro tema debatido durante o encontro promovido pela Abimaq foi a economia

circular, nome dado ao conceito de esgotar as possibilidades de utilização dos produtos e de

reaproveitamento ao máximo das matérias-primas. Ele está sendo difundido em todo o mundo

e gera investimentos nos processos produtivos de inúmeros setores e no comportamento dos

consumidores. O nicho de embalagens é um dos principais focos da estratégia.

Antes de apresentar projetos de marcas importantes, os debatedores ftzeram questão de

defender o uso do plástico. Paru eles, falta conscientização por parte das pessoas sobre os

benefícios proporcionados pelas embalagens plásticas. Elas prolongam a vida dos alimentos e

combatem o risco de contaminação, reduzem desperdícios e permitem economia de

combustível no transporte de produtos por serem mais leves.

Para o especialista, os governos adoram proibir e não gostam de educar. "Seria muito

mais útil esclarecer as pessoas sobre os benefícios de se fazer o resgate correto das embalagens

usadas do que gerar clima negativo por meio da disseminação de notícias que nem sempre são

verdadeiras". Também não faltaram críticas ao pouco investimento feito pelos diferentes níveis

de governo na hora de recolher o lixo. "Apenas 22o/o dos municípios brasileiros possuem

sistemas de coleta seletiva".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Estimular o debate tecnologia de

embalagens com pautas de difusão do conhecimento do Ital por meio de seus porta-vozes.

RISCOS À Wt¡.CnM: Inexistente

PONTOS POSITMS: A importância dos investimentos em PD&I, das embalagens

plásticas no prolongamento da vida dos alimentos e no combate ao risco de contaminação. A

lembrança do conceito de economia circular, da educação ambiental e da coleta seletiva.
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2A+Alimentos OL - Programa de Pós-graduação do ITAL realiza sua primeira defesa

totalmente online

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1510412020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

A primeira defesa de tese totalmente online no Programa de Pós-graduação do Ital,

devido às restrições da Covid, é destaque no 2A+Alimentos, portal de notícias sobre controle

de qualidade e boas práticas na produção de alimentos e bebidas.

A primeira defesa 100% online do Instituto aconteceu no último dia 3l de março. O

mestrando, Caetano Troiani, que teve como tema o aproveitamento de resíduos do

processamento de manga para elaborcção de ingrediente de alto valor nutricional voltado à

alimentação humana, foi aprovado e receberá o título de mestre em Ciência e Tecnologia de

Alimentos.

"A coordenação do Programa, seguindo orientação da CAPES (Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), nos deu a escolha entre adiar a defesa ou

fazê-la por videoconferência", conta Silvia Germer, pesquisadora do ITAL e orientadora de

Troiani no projeto de mestrado. "Decidimos fazer, pois a dissertação jâhaviasido entregue para

a banca, e foi uma alternativa excelente!". Para a orientadora, a defesa utilizando uma

plataforma online funcionou perfeitamente, permitindo a apresentação do trabalho pelo pós-

graduando e a arguição por parte das três integrantes dabanca.

De acordo com a coordenadora do PPG em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Silvia

Tfouni, há mais uma defesa marcada para acontecer no formato online. Apesar de haver essa

alfemativa,no entanto, a tendência é que boa parte dos pós-graduandos aproveite o prazo extra

cedido pela CAPES para aprimorar seus trabalhos antes da defesa.

A pesquisadora do Ital Silvia Germer, explica que o trabalho desenvolvido por Troiani

contou com financiamento da FAPESP. "Analisamos quatro variedades manga utilizadas na
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produção industrial de polpa, atividade que gera até 50o/o de resíduo em relação à massa inicial",

explica. Segundo Silvia, esses resíduos são basicamente cascas, ricas em fibras, e caroços, ricos

em carboidratos e lipídios. Neste estudo, as variedades - Palmer, Haden, Keitt e Espada

vermelha - foram avaliadas, especificamente, quanto ao potencial de aproveitamento da casca.

"Dentre todas, a que se mostrou mais promissora para dar sequência à pesquisa foi a Palmer,

pois é a mais usada na indústria e tem casca rica em vitamina C", diz a orientadora.

Na segunda etapa do estudo, empregaram-se métodos tecnológicos para obtenção de

um purê à base das cascas de manga. A pesquisa testou variações em termos de tempo e

temperatura de secagem para otimizar o processo, buscando maior rendimento e melhor

retenção dos nutrientes. Por fim, identificadas as melhores condições para produzir o

ingrediente, foi feita a cancterização nutricional e tecnológica do produto final.

O texto apresenta como os outros quatro Programas de Pós-graduação oferecidos pelos

Institutos de Pesquisa da APTA também passam por adaptações em seu funcionamento devido

a pandemia.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A divulgação da primeira tese na

modalidade online deve seguir buscando espaços de divulgação em veículos segmentados

da indústria alimentícia, de pesquisa e ensino. Texto coloquial pode atrair atenção de editores

de educação e notícias gerais.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem do Ital.

PONTOS POSITIVOS: A adaptação bem-sucedida do PPG do Ital à restrição imposta pela

pandemiaedeacordocomaCapes.Oestímuloàpesquisa,àinovaçãoeàtransferênciade

conhecimento são destacados no correr do texto, juntamente com as informações do trabalho

apresentado.
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Portal Governo SP - #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

O Veridico - #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom café

Mix Vale - #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom café

Primeira Edição Jornal - #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

Notícias de Campinas - #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

Grupo Rio Claro OL - Saiba identificar e preparar um bom café

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2U04t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Em seis veículos da mídia web regional, na Capital, Rio Claro, Campinas, Osasco e

Cruzeiro, o Ital com um dos únicos laboratórios que certificam as bebidas oferecidas aos

consumidores brasileiros ganha destaque com matéria veiculada apartir do Portal do Governo

de SP, em #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom café.

Em tempos de quarentena e isolamento social, medidas adotadas pelo Governo do

Estado de São Paulo no combate à disseminação do novo coronavírus, o tempo em casa pode

ser utilizado pelos apreciadores de um bom café para conhecer mais sobre esse grão tão

tradicional em nossa cultura, sublinha o texto.

Isso porque o Brasil é o maior produtor de café do mundo, e tem no Instituto

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

Paulo.

No mundo existem diversas espécies de café, porém só duas são amplamente cultivadas:

a do Coffea arabica e a Coffea canephora, explica o texto.

I R,.r. Cunhr Grgo,7OO,7'¡nd¡r I Pinheiros 105421-OO1 5ão Paulo - SP I Brasil

Q ss t 1 3g17Jgoo ''È cdicom.com.¡. ll coruconRÊn¡clA N" 05/2021

fffi COI Comunicrçõo Corporetive CNPJ 19.028.77510001{1
Oc ffiffi,{,



As bebidas de Coffea arábica, ou café arátbica, 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 cafe instantâneo, por ser um grão mais barato, possuir mais cafeína e

principalmente pela cor preta intensa.

Para ajudar o consumidor de café a escolher sua bebida, 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 Brasil, analisando-os através

dos aromas e de seu grau de intensidade.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital/APTA) tem um dos únicos laboratórios

que certificam as bebidas oferecidas aos consumidores brasileiros, e é possível encontrar no

comércio embalagens certificadas com os selos Bronze para cafés tradicionais, selo Pntapara

cafés Superiores e selo Ouro para cafés Gourmet.

O texto remete ao link da Sec. de Agricultura para conferir a reportagem completa e

aprimorar conhecimentos sobre o café.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada com outros

alimentoi e bebidas em datas oportunas. Flencar as atividades principais dos pesquisadores

pode ser um bom começo para o desenvolvimento de novas pautas.

RISCOS À fivfnCnM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Histórico e dicas interessantes sobre cafe que cativam o leitor
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Seu Jomal - Secretaria de Agricultura de SP esclarece dúvidas sobre qualidade e bom

preparo do café

Portal Prudentino - Você sabe preparar um bom cafe? Veja algumas dicas

Mais Expressão OL - Saiba identificar e preparar um bom cafe

AtaNews - #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom cafe

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

22t04t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na web, em quatro veículos regionais, de Araçatuba, Indaiatuba, Presidente Prudente

e Capivari, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) recebem destaque em #FiqueEmCasa: saiba

identificar e preparar um bom cafe.

No Ata New, Araçatuba, e Mais Expressão, Indaiatuba, o texto das matérias tem o

mesmo conteúdo da edição do dia 2l de abril e explica que existem diversas espécies de café,

porém só duas são amplamente cultivadas: a do Coffea arabica e a Coffea canephora.

Já no Portal Prudentino e no Seu Jomal, de Capivari, o pesquisador da APTA, Daniel

Gomes dá algumas dicas para fazer um bom café. A primeira coisa que precisamos é um "bom

café", se for "especial", melhor.

Caso não saiba a procedência ou qualidade dos produtos no mercado, ele sugere a

escolha dos cafés do programa PQC e o consumo preferencialmente de bebidas classihcadas

como "Superior" ou "Gourmet". "Você irá notar a diferença!", afrÍma.

Segunda dica: caso seja um consumidor ávido pela bebida, prefira comprar grãos e moê-

los na hora, para obter o máximo da bebida.
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Terceira dica diz respeito à qualidade da água, evite as cloradas, pois reagem

negativamente com os óleos essenciais da bebida. "LJma pergunta frequente é: podemos ferver

a âglu;a? A resposta é sim, desde que levemente, e sempre deixe a ëryuaparar de borbulhar antes

de usá-Ia", diz.

Quarta dica: existe uma infinidade de métodos'de preparo de cafe, porém a medida

padrão que é quase unanimidade entre as marcas é:4 a 5 colheres (sopa) paracada 1 litro de

água, contudo, segundo os baristas, para um bom café esta medida pode ser dosada em I a 10%

de cafe.

Quinta e última dica: cafés bons dispensam açúcar!

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada com outros

alimentos e bebidas em datas oportunas. Fazer uma ampla relação das atividades dos

pesquisadores pode ser um bom começo para o desenvolvimento de novas pautas.

RISCOS À nVf¡.CnM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: Histórico e dicas interessantes sobre cafe que cativam o leitor.
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Embanews - A Logística e suas Interações com as Embalagens - Parte II

Revista Indústria de Laticínios - Redução de açúcares em iogurtes, leites fermentados e

bebidas lácteas fermentadas

Revista Indústria de Laticínios - Importância das proteínas do leite no sistema imunológico

Doce Revista - De olho no rótulo: Anvisa abre consulta pública para regulamentação de

produtos alimentícios integrais

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

30t04t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Exposição positiva em quatro contribuições de pesquisadores do Ital na difusão do

conhecimento em publicações impressas da mídia segmentada de alimentos e embalagens.

A consultapública abertapelaAnvisapararegulamentação de produtos alimentícios

integrais e na rotulagem dos alimentos contendo cereais é destaque na edição do mês da

Doce Revista com a participação de Elizabeth Nabeshima, pesquisadora que representa o

Ital nas discussões da agência.

Essa agenda regulatória levou à criação, em20l6, do grupo de trabalho de integrais,

coni o qual contribui o Ital através da expertise de pelo menos 15 anos da equipe de

pesquisadores do Cereal Chocotec.

A pesquisadora do Ital avalia que serão necessárias várias adequações em toda a

cadeia desde os moinhos, disponibilizando farinhas integrais em quantidade e qualidade, as

indústrias de panificação e massas alimentícias, oferecendo produtos em conformidade com

as novas especificações, até a academia (institutos de pesquisa e universidades),

subsidiando os ajustes e desenvolvimentos dos produtos com e qualidade para

serem oferecidos aos consumidores.
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Na Revista Laticínios, dois artigos de pesquisadores do Ital recebem relevância. No

Espaço FIL IIDF de Conteúdo Técnico, a "Impoftância das proteínas do leite no sistema

imunológico", das pesquisadoras do Tecnolat, Adriana Torres e Leila Spadoti, em coautoria

com Marco da Gama, pesquisador da Embrapa.

Na mesma revista, na seção Fazer Melhor, a importância da redução do consumo

de açúcares para o controle do crescente número de casos de obesidade, hipertensão,

diabetes fipo 2, doenças cardiovasculares, cáries dentárias, entre outras doenças, no artigo

das pesquisadoras do Ital Patricia Zacarchenco, Adriana Torres, Leila Spadoti, bolsista

PIBITI/CNPq do Tecnolat e Fabiana Trento, da USP, "Redução de açúcares em iogurtes,

leites fermentados e bebidas lácteas fermentadas".

Na revista Embanews, na segundaparte do artigo que trata do papel da embalagem

na logística, destaque para a padronização de caixas de embarque e o controle de modelos

de paletes, que estão relacionados com distribuições unitizadas da carga que representam,

da pesquisadora do Cetea, Ana Paula Reis Noletto.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O volume de publicação de artigos assinados

por profissionais da ârea técnica do Instituto se mostra eficiente e a estratégia deve ser

continuamente estimulada e reconhecida. Embalagens, reciclagem e segurança alimentar são

temas de interesse coletivo. Sessões de media training podem ajudar os pesquisadores a

desenvolverem uma linguagem coloquial no trato de temas científicos com o público leigo e

ampliar a relevância do Ital, na pesquisa e na aplicação do conhecimento em embalagens e

alimentos.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem; no primeiro caso, é uma contribuição do

Ital à consulta pública da Anvisa; no demais, artigos de segurança alimentar e difusão do

conhecimento.

PONTOS POSITIVOS: Artigos assinados abrem espaço de visibilidade positivaparaoltal

e demonstram a capacitação técnica da sua equipe.
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Datagro OL - Métodos de processamento de alimentos permitem maior conservação e

disponibilidade durante o ano todo

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0410512020ANÁLISE: OIÁRTN

Análise:

No online Datagro, a reportagem "Métodos de processamento de alimentos permitem

maior conservação e disponibilidade durante o ano todo" trazosdepoimentos das pesquisadoras

Fiorella Dantas, Sílvia Dantas e Maria Isabel Berto, em difusão do conhecimento, sobre

técnicas de conservação e segurança alimentar.

O texto esclarece que aliado a uma alimentação diversificada composta por verduras,

legumes e frutas frescas, grande parte dos produtos alimentícios que encontramos nos

supermercados passam por diferentes processos de industrialização antes de chegar até as

prateleiras. Dentre os diversos objetivos do processamento, talvez o mais importante seja

conservar por mais tempo o alimento, mantendo suas características sensoriais (aroma, sabor,

textura, etc.) e, principalmente, impedindo que se deteriore ou cause problemas de saúde ao

consumidor.

"Alimento de vida longa é um alimento modificado do seu estado original por meio de

uma variedade de processos com a finalidade de conservação", afirmam Fiorella Dantas e Sílvia

Dantas, pesquisadoras do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

De acordo com as especialistas, o princípio básico das tecnologias de conservação é

conter ou eliminar micro-organismos deterioradores dos alimentos, seja destruindo as células

microbianas, eliminando uma ou mais das condições favoráveis ao seu desenvolvimento, ou

adicionando ao produto substâncias que impeçam sua multiplicação. "Temos disponíveis pelo

menos 21 métodos de conservação, desde os mais simples, como adição de açucar, salga,

secagem, fermentação e cura, até os mais complexos, como estenlização, alta pressão e

irradiação", elucidam as pesquisadoras do ltal. "Muitos desses utilizamos em casa
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quando fazemos um doce ou uma geleia, por exemplo, outros sáo rcalizados somente na

indústria porque requerem equipamentos específicos", ponderam.

Apesar de todos os benefícios apontados, há algumas questões que, por vezes, são

levantadas quanto aos processos de conservação. Uma delas é se esses processos poderiam

acarretar perdas na qualidade nutricional do alimento. Segundo Maria Isabel Berto, também

pesquisadora do Ital, essa preocupação existe e é levada em consideração pela indústria, seja

qual for o método de conservação aplicado.

Um aspecto essencial quando se fala em conservação de alimentos é a correlação entre

os métodos empregados e as embalagens utilizadas. Essa parceria não é feita ao acaso, mas sim

fruto de muita pesquisa científica, e visa estender ao máximo a durabilidade e a qualidade dos

produtos que consumimos. As pesquisadoras ressaltam que o Ital tem importante participação

na pesquisa, desenvolvimento e inovação em processamento de alimentos e embalagens,

contribuindoha 57 anos com a indústria brasileira.

Maria Isabel também realça a relevância da pesquisa científica feita no Instituto em

benefício da sociedade. "A pesquisa com foco no desenvolvimento de processos de conservação

é importantíssima, pois procura desenvolver métodos que tornem os alimentos seguros para o

consumidor, e que, ao mesmo tempo, mantenham suas características nutricionais, sejam mais

práticos de preparar e tenham maior tempo de vida de prateleira".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Em tempo de restrição de circulação,

preparar porta-vozes do Ital para comunicação remota em plataformas de áudio e vídeo

podem ampliar a comunicação dos pesquisadores do Instituto em novas pautas.

RISCOS À fVf¡,CnM: Inexistente, matéria de prestação de serviço

PONTOS POSITIVOS: Relevância da PD&I na conservação e na seguranga alimentar e

a correlação entre os métodos empregados e as embalagens utilizadas.

þ.
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Revista Analytica - Métodos de processamento aumentam conservação e disponibilidade

dos alimentos

Sucesso no Campo - Métodos de processamento de alimentos permitem maior conservação

e disponibilidade

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

05t05t2020ANÁLISE: UÁru¡.

Análise:

Na web, Sucesso no Campo, de Jataí (GO), e a Revista Analytica, do setor de controle

de qualidade industrial, São Paulo, publicam a reportagem sobre métodos de processamento de

alimentos que permitem maior conservação e disponibilidade.

O texto distribuído pela assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de

Agricultura e Alimentos segue ressaltando as informagões das pesquisadoras do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), Fiorella Dantas, Sílvia Dantas e Maria Isabel Berto.

O princípio básico das tecnologias de conservação é conter ou eliminar micro-

organismos deterioradores dos alimentos, seja destruindo as células microbianas, eliminando

uma ou mais das condições favoráveis ao seu desenvolvimento, ou adicionando ao produto

substâncias que impeçam sua multiplicação. "Temos disponíveis pelo menos 21 métodos de

conservação, desde os mais simples, como adição de açúcar, salga, secagem, fermentação e

cura, até, os mais complexos, como esterilização, alta pressão e irrudiação", elucidam as

pesquisadoras do Ital. "Muitos desses métodos utilizamos em casa quando fazemos um doce

ou uma geleia, por exemplo, outros são rcalizados somente na indústria porque requerem

equipamentos específrcos", ponderam Fiorella Dantas e Sílvia Dantas.

Apesar de todos os benefícios apontados, há algumas questões que, por vezes, são

levantadas quanto aos processos de conservação. Uma delas é se esses processos poderiam

acarretar perdas na qualidade nutricional do alimento. Segundo Isabel Berto, também
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pesquisadora do Ital, essa preocupação existe e é levada em consideração pela indústria, seja

qual for o método de conservação aplicado.

Um aspecto essencial quando se fala em conservação de alimentos é a correlação entre

os métodos empregados e as embalagens utilizadas. Essa parceria não é feita ao acaso, mas sim

fruto de muita pesquisa científica, e visa estender ao máximo a durabilidade e a qualidade dos

produtos que consumimos. As pesquisadoras ressaltam que o Ital tem importante participação

na pesquisa, desenvolvimento e inovação em processamento de alimentos e embalagens,

contribuindo hâ 57 anos com a indústria brasileira.

A Revista Analytica aponta na fonte de informações o Ital, texto de Gustavo Almeida e

edição por Jaqueline Harumi.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Preparar e desenvolver as habilidades de

porta-vozes do Ital para comunicação remota em plataformas de áudio e vídeo, uma

tendência em tempos de restrição de circulagão. Participações em programas de rádio e

televisão devem ser consideradas como oportunidades para ampliar a difusão do

conhecimento.

RISCOS À fVUCnM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Relevância da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na

conservação e na segurança alimentar e a correlação entre os métodos empregados e as

embalagens utilizadas. A matéria reforça a posição do Ital nesta área do conhecimento.
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Portal2A+Alimentos - Regulamentação de produtos alimentícios integrais é tema de

consulta pública da Anvisa

Agroanalysis - Ciência gerando renda no agro

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

08t0st2020ANÁLISE: UÁNT¡.

Análise:

Na edição impressa de maio da Revista Agroanalysis, da FGV, em "Ciência gerando

renda", destaque para o Ital no artigo do embaixador especial da FAO, ex-ministro, coordenador

do Centro de Agronegócios da FGV e titular da câtedra de Agronegócio na Esalq Roberto

Rodrigues. O NPOP e a PBIS são apontados na iniciativa "Ciência para o desenvolvimento",

do Governo do Estado e da Fapesp, para que o trabalho de pesquisa resulte em investimentos

lucrativos para empreendedores brasileiros. No 2A+Alimentos, a reportagem sobre a consulta

pública da Anvisa até 15 de junho pata a regulamentação de produtos alimentícios integrais tem

a parlicipação de Elizabeth Nabeshima, pesquisadora que representa o Ital nas discussões.

No Agroanalysis, Roberto Rodrigues lembra da importância do "Ciência para o

Desenvolvimento" para a agricultura, mas também para outras ateas, como saúde, energia,

segurança e desenvolvimento econômico. Ressalta que cada uma das propostas, elaboradas em

conjunto por diversas instituições acadêmicas trabalhando em rede (cada qual contribuindo com

a sua especialidade), dará origem a um Núcleo de Pesquisa Orientada a Problemas QTIPOP),

com participação da iniciativa privada também, até porque o objetivo hnal dos trabalhos é

"transformar ciência em dinheiro", como define a apresentação da chamada.

Um NPOP já formado com esse propósito de transformar conhecimento em negócio é

a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS), liderada pelo

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Campinas (FEA/ Unicamp) e pela de Engenharia de Lorena

(EEL/USP) , mas trazendo a bordo instituições como o Instituto (IAC), o Instituto
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de Economia Agrícola (IEA) e a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

(Unesp), relata o texto. A ideia é produzir ingredientes nacionais a partir de resíduos do nosso

agro para substituir os importados.

No 2A*Alimentos, a pesquisadora Elizabeth Nabeshima explica que toda

regulamentação que está sendo proposta pela Anvisatraz o conceito internacional de farinha de

grão inteiro e avalia que serão necessárias várias adequações em toda a cadeia. Ela ressalta o

esforço conjunto de representantes de ensino e pesquisa, da indústria e dos consumidores. Um

dos trabalhos apontados é o "Efeito da substituição da farinha refinada pela integral sobre as

propriedades tecnológicas e sensoriais", resultado de estudo teórico-prático a partir de projeto

de pesquisa rcalizado na planta-piloto de biscoitos do Cereal Chocotec.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A consulta pública da Anvisa é uma

oportunidade para o Ital tornar-se mais conhecido do público geral, além das empresas. O

papel da pesquisa e dos trabalhos desenvolvidos pelo Cereal Chocotec podem ganhar mais

relevância com o oferecimento da pauta no contexto da segurança alimentar. O artigo de

Roberto Rodrigues pode ter divulgação ampliada. Um contato com ele e com a revista são

necessários. O potencial da PBIS precisa ser traduzido além do interesse do segmento

industrial para o entendimento geral do papel dos centros de pesquisas e inovação como

base do desenvolvimento sustentável, inspirando artigos e reportagens.

RISCOS À tUACnM: Inexistente, as informações são de prestação de serviço.

PONTOS POSITIVOS: Artigo esclarecedor sobre a importância da pesquisa e do

conhecimento aplicado gerando valor com a PBIS como primeira consequência do NPOP.

Contribuição relevante da representante do Ital na consulta pública da Anvisa alertando

para as principais questões de um novo padrão.
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Portal2A+Alimentos - Métodos de processamento de alimentos permitem maior

conservagão e disponibilidade durante o ano todo

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

09105t2020ANALISE: DIARIA

Análise:

Ganha nova veiculação no Portal 2A+Alimentos a reportagem "Métodos de

processamento de alimentos permitem maior conservação e disponibilidade durante o ano

todo", quetraz os depoimentos das pesquisadoras Fiorella Dantas, Sílvia Dantas e Maria Isabel

Berto sobre técnicas de conservação e segurança alimentar.

O texto esclarece que aliado a uma alimentação diversificada composta por verduras,

legumes e frutas frescas, grande parte dos produtos alimentícios que encontramos nos

supermercados passam por diferentes processos de industrialização antes de chegar até as

prateleiras. Dentre os diversos objetivos do processamento, talvez o mais importante seja

conservaÍ por mais tempo o alimento, mantendo suas características sensoriais (aroma, sabor,

textura, etc.) e, principalmente, impedindo que se deteriore ou cause problemas de saúde ao

consumidor.

De acordo com as especialistas, o princípio básico das tecnologias de conservação é

conter ou eliminar micro-organismos deterioradores dos alimentos, seja destruindo as células

microbianas, eliminando uma ou mais das condições favoráveis ao seu desenvolvimento, ou

adicionando ao produto substâncias que impeçam sua multiplicação.

Apesar de todos os benefícios apontados, há algumas questões que, por vezes, são

levantadas quanto aos processos de conservação. Uma delas é se esses processos poderiam

acarcetar perdas na qualidade nutricional do alimento. Segundo Maria Isabel Berto, também

pesquisadora do Ital, essa preocupação existe e é levada em consideração pela indústria, seja

qual for o método de conservação aplicado.\.
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Um aspecto essencial quando se fala em conservação de alimentos é a correlação entre

os métodos empregados e as embalagens utilizadas. Essa parceria não é feita ao acaso, mas sim

fruto de muita pesquisa científica, e visa estender ao máximo a durabilidade e a qualidade dos

produtos que consumimos. As pesquisadoras ressaltam que o Ital tem importante participação

na pesquisa, desenvolvimento e inovação em processamento de alimentos e embalagens,

contribuindo hâ 57 anos com a indústria brasileira.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: As técnicas de conservação - 21 métodos,

desde os mais simples, como adição de açúcar, salga, secagem, fermentação e cura, até os

mais complexos, como esterilização, alta pressão e irradiação - podem se desdobrar em

novas pautas. Além das publicações segmentadas da indústria da alimentação, o mercado

editorial para pequenos empreendedores pode ser fonte de divulgação.

RISCOS À fVf¡.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: A importância dos investimentos em PD&I, das técnicas de

conservação e das embalagens são destacadas no texto. O conteúdo combina informação

técnica e explica os cuidados para a segurança alimentar.
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Guialat - Indústria inova em processos de conservação de alimentos

Estado de Minas OL - Indústria inova em processos de conservação de alimentos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

t2t0st2020ANÁLISE: UÁNTI

Análise:

Em nova abordagem, as versões na web de O Estado de Minas e o Guialat publicam

"Indústria inova em processos de conservação de alimentos" com contribuições das

pesquisadoras Fiorella Dantas e Sílvia Dantas. O Estado de Minas destaca no subtítulo: Leite

pode passar por vários processos, como esterilização, que dâ ao produto vida útil de alguns

lnESES

Os textos seguem na linha de que aliado a uma alimentação diversificada composta por

verduras, legumes e frutas frescas, grande parte dos produtos alimentícios encontrados nos

supermercados passam por diferentes processos de industrialização antes de chegar até as

prateleiras.

De acordo com as especialistas, o princípio básico das tecnologias de conservação é

conter ou eliminar micro-organismos deterioradores dos alimentos, seja destruindo as células

microbianas, eliminando uma ou mais das condições favoráveis ao seu desenvolvimento, ou

adicionando ao produto substâncias que impeçam sua multiplicação.

Praticamente todos os alimentos podem passar por algum processo que vise sua maior

conservação. "A escolha do melhor método", explicam as pesquisadoras, "depende do que se

deseja no produto final". 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 desperdício e melhor

[.
1YJ\

I

aproveitamento dos alimentos - o que reduz o impacto ambiental
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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 rcduz a

perecibilidade.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Textos curtos têm maior chance de

veiculação e leitura. Elencar ariqueza das informações e realizações dos pesquisadores do

Ital em textos dirigidos podem contribuir para o reconhecimento e circulação dos

propósitos do instituto.

RISCOS À nUnGnU: Não há riscos diante da natureza científica das técnicas

informadas.

PONTOS POSITIVOS: Conquista de espaço além do Estado, em veículo de prestígio em

Minas Gerais. Texto focado na conservação de alimentos. O conteúdo combina informação

técnica e explica os cuidados para a segurança alimentar. As contribuições do

processamento de alimentos 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.
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CrazyKiwi OL - Pesquisa aponta aumento de preparo de alimentos em casa

Notícias Agrícolas OL - Pesquisa aponta aumento de preparo de alimentos em casa e

preocupação com higiene e limpeza do foodservice

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1310512020ANALISE: DIARIA

Análise:

A cada 100 consumidores, 74 se sentem mais seguros preparando comida em casa,

diante da pandemia de Covid, aponta pesquisa da QualiBest, publicada em texto distribuído

pela Secretaria de Agricultura com dicas de higienização, embalagem e armazenamento de

alimentos da pesquisadora Claire Sarantópoulos, do ltal, vinculado à Apta, registram o Notícias

Agrícolas e o Crazy Kiwi, de São Paulo e Campinas.

Diante dessa mudança de comportamento, num novo contexto que norteará novas

pesquisas de consumo, especialista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo alerta para a necessidade de atenção também à qualidade da alimentação feita em

casa, aliando menos idas ao foodservice à segurança e à variedade nutricionais, pois as boas

práticas exigidas devem ser aplicadas adequadamente pelo consumidor.

A primeira recomendação é higienizar constantemente paredes, prateleiras e gavetas da

geladeira assim como os alimentos que serão colocados em seu interior, secando-os

previamente. Frutas e hortaligas, por exemplo, devem ser higienizadas deixando-as de molho

em solução de hipoclorito de sódio (l colher para I litro de âgta) por cerca de 15 minutos.

Depois devem ser enxaguadas em água corrente e secas em pano limpo ou papel toalha e

armazenadas em sacos plásticos para protegô-las da desidratação. "Transfira para sacos de uso

doméstico ou higienize e seque os que vieram do supermercado", orienta a pesquisadora Claire

Sarantópoulos.

Temperatura e organização da geladeira, ordem de consumo, cozimento,

variada, vegetais e carnes congeladas e até mesmo 'carnes ve para o público vegetariano
(
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e vegano. "São produtos seguros e nutricionalmente bons, desde qtJe armazenados ao abrigo da

luz e do calor", afirma a pesquisadora, que ressalta o papel do Ital no desenvolvimento constante

de novas embalagens e métodos de conservação junto ao setor alimentício, contando inclusive

com um Grupo Especial de Segurança de Alimentos. "Não podemos esquecer de sempre

conferir e respeitar a validade dos produtos declarada nas embalagens", frisa.

O texto relata que outra forma de garantir a proteção à saúde humana está no

acompanhamento da movimentação dos alimentos frescos ao longo da cadeia de

comercialização, trabalho realizada pela Secretaria através das coordenadorias de Defesa

Agropecuária e de Desenvolvimento Rural Sustentável com o Caderno de Campo, que registra

a rotina de uma produção agropecuária, e a Cartilha Prâtica sobre Rastreabilidade e Rotulagem

para o Produtor Rural, que facilita o preenchimento das planilhas e demais informações do

Caderno como a identificação do produtor e da propriedade, o croqui da étrea de plantio e os

registros da aplicação de insumos agrícolas, da colheita e fichas de compradores.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada em outros

veículos oportunamente com abordagens de serviços. Elencar as atividades principais dos

pesquisadores e tê-las sempre à mão pode ser um bom começo para o desenvolvimento de

novas pautas no atendimento a jornalistas.

RISCOS À fVf¡,CnM: Não há riscos à imagem do Ital no noticiário do dia.

PONTOS POSITIVOS: Ital matca presença nas iniciativas da Secretaria da Agricultura,

contribuindo com sua expertise na segurança alimentar e transforma conteúdo técnico em

dicas para o dia a dia de quem prepara os próprios alimentos em casa.
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FoodSafetyBraztl - Amostragem de ar em ambientes de produção de alimentos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

15t05t2020ANALISE: DIARIA

Análise:

No site FoodSafetyBrazrl, dedicado à segurança de alimentos, estudo do Ital - que

avaliou duas técnicas de monitoramento microbiológico de ar - embasa artigo de Luis Henrique

da Costa, Gerente Field Marketing América Latina da Merck S.A.

De acordo com a OMS, mais de 50% dos locais fechados têm ar de má qualidade, o que

se deve principalmente à má higienização dos aparelhos de ar-condicionado e a falta de controle

periódico sobre as possíveis fontes de contaminação.

A sanitização é uma etapa indispensável aos procedimentos de higienização em

ambientes, especialmente sob ar-condicionado.

Um estudo publicado no 10o Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica, em

agosto de 2076, realizado pela equipe do Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas -
SP .iuntamente com técnicos da Merck S.A, avaliou duas técnicas de monitoramento

microbiológico de ar: técnica de sedimentação passiva em placas de ágar e técnica de

compactação de partículas de ar por aspiração (Princípio de Andersen). Utilizou-se a aplicação

de sanificante à base de terpenos no ar e superficies a fim de gerar dados sobre a contaminação

de contagem total de bolores e leveduras de 13 salas e I ambiente do laboratório de

microbiologia. A escolha das salas de amostragem teve como base o fluxo de trabalho e de

circulação de pessoas.

Conclusão do estudo: "Apesar de ter custo elevado em relação ao método da

sedimentação, o método da compactação é mais rápido e apresenta maior confiabilidade, pois

é conhecido o volume de ar amostrado e, consequentemente, a concentração de microrganismos

no meio. A coleta com amostrador de ar também tem maior

presença de agentes patogênicos no ambiente, uma vez que o

bilidade para determinar a

da sedimentação apenas
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recupera os microrganismos com tamanho suficiente para permitir deposição na superfície do

âgar no tempo de amostragem (15 minutos)."

Já amplamente aplicado e legislado na indústria farmacêutica, a aplicação dos

amostradores de ar é uma tendência na indústria de alimentos que busca maior reprodutibilidade

e confiabilidade de resultados dentro de suas áreas fabris, permitindo gerenciar decisões de

risco microbiológico com dados precisos, finaliza.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Avaliar o tema junto aos pesquisadores e

direção para identificar possíveis novas pautas relacionadas ao assunto.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos

PONTOS POSITMS: Valorização de conteúdo produzido pelo Ital. Ainda que conste a

informação de post patrocinado a veiculação é positiva.
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Portal 2A+Alimentos - Pesquisa aponta aumento de preparo de alimentos em casa e

preocupação com higiene elimpeza do foodservice

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1810512020ANALISE: DIARIA

Análise:

Segue em destaque a reportagem com a pesquisa que aponta aumento de preparo de

alimentos em casa, publicada em texto distribuído pela Secretaria de Agricultura com dicas de

higienização, embalagem e armazenamento de alimentos da pesquisadora Claire

Sarantópoulos, do ltal, vinculado à Apta, registra o Portal 2A+Alimentos.

O texto informa que diante dessa mudança de comportamento motivada pela pandemia

de covid-19 a especialista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

alertaparaanecessidade de atenção também à qualidade da alimentação feita em casa, aliando

menos idas ao foodservice à segurança e à variedade nutricionais, pois as boas práticas exigidas

devem ser aplicadas adequadamente pelo consumidor.

A primeira recomendação é higienizar constantemente paredes, prateleiras e gavetas da

geladeira assim como os alimentos que serão colocados em seu interior, secando-os

previamente. Frutas e horlaliças, por exemplo, devem ser higienizadas deixando-as de molho

em solução de hipoclorito de sódio (1 colher paru | litro de água) por cerca de 15 minutos.

Depois devem ser enxaguadas em água corrente e secas em pano limpo ou papel toalha e

atmazenadas em sacos plásticos para protegê-las da desidratação. "Transfira para sacos de uso

doméstico ou higienize e seque os que vieram do supermercado", orienta a pesquisadora Claire

Sarantópoulos.

Temperatura e organização da geladeira, ordem de consumo e preparo devem ser

observados. A pesquisadora ressalta o papel do Ital no desenvolvimento constante de novas

embalagens e métodos de conservação junto ao setor alimentício, contando inclusive com um
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Grupo Especial de Segurança de Alimentos. "Não podemos esquecer de sempre conferir e

respeitar a validade dos produtos declarada nas embalagens", frisa.

O texto relata a importância do acompanhamento da movimentação dos alimentos

frescos ao longo da cadeia de comercialização, trabalho realizado pela Secretaria através das

coordenadorias de Defesa Agropecuária e de Desenvolvimento Rural Sustentável com o

Caderno de Campo. O documento registra a rotina de uma produção agropecuária. Iâ a Cartilha

Práúica sobre Rastreabilidade e Rotulagem para o Produtor Rural facilita o preenchimento das

planilhas e demais informações do Caderno como a identificação do produtor e da propriedade,

o croqui da ârea de plantio e os registros da aplicação de insumos agrícolas, a colheita e fichas

de compradores.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada em outros

veículos oportunamente com abordagens de serviços. Participações em programas de rádio

e televisão devem ser consideradas como oportunidades para ampliar a difusão do

conhecimento acumulado do instituto. Sessões de media training podem preparar porta-

vozes do Ital para comunicação remota em plataformas de áudio e vídeo com potencialpara

ampliar a comunicação dos pesquisadores em novas pautas.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente pelo tema ser prestação de serviço.

PONTOS POSITIVOS: Ital marca presença nas iniciativas da Secretaria da Agricultura,

contribuindo com sua experiência na segurança alimentar e transforma conteúdo técnico

em dicas para o dia a dia de quem prepara os próprios alimentos em casa. Além disso,

ressalta o papel do Ital no desenvolvimento constante de novas embalagens e métodos de

conservação junto ao setor alimentício, contando com um Grupo Especial de Segurança de

Alimentos.
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Dicas daCapital - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida que é

preferência nacional

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

23t05/2020ANALISE: DIARIA

Análise:

O Dicas da Capital, site de gastronomia, turismo e lazer em Brasília, informa que

amanhã, 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café e convida o leitor na chamada do

título a conferir 10 curiosidades sobre a bebida que é preferência nacional. O Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital) destaca-se, junto ao Instituto Agronômico (IAC), na

reportagem, no desenvolvimento de processo inédito para obtenção de ingrediente fonte de

cafeínaapartir da casca do cafe robusta sem o uso de solvente.

A data foi oficializada pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), em2005,

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 cafe verde no mundo e o segundo

maior consumidor de café do planeta, aponta o texto que relata em "l0 curiosidades sobre a

bebida que é preferência nacional e a segunda mais consumida no mundo, só perde paraaâgua".

O café é um dos principais produtos do agro paulista e brasileiro. Entre 35o/o e 40%o do

café consumido no mundo são produzidos no Brasil, segundo o MAPA.

Café é desenvolvimento. No Estado, a cultura do grão foi responsável pelo

desenvolvimento de vários setores como as ferrovias para escoamento da produção.

A cidade de São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do Brasil, que fica na sede

do IB-APTA.

A maior coleção de plantas vivas de café do país fica em SP, em Campinas, no IAC. O

banco de germoplasma de café do Brasil, preserva 15 espécies das cerca de 126 existentes no

mundo. Sem elas, não se faz pesquisa.
I
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O café ajuda a prevenir doenças. Pesquisas em vários países apontam que o consumo

moderado de café de boa qualidade pode fazer muito bem à saúde.

A bebida pode ser consumida por estudantes de todas as idades. A cafeína estimula a

vigília, a concentração, o aprendizado e a memória.

Nutricionistas recomendam consumo de três a cinco xícaras de cafe por dia. Não há

evidência prejudicial no consumo moderado por pessoas saudáveis.

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

cosméticos. No relato da pesquisa do Ital e do IAC, o pedido de patente depositado no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), indica que o produto pode ser usado como fonte de

cafeina na indústria de alimentos e bebidas não alcoólicas, além da aplicação na formulação de

cosméticos e fármacos naturais.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada com ajustes.

O histórico de pesquisa, desenvolvimento e inovação do ingrediente fonte de cafeína

merece múltiplas abordagens, em canais e formatos diversos.

RISCOS A IMAGEM: O título da matéria anuncia 10 curiosidades que são apresentadas

em nove tópicos. No final do último tópico são apresentadas cinco dicas para o preparo da

bebida, gerando estranheza aos mais atentos.

PONTOS POSITIVOS: A combinação de dados científicos e de produção do café para

estimular o desfrute de aromas e sabores da bebida, demonstrando a sinergia dos institutos

da APTA.
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Portal Jornais Virtuais - Confira 10 curiosidades sobre a bebida

Fasternet - DiaNacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Portal Mix Vale - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Portal Meon - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Guarulhos rù/eb - Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Correio OL - Dia Nacional do Cafe: confira l0 curiosidades da bebida

Folha de Valinhos OL - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades da bebida

Revista Campinas OL - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades da bebida que é

preferência nacional

Diário do Grande ABC OL - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Repórter Diario OL - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Diário de Notícias OL - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Exame OL - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

IstoÉ OL - Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Portal Terra - Dia Nacional do Cafe: confira l0 curiosidades sobre a bebida

Blogs do Estadão - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

24t05t2020ANÁLISE: OIÁruN
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Análise:

Ampla exposição favorável na mídia eletrônica em veículos de abrangência nacional

para o ltal na reportagem sobre as 10 curiosidades sobre a bebida, no Dia Nacional do Café,

que é comemorado em24 de maio. A reportagem também é distribuída pelo Estadão Conteúdo

e atinge revistas influentes como Exame e IstoÉ, veiculação no portal Terra e numa dezena de

veículos regionais da Capital, Campinas, Guarulhos, Osasco, do ABC e do Vale do Paraíba.

O Ital segue em destaque, junto ao Instituto Agronômico, na reportagem, no

desenvolvimento de processo inédito para obtenção de ingrediente fonte de cafeína a partir da

casca do café robusta sem o uso de solvente.

Diferentemente do texto publicado ontem no Dicas da Capital, Brasília, o texto da

repoftagem enumera dez tópicos nas curiosidades, abrindo com um que não constava naquela

relação: Pesquisa científica com cafe se iniciou nos tempos do Império. O tópico focaliza o

Instituto Agronômico, fundado por D. Pedro II, em 1887, justamente para estudar os problemas

que atingiam o café naquela época. De lá para câ, o IAC nunca mais interrompeu seus estudos

e desenvolveu 67 cultivares, informam as reportagens.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Em novos formatos, amatéria apresenta

uma trilha que pode ser percorrida com outras culturas agrícolas do Estado. O histórico de

pesquisa, desenvolvimento e inovação do ingrediente fonte de cafeína merece múltiplas

abordagens, em canais e formatos diversos.

RISCOS A IMAGEM: Risco inexistente, conteúdo muito bom

PONTOS POSITIVOS: A distribuição do Estadão Conteúdo ampliou a repercussão da

matéria e demonstrou a sinergia dos institutos da APTA da Secretaria da Agricultura.
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Abre News - Métodos de processamento de alimentos permitem maior conservação e

disponibilidade durante o ano todo

Portal CanaMix - Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades da bebida que é

preferência nacional

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

25t05t2020ANÁLISE: DTÁRIA

Análise:

Nas versões digitais dos veículos setoriais CanaMix, Ribeirão Preto, e Abre News, São

Paulo, nova exposição positiva com as reportagens "Dia Nacional do Café: confira 10

curiosidades da bebida que é preferência nacional" e "Métodos de processamento de alimentos

permitem maior conservação e disponibilidade durante o ano todo".

No CanaMix, segue em destaque na reportagem o trecho apontado que dentre as

pesquisas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) destacam-se, junto ao Instituto

Agronômico (IAC), o desenvolvimento de processo inédito para obtenção de ingrediente fonte

de cafeína a partir da casca do cafe robusta sem o uso de solvente, com pedido de patente

depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 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.

No Abre News, o texto sobre os métodos de processamento de alimentos segue

ressaltando as informações das pesquisadoras do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

Fiorella Dantas, Sílvia Dantas e Maria Isabel Berto.

Um aspecto essencial quando se fala em conservação de alimentos é a correlação entre

os métodos empregados e as embalagens utilizadas, indica o texto. Essa parceria não é feita ao

acaso, mas sim fruto de muita pesquisa científìca, e visa estender ao máximo a durabilidade e

a qualidade dos produtos. As pesquisadoras ressaltam que o ltal importante participação na

v
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pesquisa, desenvolvimento e inovação em processamento de alimentos e embalagens,

contribuindo hâ 57 anos com a indústria brasileira.

"Os estudos da aplicação de muitos outros processos não convencionais ou inovadores

estão sendo realizados por pesquisadores da ârea, visando sempre obter um produto seguro,

com valor nutricional e, logicamente, saboroso e gostoso!", finaliza a pesquisadora Maria

Isabel.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O volume de publicação de artigos

assinados por profissionais da ârea técnica do Instituto se mostra eficiente e a estratégia

deve ser continuamente estimulada e reconhecida. Embalagens, reciclagem e segurança

alimentar são de interesse coletivo. Sessões de media training podem ajudar os

pesquisadores a desenvolverem uma linguagem coloquial no trato de temas científicos com

o público leigo e ampliar a relevância do Ital na pesquisa e îa aplicação do conhecimento

em embalagens e alimentos.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem; a primeira reportagem re1rata o histórico

de serviços dedicados à cultura do cafe; no segundo caso, é uma contribuição do Ital à

consulta pública da Anvisa, que beneficia com seus laboratórios toda a cadeia produtiva

para garantir segurança alimentar ao consumidor em novos padrões.

PONTOS POSITMS: Conteúdos de orientação pública nas duas matérias. A do café,

demonstra o histórico da ciência paulista e brasileira materializada no aprimoramento da

produção e da bebida. O envolvimento do ltal na consulta pública da Anvisa insere o

instituto no compromisso agregador em benefício da indústria ao consumidor.
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Jornal Entreposto - Lançamento TechStart Food Innovation

Café Point - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo lista ações realizadas

para setor cafeeiro

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

28t05t2020ANÁLISE: UÁRII

Análise:

Exposição positiva para o Ital na mídia segmentada em reportagens sobre as ações da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo realizadas para o setor cafeeiro e o

lançamento do TechStart Food Innovation, Programa de Aceleração para a Cadeia de

Ingredientes, Alimentos, Bebidas e Embalagens, uma realização da incubadora de

conhecimento Fundepag, a Conexão, FoodVenturesHub e Venture Hub.

No Café Point, de Piracicaba, foco na Secretaria de Agricultura que desenvolve diversos

trabalhos relacionados ao café. Os projetos passam por toda a cadeia de produção, com início

nos laboratórios científicos e campos experimentais, até chegar àxicara do consumidor.

O texto apresenta o trabalho de desenvolvimento de cultivares do IAC, a preocupação

com a sanidade do café com trabalhos na área com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária e

o Instituto Biológico e o trabalho de extensão rural desenvolvido pela Secretaria executado pela

CDRS.

O Ital é destacado na norma técnica paraftxação de identidade e qualidade da bebida de

café torrado em grão e moído pataaclassificação em gourmet, superior e tradicional. O trabalho

foi feito em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), o Sindicato da

Indústria de Café do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), o Laboratório Carvalhaes e diversas

empresas.

Além de verificar apureza do cafe, como laboratório credenciado da Abic, oltalrealiza

outras Análises microscópicas, como a detecção de matérias desde o fim da década
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de 1990, desenvolve estudos relacionados à prevenção da contaminação do café, do pé até a

bebida, por ocratoxina A, composto tóxico produzido por algumas espécies de fungos. Tais

estudos levaram ao estabelecimento de resolução da Anvisa, que controla os limites de

micotoxinas em alimentos.

Ensaios relacionados a embalagens de café e o desenvolvimento de novos processos e

produtos, como os preparados para bebidas instantâneas com café, cappuccino, bolos, biscoitos,

chocolates, entre outros, são relatados.

A parceria entre o Ital e o IAC permitiu a evolução das regiões cafeeiras do Estado,

como na pesquisa para obtenção de indicadores ambientais da produção de café arâbica, a partir

da metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida e a determinação da influência das mudanças

climáticas nos sólidos solúveis em resíduos da produção, com utllização deles em novos

produtos.

O Jornal Entreposto, com circulação no Ceagesp, informa que no dia26l05, foi lançado

o TechStart Food Innovation, programa que tem o Ital como parceiro tecnológico, e conta

também com apoio institucional do Instituto Eldorado, Embrapa Informática, Fundação IOTA

e SciCrop.

No evento online, que contou com mais de 200 participantes, Luis Madi, diretor do

ITAL e Raul Amaral, coordenador da Plataforma de Inovação Tecnológica do Ital, abordaram

tendências, cases, desafios e oportunidades para o setor.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A atuação do Ital na âreado cafe merece

ser aprofundada com pautas exclusivas para os laboratórios de certificação de qualidade, o

estudo de ACV e os ensaios relacionados às embalagens de café e o desenvolvimento de

novos processos e produtos, como os preparados para bebidas instantâneas. No caso da

TechStart Food Innovation recomenda-se apreparaçáo de material de apoio para divulgar

o potencial da iniciativa e atrair a atenção da mídia.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem

PONTOS POSITMS: Contribuições e parcerias do Ital são ressaltadas nos dois artigos.
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O Jornal da Região (Andradina) - Dia Nacional do Café: confira l0 curiosidades da bebida

que é preferência nacional

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

3u05t2020ANALISE: DIARIA

Análise:

Novo destaque pafa o Dia Nacional do Cafe, na reportagem de O Jornal da Região, em

Andradina. A matéria com as 10 curiosidades sobre o cafe abre o Agro Caderno, da edição

impressa ilustrada com fotos do produto e da bebida.

O trecho "Ingrediente obtido da casca do café pode ser usado na indústria de alimentos

e de cosméticos" reitera que entre as pesquisas do Ital destacam-se, junto ao Instituto

Agronômico, o desenvolvimento de processo inédito para obtenção de ingrediente fonte de

cafeína a pafür da casca do café robusta sem o uso de solvente, com pedido de patente

depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 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

fürmacos naturais.

O DiaNacional 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 o segundo maior consumidor de café do planeta, relembra o texto.

O tópico final na reportagem apresenta ainda cinco dicas para o preparo da bebida.

Utllizar um bom café do Programa de Qualidade do Café da Abic; moer os grãos nahora, para

obter o máximo de sabor e aroma da bebida; evitar usar água clorada e borbulhante na hora de

coar; receita padrão de quatro a cinco colheres de sopa de pó para cada litro de âgua, apesar dos

diversos métodos de preparo; e bons cafés dispensam açtrcar
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AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas que demonstrem a sinergia dos

institutos da APTA reforçam aatuação da Secretaria e podem ampliar a visão da relevância

dos trabalhos desenvolvidos. Textos abordando os esforços de PD&I com outros cultivos

podem ter a mesma receptividade conquistada na matéria do café.

RISCOS À nnnCnM: Não há risco à imagem, o crescimento exponencial na veiculação

pela mídia aponta para a receptividade do assunto.

PONTOS POSITIVOS: Mais uma vez, a combinação de dados científicos e de produção

do café para estimular o desfrute de aromas e sabores da bebida, demonstrando sinergia dos

institutos da APTA.
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Análise:

Cenário positivo para o Ital em reportagens sobre o Dia Mundial do Leite. Veículos

segmentados do agronegócio como a Revista Laticínios OL e o Agro Planning OL noticiam

que o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, participou nas redes

sociais do "Desafio do Leite", lançado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite com

o objetivo de valorizar o setor em meio a pandemia de Covid-19 e fomentar o consumo. O Ital

é citado no trecho juntamente com a CDRS no projeto de melhor aproveitamento do soro do

leite.

De acordo com dados da Pasta, o Estado de São Paulo possui 324laticinios, 180 deles

(56%) com fiscalização do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISP),

vinculado a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e 144 (44%) fiscalizados pelo Serviço de

Inspeção Federal (SIF). O Estado possui cerca de 30 mil unidades especializadas na produção

leiteira, com plantel de 975 mil cabeças. A produçáo é de 1,64 bilhão de litros por ano, o

equivalente a 4,8Yo do total produzido no País.

Além do incremento da produção no Estado, a Secretaria de Agricultura busca melhorar

a qualidade do produto paulista e, com isso, aumentar a renda do produtor. Uma das ações é a

produção do leite A2A2, relatado em artigo científico produzido pelo Instituto de Zootecnia,

em2013, e atualmente, em produto de larga escala, com a empresa Agrindus. Laboratórios do

IZ também contribuem para o monitoramento e desenvolvem pesquisas em mais de 110

propriedades de leite bovino e bubalino de cinco regiões paulistas orientar a produção,

nutrição, ordenha, bem-estar, manejo, economia e produção orgânica.

I Rr. Cunhr Gego,7OO,7'¡nd¡r I Pinheiros 105421-OO1 5ão Paulo - 5P I Brasil

Q ss t t 3gt 7.79oo jÈ 
cd¡com.com.ur [ [ coNcoRRÊNcA N" 05/2021

lfrÈ COI Comunicrçlo Corporetivr CNPJ 19.028.77510001{1

Agro Planning OL - Dia Mundial do Leite: São Paulo busca melhorar a qualidade e agregar

valor ao produto

Revista Laticínios OL - Dia Mundial do Leite: São Paulo busca melhorar a qualidade e

agregar valor ao produto

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

01106t2020ANÁLISE DIÁRIA
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A CDRS realiza treinamentos em qualidade do leite e controle de mastite em parceria

com a Unesp Botucatu e a Esalq e as boas práticas de produção agropecuária com a Unesp de

Araçatuba. Em conjunto com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA)

desenvolve projeto no melhor aproveitamento do soro do leite. Foram desenvolvidas 74

capacitações, com público de duas mil pessoas, aproximadamente, em todo o Estado para a

divulgação do Plano, além de parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA) para divulgação de novas Instruções Normativas que regulamentam a

qualidade do produto.

O texto informa ainda que o leite contém todas as principais vitaminas (4, D, E, K e do

complexo B), importantes para a visão, crescimento, desenvolvimento e manutenção dos ossos

e do tecido epitelial, processos imunológicos, de reprodução.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O tema soro do leite merece ser

desenvolvido em pauta exclusiva. Com as restrições à mobilidade por conta da pandemia,

plataformas de áudio e vídeo podem ser utilizadas para depoimentos de produtores,

pesquisadores e empreendedores roteirizando o tema e preparando personagens para

depoimentos à mídia. Textos de apoio sobre o processo ajudam no atendimento a jornalistas.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente, matéria de prestação de serviço dos institutos da APTA.

PONTOS POSITIVOS: Relevância da PD&I do Ital no soro do leite. O texto demonstra

sinergia dos institutos do APTA no esforço da Secretaria de Agricultura de buscar melhorar

a qualidade do produto paulista e, com isso, aumentar arenda do produtor.
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Jornal Campo Aberto - Secretaria de Agricultura de SP oferece bolsa de pós-doutorado em

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

03t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na web, Jornal Campo Aberto, veículo do segmento agro de Brasília, noticia que o

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

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

doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na ëtreade 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 Ital, 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 atuará na produção de fermentos láticos

em escala laboratorial 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, de forma comprovada, 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 cientíhca em periódicos indexados e conhecimento da língua inglesa

para leitura, redação científica e conversação, além de habilidade para trabalhar não só de forma

independente como em colaboração com grupo de pesquisa multidisciplinar.

O parágrafo final resume em 'Sobre o Ital' que "o Instituto de Tecnologiade Alimentos

(Ital) promove atividades de pesquisa, desenvolvimento, rnovaçao e
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difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de processamento, conservação e segurança

de alimentos e bebidas. Fundado em 1963 e situado em Campinas/SP, o Ital é vinculado à

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

Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), e conta com unidades técnicas especializadas

em produtos cárneos, de panificação, cereais, chocolates, balas, confeitos, laticínios, frutas,

hortaliças, engenharia de processos industriais e embalagens; 15 plantas-piloto especializadas

em processamento de alimentos e bebidas e de avaliação do desempenho de embalagens; e 35

laboratórios de análise e ensaios, além do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e da

Plataforma de Inovação Tecnológica, especializada em estudos de tendências de mercado e de

prospecção de oportunidades e demandas de inovação. É certificado na norma NBR ISO 9001

e possui ensaios acreditados na norma ISO/IEC 17025 pela CGCRE/INMETRO".

O texto do Jornal Campo Aberto tem a assinatura de Paloma Minke e traz o link

ital. agricultura. sp. gov.br para mais informações.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a divulgação do tema e preparar

porta-voz. Mesmo quem já ouviu falar do Ital pode não saber do PDIP, exclusivo para o

público acadêmico. A oferta da Bolsa é uma oportunidade de difusão damarcado Ital além

da assistênciatécnica, mas de investimento na formação de novos pesquisadores para o setor

de processamento de alimentos.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Relevância da PD&I ao informar que a bolsa está vinculada ao

Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP) do Ital, localizado em

Campinas, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp). O esclarecimento de que o bolsista attarâ na produção de fermentos láticos em

escala laboratorial no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).
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Universoagro - Secretaria de Agricultura de SP oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência

e Tecnologia de Alimentos

Datagro - Secretaria de Agricultura de SP oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

04106t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Na web dos portais segmentados Datagro e Universoagro volta a ganhar relevância a

oferta da bolsa de pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Em textos de três parágrafos, os veículos espelham o mesmo conteúdo e informam que

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

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

doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na âreade Biotecnologia - Bactérias Lácticas.

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 Ital,

localizado em Campinas, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

São Paulo (Fapesp).

Podem se candidatar graduados em Farmárcia, 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 atuarâ na produção de fermentos láticos

em escala laboratorial no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), é necessário

comprovar experiência em pesquisa em áreas como bactérias lácticas, processos fermentativos,

microbiologia e biotecnologia.

O candidato também deve comprovar experiência em ferramentas estatísticas para

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

coorientação de estudantes de graduação, mestrado e/ou Outras exigências são
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produção científica em periódicos indexados e conhecimento da língua inglesa para leitura,

redação científica e conversação, além de habilidade para trabalhar em colaboração com grupo

de pesquisa multidisciplinar.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a divulgação do tema e preparar

porta-voz para a comunicação multimídia. A oferta da Bolsa é uma oportunidade de

divulgação do instituto como formador de novos pesquisadores paru o setor de

processamento de alimentos.

RISCOS À fVf¡,CnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Texto enxuto volta a dar relevância da PD&I ao informar que a

bolsa está vinculada ao Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP) do Ital,

localizado em Campinas, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo (Fapesp). O esclarecimento de que o bolsista atuarâ na produção de fermentos

láticos em escala laboratorial no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), que também

pennanece no texto.
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Investe SP - São Paulo produz 90o/o do amendoim brasileiro e abriga parte importante dos

\_
demais elos da cadeia produtiva

2A+Alimentos - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo oferece bolsa de

pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Mix Vale (Cruzeiro) - Secretaria de Agricultura promove ações para aprodução

agropecuiíria sustentável

Jomal Campo Aberto - Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável

O Extra Net (Fernandópolis) - Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações

para a produção agropecuiiria sustentiível

Datagro - São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro e abriga parte importante dos

demais elos da cadeia produtiva

Portal Regional (Dracena) - Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações

Notícias Agrícolas - São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro e abriga parte

importante dos demais elos da cadeia produtiva

Notícias Agrícolas - Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura de SP

promove ações para aprodução agropecuiíria sustentável

Notícias de Campinas - Secretaria de Agricultura promove agões para aprodução

agropecuária sustentável

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0st06t2020ANALISE DIARIA
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Análise:

Em cenário positivo, 10 veículos da mídia web proporcionam visibilidade ao Ital em

três temas: a preocupação em avaliar o desempenho ambiental de sistemas de embalagem, na

reportagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, que lista serviços da Secretaria de Agricultura

em busca da agropecuária sustentável, reproduzida em seis veículos; SP produz 90o/o do

amendoim e o Ital atua em quatro frentes junto à cadeia, em três veículos da mídia segmentada;

e, finalmente, a oferta da bolsa de pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, agora

no portal 2A+Alimentos.

No texto das reportagens sobre ações na agropecuária sustentável, o Ital é citado pela

preocupação em avaliar o desempenho ambiental de sistemas de embalagem. O instituto

trabalha na melhoria de produtos, processos, suporte ao marketing e subsídio para rotulagem

ambiental, entre outros.

Na reportagem do amendoim, o ltal/Apta tem destaque por atuar 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 que leva em consideração regulamentos da Anvisa

e do MAPA e na capacidade de oferta de pacotes tecnológicos para o desenvolvimento de novos

produtos e suporte técnico para realizar pesquisas alinhadas à economia circular e à

sustentabilidade.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Intensificar a divulgação da bolsa de pós-

doutorado, aprimorando mailing setorial e buscando novos canais junto ao público leigo.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem do instituto no noticiário do dia.

PONTOS POSITMS: Textos aproximam ciência e tecnologia do público com as

contribuições do Ital nas ¿íreas de alimentos, embalagens e pesquisa.

{

(

(

(

(

(

(

(

(_.

L
t
(

(

(,

(,
(,
{._.

(_

(_..

(.
(,
(_.

(.

V
I Ru. Cunhe Grgo,7OO,7'¡ndrr I Pinheiros 10542'l-OO1 São Paulo - SP I Brasil

Q ss t t 3g17.79oo 
jÈ 

cdicom.com.¡t I I coNcoRRÊNcn N" 05/2021

lffi COI Comunicrçlo Corporetive CNPJ 1 9.028.77510001 41

(

Içz
æÃo
FÁl,ltoOc ooìrtnNo Do lsTADo



Que Gostoso - São Paulo produz 90% do amendoim brasileiro

Portal Mariliense - Secretaria de Agricultura promove ações para a produção agropecuária

sustentável

Amanhecer das Notícias - Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável

Jornal de Nova Odessa - Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável

Jomal de Nova Odessa - Mais leite, mais renda

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0610612020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Com chamadana capa, a reportagem sobre o Dia Mundial do Leite, em 1 de junho,

ganha relevo no Jornal de Nova Odessa. Na reportagem de página inteira, o Ital é citado no box

"Mais leite, mais tenda", em referência ao plano da Secretaria de Agricultura criado com o

objetivo de coordenar a cadeia produtiva do leite, aumentando a produtividade, trabalho do Ital

no soro do leite.

Na versão web do Jornal de Nova Odessa, no Portal Mariliense, no Amanhecer das

Notícias, a reportagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, e ações da Secretaria

para a produção agropecuária sustentável.

No Que Gostoso, site de gastronomia de São Paulo, na reportagem São Paulo produz

90%o do amendoim brasileiro, a atuação do Ital 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 que leva em consideração regulamentos e do MAPA e na
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capacidade de oferta de pacotes tecnológicos para o desenvolvimento de novos produtos, entre

outras.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Textos curtos têm maior chance de

veiculação e leitura. Pautas explicativas dos serviços prestados pelo Ital para cada uma das

cadeias do agronegócio podem ampliar o entendimento dos temas.

RISCOS A IMAGEM: Baixo risco, prestação de serviço e difusão do conhecimento

PONTOS POSITMS: O projeto soro do leite, a relagão das embalagens na segurança

alimentar e assistência técnica no caso do amendoim
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O Verídico - SP produz 90% do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Mix Vale - SP produz90Yo do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

R3 - SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Primeira Edição Jornal - SP produz90%o do amendoim brasileiro e movimenta economia

do setor

Portal Mariliense - Região de Marília produz receita de até R$ I bi com produção de

amendoim

Notícias de Campinas - SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do

setor

Zl Portal - SP produz9ÙYo do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Regional Press (Araçatuba) - Estado de SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e

movimenta economia do setor

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

07t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Crescimento e ampla divulgação na web, em seis veículos das regiões de Campinas,

Osasco, Vale do Paraiba e Capital, da reportagem "SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e

movimenta economia do setor".

O texto de mais de 20 parágrafos faz um histórico da atuação da Secretaria com o

trabalho desenvolvidos pelo Instituto da APTA e pelas coordenadorias da Pasta. Dados do

Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) mostram que a produção de amendoim em São

Paulo, em 2019, foi de 602,9 mil toneladas, produzidas em 1,5 mil propriedades rurais,

localizadas, principalmente, em Jaboticabal, Presidente Prudente, Marília, Barretos, São
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José do Rio Preto, Assis, Lins, Catanduva e Ribeirão Preto. O Valor de Produção do Amendoim

no ano foi de R$ 1,03 bilhões.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ItallApta) 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, Pecuâria e

Abastecimento (MAPA).

O Ital também se destaca na capacidade de oferta de pacotes tecnológicos para o

desenvolvimento de novos produtos, explorando os efeitos benéficos do amendoim como alto

teor de ácidos graxos monoinsaturados e elevado valor proteico, e de promoção da

industrialização com equipamentos de pequeno porte, viáveis a micro e pequenas indústrias,

empregando tecnologia nacional e diminuindo a dependência brasileira de grandes players

multinacionais.

A quarta frente de atuação está na capacidade de oferecer suporte técnico pararealizar

pesquisas, principalmente alinhadas a conceitos de economia circular e sustentabilidade como

o reaproveitamento de excedentes da indústria como a casca e o óleo para obtenção de

ingredientes competitivos de alta performance tecnológica com propriedades funcionais.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A iniciativa pode ser replicada em outros

veículos oportunamente com abordagens de serviços. Explicar e exemplificar com casos de

sucesso a capacidade de oferecer suporte técnico para realizar pesquisas, principalmente

alinhadas a conceitos de economia circular e sustentabilidade como o reaproveitamento de

excedentes da indústria como a casca e o óleo para obtenção de ingredientes competitivos de

alta performance tecnológica com propriedades funcionais.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente, os textos são de prestação de serviço

PONTOS POSITIVOS: Ital marca presença nas iniciativas da Secretaria da Agricultura,

contribuindo com sua expertise em PD&I na segurança alimentar.
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Sopesp - São Paulo produz 90Yo do amendoim brasileiro

Investe SP - Secretaria de Agricultura promove ações parc aprodução agropecuiária

sustentável

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

08t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No site da Investe SP, novo destaque para as ações da Secretaria da Agricultura para a

produgão agropecuária sustentável, e, no site do Sopesp, do sindicato de operadores portuários,

também gartha nova veiculação a reportagem sobre a produção do amendoim, ambas com

referências aos trabalhos desenvolvidos no ltal.

No texto das reportagens sobre ações na agropecuária sustentável, o Ital é citado pela

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

acondicionados é um dos focos do trabalho do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), que

auxilia associações, empresas e instituições públicas no uso racional dos recursos naturais, além

de disponibilizar informações técnicas consistentes.

Nas publicações gratuitas online Avaliação do Ciclo de Vida: Princípios e Aplicações e

Avaliação do Ciclo de Vida como Instrumento de Gestão, estão reunidos conhecimentos de

duas décadas de estudos do Instituto em Avaliação do Ciclo de Vida.

A ferramenta ACV permite identificar o impacto ambiental potencial associado a um

produto ou atividade desde a extração das matérias-primas, produção, distribuição, uso até a

disposição final, com aplicação direta dos resultados em gestão ambiental: melhoria de

produtos, processos ou serviços; planejamento estratégico; elaboração de políticas públicas;

suporte ao marketing; e subsídio para rotulagem ambiental.

Na reportagem do amendoim, o Ital/Apta tem destaque por atuar em quatro frentes junto

à cadeia do amendoim, em especial por meio de análises de de qualidade com
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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).

O Ital também se destaca na capacidade de oferta de pacotes tecnológicos para o

desenvolvimento de novos produtos, explorando os efeitos benéficos do amendoim como alto

teor de ácidos graxos monoinsaturados e elevado valor proteico, e de promoção da

industrialização com equipamentos de pequeno porte, viáveis a micro e pequenas indústrias,

empregando tecnologia nacional e diminuindo a dependência brasileira de grandes players

multinacionais.

A quarta frente de atuação está na capacidade de oferecer suporte técnico pararealizar

pesquisas, principalmente alinhadas a conceitos de economia circular e sustentabilidade como

o reaproveitamento de excedentes da indústria como a casca e o óleo para obtenção de

ingredientes competitivos de alta performance tecnológica com propriedades funcionais.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Exemplificar a atuação prática do Ital em

reportagem de campo, assim que possível, ou mesmo remotamente, apresentando casos bem-

sucedidos relacionados ao trabalho com a produção de amendoim.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem do Ital

PONTOS POSITMS: Valorização dos serviços prestados pelo Ital tanto na área de

embalagem como na assistência técnica e difusão do conhecimento no caso da cadeia do

amendoim.
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Diário (Tupã) - SP produz90o/o do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

09t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na edição impressa do Diário, Tupã, recebe novo destaque a matéria "SP produz 90olo

do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor".

O texto de mais de 20 parágrafos faz um histórico da atuação da Secretaria com o

trabalho desenvolvidos pelos institutos da Apta e pelas coordenadorias da Pasta. Dados do

Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) mostram que a produção de amendoim em São

Paulo, em 2019, foi de 602,9 mil toneladas, produzidas em 1,5 mil propriedades rurais,

localizadas, principalmente, em Jaboticabal, Presidente Prudente, Tupã, Marília, Barretos, São

José do Rio Preto, Assis, Lins, Catanduva e Ribeirão Preto. O Valor de Produção do Amendoim

no ano foi de R$ 1,03 bilhões.

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.

O Ital também se destaca na capacidade de oferla de pacotes tecnológicos para o

desenvolvimento de novos produtos, explorando os efeitos benéficos do amendoim como alto

teor de ácidos graxos monoinsaturados e elevado valor proteico, e de promoção da

industrialização com equipamentos de pequeno porte, viáveis a micro e pequenas indústrias,

empregando tecnologia nacional e diminuindo a dependência brasileira de grandes players

multinacionais.

A ultima frente de atuação está na capacidade de oferecer suporte técnico parurealizar

pesquisas, principalmente alinhadas a conceitos de economia e sustentabilidade
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As regiões da Alta Paulista e Alta Mogiana têm destaque na produção e comercialização

de amendoins. "Em Jaboticabal, o amendoim é a segunda cultura com maior área produtiva,

sendo grande parte produzida em sistema de rotação de cultura na terra ocupada pela cana.

Graças a esta expressividade, o município de Jaboticabal, em 2018, foi nomeado como a

'Capital do Amendoim', pois, de cada quatro toneladas que o Brasil exporta, uma é produzida

aqui. São na maioria pequenos e médios produtores que se dedicam à produção em família e

impulsionam a economia regional, entregando a matéria-prima para as agroindústrias do

município e região", aftrma Fabiana Gouvêa, diretora da CDRS Regional Jaboticabal.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Exemplificar a atuação prática do Ital em

reportagem de campo por meio de casos bem-sucedidos relacionados ao trabalho com a

produção de amendoim.

RISCOS À Wf¿.CnM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Nova valorização dos serviços prestados pelo Ital na assistência

técnica e difusão do conhecimento na cadeia do amendoim.
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Secretaria da Educaçao - Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios

nesta semana

Mix Vale - Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta semana

SBT Interior - Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta

semana

Primeira Edição Jomal - Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios,

em São Paulo, nesta semana

Oi Diário OL - SP: Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta

semana

Revista Cana OL - São Paulo produz 90o/o do amendoim brasileiro e abriga parte

importante dos demais elos da cadeia produtiva

Notícias de Campinas OL - Feriado de Corpus Christi alteraserviços estaduais em

municípios nesta semana

Ata News OL - Feriado de Corpus Christi altera serviços estaduais em municípios nesta

semana

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos'Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

10t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em razáo do feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (11),

alguns serviços estaduais podem ter os horários de funcionamento modificados em municípios

do estado de São Paulo, informa reportagem de serviço veiculada em oito canais da web como

Mix Vale, SBT Interior, Primeira Edição Jornal, Osasco, News e Notícias de Campinas,
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entre outros. Na Revista Cana OL, de Ribeirão Preto, ganha novo destaque a reportagem sobre

o cultivo do amendoim no Estado.

Na reportagem sobre o feriado de Corpus Christi, o lembrete de que a Capital teve o

recesso antecipado, por determinação da Prefeitura municipal, de modo a incentivar o

isolamento social na cidade.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento disponibiliza os eanais de atendimento

para os cidadãos nos próximos dias de feriado prolongado em regiões do estado, informa o

texto.

No caso do Ital é informado que o atendimento presencial se darâ apenas para

recebimento de amostras não perecíveis para análise, pela portaria, no horário comercial. Os

demais institutos de pesquisa (Agronômico/IAC; Biológico/IB; de Economia Agrícola/IEA; de

Pesca/IP e de ZootecniallZ) não terão atendimento.

Na Revista Cana, Ribeirão Preto, a atuação do Ital 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 que leva em consideração regulamentos da Anvisa e do MAPA

e na capacidade de oferta de pacotes tecnológicos para o desenvolvimento de novos produtos e

oferecer supofi e técni co par a r ealizar pesqui sas.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a divulgação do sistema de

atendimento do Ital, durante a pandemia, explicitando os casos para o serviço presencial e

remoto.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem.

PONTOS POSITIVOS: Orientação sobre o funcionamento do Ital no feriado e no período

de restrição da circulação das pessoas na pandemia. Assistência técnica e difusão do

conhecimento no caso do amendoim.
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Sec. de Agricultura de SP - Agro paulista também está presente no Dia dos Namorados

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1u06t2020ANALISE DIARIA

Análise:

No site da Secretaria da Agricultura, a reportagem "Agro paulista também está presente

no Dia dos Namorados" informa que do presente ao jantar especial, o Dia dos Namorados

também é celebrado com produtos do agronegócio.

Para comemorar este 12 de junho, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo dá algumas sugestões de presente e cardápio completo - da entrada à

sobremesa - preparado com produtos produzidos pelo agro paulista.

Seja puro, bombom ou em formato de coração, os chocolates são ótimas opções de

presente para aquecer o relacionamento e estão disponíveis em grande variedade no mercado

brasileiro, mas é preciso atenção. O pesquisador Valdecir Luccas, do Instituto de Tecnologia

de Alimentos (Iial-Apta), lembra que só pode ser considerado chocolate se tiver no mínimo

25% (glI00 g) de sólidos totais de cacau na formulação ou 20% (gll00 g) de sólidos totais de

manteiga de cacau no caso do chocolate branco.

Além disso, o produto não pode estar amolecido e ao consumir deve derreter

rapidamente na boca sem causar residual gorduroso. "Quanto à coloração esbranquiçada na

superfície, na maioria das vezes, não causa mal à saúde do consumidor, mas reduz a

sensorialidade. Ját os recheios podem ser susceptíveis ao desenvolvimento microbiano,

principalmente aqueles com alto teor de umidade, podendo apresentar sabor estranho, rachadura

e liberação de aromas indesejáveis", detalha o pesquisador.

Para quem pensa em guardar o produto para fazer su{presa, é preciso atenção ao

ambiente, que deve ter temperatura próximaa20"C, sem oscilações, e umidade de 60Yo. "Como

absorve odor, não deve ser armazenado próximo a alimentos que exalem cheiros fortes. Já os

brancos são mais susceptíveis à oxidação por não po

cacau, antioxidantes naturais", completa.
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AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Com aproximidade do inverno, a ideiapode

ser reaproveitada com o chocolate e outros produtos de consumo da época. Informar a

imprensa sobre a disponibilidade de pesquisadores para comentar temas de segurança

alimentar pode aumentar avisibilidade do instituto na mídia.

RISCOS À nn¡.CnM: Risco inexistente, somente prestação de serviço

PONTOS POSITIVOS: A contribuição do Ital na seguranga alimentar nas aspas do

pesquisador.
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Higiene Alimentar OL - "Seminário Alimentos Seguros" debate cenário atual e tendências

para o setor no Brasil e no mundo

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

12t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No site Higiene Alimentar, a reportagem "Seminário Alimentos Seguros" debate

cenário atual e tendências para o setor no Brasil e no mundo menciona o trabalho do ltal.

Com o intuito de debater o cenário atual daprodução de alimentos no Brasil e no mundo,

as tendências para a indústria alimentícia, os desafios e perspectivas para o setor sefti realizado

o seminário online "Alimentos Seguros", promovido pela AEASP -Associação de Engenheiros

Agrônomos do Estado de São Paulo. O evento, que será no dia 22 de junho (segunda-feira), das

th às 17h, é gratuito e l00Yo remoto.

O evento contará com painéis e mesas redondas com participação de lideranças do setor,

representantes de instituições públicas, privadas, cooperativas e profissionais que atuam na ârea

de alimentos. O Seminário terá início às th com abertura oficial feita pelo presidente da

AEASP, João Sereno Lammel.

O primeiro painel abordarâ o tema "A produção de alimentos no Brasil".

O segundo painel abordará a "Legislação, fiscalização sobre a produção e indústria de

alimentos - contaminação química e biológica".

No terceiro painel, a pesquisadora do ltal - Instituto de Tecnologia de Alimentos, Marta

H. Taniwaki tratarâ de "Contaminação e controle - manipulação e embalagens". Para ftnalizar

o painel, Alexandre Novachi, diretor de Assuntos Científicos e Regulatórios da ABIA -
Associação Brasileira da Indústria de Alimentos falará sobre "Situação atual e tendências -
Indústria de Alimentos".
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No segundo painel da tarde, o ex-ministro Roberto Rodrigues, coordenador do FGV

Agro, fará palestra com o tema "Alimentos no Mundo", seguida de um debate com a

participação dos mesmos integrantes do painel anterior.

Em seguida haverët a Mesa Redonda "Alimentos seguros" que contaút com a

participação do consultor e ex-secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, Francisco Jardim, que falará sobre "Biosseguridade - Pecuária". Em sequência, o

presidente da ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio, Marcello Brito, abordarâo tema

"Os alimentos e a questão ambiental" e Edivaldo Del Grande, presidente da OCESP -
Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, tratará de "Cooperativismo e os

alimentos seguros".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Acompanhamento do debate para registro

do evento e produgão de conteúdo editorial.

RISCOS À fVfACnM: Mínimos, mas com riscos inerentes a qualquer debate púbtico.

PONTOS POSITMS: O convite para a participação, feito pela organização do evento -

AEASP - Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. A oportunidade

de difusão do conhecimento e de prestação de serviço do Ital na átrea de embalagem e

segurança alimentar.

0 R.r. Cunhe Grgo,700,7'¡nd¡r I Pinheiros 105421-OO1 São Paulo - 5P I Brasil

çt ss tt gg17.z9oo jR 
cd¡com.com.ut | [co¡¡coRnÊructA N"05/2021

lãñl COf Comunicrçõo Corporetive CNPJ I 9.028.775l00O1 {1 Oc



(

t'

(

i

(

(

{

(

(

(

(

\

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

{

{,

(

(

(

(

{

O Jornal da Região - Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações para a

produção agropecuária sustentável

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1410612020ANALISE DIARIA

Análise:

Novo destaque nas ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a produção

agropecuária sustentável. Dessa vez, na edição impressa de O Jornal da Regiao de Andradina.

O texto sublinha que alinhada às demandas mundiais e ao foftalecimento do

desenvolvimento rural sustentâvel, 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.

Desenvolvimento Rural Sustentável; Conservação de solos; Mitigação de déficit

hídrico; Citricultura sustentável; Garantia da sustentabilidade ambiental; Proteção das águas;

Projeto Recuperação de Matas Ciliares, Nascentes e Olhos D'ëtgua; Projeto Nascentes e

Produção orgânica e agroecológica

No texto da reportagem, o Ital é citado pela 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.

Nas publicações gratuitas online Avaliação do Ciclo de Vida: Princípios e Aplicações e

Avaliação do Ciclo de Vida como Instrumento de Gestão, estão reunidos conhecimentos de

duas décadas de estudos do Instituto em Avaliação do Ciclo de Vida.

A ferramenta ACV permite identificar o impacto ambiental potencial associado a um

produto ou atividade desde a extração das matérias-primas, produção, distribuição, uso até a

disposição final, com aplicação direta dos resultados em gestão : melhoria de il
t
I

() nu" Cunhr Grgo,7oO, 7" ¡nd¡r I Pinheiros I 05421-OOi São Paulo - 5P I Brasil

(-l\ ss t 1 gg17;9oo jlì 
cdicom.com.u. i Ë co¡¡conRÊr.¡ctA N" 05/2021

lX'[ì COt Co-uniceção Corpor¡tiv¡ CNPJ 19.O28.77 5/Oæ1 -O1

4^o
EÃttLoOc I **li.:
GOVERNOÞO¡51ADO

l6t



(-'
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

{

(

(

(

(

{

(

(

(
(

(

t

(

(

(

t.

(

t
t
(

(

{.

(

\

produtos, processos ou serviços; planejamento estratégico; elaboração de políticas públicas;

supofte ao marketing; e subsídio para rotulagem ambiental, complementa a reportagem.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Levantar casos de sucesso nos trabalhos de

desenvolvimento de embalagens com a contribuição do ltal para divulgação na mídia.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem, o crescimento exponencial na veiculação

pela mídia aponta para a receptividade do assunto, que basicamente presta serviço.

PONTOS POSITIVOS: Oportunidade para demonstrar a relação de sustentabilidade da

embalagem no processo produtivo. Pauta que demonstra a sinergia dos institutos da Apta,

reforça a atuação da Secretaria e pode ampliar a visão da relevância dos trabalhos

desenvolvidos.
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O Veridico - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta

qualidade

Mix Vale - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Notícias de Campinas - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de

alta qualidade

O Jomal da Região OL (Andradina) - Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove

ações paru aprodugão agropecuária sustentável

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

tst06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Notícias de Campinas, Mix Vale e o Verídica registram a reportagem "Tecnologia do

agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade", que cita o Ital nas suas

expertises de qualidade e segurança alimentar. Em Andradina, a versão online de O Jornal

veicula reportagem sobre a produção agropecuária sustentável da Secretaria, publicada na

edição impressa de ontem.

Curau, pipoca, pamonha, cuscuz, canjica, bolo, quitutes típicos que enchem os olhos e

a boca d'âgua nas festas juninas paulista têm origem no milho, produzido em São Paulo com

alta qualidade. Em 2019, o Estado produziu 5.189.573,69 toneladas do item em uma ërea de

889.351 ,49 hectares. Entre as principais regiões produtoras destacam-se Itapetininga, São João

da Boa Vista, Sorocaba, Itapeva, Avaré, Assis e Ourinhos, de acordo com informações do

Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

No ano passado, as exportações de 42.752.103 toneladas de milho em grão totalizaramus$ 7,2

milhões, tendo como principal destino Japão, Irã, Vietnã, Coreia do Sul e Egito, informa o texto.
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As diversas possibilidades de uso do milho são exploradas pela indústria de alimentos

e bebidas com a contribuição de análise, assistência, pesquisa e desenvolvimento do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital).

A instituição atua com o milho verde em conserva até farinhas e flocos para diferentes

formulações de sopas, sorvetes, iogurtes e cremes tipo curau, incluindo estudos sobre a

produção de pamonhas com substituição da palha por embalagens flexíveis termorresistentes

para armazenamento sob refrigeração e/ou congelamento, e a elaboração de suco de milho

acondicionado em embalagens assépticas para armazenamento em temperatura ambiente.

Os derivados do milho são importantes ingredientes na evolução dos setores de

biscoitos, panificação tradicional e sem glúten, barras de cereais, balas duras e mastigáveis,

farofas temperadas, confeitos, pipocas, produtos aerados, produtos em pós (achocolatados) etc.

Além da pesquisa e do desenvolvimento, são realizados testes experimentais, provas de

conceito e caracterização e controle de qualidade de produtos e matérias-primas. Também são

diversos os ensaios em busca da qualidade e da segurança do milho e seus derivados.

De acordo com a nutricionista Sizele Rodrigues dos Santos, da Codeagro, ao contrário

de muitos outros cereais, que são refinados durante seus processos de industrialização, o milho

conserva sua casca, que é rica em fibras que atuam na prevenção de problemas gastrointestinais,

obesidade, entre outros.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas que demonstrem a sinergia dos

institutos da Apta reforçam a atuação da Secretaria e podem ampliar a visão da relevância

dos trabalhos desenvolvidos. Textos abordando os esforços de PD&I com outros cultivos

podem ter a mesma receptividade conquistada na matéria do milho.
.(

RISCOS À nf¡.CnM: Não há riscos à imagem.

PONTOS POSITMS: Mais trma vez, a combinação de dados científicos e de produção

do milho, demonstrando sinergia dos institutos da Apta com a contribuição da análise,

assistência, pesquisa e desenvolvimento do Ital. A sinergia dos institutos também está

presente no texto da produção agropecuaria sustentável. Neste caso, com a importância das

embalagens na sustentabilidade.
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Investe SP - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta

qualidade

Sopesp - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Região Noroeste - Tecnologia garante variedades de milho de alta qualidade em SP

Primeira Edigão Jornal - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de

alta qualidade

Portal KKLF - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta

qualidade

Portal Ternura - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta

qualidade

Regional Press OL (Araçatuba) - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de

milho de alta qualidade

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1610612020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Aumenta a receptividade da mídia para areportagem sobre as variedades do milho com

destaque para o Ital e institutos ligados à Apta.

As diversas possibilidades de uso do milho são exploradas pela indústria de alimentos

e bebidas com a contribuição de análise, assistência, pesquisa e desenvolvimento do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital), relata o texto.

A instituição atua com o milho verde em conserva até farinhas e flocos para diferentes

formulações de sopas, sorvetes, iogurtes e cremes tipo curau, incluindo estudos sobre a

produção de pamonhas com substituição da palha por embalagens termorresistentes Y
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para armazenamento sob refrigeração e/ou congelamento, e a elaboração de suco de milho

acondicionado em embalagens assépticas para armazenamento em temperatura ambiente.

Os derivados do milho são importantes ingredientes na evolução dos setores de

biscoitos, panificação tradicional e sem glúten, barras de cereais, balas duras e mastigáveis,

farofas temperadas, confeitos, pipocas, produtos aerados, produtos em pós (achocolatados) etc.

Além da pesquisa e do desenvolvimento, são realizados testes experimentais, provas de

conceito e caructerização e controle de qualidade de produtos e matérias-primas. Também são

diversos os ensaios em busca da qualidade e da segurança do milho e seus derivados.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Criação de pautas que apontam a sinergia

dos institutos da Apta ressaltam a atuação da Secretaria com potencial para ampliar a visão

da relevância dos trabalhos desenvolvidos. Textos abordando os esforços de PD&I com

outros cultivos podem ter a mesma receptividade conquistada na matéria do milho.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem.

PONTOS POSITIVOS: A combinação de dados científicos e de produção do milho,

demonstra sinergia dos institutos da Apta com a contribuição da análise, assistência, pesquisa

e desenvolvimento do Ital.
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Investe SP - Parceria do Ital com Unicamp e USP resulta em série de webinars sobre

ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas

Revista Laticínios - Parceria do Ital com Unicamp e USP resulta em série de webinars

sobre ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

17106t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Cenário positivo no noticiário online da Revista Laticínio e do site da Investe SP com o

registro da série de webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas, em parceria

com Unicamp e USP.

Serão quatro seminários online às quartas-feiras, em semanas alternadas, abordando

lipídeos especiais, extratos fenólicos, proteínas doces e fibras e proteínas vegetais, promovidos

pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp) e a Escola de Engenharia de Lorena da

Universidade de São Paulo (EEL-USP), com apoio da Fundação Shunji Nishimura de

Tecnologia e da Mentto, empresa que transmitirá os eventos. Para receber os links das

transmissões, é necessário inscrever-se na pâgina da série.

Na estreia da série, nesta quarta-fefua (17), serão abordados os lipídeos especiais. Em

julho ganharão destaque os extratos fenólicos (1"), as proteínas doces e fibras (15) e, por fîm,

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

do Ital, 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, indica o texto.

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

formas de produção de ingredientes e seus efeitos para a saúde, pré-requisitos para
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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. "É uma

oportunidade de contexfualizaçáo, mas também de incentivo a startups, indústrias de alimentos,

associações, pesquisadores e empreendedores a contarem conosco", complementa.

A proposta de implantação da PBIS foi enviada à Fundação de Apoio à Pesquisa do

Estado de São Paulo (Fapesp) e está em fase de avaliação se integrará os Núcleos de Pesquisa

Orientada a Problemas em São Paulo (NPOP-SP), no âmbito do Programa Ciência para o

Desenvolvimento. "Estamos confiantes da relevância da plataforma pela missão de desenvolver

a indústria de alimentos com integração dos sistemas produtivos, uso de matérias-primas

nacionais, aproveitamento de subprodutos e descartes, através da aplicação de processos

biotecnológicos sustentáveis para produção de alimentos e bebidas", frnaliza Gisele.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Particularízar textos paru cada um dos

webinars de modo a ampliar a divulgação das datas do evento.

RISCOS À fVflCnM: Não há riscos à imagem. O noticiário demonstra a capacidade de

adaptação e de inovação nas formas de atendimento do Ital e de seus cursos.

PONTOS POSITIVOS: A continuidade da difusão do conhecimento do Ital em cursos

online. O chamamento para startups, indústrias de alimentos, associagões, pesquisadores e

empreendedores contarem com o ltal, nas aspas da diretora geral.
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Mix Vale - Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e

bebidas

Notícias de Campinas - Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para

alimentos e bebidas

Ata News - Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e

bebidas

Folha de Itapetininga - Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de

alta qualidade

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

18t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

A parceria para os webinars sobre ingredientes saudáveis segue ampliando a divulgação

na mídia eletrônica, nos sites do Ata News, Araçatuba, e Notícias de Campinas. Nas páginas da

Folha de Itapetinga volta a receber destaque a tecnologia do agronegócio de SP para garantir

variedades de milho de alta qualidade.

O texto informa que, na estreia da série, na quarta (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 Ital, Gisele Camargo, e teút 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, indica o texto.

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

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

uso e desafios na aplicação", ressalta Gisele, que está à frente iniciativa, cujas áreas
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abordadas compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS),

parceria do Ital com a Unicamp e a USP, envolvendo consórcio de empresas.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Particularizar textos paru cada um dos

webinars oferecendo o material aos veículos em formato de notas de modo a ampliar a

divulgação das datas do evento.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem, demonstra a capacidade de adaptação e de

inovação nas formas de atendimento do ltal e de seus cursos.

PONTOS POSITMS: Tema encontra receptividade na mídia. A continuidade da difusão

do conhecimento do ltal em cursos online. O chamamento para startups, indústrias de

alimentos, associações, pesquisadores e empreendedores contarem com o Ital, nas aspas da

diretora geral. Parceria ressaltada no título.
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Gazeta de SP - Evento online discute novas tecnologias para alimentação saudável

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

19t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na edição impressa da Gazeta de SP destaque para Evento online que discute novas

tecnologias para alimentação saudável.

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), informa o texto.

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

e Bebidas, que acontecerá às quartas-feiras, às i6h, em semanas alternadas, com apoio da

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

Para receber os links das transmissões, é necessário inscrever-se na página da série.

A estreia da série ocorreu na última quarta (17) e abordou os lipídeos especiais. Em

julho, ganharão destaque os extratos fenólicos (ie), as proteínas doces e fibras

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

formas de produção de ingredientes e seus efeitos para 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. "É uma

oportunidade de contextualização, mas também de incentivo a startups, indústrias de alimentos,

associações, pesquisadores e empreendedores a contarem conosco", complementa.
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A proposta de implantação da PBIS foi enviada à Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de São Paulo (Fapesp), está em fase de avaliação e integrará os Núcleos de Pesquisa

Orientada a Problemas em São Paulo (Ì.{POP-SP), no âmbito do Programa Ciência para o

Desenvolvimento.

No final do texto, as atividades do instituto são ressaltadas em "Sobre o Ital": 'O Ital

promove atividades de pesquisa, desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão

do conhecimento nas áreas de embalagem e de processamento, conservação e segurança de

alimentos e bebidas. Fundado em 1963 e situado em Campinas, o Ital é vinculado à Agência

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

e conta com unidades técnicas especializadas em produtos cárneos, de panificação, cereais,

chocolates, balas, confeitos, laticínios, frutas, hortaliças, termoprocessamento e embalagens;

15 plantas-piloto especializadas em processamento de alimentos e bebidas e de avaliação do

desempenho de embalagens; e 35 laboratórios de análise e ensaios, além do Núcleo de Inovação

Tecnológica Q.JIT) e da Plataforma de Inovação Tecnológica, especializada em estudos de

tendências de mercado e de prospecção de oportunidades e demandas de inovação".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Particulaúzar textos pan cada um dos

webinars com a função de maior divulgação das datas do evento. Articular junto às

assessorias de imprensa dos parceiros novas estratégias de difusão das informações.

RISCOS À fVfnCnM: Não háriscos à imagem

PONTOS POSITMS: Texto distribuído pela comunicação do Governo de São Paulo

amplia a divulgaçäo do assunto.
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Análise:

Nas páginas do Diário, de Tupã, o ltal recebe menção pelos Núcleos de pesquisa
orientada a Problemas no Estado de são Paulo, na reportagem .,Fatec participade pesquisa
sobre biotecnologia no campo' , centradano projeto Bioprodutos para Agricultura Tropical(BAr).

Empenhados em criarnovas soluções biotecnológicas utilizando micro-organismos para
combater pragas e preservar a saúde da lavoura, seis professores da Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) "shunji Nishimura", em Pompéia, integram um projeto de pesquisa liderado
pelo Instituto Biológico do Estado de são Paulo (IB). o trabalho foi lançado na tarde de ontem,segunda-feira(22)' apartir das 16 horas, durante uma live no youtube, com a presença dadiretora-superintendente do centro Paula souza (cps), LauraLaganá,informa o texto.

o projeto Bioprodutos para Agricultura Tropical (BAT) conta com a participação dosprofessores da Fatec' que estão entre os cerca de 30 pesquisadores de diferentes instituições
nacionais e dos Estados unidos que fazem parte do grupo de trabalho.

Para desenvolver a proposta, a equipe dispõe de um financiamento de grandes empresas
do setor agrícola no valor de R$ 14 milhões. o projeto também está inscrit o parareceber maisR$I0 milhões da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp), por meio do programa ciênciapara o Desenvolvimento. O resultado será divulgado em agosto.

De acordo com o diretor da Fatec pompéia e um dos pesquisadores envolvidos narnrcrativa, Carlos Otoboni, a biotecnologia vem ganhando espaço na agricultura como umaalternativa mais econômica e ecológica em relação aos defensivos químicos "O papel da Fatec
será anal rsar a melhor forma para garantir a qualidade de aplicação dos s. Os estudos
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Di¿írio (Tupã) - Fatec participa de pesquisa sobre biotecnologia no campo

Destaques do dia:

: Instituto de Tecnologia de Alimentos _ Ital
Pesquisa

ecretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento
S
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ANÁLTSE DIÁRIA
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serão feitos por meio de ferramentas digitais, como big data, inteligência artificial, machine
learning, sensoriamento remoto e deep learning,,, explicou.

A proposta submetida à Fapesp prevê ainda a concessão de 15 bolsas de iniciação
científica para participação de alunos na pesquisa.

o projeto BAT é uma das três propostas apoiadas pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento inseridas em Núcleos de Pesquisa Orientada a problemas no Estado de São
Paulo (NPOP)' os outros dois estudos são liderados pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos
(Ital) e pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC). os temas estão relacionados a
ingredientes para alimentos saudáveis e combate a doenças na citricultura.
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AÇoEs DE ASsEssoRrA DE TMPRENSA: Acompanhamento do projero BAT, no
âmbito do NPOP. Desenvolvimento de pautas sobre a PBIS para tomá-,la conhecida como
esforço de PD&I, em São paulo e no Brasil.

RISCOS À fvfACnM: Não há risco à imagem

PONTOS POSITIVOS: Ciração ao Ital no NpOp
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Mix Vale - Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o

agro

Revista Cana OL - Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para

rnovar o agro paulista

Notícias de Campinas - Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para

lnovar o agro

O Defensor (Taquaritinga) - SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta
economia do setor

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

26/06/2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Notícias de Campinas, Revista CanaOL, de Ribeirão Preto e o Mix Vale, de Cruzeiro,
dão relevânciapata o NPOP, na reportagem que aponta os esforços de integração do Governo,
academia e iniciativa privada para inovar e resolver problemas do agronegócio paulista. O
"Kick-off NPOP", como foi chamada a reunião inicial de representantes da Secretaria,

Universidades, Institutos e empresas parceiras, ocorreu online no dia 22 e contou com a

participação da diretora-geral do Ital, Eloísa Garcia. Na edição impressa de O Defensor,
Taquaritinga, volta a receber destaque a maféria SP produz 90%o do amendoim brasileiro e

movimenta economia do setor.

Na reportagem sobre o "Kick-Off NPOP", 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, e

apresentada com objetivos claros: desenvolver ingredientes saudáveis para a indústria de

alimentos a partir de resíduos e co-produtos, aumentar a produtividade, qual e maneJo
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sustentável de citros, cana e café, além de desenvolver novos bioprodutos para a agricultura
tropical.

Os projetos, que reúnem mais de 180 pesquisadores e agentes da iniciativaprivad,a,
estão sendo sediados pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto Agronômico
(IAC) e Instituto Biológico (IB). As propostas dos chamados Núcleos de pesquisa Orientada a

Problemas no Estado de São Paulo (NPOP) foram produzidas para atender o Edital Ciência
para o Desenvolvimento lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São paulo

(FAPESP) e entregues em 18 de maio de 2020 paru avaliação. o resultado deve ser divulgado
pela FAPESP até o final deste ano.

Enquanto esperam aavaliação da Fundação, que poderá investir recursos por até cinco
anos para atealização dos estudos científicos, as instituições que abraçarama ideia começaram
neste 22 de junho os trabalhos preparatórios para a boa formação e gestão dos Núcleos, por
meio do "Kick-off NPOP", que reuniu representantes da Secretaria, Universidades" Institutos
e empresas parceiras.

O objetivo é frabalhar até o final de 2020 em quatro temas preparatórios: pensamento

filosófico dos Núcleos, regimento interno, treinamento e gestão de projetos com metodologias
ágeis e webinars para disseminação e polinização de conhecimentos entre os integrantes.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, participou da abertura
do kick-off e ressaltou que os Núcleos nos Institutos estão alinhados com as demandas do agro
mundial, que na sua visão, tem no futuro, os ativos biológicos.

A iniciativa também foi comemorada por Jiro Nishimura. presidente da Fundação

Shunji Nishimura de Tecnologia, parceira dos núcleos. "É a primeira vez que vejo uma ação

como essa sendo proposta, com a junção da tríplice-hélice de inovação. Este é um marco do
processo de inovação no agro, em que juntos vamos produzir muitos frutos para a nação,,,

comemorou.

/() Ru" cunhe Gego,7oO,7" ¡nd¡r I pinheiros 10542r-ool são paulo - sp I Brasir
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AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolvimento de pauras sobre a pBIS

para torná-la conhecida como esforço de pD&I, em São paulo e no Brasil.

RISCOS À fVACnM: Não há risco à imagem.

PONTOS POSITIVOS: Citação ao NpOp
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Amanhecer das Notícias - Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho

integrado para inovar o agro paulista

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

27t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Amanhecer das Notícias, Campinas, o NPOP voltaareceber destaque na reportagem

na reportagem "Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar

o agro paulista".

O "Kick-Off NPOP", como foi chamada a reunião inicial de representantes da

Secretaria, Universidades, Institutos e empresas parceiras, ocorreu online no dia 22 e contou

com a participação da diretora-gerul do Ital, Eloísa Garcia.

Na reportagem sobre o "Kick-Off NPOP", 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, e

apresentada com objetivos claros: desenvolver ingredientes saudáveis para a indústria de

alimentos a partir de resíduos e co-produtos, aumentar a produtividade, qualidade e manejo

sustentável de citros, cana e café, além de desenvolver novos bioprodutos para a agricultura

tropical.

Os projetos, que reúnem mais de 180 pesquisadores e agentes da iniciativaprivada,

estão sendo sediados pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA), Instituto

Agronômico (IAC-APTA) e Instituto Biológico (IB-APTA). As propostas dos chamados

Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas no Estado de São Paulo (I.JPOP) foram produzidas

para atender o Edital Ciência para o Desenvolvimento lançado pela Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e entregues em 18 de maio de 2020 para avaliação.

O resultado deve ser divulgado pela FAPESP até o f,rnal deste ano.

Enquanto esperam aavaliação da Fundação, que poderá investir recursos

anos para arealizaçáo dos estudos científicos, as instituições que abraçaram a ideia

(9 nu" Cunhe Gego,700,7" ¡nd¡r I Pinheiros 105421-OO1 São Paulo - SP I Brasil
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neste 22 de junho os trabalhos preparatórios para a boa formação e gestão dos Núcleos, por

meio do "Kick-Off NPOP", que reuniu representantes da Secretaria, Universidades, Institutos

e empresas parceiras.

O objetivo é trabalhar até o final de 2020 em quatro temas preparatórios: pensamento

f,rlosófico dos Núcleos, regimento interno, treinamento e gestão de projetos com metodologias

ágeis e webinars para disseminação e polinização de conhecimentos entre os integrantes.

O secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, participou da abertura

do kick-off e ressaltou que os Núcleos nos Institutos estão alinhados com as demandas do agro

mundial, que na sua visão, tem no futuro, os ativos biológicos.

A iniciativa também foi comemorada por Jiro Nishimura, presidente da Fundação

Shunji Nishimura de Tecnologia, parceira dos Núcleos. "Esta é a primeira vez que vejo uma

ação como está sendo proposta, com a junção da tríplice-hélice de inovação.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolvimento de pautas sobre a pBIS

paratornâ-la conhecida como esforço de PD&I, em São Paulo e no Brasil.

RISCOS À fVf¡,CnM: Não há risco à imagem.

PONTOS POSITIVOS: Citação ao NPOP
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Guia da Cerveja - Pandemia e nova geração expõem importância da segurança alimentar

Jornal O Dia SP - Iniciativa privada e Governo do Estado iniciam trabalho integrado para

inovar o agro

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

29t06t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Exposição positiva do Ital na difusão do conhecimento, na reportagem "Pandemia e

nova geração expõem importância da segurança alimeîtaf', que focaliza o seminário online

"Alimentos Seguros", promovido pela AEASP - Associação de Engenheiros Agrônomos do

Estado de São Paulo, no veículo de segmento "Guia da Cerveja". Na edição impressa do Jornal

O Dia SP, a reportagem "Iniciativa privada e Governo do Estado iniciam trabalho integrado

para inovar o agro" projeta-se em novo espaço trazendo informações dos Núcleos de Pesquisa

Orientada a Problemas no Estado de São Paulo (NPOP) neste trabalho conjunto.

Uma das conclusões dos debates envolveu a necessidade de cumprir as medidas que

garantam a segurança alimentar como algo primordial para a manutenção do Brasil como força

relevante no agronegócio mundial. Hoje coordenador do FGV Agro, o ex-ministro Roberto

Rodrigues destacou que a pandemia impôs o reforço das ações sanitárias nas atividades.

Segundo o texto, durante o encontro, um dado alarmante foi destacado para reforçar a

importância da segurança alimentar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),

são estimadas 600 milhões de pessoas doentes por ano e 420 mil mortes, sendo I25 milcrianças

com menos de cinco anos, em decorrência do consumo de alimentos não seguros

Além disso, a crise do coronavírus se.deu em um cenário que já apontava algumas

mudanças no padrão de consumo da população. Em geral, o aumento das opções e a busca pela

diversidade se dão somadas com a preocupação sobre a origem e o processo de produção do

que está sendo ingerido, como destaca a pesquisadora Marta Taniwaki, do

Tecnologia de Alimentos (Ital).
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"Hoje, o consumidor tem o direito de saber o que tem dentro da embalagem, mas

também como esse alimento foi produzido. Se foi produzido respeitando as regras ambientais,

as emissões de gases e, no caso de produto animal, se houve a prâtica do bem-estar animal.

Também há um aumento de demanda por alimentos éticos, produtos sazonais cultivados

localmente e sustentáveis. As percepções do consumidor de alimentos não seguros levam ao

desperdício", ressaltou Marta.

Essa visão de que as novas gerações exigem a adoção de outros comportamentos na

produção alimentar foi reforçada pelo presidente da Associação Brasileira de Agronegócio,

Marcello Brito.

"Os estudos no mundo mostram que a geração X já tinha uma visão de produção em

relação à geração anterior, acelerada agora pela geração dos millennials, que acreditam no novo

normal, pensam na produção sustentável, nas emissões de carbono e no bem-estar animal . Cada

vez mais isso vai ser cobrado", apontou

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Monitoramento do evento para registro e

produção de conteúdo editorial.

RISCOS A IMAGEM: Mínimos, mas com riscos inerentes a qualquer debate público

PONTOS POSITIVOS: O convite da orgarizaçáo do evento - AEASP - Associação de

Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. A oportunidade de difusão do

conhecimento e de prestação de serviço na éxea de embalagem e segurança alimentar.
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Análise:

Recebe projeção no noticiário segmentado e regional, a notícia "Webinar gratuito

aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes saudáveis", o segundo da série, que

estará de volta nesta quarta-feira,l" de julho, às 16h, promovido pelo Ital, da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,.

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 mediação da pesquisadora e vice-diretora do Ital Gisele Camargo

e contará desta vez com a professora Juliana Macedo, que atua na ánea de Ciências de Alimentos

e Nutrição da FEA-Unicamp, e as pesquisadoras Silvia Moura e Patrícia Blumer Zacarchenco,

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

Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) do Ital.

"Será uma oportunidade de esclarecer por que os compostos fenólicos hoje são

entendidos como bioativos e não antinutricionais. Quando provenientes de resíduos agrícolas

os extratos fenólicos podem ter baixo custo e favorecem aintegração de toda acadeiaprodutiva

agroalimentar. Estamos modificando-os com processos biotecnológicos e precisamos

transformá-los em ingredientes", afirma Juliana, que é engenheira de alimentos, em

I Rur Cunh¡ Gego.7OO,7" rnd¡r I Pinheiros 105421-OO1 São Paulo - 5P I Brasil
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Mix Vale - Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes

saudáveis

Portal CanaMix - Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como

ingredientes saudáveis

Notícias de Campinas - Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como

ingredientes saudáveis

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

30t06t2020ANÁLISE DIÁRIA
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Ciências de Alimentos com pós-doutorado em Ciências da Saúde, na área de Farmacologia e

Biologia Celular.

Doutora em Engenharia de Alimentos e pesquisadorahâ 25 anos no Ital com foco em

elaboração de produtos saudáveis, funcionais e com maior valor agregado, Silvia falará, sobre

as possibilidades de aplicação de fenólicos levando em conta a instabilidade dos bioativos às

condições de estocagem e processo, além da interaçáo entre os ingredientes, tomando como

exemplo a elaboração de balas de goma. "IJma alternativa de manutenção da funcionalidade

destes compostos pode ser a microencapsulação", comenta.

Por fim, Patrícia abordará as dificuldades e possibilidades de aplicação em quatro

categorias de produtos lácteos: queijos, queijos fundidos, iogurtes e bebidas lácteas fermentadas

e sorvetes.

Os temas abordados na série compõem a PBIS, parceria do Ital com a Unicamp e a USP

envolvendo consórcio de empresas. A proposta de implantaçáo estët em fase de avaliação pela

Fapesp para integrar os Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo (NIPOP-SP),

no âmbito do Programa Ciência parao Desenvolvimento.

"Nosso objetivo é viabllizar a aplicação de processos biotecnológicos sustentáveis para

produção de alimentos e bebidas através da integração dos sistemas produtivos, do incentivo

ao uso de matérias-primas nacionais e do aproveitamento de subprodutos e descartes", ressalta

a vice-diretora do ltal.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A divulgação indiviùnlizada de cada

webinar deve ser mantida e aprimorada. Ainda que de caréúer técnico e científico, deve-se

buscar junto a organização do webinar palavras de fácil entendimento do público - como

aroma e sabor ou até queijos, iogurtes e bebidas lácteas fermentadas e sorvetes - paraassociar

a aplicação dos extratos fenólicos.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem, é prestação de serviço

PONTOS POSITIVOS: A divulgação do webinar na imprensa segmentada e regional. As

explicações da diretora gerul do Ital sobre os propósitos da iniciativa.
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Portal 2A+Alimentos - Webinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como

ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas

Notícias de Campinas - Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável

das famílias

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0u07t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Destaque para o Ital no Notícias de Campinas para a aplicação de tecnologias de

conservação dabatata-doce para seu aproveitamento na indústria com descrições do trabalho

do Fruthotec, Cereal Chocotec e Cetea, na reportagem "Batata-doce é destaque no agro de SP

e na alimentação saudável das famílias". Em outra frente, continua em projeção, o segundo

webinar de ingredientes saudáveis, no Portal 2A+Alimentos.

A Secretaria segue na divulgação das ações de pesquisa, extensão e abastecimento com

os produtos do agronegócio de São Paulo, em uma série de textos. Dessa vez, acultura escolhida

é a batata-doce, em texto de quase 30 paúgrafos. As principais regiões produtoras são P.

Prudente, Araçatuba, Tupã, Jaboticabal e Dracena.

A Pasta realizapesquisas científicas que buscam desenvolver cultivares de batata-doce

coloridas, mais produtivas e com características que agradam produtores rurais e consumidores.

Com cultivo fácil e boa produtividade, 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 ltal/Apta aplicatecnologias de conservação para seu aproveitamento industrial.

Em projeto de pesquisa, com foco no congelamento, foram avaliadas as variedades

Canadense e Uruguaia, com diferentes tempos de colheita, e os resultados mostraram que ambas

são adequadas para o congelamento tanto na forma de fatias branqueadas ou pré-cozidas, como

na forma de pedaços irregulares pré- fritos e congelados, resultando em produtos de boa
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"A variedade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa, absorção de gordura e

possível valor nutricional", destaca a pesquisadora do Ital e diretora do Fruthotec, Shirley

Berbari.

Já o Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital, em parceria

com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-

Unicamp), transformou a batata-doce em farinha liofilizada e a adicionou na formulação de

panetones de fermentação natural durante projeto de pesquisa publicado no ano passado na

revista LV/T - Food Science and Technology.

A farinha de batata-doce, quando elaborada a partir de raízes com alto teor de

betacaroteno, é fonte de pró-vitamina A, que traz benefícios para a saúde humana. Assim,

pesquisadoras do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Instituto conduziram estudo

comparando o efeito do tipo de embalagem e do sistema de acondicionamento na preservação

de carotenóides de farinha de batata-doce biofortificada.

A farinha é resultado do trabalho de seleção e melhoria de culturas e pesquisa e

desenvolvimento de produtos por pesquisadores da Embrapa Agroindústria de Alimentos (RJ)

e Embrapa Hortaliças (DF), visando contribuir com o suprimento de vitamina A na alimentação

de populações carentes. Os resultados indicaram que os fatores mais importantes na preservação

de carotenóides foram a redução do teor de oxigênio no espaço livre da embalagem por meio

de aplicação de vácuo aliada ao uso de materiais de embalagem com barreira ao oxigênio PET

com metali zaçáo barreira.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Elencar previamente as ações do Ital no

desenvolvimento do agro paulista para subsidiar novas pautas da Secretaria e paru

atendimentos aos jornalistas, disponibilizando as principais informações.

RISCOS A IMAGEM: Quase inexistente.

PONTOS POSITMS: Relevância do Fruthotec, Cereal Chocotec e Cetea na PD&L
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Guialat - Doce de leite é opção atraente de agregação de valor do leite especialmente para

pequenos produtores

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

02t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Produto lácteo de grande consumo no Brasil e em outros países da América Latina,

conquistando cada vez mais o mundo pela excelência de seu sabor, o doce de leite é uma das

opções mais viáveis para agregação de valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,

que conta com equipe técnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de

Laticínios (Tecnolat), destaca na mídia web segmentada, o Guialat..

"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", destaca a pesquisadora e

diretora do Tecnolat, Adriana Torres.

Para a fabricação, no entanto, é preciso atenção à Portaria 354 de 1997 do Ministério de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e à RDC 12 de 2001 da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), em vigor até dezembro deste ano. Pelas normas, o doce de leite

precisa passar por avaliação de umidade, matéria gorda, cinzas, proteína, bolores e leveduras e

detecção de coliformes a 45oClg, estafilococos coagulase positiva/g e Salmonella spl25g, as

quais podem ser realizadas pelo Tecnolat.

"Dentre as análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira). Para o leite em pó, o destaque está na análise de WPNI (whey

protein native index), que determina o percentual de proteína do soro não desnaturada,
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parâmetro que interfere nas características tecnológicas do produto, como a textura final do

doce", esclarece a pesquisadora Leila Spadoti.

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico. "Nós

oferecemos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose, por exemplo", detalha a pesquisadora Patrícia Blumer Zacarchenco,

que lembra o importante estudo Brasil Dairy Trends 2020, do qual foi uma das editoras.

"Reunimos as principais tendências do mercado consumidor de produtos lácteos, identif,rcando

oportunidades e desafi os",

Não é novidade que o leite é uma das mais importantes fontes nutritivas para o ser

humano, ao mesmo tempo que a lactose, principal açúcar presente no leite e seus derivados, é

difícil de ser ingerida por grande parcela da população, assim a indústria alimentícia tem

lançado nos últimos anos produtos lácteos com teores reduzidos ou isentos de lactose com

relevante contribuição do CCQA do ltal.

Assim, através de cromatografralíquida de alta eficiência com detector de espalhamento

de luz evaporativo (HPLC-ELSD), o Laboratório de Bromatologia da Unidade Laboratorial de

Referência em Química de Alimentos do CCQA tem atuado paraa determinação de lactose em

leite e em vários produtos derivados com teores reduzidos ort"zeto lactose" como leite em pó,

creme de leite, leite condensado, doce de leite, iogurte, bebida lërctea, bebida achocolatada,nata,

manteiga e queijos.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolver novas pautas com

beneficiamento de frutas e leite para dar prosseguimento à estratégia de popularizar o

conhecimento científico em matérias de interesse amplo.

RISCOS À fVf¿.CnM: Quase inexistente

PONTOS POSITIVOS: Exemplificação práúica do trabalho do Tecnolat corroboradas nas

aspas da diretora e das pesquisadoras.
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Mix Vale - Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

Mix Vale - Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

Notícias de Campinas - Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos

produtores

Regional Press - Doce de leite é opgão de agregação de valor para pequenos produtores

Ata News- Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

03t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em veículos regionais da web, em Araçatuba, Campinas e Cruzeiro, as reportagens

sobre o doce de leite e batata-doce recebem nova divulgação.

No Mix Vale, o texto ressaltaaaplicação de tecnologias de conservação dabatata-doce

para seu aproveitamento na indústria com descrições do trabalho do Fruthotec, Cereal Chocotec

e Cetea.

Nos demais veículos, o doce de leite é destacado como uma das opções mais viáveis

paru agregação de valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que conta com equipe

técnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

"Trata-se de uma importante alternativa em especial parc 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 aindamais atraente pela vida de prateleira extensa

sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e

diretora do Tecnolat, Adriana Torres. l(
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Nas análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira), relata o texto.

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico por

meio dos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose.

Não é novidade que o leite é uma das mais importantes fontes nutritivas para o ser

humano, ao mesmo tempo que a lactose, principal açucar presente no leite e seus derivados, é

difícil de ser ingerida por grande parcela da população, assim a indústria alimentícia tem

lançado nos últimos anos produtos lácteos com teores reduzidos ou isentos de lactose com

relevante contribuição do CCQA do ltal.

Assim, através de cromatografralíquida de alta eficiência com detector de espalhamento

deluz evaporativo (HPLC-ELSD), o Laboratório de Bromatologia da Unidade Laboratorial de

Referência em Química de Alimentos do CCQA tem atuado paraa determinação de lactose em

leite e em vários produtos derivados com teores reduzidos ou "zero lactose" como leite em pó,

creme de leite, leite condensado, doce de leite, iogurte, bebida lâctea,bebida achocolatada,nata,

manteiga e queijos.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolver novas pautas com

beneficiamento de frutas e leite para dar prosseguimento à estratégia de popularizar o

conhecimento científico em matérias de interesse amplo. A preparação desses materiais

auxiliatanto no atendimento ajornalistas como no subsídio às estratégias de comunicação da

Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

RISCOS À fVfnCnM: Quase inexistente

PONTOS POSITIVOS: Exemplo prático do trabalho do Tecnolat corroboradas nas aspas

da diretora e das pesquisadoras.
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Primeira Edição Jornal OL - Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos

produtores

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

04t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Segue em projeção positiva a reportagem "Doce de leite é opção de agregação de valor

para pequenos produtores". Dessa vez, veiculadana versão web do Primeira Edição Jornal, de

Osasco

O doce de leite é destacado como uma das opções mais viáveis para agregação de valor

ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que conta com equipe técnica

especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

"Trata-se de uma importante alternativa em especial paru 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 aindamais atraente pela vida de prateleira extensa

sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e

diretora do Tecnolat, Adriana Torres.

Nas análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira), relata o texto.

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico por

meio dos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Conteúdo do material pode ser aproveitado

em emissoras de rádio com adaptação da linguagem. É recomendável media-training para

aprimorar as formas de comunicaçáo.

RISCOS À nU¡,CnM: Quase inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Exemplificação práttica do trabalho do Tecnolat comprovadas nas

aspas da diretora e das pesquisadoras.
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O Regional - Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

05/07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na edição impressa de O Regional, Catanduva, recebe novo destaque a reportagem

"Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores"

O doce de leite é destacado como uma das opções mais viáveis para agregação de valor

ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que 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

ioguftes, sorvetes e queijos. O doce de leite é aindamais atraente pela vida de prateleira extensa

sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e

diretora do Tecnolat, Adriana Torres.

Nas análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira), relatao texto.

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico por

meio dos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose.
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PONTOS POSITIVOS: Ilustração prática do trabalho do Tecnolat fortalecidas nas aspas
da diretora e das pesquisadoras.
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AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Conteúdo do material pode ser aproveitado

em programas de culinaria e empreendedorismo, de emissoras de tevê e publicações

especializadas. Contatos remotos dos pesquisadores devem ser considerados junto à diregão

do instituto.

RISCOS À fVf¡.CnM: Quase inexistente.
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O Verídico - Webinar gratuito aborda potencial dos extratos

O Regional OL - Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

Destaques do dia

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0610712020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

A versão da web de O Regional, Catanduva, aumenta a divulgação da reportagem "Doce

de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores", depois de publicada na edição

impressa. O Verídico, da Capital ,relataem nota: Webinar gratuito aborda potencial dos extratos

O doce de leite é destacado como uma das opções mais viáveis para agregação de valor

ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que 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 aindamais atraente pela vida de prateleira extensa

sem necessidade de estocagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e

diretora do Tecnolat, Adriana Torres.

Nas análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira), relata o texto.

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico por

meio dos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose.
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AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Elencar cases de sucesso de empreendedores

atendidos no Tecnolat na cadeia leiteira, em demonstrações da aplicação do conhecimento

em pequenas empresas até a produção em alta escala.

RISCOS À nn¿.CnM: Quase inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Demonstração práúica do trabalho do Tecnolat respaldadas nas

aspas da diretora e das pesquisadoras.
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A Lavoura - Doce de leite é opção atraente de agregação de valor do leite especialmente

para pequenos produtores

Revista Rural - Doce de leite é opção atraente de agregação de valor ao leite

Jomal O Dia SP - Maurício Picazo Galhardo: Doce de leite

Folha de Itapetininga - Notïcias Agrícolas: Doce de Leite (Coluna de Maurício Galhardo)

A Tribuna Piracicabana - Doce de leite (Coluna de MaurícioPicazo Galhardo)

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

07t07t2020ANALISE DIARIA

Análise:

As ações do Tecnolat continuam em alta na mídia impressa e na web segmentada e

regional com a reportagem sobre o doce de leite, em três jornais impressos, na Capital,

Piracicaba e Itapetininga, o colunista de agronegócios MaurícioPicazo Galhardo ressalta o doce

de leite como uma das opções mais viáveis para agregação de valor ao leite, segundo o Instituto

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

Estado de São Paulo,

Na web, a Revista Rural e A Lavoura, em São Paulo, destacam a reportagem completa

com dez parágrafos em "Doce de leite é opção atraente de agregação de valor ao leite". A

Lavoura acrescenta no mesmo título "especialmente para pequenos produtores".

"Trata-se de uma importante alternativa em especialpara 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", destaca a pesquisadora e

diretora do Tecnolat, Adriana Torres, nos veículos da web.
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Nas análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira), relata o texto.

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico por

meio dos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A publicação do conteúdo da matéria em

nota curta revela o potencial de uso do material. Edições do mesmo texto em torno de quatro

parágrafos podem ampliar a veiculação, principalmente, em impressos.

RISCOS À fVfnCnM: Quase inexistente.

PONTOS POSITMS: Constatação prática do trabalho do Tecnolat consolidadas nas aspas

da diretora e das pesquisadoras.
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Suinocultura Industrial - Ital é parceiro de programa de aceleração para negócios e projetos

voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0910712020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

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 de São Paulo, por meio do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), veicula com destaque positivo o Suinocultura Industrial,

site segmentado de ltu.

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 dentro dos 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.

Além do Ital como parceiro especialista, o TechStart Food Innovation conta com apoio

do Instituto Eldorado, da Embrapa Informática, da SciCrop e da Fundação Iota. No evento

online de lançamento, em 26 de maio, cetca de 200 participantes puderam conhecer o programa

e as empresas envolvidas assim como absorver conhecimentos sobre tendências, cases, desafios

e oportunidades para o setor através das palestras de Luis Madi, diretor de Assuntos

Institucionais do ltal, e Raul Amaral, coordenador técnico da Plataforma de Inovação

Tecnológica (PITec) do Ital.
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"Em levantamento do Seade de 2012, 95Yo das indústrias de alimentos e bebidas eram

pequenas e micro, com até 99 funcionários, mostrando que o TechStart Food Innovation tem

um potencial muito grande, pois vamos trabalhar com startups e com projetos", ressalta Madi,

que também detalhou o trabalho desenvolvido pelo Ital em estudos estratégicos e de tendências

para fortalecimento do setor através dos projetos Brasil Processed Food 2020 e Alimentos

Industrializados 2030, cujas publicações estão disponibilizadas gratuitamente na página da

PITec, que mantém ainda o site www.alimentosprocessados.com.br.

Com constante trabalho junto a dezenas de entidades setoriais nos últimos 30 anos, Madi

lembra que a indústria de alimentos, bebidas, ingredientes e embalagem tem investido em

pesquisa e desenvolvimento abaixo da média das indústrias brasileiras como um todo e as

entidades têm buscado cada vez mais inovação e tecnologia, portanto há um enorme potencial

de melhoria. "Como Roberto Rodrigues diz, mais do que celeiro do mundo, o Brasil pode ser o

supeffnercado do mundo com produtos processados, industrializados, e o Techstart encaixa

como uma luva."

O presidente da Fundepag, Alvaro Duarte, explica que a Conexão.f pretende mapear e

conectar o conhecimento com as aplicações no ambiente da produção de ingredientes,

alimentos, bebidas e embalagens, convergindo os esforços para apoio à inovação tecnológica.

Alerta païa a necessidade do aumento da produção mundial de alimentos em 50olo, enquanto há

o desperdício de 24yo. " A tecnologia é fundamental para a sobrevivência sustentável da

sociedade."

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A matéria merece novas abordagens para

ampliar a divulgação da iniciativa e das inscrições. Em forma de nota, textos curtos que

indiquem o link para mais informações podem ampliar a visibilidade na mídia.

RISCOS A IMAGEM: Praticamente inexistente, é matéria de prestação de serviços

PONTOS POSITMS: Destaque para o TechStart Food Innovation e palestras de Luis

Madi, diretor de Assuntos Institucionais do ltal, e Raul Amaral, coordenador técnico da

Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec) do ltal.
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O Democrata - MauricioPicazo Galhardo: Doce de leite

Destaques do dia

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

tu07/2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Produto lácteo de grande consumo no Brasil e em outros países da AméricaLatina,

conquistando cada vez mais o mundo pela excelência de seu sabor, o doce de leite é uma das

opções mais viáveis para agregação de valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Na web de O Democrata, da região de São Roque, a nota no parágrafo acima, extraída

da coluna de agronegócios de Mauricio Picazo Galhardo, reproduzida em diversos jornais

paulistas, reforça a divulgação da notícia "Doce de leite é opção de agregação de valor para

pequenos produtores".

Informações importantes do release não são aproveitadas como a seguir:

Nas análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas necessárias ao controle de

qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de

estocagem (vida de prateleira).

A transferência de conhecimento é outra forma de trabalho do centro tecnológico por

meio dos treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e responsáveis pela

fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos e a inovar com versões light, diet e

teor reduzido de lactose.

Lactose, principal açúcar presente no leite e seus derivados, é dificil de ser ingerida por

grande parcela da população, assim a indústria alimentícia tem lançado nos últimos anos

produtos lácteos com teores reduzidos ou isentos de lactose com relevante contribuição do

CCQA do Ital.

Assim, através de cromatografralíquida de alta eficiência com detector de espalhamento

de luz evaporativo (HPLC-ELSD), o Laboratório de Bromatologia da Unidade

Referência em Química de Alimentos do CCQA tem atuado paraa determinação de
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leite e em vários produtos derivados com teores reduzidos ou "zero lactose" como leite em pó,

creme de leite, leite condensado, doce de leite, iogurte, bebida lâctea, bebida achocolatada,nata,

manteiga e queijos.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A publicação do conteúdo da matéria em

nota curta revela o potencial de uso do material. Edições do mesmo texto em torno de quatro

parágrafos podem ampliar a veiculação, principalmente, em impressos. Outra opção que

pode ampliar a divulgação em colunas e seções de resumos de notícias é agrupar quinzenal

ou mensalmente notas curtas sobre as atividades do ltal, como num resumo da quinzena ou

do mês, e distribuí-las em mailing especial. Adaptados e contextualizados, os quatro

parágrafos do release da assessoria são praticamente notas que podem ser incluídas no

relatório com as atividades dos centros tecnológicos.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: O colunista aponta que o doce de leite é uma das opções mais

viáveis para agîegação de valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
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O Verídico - Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Mix Vale - Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Primeira Edição Jornal - Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e

bebidas

Portal Ternura - Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Notícias de Campinas - Seminário online debaterâ ingredientes saudáveis em alimentos e

bebidas

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

13t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

O terceiro webinar gratuito da Série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas,

marcado para a próxima quarta-feira (15), às 16h, abordará proteínas doces e oligossacarídeos

funcionais (fibras alimentares) recebe amplo destaque em veículos de Campinas, Ibitinga,

Osasco, Cruzeiro e na Capital.

O seminário online terá palestras de quatro doutores especialistas do ltal, 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).

Para receber os links das transmissões, é preciso se inscrever na página da série,

realizada pelo Ital em parceria com a EEL-USP e a Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp), com a mediação da pesquisadora e vice-

diretora do Ital, Gisele Camargo, informa o texto.

"Será uma oportunidade de conhecer as expeftises dos pesquisadores em obter

ingredientes alimentares usando a biotecnologia e biologia molecular, duas áreas em
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para produção de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos", pontua Maria Teresa

Berloldo Pacheco, pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do

Ital, que abrirâ as palestras.

Bióloga com doutorado em Ciências da Nutrição e pós-doutorado em Ciência dos

Alimentos, Maria Teresa esclarecerá como funcionam os alimentos reestruturados, com

substituição de calorias vazias do açúcar por calorias proteicas ou fibras alimentares."A

possibilidade de trocar o sabor doce da sacarose e frutose por uma proteína que expressa o sabor

doce reduz não só o aporte de energia como o índice glicêmico dos alimentos, oferecendo maior

segurança nutricional dos produtos alimentares", complementa.

Para Maria Teresa, que coordena a proposta, a iniciativa está alinhada à sociedade

contemporânea marcada por grande polaridade, inclusive em relação à alimentação saudável,

pois "o conhecimento das necessidades nutricionais diárias nos diferentes estágios da vida nos

permite elaborar cardápios e alimentos com o adequado aporle de nutrientes".

"Embora existam recomendações pelo consumo de alimento minimamente processados,

a vida nos grandes centros urbanos gera a necessidade pelo consumo de alimentos seguros) que

possam ser acondicionados por períodos longos, até mesmo pela dificuldade de deslocamento,

de fácil preparo ou prontos para o consumo sem deixar de lado o aspecto da nutrição para a

vida", ftnaliza.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ainda que de carëúer técnico e científico,

deve-se buscar junto à organização do webinar palavras de fácil entendimento do público -

como sabor, proteínas doces ou até mesmo fibras alimentares, evitando em títulos e

manchetes, "proteínas doces e oligossacarídeos funcionais" tema do webinar.

RISCOS A IMAGEM: Não são encontrados elementos de risco na reportagem.

PONTOS POSITIVOS: Difusão do conhecimento em biotecnologia e biologia molecular,

duas áreas em evidênciaparaprodução de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos

A iniciativa está alinhada à sociedade contemporânea marcada por grande polaridade em

relação à alimentação saudável.
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Gazeta de SP OL - Notas: Ingredientes saudáveis

Gazeta de SP - Notas: Ingredientes saudáveis

GestAgro360 - Especialistas do ltal, da USP e da Unesp abordam proteínas doces e fibras

alimentares em webinar gratuito

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

1410712020ANALISE DIARIA

Análise:

O terceiro webinar gratuito da Série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas,

marcado para a próxima quarta-feira (15), às 16h, que abordaút proteínas doces e

oligossacarídeos funcionais (fibras alimentares) recebe novo destaque no GestAgro 360 e em

nota nas edições impressas e online daGazeta de SP.

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).

Para receber os links das transmissões, é preciso se inscrever na página da série,

realizadapelo Ital em parceria com a EEL-USP e a Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp), com a mediação da pesquisadora e vice-

diretora do Ital, Gisele Camargo, informa o texto.

Para a pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do ltal,

Maria Teresa Bertoldo Pacheco, será uma oportunidade de conhecer as expertises dos

pesquisadores em obter ingredientes alimentares usando a biotecnologia e biologia molecular,

duas áreas em evidênciaparaprodução de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos. A

pesquisadoravai abrir as palestras do dia.

Bióloga com doutorado em Ciências da Nutrição e pós-doutorado em Ciência dos

Alimentos, Maria Teresa esclarecerá como funcionam os alimentos om
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substituição de calorias vazias do açúcar por calorias proteicas ou fibras alimentares."A

possibilidade de trocar o sabor doce da sacarose e frutose por uma proteína que expressa o sabor

doce reduz não só o aporte de energia como o índice glicêmico dos alimentos, oferecendo maior

segurança nutricional dos produtos alimentares", complementa.

Para Maria Teresa a iniciativa está alinhada à sociedade contemporânea marcada por

grande polaridade, inclusive em relação à alimentação saudável, pois "o conhecimento das

necessidades nutricionais diárias nos diferentes estágios da vida nos permite elaborar cardápios

e alimentos com o adequado aporte de nutrientes".

"Embora existam recomendações pelo consumo de alimento minimamente processados,

a vida nos grandes centros urbanos gera a necessidade pelo consumo de alimentos seguros, que

possam ser acondicionados por períodos longos, até mesmo pela dificuldade de deslocamento,

de flícil preparo ou prontos para o consumo sem deixar de lado o aspecto da nutrição para a

vida", ftnaliza.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Tema encontra aderência seja em notas ou

texto completo, indicando a aberturaparanovas abordagens do conteúdo.

RISCOS A IMAGEM: Não são encontrados elementos de risco

PONTOS POSITIVOS: Difusão do conhecimento em biotecnologia e biologia molecular,

duas áreas em evidênciaparuprodução de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos

A iniciativa está alinhada à sociedade contemporânea marcada por grande polaridade em

relação à alimentação saudável.
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Portal2A+Alimentos - Proteínas doces e fibras alimentares são abordadas por especialistas

do Ital, da USP e da Unesp em webinar gratuito

Blog do Lúcio Sorge - Ital é parceiro de programa de aceleração paranegócios e projetos

voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

15t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Dois assuntos já divulgados voltam a receber destaque na web no Blog do Lúcio Sorge,

em Cuiabá, e no Portal2A+Alimentos, em São Paulo,

Indústrias, empresas, startups 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 de São Paulo, por meio do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), noticia o Blog do Lúcio Sorge

Os candidatos devem estar enquadrados dentro dos 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.

No evento online de lançamento, em 26 de maio, cerca de 200 pafücipantes puderam

conhecer o programa e as empresas envolvidas assim como absorver conhecimentos sobre

tendências, cases, desafios e oportunidades para o setor através das palestras de Luis Madi,

diretor de Assuntos Institucionais do Ital, e Raul Amaral, coordenador técnico da Plataforma

de Inovação Tecnológica (PITec) do ltal.

"Em levantamento do Seade de 2072, 95Yo das indústrias de alimentos e bebidas eram

pequenas e micro, com até 99 funcionários, mostrando que o TechStart Food tem
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um potencial muito grande, pois vamos trabalhar com startups e com projetos", ressalta Madi.

Com constante trabalho junto a dezenas de entidades setoriais nos últimos 30 anos, Madi lembra

que a indústria de alimentos, bebidas, ingredientes e embalagem tem investido em pesquisa e

desenvolvimento abaixo da média das indústrias brasileiras como um todo e as entidades têm

buscado cadavez mais inovação e tecnologia, portanto há um enorme potencial de melhoria.

"Como Roberto Rodrigues diz, mais do que celeiro do mundo, o Brasil pode ser o supermercado

do mundo com produtos processados, industrializados, e o TechStaft encaixa como uma luva."

No 2A+Alimentos, destaque para a reportagem completa sobre o terceiro webinar

gratuito da Série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas, marcado para a próxima

quarta-feira (15), às 16h, que abordarâ proteínas doces e oligossacarídeos funcionais (fibras

alimentares).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Manutenção da estratégia de divulgação de

ambos os temas com novas abordagens para ampliftcar a divulgação.

RISCOS À nf¡.CBM: Não há risco à imagem.

PONTOS POSITMS: Proatividade do Ital destacada nas duas iniciativas.
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O Jornal da Região - Ital é parceiro de programa de aceleração para negócios e projetos

voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

19t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Novo destaque para o TechStart Food Innovation. Desta vez, na página do Agro

Caderno, de O Jornal da Região, de Andradina. A reportagem informa que 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 Secretariade Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-

Apta), noticiam os sites da Investe SP do Notícias de Campinas.

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 dentro dos 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.

Além do Ital como parceiro especialista, o TechStart Food Innovation conta com apoio

do Instituto Eldorado, da Embrapa Informática, da SciCrop e da Fundação Iota. No evento

online de lançamento, em 26 de maio, cerca de 200 participantes puderam conhecer o programa

e as empresas envolvidas assim como absorver conhecimentos sobre tendências, cases, desafios

e oportunidades para o setor através das palestras de Luis Madi, diretor de Assuntos

Institucionais do ltal, e Raul Amaral, coordenador técnico da Plataforma de Inovação

Tecnológica (PITec) do Ital.
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"Em levantamento do Seade de 2072,95%o das indústrias de alimentos e bebidas eram

pequenas e micro, com até 99 funcionários, mostrando que o TechStart Food Innovation tem

um potencial muito grande, pois vamos trabalhar com startups e com projetos", ressalta Madi,

que também detalhou o trabalho desenvolvido pelo Ital em estudos estratégicos e de tendências

para fortalecimento do setor através dos projetos Brasil Processed Food 2020 e Alimentos

Industrializados 2030, cujas publicações estão disponibilizadas gratuitamente na pâgina da

PITec, que mantém ainda o site www.alimentosprocessados.com.br.

O presidente da Fundepag, Álua.o Duarte, explica que a Conexão.f pretende mapear e

conectar o conhecimento com as aplicações no ambiente da produção de ingredientes,

alimentos, bebidas e embalagens, convergindo os esforços para apoio à inovação tecnológica.

Alerta paraa necessidade do aumento da produção mundial de alimentos em 500/o, enquanto há

o desperdício de 24yo. 'A tecnologia é fundamental para a sobrevivência sustentável da

sociedade."

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O assunto conquista e merece novas

abordagens para ampliar a divulgação da iniciativa e das inscrições.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Destaque para o TechStart Food Innovation e palestras de Luis

Madi, diretor de Assuntos Institucionais do Ital, e Raul Amaral, coordenador técnico da

Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec) do ltal.
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Carnetec - Pesquisa sobre alimentos à base de vegetais similares aos produtos cárneos

Notícias Agrícolas - Com unidade dedicada à segurança e qualidade de carnes e produtos

cárneos, Ital lista as principais mudanças regulatórias

Suinocultura Industrial - Com unidade dedicada à segurança e qualidade de carnes e

produtos cárneos, Ital lista as principais mudanças regulatórias

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

22t07t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Na web, os segmentados Suinocultura Industrial, Itu, e Notícias Agrícolas, Campinas,

informam que, com 44 anos de experiência em qualidade e segurança de carnes e produtos

cárneos, o Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ressalta a

necessidade de constante observância às questões regulatórias, que passam por importante

modernização nos últimos anos.

Os exemplos mais recentes são o Decreto N o 10.419 publicado na última semana,

definindo a composição da equipe do Serviço de Inspeção Federal (SIF) nas atividades de

vistoria em estabelecimentos relacionadas a animais destinados ao abate, e a consulta pública

relativa ao Selo Arte aberta até 16 de agosto, com foco nos produtores rurais que fomecem

animais para abatedouros frigoríficos, fornecedores de matéria-prima e estabelecimentos

fabricantes de produtos artesanais.

Para a pesquisadora e diretora do CTC, Ana Lúcia da Silva Corrêa Lemos, o tema é

extenso e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) tem demonstrado

agilidade nas atualizações, especialmente nos últimos dois anos, o que motivou realizar

seminário inédito abordando a temática com público quase três vezes maior do que planejado,

no fim do ano passado, incluindo profissionais de entidades setoriais e frigoríficos de
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portes de todo o País. "Apesar de os avanços terem sido muitos ainda há muito o que fazet",

pondera.

Os conhecimentos abordados no evento, que contou com três especialistas do Mapa, são

listados a seguir pelo CTC, lembrando que o SIF é fundamental parc assegurar a qualidade e

inocuidade de produtos de origem animal no Brasil e internacionalmente, com primeira

regulamentação específica criada há 105 anos. Para os interessados em processos tecnológicos,

a unidade especializada do Ital está com inscrições para seu primeiro curso online, abrangendo

linguiças frescas, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados.

O Carnetec, comunidade virtual para os processadores de carne vermelha e branca no

Brasil, ressalta que o Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, convida

os profissionais do setor para participarem de uma pesquisa sobre alimentos à base de vegetais

similares aos produtos cárneos.

O CTC/Ital quer saber a opinião do público a respeito de vários aspectos relacionados

aos produtos identificados como "l00yo vegetal", "feito de plantas", "l00yo com proteína

vegetal" e "plant-based". O questionário pode ser respondido por qualquer pessoa em cerca de

cinco minutos, de forma voluntária e anônima. Não há respostas certas ou erradas. "Você pode

retirar seu consentimento e deixar de participar a qualquer momento", lembrou o CTC/Ital.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pela complexidade do tema e das mudanças,

os textos podem abordar cada uma das normas de regulamentação separadamente. No caso

da pesquisa, texto que contextualiza a questão para o cidadão pode alavaîcar aparticipação.

RISCOS A IMAGEM: Não há riscos à imagem.

PONTOS POSITIVOS: Proatividade do ItallCTC ao anunciar as mudanças regulatórias. O

mesmo vale para a pesquisa sobre alimentos à base de vegetais.
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Portal Datagro - Com unidade dedicada à segurança e qualidade de carnes e produtos

cárneos, Ital lista as principais mudanças regulatórias

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

23t07t2020ANÁLISE DIÁRIA
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Análise:

No Portal Datagro recebe novo destaque as principais mudanças regulatórias no setor

de carnes. edição impressa da Gazeta de SP destaque para Evento online discute novas

tecnologias para alimentação saudável.

Os exemplos mais recentes são o Decreto N o 10.419 publicado na última semana,

definindo a composição da equipe do Serviço de Inspeção Federal (SIF) nas atividades de

vistoria em estabelecimentos relacionadas a animais destinados ao abate, e a consulta pública

relativa ao Selo Arte aberta afé 16 de agosto, com foco nos produtores rurais que fornecem

animais paru abatedouros frigoríficos, fornecedores de matéria-prima e estabelecimentos

fabricantes de produtos artesanais.

Veja algumas dessas normas contidas no texto de mais de 20 parágrafos:

Dentre os avanços já feitos, Maurício Góes Alves, do Mapa, destaca a redefinição de

estabelecimentos sob inspeção periódica e permanente, frequências mínimas de fiscalização de

acordo com o risco estimado, habilitação por categoria de produtos, alteração do processo de

registro de produtos e estabelecimentos, harmonização dos procedimentos de verificação de

autocontroles e unificação de formulários de auditoria.

Dentre as regulamentações mais atuais naâreade alimentos, está o Selo Arte, que entrou

em vigor em junho de 2018 e estabeleceu a obrigatoriedade da prévia frscalizaçáo 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 fiscalizados por órgãos de
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saúde pública do Estado.
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Quase 20 anos após aprovado, o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos

para Alimentos teve revisão publicada no ano passado. Original de janeiro de 2001, a norma é

destinada aos produtos alimentícios apresentados ao consumidor final até o último dia do prazo

de validade. A revisão foi inclusa na agenda regulatória em2015, com 14 reuniões do Grupo

de Trabalho sobre aspectos gerais e critérios específicos até 2017 e outras duas após consultas

públicas em 2018 e2019, seguidas de reunião geral.

Em discussão desde junho de 2014 através de Grupo de Trabalho na Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Anvisa), propostas regulatórias relativas à rotulagem nutricional dos

alimentos embalados estão sob análise da Diretoria Colegiada após consulta pública realizada

entre 12 de setembro e 9 de dezembro com 82.046 contribuições.

Defendendo um modelo mais informativo e eficiente, a Rede Rotulagem, formada por

20 entidades setoriais, considerou como principais pontos de atenção à proposta da Anvisa a

legibilidade da tabela nutricional e do modelo de rotulagem nutricional frontal (FOP), pois são

vários os formatos e tamanhos de embalagens, exigindo modelos alternativos, e o perfil

nutricional, pois muitas vezes 100g/ml não mostra diferenciação entre produtos de uma mesma

categoria, podendo desestimular melhorias.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pafücularizar textos paru cada uma das

nonnas regulatórias pode ampliar a divulgação dos temas pela complexidade do assunto.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem, é prestação de serviço

PONTOS POSITIVOS: Texto de orientação pública com difusão do conhecimento do Ital

e dos demais parceiros e das novas noÍnas regulatórias.
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GestAgro360 - Proteínas vegetais são tema de último webinar gratuito do Ital sobre

ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas

Campo e Negócios - Dia do Agricultor: 6 inovações da Agricultura de SP para facilitar as

atividades deste prof,rssional

EAE Máquinas - Dia do Agricultor: 6 inovações da Agricultura de SP para facilitar as

atividades deste profissional

Datagro - Dia do Agricultor: 6 inovações da Agricultura de SP para facilitar as atividades

deste profissional

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

28t07t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na web, no Datagro e EAE Máquinas e Campo e Negócios, veículos segmentados

sediados em Barueri, Mairiporã e São Paulo, o Dia do Agricultor, comemorado hoje em 28 de

julho, marca as homenagens ao prof,rssional que produz alimentos, geÍa renda e empregos. A

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo listou seis ações que

facilitam o dia a dia dos agricultores, seja narealização de serviços ou na sua capacitação. O

Ital é citado logo na primeira: Novo normal: novas formas de levar tecnologia ao campo

O texto relata que mesmo durante a pandemia, os trabalhos desenvolvidos pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento não pararam. Pesquisadores, extensionistas e

técnicos têm desenvolvido diversas ações para continuar levando informação e tecnologiapata

os agricultores. De abril a julho de 2020, por exemplo, os pesquisadores dos Institutos e

unidades regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) participaram

de 70 lives, aproximadamente. O acesso aos sites dos órgãos da Secretaria foi bastante

expressivo de janeiro a julho de 2020: mais de um milhão e meio de acessos a notícias,

pesquisas e serviços oferecidos pela Pasta.
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Além disso, os Institutos têm se esforçado para realizar eventos online, como é o caso

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), que por meio do Centro de Tecnologia de

Frutas e Hortaliças (Fruthotec), rcalizará pela primeira vez o tradicional curso de

industrialização de palmito de forma online. A capacitação deve ocorrer em novembro ou

dezembro. O Ital atuou na elaboração de normas do Codex Alimentarius relacionadas ao

palmito em conserva que norteiam a imensa maioria da produção no Brasil e realiza essa

capacitação obrigatória de profissionais da átreahâmais de 20 anos, tendo formado mais de 500

profissionais.

No GestAgro360, a demanda por proteínas vegetais está em ascensão devido a aspectos

de saudabilidade e questões relacionadas à sustentabilidade no sistema de produção de

alimentos, assim, sua obtenção por meio de tecnologias emergentes serâtratada pelo Ital, da

Secretaria de Agricultura, no quarto e último webinar gratuito da Série Ingredientes Saudáveis

para Alimentos e Bebidas, em29 de julho, às 16h.

Neste último encontro, a programação terâ início com Raquel Casselli, gerente de

engajamento corporativo do The Good Food Institute Brasil (GFI BR), que tem como foco a

atuação de empresas, startups, investidores, restaurantes e varejo no mercado de proteínas

alternativas e apresentará um panorama a respeito, apontando iniciativas relevantes em

andamento, tecnologias utilizadas e principais desafios para implementá-las, informa o texto.

Já os processos emergentes e funcionalidades tecnológicas serão abordados pelas

pesquisadoras do Ital Mitie Sônia Sadahira, que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e

Chocolate (Cereal Chocotec) e é pró-reitora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e

Tecnologia de Alimentos, e Maria Teresa Bertoldo Pacheco, que atua no Centro de Ciência e

Qualidade dos Alimentos (CCQA).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Acompanhamento do projeto BAT, no

âmbito do NPOP. Desenvolvimento de pautas sobre a PBIS para torná-la conhecida como

esforço de PD&I, em São Paulo e no Brasil.

RISCOS À rvraCnM: Não há risco à imagem

PONTOS POSITIVOS: Processos de difusão do conhecimento do Ital.
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Café Point - 6 ações que podem facilitar as atividades do agricultor

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

29t07t2020ANALISE DIARIA

Análise:

No Cafe Point, de Piracicaba, volta à mídia a seis ações que facilitam o dia a dia dos

agricultores, seja na realização de serviços ou na sua capacitação, listadas pela Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Os eventos online do Ital são citados logo

na primeira: Novo normal: novas formas de levar tecnologia ao campo

O texto relata que mesmo durante a pandemia, os trabalhos desenvolvidos pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento não pararam. Pesquisadores, extensionistas e

técnicos têm desenvolvido diversas ações para continuar levando informação e tecnologiapara

os agricultores. De abril a julho de 2020, por exemplo, os pesquisadores dos Institutos e

unidades regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) participaram

de l0 lives, aproximadamente. O acesso aos sites dos órgãos da Secretaria foi bastante

expressivo de janeiro a julho de 2020: mais de um milhão e meio de acessos a notícias,

pesquisas e serviços oferecidos pela Pasta.

Além disso, os Institutos têm se esforçado para realizar eventos online, como é o caso

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), que por meio do Centro de Tecnologia de

Frutas e Hortaliças (Fruthotec), realizarâ pela primeira vez o tradicional curso de

industrialização de palmito de forma online. A capacitação deve ocorrer em novembro ou

dezembro. O Ital atuou na elaboração de normas do Codex Alimentarius relacionadas ao

palmito em conserva que norteiam a imensa maioria da produção no Brasil e realiza essa

capacitaçáo obrigatória de profissionais da âreahâmais de 20 anos, tendo formado mais de 500

profissionais.

As demais inovações são as seguintes, aqui listadas em tópicos: Compartilhar

informação para alavancar a produção (Rede Social do Café); Sistema Gestão de Defe Animal

Vegetal (Gedave); App que calcula o Valor Venal da propriedade; Apoio ao
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(ferramentas tecnológicas para preenchimento e entrega digital das Declarações de

Conformidade à Atividade Agrícola (DCAA) e de Conformidade à Atividade Aquícola

(DCAAq)) e Orientação nas compras públicas.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas para abordar o atendimento online

durante a pandemia com a descrigão das atividades "reinventadas" pelo instituto.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem identificado na reportagem.

PONTOS POSITIVOS: A capacidade de adaptação e inovação do Ital com a promoção dos

cursos e seminários online.
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Carnetec - Ultimas vagas: Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e

cortes marinados

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2t/08t2020ANÁLISE DIÁRIA
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Análise:

Cenário positivo para o Ital na difusão do conhecimento no site Carnetec, comunidade

virtual para os processadores de carne vermelha e branca no Brasil, com a notícia "Últimas

vagas: Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados".

De 1o a3 de setembro, o Centro de Tecnologia de Carnes do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (CTC/Ital) programou o curso online "Processos Tecnológicos I - Linguiças frescais,

hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados", com a finalidade de abordar

os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a produção destes produtos cárneos de

grande relevância para o mercado brasileiro. As aulas teóricas serão ao vivo e as demonstrações

práticas gravadas serão alocadas ao longo do programa teórico, informa o texto.

O público-alvo é formado por profissionais de pequenas e médias empresas

processadoras de carnes, nas áreas de produção e desenvolvimento de produtos, bem como

demais profissionais atuantes no setor frigorífico, nas áreas comercial e de marketing que

buscam conhecimentos técnicos das tecnologias de processo.

Os temas a serem cobeftos no curso incluem qualidade das matérias-primas cámeas,

tripas, ingredientes e aditivos convencionais e alternativas clean label, produtos artesanais,

hambúrguer plant based (análogo), estabilidade e segurança microbiológica destes produtos,

entre outros temas em parceria com a indústria, esclarece a reportagem.

O conteúdo teórico será complementado com a realização de vídeos de aulas práticas

realizadas em plantas piloto, onde demonstrações sobre aplicações específicas em produtos

tradicionais do mercado serão enfatizadas.

Haverá participação ativa dos responsáveis pelas aulas teóricas, em cola
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fornecedores, ao longo dos vídeos das aulas práticas. O evento tem patrocínio das
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Givaudan/Naturex, Novaprom, Ulma Packaging, ESB do Brasil e Corbion, informa o texto, que

a partir daí descreve o nome dos pesquisadores que irão participar e os temas que serão

abordados por cada um deles.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Aprimorar a divulgação por meio de nota

curta. O curso pode despertar interesse em quem pensa empreender um negócio na área de

alimentação ou aprimorar um já existente.

RISCOS À nn¡.CnM: Não há risco à imagem. A notícia demonstra a capacidade de

adaptação e de inovação nas formas de atendimento do Ital e de seus cursos.

PONTOS POSITMS: A continuidade da difusão do conhecimento do Ital em cursos

online.
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Análise:

A nova organização da programação de pesquisa da Secretaria de Agricultura de SP é

destaque no Portal Datagro. No Contexto e Informação, de Brasília, na reportagem

"Especialistas derrubam cinco mentiras que te deixam com medo de tomar leite", a

pesquisadoraPatrícia Blumer esclarece sobre as formas de conservação do leite.

Integrar as competentes equipes, otimizar infraestrutura, estabelecer projetos de

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&Ð em rede, aumentar a eficiência e ampliar

parcerias com os usuários dos resultados da pesquisa agropecuária. Essas são as metas traçadas

pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para reorganizar a

programação científica e tecnológica nos Institutos de pesquisa e Polos Regionais, que

compõem a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), informa o Datagro.

O diagnóstico da ciência produzida por esse conjunto de instituições, que são referência

na pesquisa agropecuária no Brasil e no mundo, foi apresentado aos servidores da Secretaria

durante a live "Programação de Pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo", realizada em l8 de agosto, com a participação de cerca de 650 servidores,

prossegue o texto.

Durante o evento online foram apresentados os horizontes da reorganização da

programação científica dos Institutos da Apta: Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico

(IB), Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional, com seus 1 1 Polos. O obj
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Contexto e Informação - Especialistas derrubam cinco mentiras que te deixam com medo de

tomar leite

Portal Datagro - Secretaria de Agricultura de SP apresenta nova orgarizaçáo da

programação de pesquisa a servidores

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

24t08t2020ANÁLISE DIÁRIA
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gerar soluções tecnológicas, a partir da ciência agropecuária, que sejam adotadas pelo setor

agro nacional, envolvendo pequenos, médios e grandes produtores, das diversas cadeias.

A orientação do trabalho em redes e com foco em solução de problemas atuais já teve

início na Apta, com a elaboração de três propostas de Núcleos de Pesquisa Orientada a

Problemas no Estado de São Paulo (NIPOP), para atender ao edital lançado pela FAPESP e

entregues em de maio para avaliação. O resultado deve ser divulgado até o final deste ano.Se

aprovados, receberão recursos da Fundação e parceiros privados por cinco anos. As propostas

de NPOP na Apta foram lideradas pelo IAC, IB e Ital e contam com a participação de 180

pesquisadores do Brasil e do exterior, além de parceiros privados. As três propostas de NPOP

foram apresentadas durante a live por Mariângela Cristofâni-Yaly, do IAC, Mário Sato, do IB,

e Gisele Camargo, do ltal.

No Contexto e Informação, a reportagem informa que por mais que as pesquisas e a

tradição comprovem que o consumo de leitefazbem para a saúde, muita gente insiste ematacar

o alimento. Segundo o texto, as alegações e argumentos geralmente não são científicos, e são

baseados em achismo. A reportagem ouviu pesquisadores que derrubaram os principais

argumentos usados contra o leite.

A engenheira de alimentos Patricia Blumer ouvida em "Leite industrializado tem muita

química para durar mais", explicou de uma forma bem didática como funcionam estes

processos, que passam longe de aditivos químicos e são processos de esterilização.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A primeira reportagem é institucional da

Secretaria de Agricultura. Uma ação relevante é a assessoria do Ital colaborar e subsidiar as

estratégias da Pasta.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Relevância do Ital e dos institutos da Apta na PD&I e da

importância dos Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas no Estado de Säo Paulo no

desenvolvimento do agronegócio. Na segunda reportagem, a contribuição da pesquisa

explicando os processos de conservação do leite e desmistificando preconceitos.
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Agro Planning - Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura contribuem com o

setor e ajudam na garuntia da qualidade

Notícias Agrícolas - Dia da Avicultura: agões da Secretaria de Agricultura de SP

contribuem com o setor e ajudam na garantia da qualidade

AVI Site - Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura contribuem com o setor

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

28t08t2020ANALISE DIARIA

Análise:

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 agropecuátriae prestação de serviços realizadas pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, informam na web, AVI Site, Noticia Agrícolas e Agro Planning.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil atingiu,

em2079, o recorde de produção de 49 bilhões de ovos, com o consumo médio de230 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.

No texto, em 10 parágrafos, a Secretaria lista ações em favor da avicultura. O trabalho

do Ital é relatado no tópico "Tecnologia de produtos cárneos".

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), através do Centro de Tecnologia

de Carnes (CTC), tem expertise em pesquisa e desenvolvimento sobre alterações no processo

produtivo e de abate de aves que impactam na qualidade sensorial e microbiológica da carne,

visando contribuir com a disponibilização de produtos cárneos avícolas cada vez melhores ao

consumidor.
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O trabalho dos institutos da Apta e das coordenadorias é apresentado nos tópicos

Sanidade avícola, Pesquisa zootécnica em Avicultura, Apoio ao produtor rural e Defesa

Agropecuária.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolver novas pautas com o tema,

reportando desde apesquisa atéaaplicação do conhecimento emprodutos cárneos. O contato

dos empreendedores beneficiados deve ser elencado para possíveis entrevistas. Material de

apoio com as atividades de difusão do conhecimento do Centro, como cursos e publicações,

podem auxiliar jornalistas em box e notas sobre o CTC. A estratégia pode ser aplicada nos

demais centros tecnológicos do instituto.

RISCOS A IMAGEM: Quase inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Valorização da expertise em pesquisa e desenvolvimento do Centro

de Tecnologia de Carnes (CTC) como dos demais institutos da Apta.
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Revista Indústria de Laticínios - Ciência e Tecnologia - Tecnolat Um olhar da ciência para

o leite

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

3U08t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em seis páginas da edição da Revista Industria de Laticinios, na seção 'Fazer Melhor',

as pesquisadoras responsáveis pelas pesquisas e desenvolvimento do Tecnolat contam um

pouco da organização e dos trabalhos que são realizados no Tecnolat sob a direção de Adriana

Torres. Falam também nesta entrevista as pesquisadoras Leila Spadoti, Maria Isabel Berto e

Patrícia Blumer Zacarchenco. Leia trechos das respostas:

Uma das instituições mais respeitadas e dedicadas a pesquisas na ârea de alimentos e

bebidas, o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos) incorpora o Tecnolat Centro de

Tecnologia de Laticínios, cujo trabalho tem o reconhecimento da comunidade científica e

empresas do setor de lácteos, relata o texto ilustrado com fotos das pesquisadoras e das

instalações do Ital.

"O Centro de Tecnologia de Laticínios do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é um dos principais

centros de pesquisa tecnológico e analítico na ârea de leite e derivados, bactérias lácticas e

probióticos e trabalha no desenvolvimento de todas essas oportunidades, atuando em áreas

estratégicas como Inovação e Tecnologia, Sustentabilidade e Segurança Alimentar. Conta com

laboratórios de biotecnologia, bactérias lácticas e probióticos, físico-química, microbiologia e

reologia e com plantas-piloto de lácteos e de termoprocessamento, além de equipe especializada

formada por 15 funcionários que atuam nas diferentes áreas técnicas, suporte administrativo e

qualidade. Desse total, cinco são pesquisadores, três na área de lácteos, um em engenharia de

processos e um em viabilidade econômica". (Adriana Torres)
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"Somos procurados tanto por empresas de pequeno como médio e grande porte para

atendimento das demandas das indústrias lácteas e de suplementos alimentares. Não temos

observado um perfil predominante nos últimos anos". (Leila Spadoti)

"Na área de engenharia, as assessorias prestadas para avaliação de processos térmicos

são realizadas predominantemente em indústrias de médio e grande porte". (Maria Isabel Berto)

"Os microrganismos que constituem a microbiota intestinal e os prebióticos vêm sendo

bastante estudados em razão de sua influência na fisiologia humana e animal, já que atuam na

regulação da função intestinal e de outras funções biológicas mediadas pelos sistemas

imunológico, endócrino e nervoso autônomo. Assim, conservar a homeostase microbiana

intestinal é essencial à saúde e bem-estar do organismo e auxilia na redução do risco de doenças,

sendo alvo relevante para terapia e nutrição". (Patrícia Blumer Zacarchenco)

Adriana Torres complementa que o Tecnolat pode ser contatado no e-mail

tecnolat@ital.sp.gov.br. Reuniões virtuais podem ser agendadas para esclarecimentos relativos

às atividades de pesquisa e assistência tecnológica e, após o período de quarentena, também

podem ser agendadas visitas e reuniões presenciais.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolver novas pautas com as técnicas de

conservação do leite para dar prosseguimento à estratégia de popularizar o conhecimento

científico em matérias de interesse amplo. A preparação desses materiais auxilia tanto no

atendimento a jornalistas como no subsídio às estratégias de comunicação da Secretaria da

Agricultura e Abastecimento. Media-training para comunicação em vídeo e plataformas de

redes sociais, em função da pandemia, mas também em contemporaneidade, pode ajudar a

dar tranquilidade na ambientação, ampliar a participação na mídia com contribuições em

áudio e vídeo e desempenho dos interlocutores do ltal.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITMS: Exemplihcação práttica do trabalho do Tecnolat corroboradas nas

aspas da diretora e das pesquisadoras.
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EAE Máquinas - No aniversário de 57 anos, Instituto de Tecnologia de Alimentos destaca

maior integração e responsabilidade social

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0t/09t2020ANALISE DIARIA

Análise:

O EAE Máquinas, veículo segmentado sediado em Mairiporã,, noticia o aniversário de

57 anos do Ital. "Vamos trabalhar cada vez mais na prospecção de projetos especiais e na

integração com outras instituições, com propostas mais robustas e competitivas e que tragam

ainda mais resultados valiosos para a sociedade", aflrmou Eloísa Garcia, diretora geral do Ital,

aos cerca de 150 colaboradores durante comemoração virtual do aniversário de 57 anos da

instituição, celebrado em 30 de agosto.

"Apesar de a maioria estar em teletrabalho, nos conectamos com muita gente. Toda crise

tem um aprendizado e a partir dele a gente vai buscar nosso papel, o que depende de estratégia,

já que em um mundo em transformação temos que estar atentos, pois os objetivos e os meios

mudam ao longo do tempo para obtermos sucesso", frisou a diretora do Ital, que destacou

também a produção em andamento do estudo Ital Food Safety 2030 e da Plataforma de Serviços

Tecnológicos, a ser lançada até o fim do ano. Dentre os objetivos, está a manutenção do Ital

como referência em ciência e tecnologia de alimentos, bebidas e embalagem, tendo a inovação

como norte.

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, por meio 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). O instituto também é Sede Regional do European Hygienic

Engineering & Design Group (EHEDG), entidade europeia que agrega fabricantes de

equipamentos, indústrias de alimentos, institutos de pesquisa e autoridades de saúde
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com o objetivo de aprimorar a segutança dos equipamentos utilizados pela indústria de

alimentos e bebidas.

Dentre as novidades, estão as parcerias dedicadas a inovação com o TechStart Food

Innovation, programa de aceleração de startups e projetos lançados em maio voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens (inscrições abertas até 29 de setembro), e o

Instituto iCorps Brasil, dedicado a criação, treinamento e crescimento de startups de base

tecnológica. Outras recentes alianças estabelecidas envolvem o The Good Food Institute (GFI),

visando potencializar o desenvolvimento de produtos à base de proteínas vegetais por meio do

Centro de Inovação em Proteína Vegetal (PRO-VEG) - unidade multidisciplinar do Ital - e a

Fundação Shunji Fujimura de Tecnologia, grande incentivadora dos Núcleos de Pesquisa

Orientada a Problemas (NPOP) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que atualmente

está dedicada à capacitação dos pesquisadores em gestão ágil.

"Com integração do potencial e da dedicação de cada um, estamos prontos para

fortalecer nossa pesquisa com visão de futuro", completou a vice-diretora do ltal, Gisele

Camargo, que assumiu a direção da programação de pesquisa do instituto. "Precisamos de

agilidade, flexibilidade e disposição parao novo e para mudar", adicionou a diretora de Ciência

e Tecnologia do Ital, Claire Sarantópoulos. "Estamos reorganizando o Ital para um novo

momento e a grande su{presa é como o grupo está reagindo positivamente para essas mudanças.

Isso é muito bonito e não havia no passado", finalizou Luis Madi, atual diretor de Assuntos

Institucionais do Ital, onde é pesquisador há 48 anos.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas sobre os 57 anos do Ital podem trazer

um histórico das contribuições do instituto ao longo de sua existência com o depoimento de

pesquisadores, parceiros e de empreendedores beneficiados.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Ital como referência em ciência e tecnologia de alimentos, bebidas

e embalagem.
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Amanhecer das Notícias - No aniversário de 57 anos, Instituto de Tecnologia de Alimentos

destaca maior integração e responsabilidade social

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

02t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Amanhecer das Notícias, de Campinas, mais um destaque para a reportagem "No

aniversário de 57 anos, Instituto de Tecnologia de Alimentos destaca maior integração e

responsabilidade social"

O evento comemorativo, realizado na sexta-feira (28), encerrou uma gincana interna

online em torno de conhecimentos dos Times da Qualidade - dedicados a temas como 55, ações

de cidadania, gerenciamento de resíduos, metrologia, qualidade de vida e segurança no

trabalho, que resultou na doação de 576litros de leite ao Lar de Promoção do Jovem, entidade

assistencial de Campinas, cidade sede do Ital.

"Apesar de a maioria estar em teletrabalho, nos conectamos com muita gente. Toda crise

tem um aprendizado e a partir dele a gente vai buscar nosso papel, o que depende de estratégia,

já que em um mundo em transformação temos que estar atentos, pois os objetivos e os meios

mudam ao longo do tempo para obtermos sucesso", frisou a diretora Geral do Ital, Eloísa

Garcia, que destacou também a produção em andamento do estudo Ital Food Safety 2030 e da

Plataforma de Serviços Tecnológicos. Dentre os objetivos, está a manutenção do Ital como

referência em ciência e tecnologia de alimentos, bebidas e embalagem, tendo inovação como

norte.

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, por meio da Apta, a renovação e

ampliação da parceria com a alemã Fraunhofer-Gesellschaft, maior organizaçáo de pesquisa
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aplicada na Europa que possui no Ital o Centro de Projetos Fraunhofer para Inovações em

Alimentos e Biorecursos (FPC).

Dentre as novidades, estão as parcerias dedicadas a inovação com o TechStart Food

Innovation, programa de aceleração de startups e projetos lançados em maio voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens (inscrições abertas até 29 de setembro), e o

Instituto iCorps Brasil, dedicado a criação, treinamento e crescimento de startups de base

tecnológica.

Complementarmente, entre julho e agosto, o Ital promoveu ação inédita e gratuita de

transferência de conhecimento através de webinars, a chamada Série Ingredientes Saudáveis

em Alimentos Bebidas, baseada nos pilares da Plataforma de Inovação Biotecnológica

Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS), proposta de NPOP submetida ao edital Ciência

para o Desenvolvimento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A PBIS tem como parceiros a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade

de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Shunji Nishimura, além do

Instituto Agronômico (IAC) e do Instituto de Economia Agrícola (IEA), ambos vinculados à

Apta.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Vídeo comemorativo dos 57 anos do Ital

pode apresentar remotamente as atividades dos centros tecnológicos do Ital para alimentos,

bebidas e embalagens com os principais serviços oferecidos.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Comemoração dos 57 anos do instituto e divulgação do histórico

dos principais projetos em andamento.
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Primeira Pâgina OL - Secretaria de Agricultura tem nova organização

Primeira Página - Secretaria de Agricultura tem nova organização

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

04109t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Integrar as competentes equipes, otimizar infraestrutura, estabelecer projetos de

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em rede, aumentar a eficiência e ampliar

parcerias com os usuários dos resultados da pesquisa agropecuária são as metas traçadas pela

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado para reorganizar aprogramação cientíhca

e tecnológica nos Institutos de pesquisa e Polos Regionais, que compõem a Agência Paulista

de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

O diagnóstico da ciência produzida por esse conjunto de instituições, que são referência

na pesquisa agropecuëria no Brasil e no mundo, foi apresentado aos servidores da Secretaria

durante a live "Programação de Pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo", realizadaem 18 de agosto.

Durante o evento online, foram apresentados os horizontes da reorganização da

programação científica dos Institutos da Apta: Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico

(IB), Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional, com seus I 1 Polos.

A orientação do trabalho em redes e com foco em solução de problemas atuais já teve

início na Apta, com a elaboração de três propostas de Núcleos de Pesquisa Orientada a

Problemas no Estado de São Paulo (NPOP), para atender ao edital lançado pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e entregues em 18 de maio de 2020 paru

avaliação
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O resultado deve ser divulgado até o fim deste ano e, caso os projetos sejam aprovados,

receberão recursos da Fundação e parceiros privados por cinco anos. As propostas de NPOP na

Apta foram lideradas pelo IAC, IB e Ital e contam com a participação de 180 pesquisadores do

Brasil e do exterior, além de parceiros da iniciativa privada.

A junção de esforços entre agências de fomento, instituições de pesquisa e ensino e

iniciativa privada tem objetivos claros: desenvolver ingredientes saudáveis, qualidade e manejo

sustentável de citros, cana e café, além de produzir novos bioprodutos para a agricultura

tropical. As três propostas de NPOP foram apresentadas durante a transmissão ao vivo por

Mariângela Cristofâni-Yaly, do IAC, Mário Eidi Sato, do IB, e Gisele Anne Camargo, do ltal.

A Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia é parceira dos três NPOP. Segundo Tsen

Chung Kang, diretor de pesquisa e de novos negócios do Grupo Jacto, a ideia de trabalhar em

conjunto é superarum gargalo daciênciabrasileira: gerarnovos negócios apafür dos resultados

científicos. Para Kang, os NPOP são um modelo de ganha-ganha, ou seja, caso as tecnologias

geradas nos Núcleos cheguem ao mercado ,traráo ganhos para as empresas na forma de lucros,

para o governo pelos impostos e para as instituições de pesquisapela anecadação de recursos

com os royalties.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Troca permanente de informações com os

parceiros para aprimorar a comunicação do projeto. O Ital como sede de um dos NPOP

sempre ocupa papel relevante quando o assunto é abordado. Por isso, deve demonstrar em

esforços de comunicação a importância social dos Núcleos de Pesquisa Orientada a

Problemas no Estado de São Paulo e com o testemunho de seus parceiros e beneficiarios no

desenvolvimento do Estado e do País.

RISCOS À fVf¿.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Evento institucional da Secretaria que valoriza os esforços de

PD&I dos institutos da Apta, a atuação em rede e o modelo ganha-ganha.
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Jornal de Piracicaba - Secretaria apresenta nova organização da programação de pesquisa

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

05t09t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Segue em projeção positiva, agora na edição impressa do Jornal de Piracicaba, a

reportagem "secretaria apresenta nova organização da programação de pesquisa", em

referência aos institutos Apta e aos Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas no Estado de

São Paulo.

O texto destaca que o diagnóstico da ciência produzida por esse conjunto de instituições,

que são referência na pesquisa agropecuária no Brasil e no mundo, foi apresentado aos

servidores da Secretaria durante a live "Programação de Pesquisa da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo", realizada em 18 de agosto.

Durante o evento online, foram apresentados os horizontes da reorganizaçáo da

programação científica dos Institutos da Apta: Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico

(IB), Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional, com seus I 1 Polos.

A orientação do trabalho em redes com foco em solução de problemas atuais já teve

início na Apta, com a elaboração de três propostas de Núcleos de Pesquisa Orientada a

Problemas no Estado de São Paulo (NPOP), para atender ao edital lançado pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e entregues em 18 de maio de 2020 para

avaliação.

O resultado deve ser divulgado até o fim deste ano e, caso os projetos sejam aprovados,

receberão recursos da Fundação e parceiros privados por cinco anos. As propostas de NPOP na

Apta foram lideradas pelo IAC, IB e Ital e contam com a participação de 180 pesquisadores do

Brasil e do exterior, além de parceiros da iniciativa privada.
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A junção de esforços entre agências de fomento, instituições de pesquisa e ensino e

iniciativa privada tem objetivos claros: desenvolver ingredientes saudáveis, qualidade e manejo

sustentável de citros, cana e café, além de produzir novos bioprodutos para a agricultura

tropical. As três propostas de NPOP foram apresentadas durante a transmissão ao vivo por

Mariângela Cristofâni-Yaly, do IAC, Mário Eidi Sato, do IB, e Gisele Anne Camargo, do Ital.

A Fundação Shunji Nishimura de Tecnolo gia é parceira dos três NPOP. Segundo Tsen

Chung Kang, diretor de pesquisa e de novos negócios do Grupo Jacto, a ideia de trabalhar em

conjunto é superar um gargalo da ciência brasileira: gerar novos negócios apafür dos resultados

científicos. Para Kang, os NPOP são um modelo de ganha-ganha, ou seja, caso as tecnologias

geradas nos Núcleos cheguem ao mercado,trarão ganhos para as empresas na forma de lucros,

para o governo pelos impostos e para as instituições de pesquisa pela arrecadação de recursos

com os royalties.

"Temos falado muito em convergência biodigital, que é pensada em três áreas: AgTech,

New Food e Helth Tech, ou seja, agricultura, alimento e saúde. Esse ecossistema de inovação

ainda não existe no mundo, mas temos que trabalhar nessa âfea", disse Tsen Chung Kang.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Explicitar a importância dos Núcleos de

Pesquisa Orientada a Problemas no Estado de São Paulo e de suas iniciativas, em pautas que

tragam o envolvimento dos parceiros na busca de soluções.

RISCOS A IMAGEM: Quase inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Evento institucional da Secretaria que valoriza os esforços de

PD&I dos institutos da Apta. A atuação em rede e conjunta. O modelo ganha-ganha.
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Análise:

Na Rádio Jornal 1470 AM, de Indaiatuba, e em seis veículos da web, o seminário on-

line gratuito do Ital para esclarecer os consumidores sobre a transmissão do vírus responsável

pela atual pandemia via alimentos ou embalagens recebe destaque em nota, naGazeta de SP, e

em quatro reportagens com a declaração dos dois palestrantes, pesquisadores do Centro de

Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital, abordando a viabilidade do novo coronavírus em

diversas superfícies, apontando o direcionamento do design das embalagens pós-pandemia,
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Gazeta de SP OL - Notas: Risco das embalagens

Vale News OL - COVID-l9: Contaminagão por embalagens é tema de seminário online em

17 de setembro

Diário do Litoral OL - Estado farâ seminiário para debater contaminação do coronavírus por

embalagens

Primeira Edição Jornal OL - COVID-I9: Contaminação por embalagens é tema de

seminiârio online em 17 de setembro

Cajamar Notícias OL - Contaminação por embalagens é tema de semin¿írio em 17 de

setembro

Jornal da Franca OL - Contaminação por embalagens é tema de semin¿irio online dia17l09

Rádio Jornal 1470 AM - 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

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

08t09/2020ANALISE DIARIA
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algumas tendências de mercado e aspectos de sustentabilidade como a flexibilização de

medidas restritivas de plásticos descarláveis e a interrupção da cadeia de reciclagem.

"A persistência do vírus em superfícies inanimadas depende de diversos fatores como

temperatura, umidade relativa, radiação solar, natureza da superfície e carga viral", comenta

Gustavo Moraes, bacharel e mestre em Química, que falaftt sobre o assunto assim, como a

respeito de demandas e oportunidades do mercado.

JâLeda Coltro, bacharel em Química, mestre e doutora em Físico-Química, apresentará

o efeito da pandemia em relação à economia circular. "Muitos consumidores não se sentem

seguros consumindo produtos embalados", lembra.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Assuntos relacionados à pandemia e à saúde

pública têm aderência na mídia. Para o caso de emissoras de rádio, uma declaração sonora

de 30 segundos de um dos pesquisadores poderia acompanhar os releases.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A sintonia do instituto com os desafios sanitários na área de

embalagens. Texto distribuído explicita o número de vagas (500).
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Análise:

Novo impulso à notícia do seminário sobre contaminação de embalagens. Nota na

edição impressa de aGazeta de SP, reportagem completa no impresso O Regional, Catanduva,

assinada por Ariane Pio, e registros na web novamente em O Regional, portal 2A+Alimentos e

Beto Ribeiro Repórter proporcionam visibilidade positiva àrealização do seminário.

O objetivo do seminário online gratuito com 500 vagas é esclarecer os consumidores

sobre a transmissão do vírus responsável pela atual pandemia via alimentos ou embalagens.

As declarações dos dois palestrantes, pesquisadores do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea) do ltal, 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

interupção da cadeia de reciclagem. são registradas.

"A persistência do vírus em superfícies inanimadas depende de diversos fatores como

temperatura, umidade relativa, radiação solar, natureza da superfície e caÍga ", comenta I
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Beto Ribeiro Repórter - COVID-I9: Contaminação por embalagens é tema de semin¡írio

online em 17 de setembro em SP

Portal2A+Alimentos - Covid-l9: contaminação através de embalagens é tema de webinar

gratuito do Instituto de Tecnologia de Alimentos

O Regional - Agricultura SP Fará Seminario Online Com Tema Contaminação Por

Embalagens

Gazeta de SP - Notas: Risco das embalagens

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

09t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

O cdim:



Gustavo Moraes, bacharel e mestre em Química, que lalarâ sobre o assunto assim, como a

respeito de demandas e oportunidades do mercado.

JâLeda Coltro, bacharel em Química, mestre e doutora em Físico-Química, apresentará

o efeito da pandemia em relação à economia circular. "Muitos consumidores não se sentem

seguros consumindo produtos embalados", lembra.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Assuntos relacionados à pandemia e à saúde

pública vem ocupando um grande espaço na mídia. Para o caso de emissoras de rádio, uma

declaração sonora de 30 segundos de um dos pesquisadores poderia acompanhar os releases.

Fotos das instalações do Cetea e embalagens também podem acompanhar o material.

Conforme o andamento das inscrições, a distribuição de notas como "restam poucas vagas"

pode ampliar a divulgação.

RISCOS À fU¡.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: A atuação do instituto frente aos desafios sanitários na ârea de

embalagens. O texto distribuído deixa claro o número de vagas disponíveis para participar

do evento (500).
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UOL - Vídeo mostra lanche de fast-food intacto após24 anos; por que não estraga?

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

10t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No portal UOL, o Ital marca presença ao ressaltar que a inclusão de conservantes nos

alimentos é fundamental para a segurança alimentar, reduz desperdícios e garante a

disponibilidade do alimento, na reportagem "Vídeo mostra lanche de fast-food intacto após 24

anos; por que não estraga?".

O texto abre com uma pergunta: O que será que acontece com um hambúrguer ou batata

frita de redes de fast-food ao ficarem guardados por mais de 20 anos dentro de uma caixa? A

resposta énada.

E isso foi "provado" por um vídeo que viralizou nas redes sociais mês passado, onde

uma garota resolveu fazer o experimento e mostrar aos internautas como um sanduíche do Mc

Donalds, que foi guardado em 1996, permanece intacto. Segundo ela, o hambúrguer ficou

guardado no guarda-roupa por 24 anos.

Não é a primeira vez que a empresa de fast-food é questionada por isso. Em um

comunicado, emitido dois anos atâs, a rede informou que os lanches estragam, sim, mas em

condições específicas.

De acordo com Keith Warriner, diretor do departamento de ciências alimentícias e

controle de qualidade da Universidade de Guelph, no Canadá, os lanches permanecem intactos

porque são mantidos em condições favoráveis a bactérias.

O especialista explicou ainda que os micróbios responsáveis pela decomposição

necessitam de água, nutrientes, calor e tempo para crescer. Se algum desses elementos é

retirado, as bactérias não se desenvolvem e não estragam a comida.
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No caso desses tipos de lanches, por exemplo, a carne perde água em forma de vapor

durante o preparo e o pão, ao ser tostado, também perde água. Ou seja, depois de pronto o

hambúrguer fica praticamente seco.

E os conservantes? Na resposta, o cientista não citou que a quantidade de conservantes

que um alimento processado tem também altera a sua data de validade. Quanto mais, maior o

prazo do alimento.

"Alimentos processados são aqueles desenvolvidos pela indústria alimentícia, em que

há a adição de componentes como açucar, sal e conservantes para melhorar o sabor, o atoma, a

textura e, claro, aumentar seu prazo de validade", explica Aline Martins de Carvalho,

nutricionista do Grupo de Estudos Epidemiológicos e Inovação em Alimentação e Saúde da

Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo).

Os aditivos liberados pela Anvisa são os conservantes que retardam o crescimento de

microorganismos que causam deterioração do alimento. Segundo o Ital (Instituto de Tecnologia

de Alimentos), da Secretaria de Agricultura de São Paulo, a inclusão de conservantes nos

alimentos é fundamental para a segurança alimentar, reduzindo desperdícios e garantindo a

disponibilidade do alimento.

Porém, vale lembrar, que optar pelo produto in natura é sempre melhor e mais saudável.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Mesmo em.possíveis polêmicas que a

matéria pode despertar, sempre há espaços para pautas sobre a importância da conservação

de alimentos ao longo da história da humanidade, que podem ajudar na percepção do trabalho

realizado pelo Ital. Entretanto, além dos manuais de órgãos públicos, é cadavez mais corrente

na população e na mídia que optar pelo produto in natura é sempre melhor e mais saudável,

como a própria matéria aponta no encerramento.

RISCOS À fVf¡.CnM: Quase inexistente, exceto em óticas crudívoras e polêmicas

PONTOS POSITIVOS: A importância da inclusão de conservantes nos alimentos é

fundamentalpara a segurança alimentar, reduzir desperdícios e garantir a disponibilidade do

alimento.
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Investe SP OL - 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec terâ capacitações em produtos de

panificação e confeitaria

Jornal Folha da Terra OL - Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor

do agronegócio

Portal Temura OL - Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do

agronegócio

CAN - Cidade Azul Notícias OL- Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos

no setor do agronegócio

Notícia de Limeira OL - Seuetaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do

agronegócio

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

15t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na mídia web regional, em Limeira, Rio Claro, Ibitinga e ltupeva, destaque para os

biólogos para o desenvolvimento do agronegócio. A reportagem focaliza a atuação de duas

pesquisadoras - Ana Eugênia Campos, diretora do IB, e Marta Taniwaki, do Ital, única brasileira

membro da International Commission on Food Mycology (ICFM). No site da Investe SP, a "6u

Semana Tecnológica Cereal Chocotec terâ capacitações em produtos de panificação e

confeitaria". "Nosso objetivo é difundir conhecimento aplicado às tecnologias para os setores

de Bakery e Confectionery,trazendo inovações alinhadas às demandas do consumidor e atento

às necessidades do mercado", ressalta a diretora do Cereal Chocotec, CarlaLéa de Camargo

Vianna Cruz.

O Dia do Biólogo é comemorado em 3 de setembro. A Secretaria de Agricultura conta

com a atuação de 144 servidores da Apta que possuem graduação em biologia, atuando em

áreas, como pesquisa científica, apoio aos estudos e comunicação
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O texto relata que se no campo a biologia é fundamental para a colheita de bons

resultados, no processamento dos alimentos não é diferente. O conhecimento em fungos e

micotoxinas, por exemplo, é importante para que o alimento industrializado chegue à mesa da

população em segurança. A pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta),

Marta Taniwaki, conhece bem esse assunto.

' Formada em biologia e com mestrado em agronomia e PhD em Ciência e Tecnologia

de Alimentos pela The University of New South Vy'ales, da Austrália,Martaé aúnica brasileira

membro da International Commission on Food Mycology (ICFM) e a segunda na International

Commission on Microbiological Specification for Foods (ICMSF), além de integrar o grupo

técnico do comitê do Codex Alimentarius de Contaminantes de Alimentos (CCCF), coordenado

pela Agôncia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A pesquisadora desenvolveu, ao longo da carreira de 35 anos no ltal, estudos científicos

relacionados à presença de fungos e toxinas no café, na castanha do Brasil, no cacau, no

amendoim e no arcoz. Nas análises, é consideradaacontaminação que pode ocorrer da produção

à mesa dos consumidores, auxiliando para que a população consuma alimentos seguros.

"A formação em biologia por ser ampla, requer especialização em uma determinada

área, principalmente se você for trabalhar com pesquisa. Escolhi, então, Microbiologia de

Alimentos e, dentro desta disciplina, Fungos e Micotoxinas em Alimentos. Se de um lado

escolhi uma ârea bem específica, por outro nunca deixei de pesquisar todo o ecossistema que

envolve a produção de um alimento: do campo até o consumidor. O fato de eu ser bióloga me

propiciou uma visão mais ampla e holística que pude empregar na pesquisa", afirma}i4arta

Taniwaki.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a divulgação das pautas,

especialmente, da semana de cursos da Chocotec com material de apoio em texto, áudio e

vídeo.

RISCOS À fVUCnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Importância profissional na PD&I e na difusao do conhecimento.
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Jornal de Piracicaba - Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do

agronegócio

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

16t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na edição impressa do Jornal de Piracicaba, que circula há 120 anos, destaque para os

biólogos no desenvolvimento do agronegócio. A reportagem focaliza a atuação de duas

pesquisadoras - Ana Eugênia Campos, diretora do IB, e Marta Taniwaki, do ltal, únicabrasileira

membro da International Commission on Food Mycology (ICFM).

O texto relata que se no campo a biologia é fundamental para a colheita de bons

resultados, no processamento dos alimentos não é diferente. O conhecimento em fungos e

micotoxinas, por exemplo, é importante para que o alimento industrializado chegue à mesa da

população em segurança. A pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta),

Marta Taniwaki, conhece bem esse assunto.

Formada em biologia e com mestrado em agronomia e PhD em Ciência e Tecnologia

de Alimentos pela The University of New South Wales, da Austrália,Marta é a única brasileira

membro da International Commission on Food Mycology (ICFM) e a segunda na International

Commission on Microbiological Specification for Foods (ICMSF), além de integrar o grupo

técnico do comitê do Codex Alimentarius de Contaminantes de Alimentos (CCCF), coordenado

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A pesquisadora desenvolveu, ao longo da carreira de 35 anos no Ital, estudos científicos

relacionados à presença de fungos e toxinas no café, na castanha do Brasil, no cacau, no

amendoim e no arroz. Nas análises, é consideradaacontaminação que pode ocorrer da produção

à mesa dos consumidores, auxiliando para que a população consuma alimentos seguros.

"A formação em biologia por ser ampla, requer especialização em uma determinada

ârea, principalmente se você for trabalhar com pesquisa. Escolhi, então, Micro gia de

Alimentos e, dentro desta disciplina, Fungos e Micotoxinas em Alimentos. Se de Y
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escolhi uma ¿nea bem específica, por outro nunca deixei de pesquisar todo o ecossistema que

envolve a produção de um alimento: do campo até o consumidor. O fato de eu ser bióloga me

propiciou uma visão mais ampla e holística que pude empregar na pesquisa", afirma Marta

Taniwaki.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Marta é a única brasileira membro da

International Commission on Food Mycology (ICFM) e a segunda na Intemational

Commission on Microbiological Specification for Foods (ICMSF), além de integrar o grupo

técnico do comitê do Codex Alimentarius de Contaminantes de Alimentos (CCCF),

coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Texto explicativo sobre

o trabalho da Comissão e da pafücipaçáo da pesquisadora podem dar maior relevância à

conquista.

RISCOS À fVf,tCnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: A importância do biólogo da PD&I no desenvolvimento do agro.

Reconhecimento à pesquisadora do Ital pelos relevantes trabalhos e participações.
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Suinocultura Industrial OL - Ital divulga edital do Processo Seletivo 2021parumestrado

em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Rádio Notícias 1530 AM - 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec está com inscrições

abertas

Jomal da Folha da Terra OL - Evento online promove capacitação em produtos de

panificação e confeitaria

Jornal da Franca OL - Evento online promove capacitação em produtos de panificação e

confeitaria

Gazeta de SP OL - Notas: 6u edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

17109t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Volta a receber grande destaque em veículos web da Capital, Franca, Itupeva, na e no

rádio, em Tatuí, a 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec que está com inscrições abertas a

ocorrerá pela primefuavez no formato online. Na mídia segmentada, o Suinocultura Industrial

comunica que o Ital divulga edital do Processo Seletivo 202I para mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos. "Os egressos do Programa de Pós-Graduação do Ital devem ter

competênciapara atuar em projetos de pesquisa, conduzir o processo de ensino-aprendizagem

em nível superior e atender às atuais demandas do setor, que incluem o desenvolvimento de

alimentos saudáveis, seguros e produzidos de maneira sustentável", ressalta a coordenadora do

PPG, Silvia Tfouni, que além de docente é pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de

Alimentos (CCQA) do ltal.

A semana tecnológica promovida pelo Cereal Chocotec tem programação pensadapara

ampliar as oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, e \(
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estudantes das áreas, além de micro, pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se

aprimorar e em inovar.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos, além do 2o Seminário

Sustentabilidade em Bakery & Confectionery, que contará com palestras da diretora geral do

Ital, Eloísa Garcia, sobre conceitos e aplicação, e da vice-diretora do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea) do Ital, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

A programação do seminário abrange ainda certificações orgânicas, sustentabilidade

ambiental e responsabilidade social, soluções responsáveis de agregação de valor e

desenvolvimento de produtos, sendo encerrada por palestra sobre desafios e oportunidades da

agricultura orgânica no Estado, ministrada pelo diretor e coordenador do Projeto de Agricultura

Orgânica da Secretaria, Edwin Montenegro, sucedida por mesa redonda com a participação de

todos os palestrantes.

"Nosso objetivo com a Semana Tecnológica é difundir conhecimento aplicado às

tecnologias para os setores de Bakery e Confectionery, trazendo inovações alinhadas às

demandas do consumidor e atento às necessidades do mercado", ressalta a diretora do Cereal

Chocotec, Carla Léa de Camargo Vianna Cruz. "Desde a primeira edição da semana, em 2008,

temos buscado acompanhar as novidades adequando-as à realidade da produção. Neste ano,

ainda tivemos o desafio de adequar todo o conteúdo para o formato on-line, que tem como

ponto positivo uma maior possibilidade de atingir participantes de diferentes localidades do

País, sem a necessidade de deslocamento", complementa a pesquisadora Marise Boniflício

Queiroz, que coordena o evento com a pesquisadoralzabela Dutra Alvim.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a divulgação da semana de cursos

da Chocotec com material de apoio em texto, áudio e vídeo.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: A ampla divulgação da 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec.

Também em frente positiva a divulgação do edital do Processo Seletivo 2021 paramestrado

em Ciência e Tecnologia de Alimentos do ltal.
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Portal 2A+Alimentos - Semana Tecnológica Cereal Chocotec terâ capacitações online em

produtos de panificação e confeitaria

O Regional OL - Abertas As Inscrições Para 6" Edição Online Da Semana Tecnológica

Cereal Chocotec

Gazeta de SP - Notas: Inscrições abertas (Semana Tecnológica Cereal Chocotec)

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

t8/09t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Os 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 voltam a conquistar

espaço qualificado de divulgação na mídia impressa, Gazeta de SP, em nota, na versão web de

O Regional, Catanduva, e no portal 2A+Alimentos.

A 6^ edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec ocorrerá pela primeira vez no

formato online, de 5 a 9 de outubro, e está com inscrições abertas no site, onde é possível

conferir a programação completa, pensada para ampliar as oportunidades entre profissionais e

dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes das âreas, além de micro, pequenas,

médias e grandes empresas com interesse em se aprimorar e 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 panificaçáo e 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). As empresas AAK, Bizerba, Cargill, Carino, GNT,

Perkin Elmer e WQS patrocinam a iniciativa., informa o texto ao final
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Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos, além do 2o Seminário

Sustentabilidade em Bakery & Confectionery, que contará com palestras da diretora geral do

Ital, Eloísa Garcia, sobre conceitos e aplicação, e da vice-diretora do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea) do Ital, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

A programação do seminário abrange ainda certificações orgânicas, sustentabilidade

ambiental e responsabilidade social, soluções responsáveis de agregação de valor e

desenvolvimento de produtos, sendo encerrada por palestra sobre desafios e oportunidades da

agricultura orgânica no Estado, ministrada pelo diretor e coordenador do Projeto de Agricultura

Orgânica da Secretaria, Edwin Montenegro, sucedida por mesa redonda com a participação de

todos os palestrantes.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A capacitação online e gratuita em produtos

de panificagão e confeitaria deve ser ressaltada nos títulos na divulgação dos releases do

curso para atrair mais atenção de editores e leitores. "Semana Tecnológica Cereal Chocotec"

deve estar no subtítulo ou no primeiro parágrafo do texto.

RISCOS À nnnCnM: Não são encontrados elementos de risco na reportagem

PONTOS POSITIVOS: Difusão do conhecimento, contemporaneidade do curso, evento

gratuito são questões ressaltadas e ampliam a visibilidade positiva do Ital.
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2A+Alimentos - Ital divulga edital do Processo Seletivo 2021paramestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos

DHoje Interior - Curso de embalagem para transporte e distribuição online

Primeira Edição Jornal - Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuigão é

oferecido no formato online

CAN - Cidade Azul Notícias - Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é

oferecido no formato online

Ata News - Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é oferecido no

formato online

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

21109t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Destaque para o curso "Desenvolvimento de Embalagens para Transporte e

Distribuição", do Ital, em cinco veículos da mídia web regional, em Araçatuba, Rio Claro,

Osasco e São José do Rio Preto, e no setorial2A+Alimentos.

O texto descreve que, referência nacional em desenvolvimento e avaliaçáo 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 na ârea pela primeira vez no formato online

nesta semana, terça-feira, dia 22, e quarta-feira,23 de setembro, ainda com vagas disponíveis.

"Pretendemos melhorar a compreensão dos motivos que levam às perdas durante o

transporte, mostrar as possibilidades de redução dessas perdas, controlar a qualidade dos

materiais utilizados e ofimizar custos, o que viabiliza maior competitividade",

coordenador técnico do evento, o pesquisador Maurício Bordin. r
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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.

"Buscamos aplicar os conceitos básicos de modo que qualquer profissional atuante na

ëtrea de embalagem de transporte possa acompanhar, mas pessoas com formação técnica têm

mais facilidade de compreensão, uma vez que são apresentados conceitos de Física", esclarece

Bordin, que também é instrutor ao lado dos pesquisadores Leandro Konatu e Tiago Dantas,

atual diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Ital.

A programação inclui os principais 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 baseados em normas

internacionais e ações necessárias para adequação de produtos para novos mercados e

exportação, incluindo as tendências do e-commerce.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Manutenção da estratégia de divulgação do

curso. Declarações registradas em arquivos de áudio com as falas do coordenador do evento

complementam as informações gerais do curso e podem ser melhor aproveitados em

programas de jornalismo de rádio de todo o Estado já que o curso é online.

RISCOS À nVfACnM: Apesar da clareza, o título da reportagem está em desacordo com a

regra de crase, dedicado à embalagem.

PONTOS POSITIVOS: A capacidade do Ital em adaptar o curso para o formato online. A

clarezana comunicação dos propósitos do curso.

.

\\ ,tiI\l
¡ ll
t-t

I
\

(9 nu. Cunhe Grgo,700,7o ¡nd¡r I Pinheiros 105421-OO1 5ão Paulo - SP I Brasil

Q ss t1 3gt7.79oo ''k cdicom.com.u. i IcoNcoRRÊNcA N"05/2021

f¡iÊl COI Comuniceção Corporative CNPJ 1 9.028.77510001 -0i

(
Z'q

{

:

(.

(

Ocdi*,ti".



Beto Ribeiro Repórter - Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é

oferecido no formato online em SP

Notícias de Campinas OL - Curso dedicado a embalagempaîa transporte e distribuição é

oferecido no formato online em SP

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

22t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Na midia web, em Campinas e Araras, mais impulso para o curso "Desenvolvimento de

Embalagens para Transporte e Distribuição", que oferece capacitação na âreapela primeiravez

no formato online nesta semana, terça-feira, dia 22, e quarta-feira,23 de setembro, ainda com

vagas disponíveis.

"Pretendemos melhorar a compreensão dos motivos que levam às perdas durante o

transporte, mostrar as possibilidades 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.

A programação inclui os principais 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 baseados em normas

internacionais e ações necessárias para adequação de produtos para novos mercados e

exportação, incluindo as tendências do e-commerce. Localizado em Campinas, no interior de

São Paulo, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) realiza pesquisa, desenvolvimento,

assistência tecnológica e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de processamento,

conservação e segurança de alimentos e bebidas.
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No tópico final do texto, "Sobre o Ital" esclarece que: Localizado em Campinas, no

interior de São Paulo, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) realiza pesquisa,

desenvolvimento, assistência tecnológica e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem

e de processamento, conservação e segurança de alimentos e bebidas.

Fundado em 1963, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o Ital possui unidades técnicas

especializadas em carnes, produtos de panificação, cercais, chocolates, balas, confeitos,

laticínios, frutas, hortaliças e embalagens, sendo certificado na ISO 9001 com parte dos ensaios

acreditados na ISO/IEC 17025.

Por meio do Centro de Inovação em Proteína Vegetal, do Núcleo de Inovação

Tecnológica e da Plataforma de Inovação Tecnológica, o Ital estimula alianças estratégicas para

inovação e projetos de cooperação. Possui ainda Programa de Pós-Graduação aprovado pela

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Cursos, principalmente, online têm

aderência na mídia. Matérias e notas com múltiplas abordagens para diversos veículos devem

sempre ser utilizadas pafa ampliar o conhecimento das iniciativas de difusão do

conhecimento do Ital.

RISCOS A IMAGEM: Apesar da clareza. os títulos das reportagens pennanecem em

desacordo com a regra de crase, dedicado à embalagem.

PONTOS POSITMS: A capacidade do Ital em adaptar o curso para o formato online. A

clarezana comunicação dos propósitos do curso.
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Investe SP - Acordo do Ital com a BioinFood permite instalação da startup em órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Datagro - Covid-19 e embalagem: pesquisador do Ital esclarece sobre possibilidades de

contaminação através dos materiais

Suinocultura Industrial - Covid-19 e embalagem: pesquisador do ltal esclarece sobre

possibilidades de contaminação através dos materiais

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

24t09t2020ANALISE DIARIA

Análise:

Entre as síndromes respiratórias, o novo coronavírus 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 carga viral que são expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos.

O alerta ganha divulgação na mídia web, no Datagro, Suinocultura Industrial e Investe SP.

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 ltal, enquanto o

SARS-CoV-1 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 superficie.

A reportagem segue apresentando o comparativo de sobrevivência dos vírus das

síndromes em metal, vidro, cerâmica e máscaras cirúrgicas, papel, tecidos, entre outros

I

I

(

\.

\ I Rr. Cunhe Grgo,70O,7o ¡nd¡r I Pinheiros I 05421-0Ol São Paulo - 5P I Brasil

Q ss t 1 gg17.79oo ''h cdicom.com.ur [ [ co¡lconnÊr.¡ctA N" 05/2021

íãÊi COI C"-uniceçio Corpor¡tiv¡ CNPJ 19.0287 7 5/OAO1 -O1

7SÌ

(

{

(

(

(

t

O cdiru:
GOVINNODOESTADO



(

(

(.

(

f

(

{

(

(

(

(

(

('

(

(

(

(

(

(

(

I

Uma outra questão esclarecida pelo pesquisador do ltal foram os resultados positivos

para o novo coronavírus na China em frangos congelados importados do Brasil na cidade de

Shenzhen, em embalagens de camarões importados do Equador em Vy'uhu e em amostras de

frutos do mar em Yantai.

Moraes lembra que medidas restritivas foram tomadas pelo governo chinês mesmo com

algumas autoridades sanitárias dizendo que os métodos analíticos empregados detectam apenas

a presença do material genético do vírus sem necessariamente estar em forma viâvel para

infecção: a capital da província de Guangzhou suspendeu a importação de carne, peixe e frutos

do mar congelados de países foftemente atingidos pela Covid-l9, assim como armazéns e

mercados de produtos congelados foram fechados

Diante do alarme, a OMS emitiu uma nota enfatizando que ainda não existem evidências

científicas que comprovem a contaminação através de alimentos e embalagens de alimentos.

"O FDA, agência americana anâloga à Anvisa, o Food Packaging Forum, organização de

comunicação científica na ëtrea de embalagens para alimentos, e o Center for Disease Control

and Prevention, associado ao departamento de saúde dos EUA, concordam que não existem

evidências científicas que comprovam a contaminação por alimentos ou embalagem de

alimentos", complementou, ponderando que isso não significa a impossibilidade de ocorrência.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O tema está na pauta de saúde pública, além

da embalagem e tem potencial paru a difusão em pautas múltiplas para diferentes veículos.

RISCOS À fU¿.CnM: A OMS emitiu uma nota enfatizando que ainda não existem

evidências científicas que comprovem a contaminaçáo através de alimentos e embalagens de

alimentos.

PONTOS POSITIVOS: Proatividade do Ital e do pesquisador ao difundir conhecimento

sobre as questões relacionadas a embalagens e uma possível contaminagão por covid-l9.

I.

I Ru. Cunhe Gego,70O,7n ¡nd¡r I Pinheiros I 05421-001 São Paulo - SP I Brasil

(ll ss I I gg17.79oo ''h cdicom.com.br I I co¡¡coRnÊrucß N" 05/2021

l$ CDt Co-urricrçõo Corpor¡tiv¡ CNPJ 19.028775/0æ141

7S'.l

(

(

(

Ocdi*,¡i-
OOVERNODOCSTAOO



EAE Máquinas - Covid-l9 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões de

sustentabilidade e tendências no mercado

2A+ Alimentos - Covid-19 e embalagem: pesquisador do Ital esclarece sobre possibilidades

de contaminação através dos materiais

Portal Datagro - Acordo do Ital com a BioinFood permite instalação da startup em órgão da

Secretaria de SP

Portal Datagro - Covid-l9 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões de

sustentabilidade e tendências no mercado

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2st09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Datagro,2A+Alimentos e EAE Máquinas pesquisadores do Ital apontam os reflexos

da pandemia em questões de sustentabilidade nas embalagens. Em outra frente, o

2A+Alimentos destaca o acordo do Ital com a BioinFood que permite a instalação da startup

em órgão da Secretaria de SP.

Diante da maior preocupação com higiene para evitar a contaminação pelo novo

coronavírus, a pesquisadora Leda Coltro, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, afirma que houve

aumento do uso de embalagem e produtos descartáveis. Isso vai na contramão do banimento

progressivo de embalagens descartáveis, o chamado Compromisso Global para a Nova

Economia dos Plásticos, assinado em 2018, com a visão de economia circular, mantendo os

plásticos na economia e fora dos oceanos.

Apesar do cenário negativo para a sustentabilidade, Leda é esperançosa quanto à

conscientização do consumidor diante da maior percepção da quantidade do resíduo
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residências e acredita no investimento em alternativas para garantir a correta destinação dos

recicláveis.

"IJma pesquisa brasileira mostrou que apenas 26Yo dos consumidores concordam que

as embalagens são adequadas para o delivery, o que mostra a grande possibilidade de

desenvolvimento nessa atea",lembra o pesquisador Gustavo Moraes.

O Datagro destaca que o ltal acaba de celebrar inédito acordo de cooperação da com a

startup viabilizando sua instalação por dois anos na instituição para realizar projetos de PD&I

em parceria com a BioinFood, especializada em fermentos.

"Com a Lei da Inovação, abriram-se muitas oporlunidades para as instituições de

pesquisa, païa a sociedade e para o setor produtivo. Nós vamos fazer com que o conhecimento

vire inovação, produto no mercado, com maior rapidez e maior eficiência, porque trabalhamos

em parceria com instituições de pesquisa, com universidades, com indústrias e com startups",

ressalta a diretora geral do ltal, Eloísa Garcia.

"Buscamos produtos inovadores, com previsão de pagamento de royalties, retorno do

investimento público, pois somos uma startup iniciada pela Fapesp [Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo], com formação acadêmica em instituições públicas, então é

nosso dever retornar esse investimento que foi feito em nós", complementa Gleidson Teixeira,

doutor em em Genética de Leveduras também responsável por P&D da BioinFood. "Nós somos

entusiastas desse tipo de acordo, para que as coisas mudem e mais e mais interações ocorram.

Nossa intenção é que o Ital pulse".

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ambos os assuntos são oportunos e

merecem reforço na divulgação com abordagens distintas para obtenção de melhores

resultados

RISCOS À ImnCnM: Não há risco à imagem, é prestação de serviço.

PONTOS POSITIVOS: O alerta dos pesquisadores do Ital sobre a questão da

sustentabilidade, o reforço do conceito de economia circular e o chamamento à

conscientização do consumidor. No caso da startup, a nova modalidade de sinergia entre

instituto de pesquisas e empresas aponta ganhos para todos os atores e aprópria sociedade.
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UOL (Viva Bem) - 9 chás que dão disposição e podem substituir o cafe

I)estaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

26t09t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

O Ital conquista importante espaço de visibilidade na matériado portal UOL, na editoria

Viva Bem, " 9 chás que dão disposição e podem substituir o café", assinada por Chloé Pinheiro.

A reportagem lembra que o café é a mais célebre bebida estimulante por conta da

cafeína, substância ligada não só à sensação de estar mais "acordado" como a uma melhora no

foco e na concentração.

Se possível, converse com o nutricionistaparaverificar a melhor maneira de obter mais

disposição e concentração por meio da dieta no seu caso, indica o texto.

Vale destacar que todos os efeitos destacados dos chás apresentados na reportagem

podem variar de pessoa para pessoa e pode haver contraindicações, alerta a reportagem.

Todos contêm cafeína, mas existem poucos estudos robustos sobre a diferença entre os

teores. No geral, o preto costuma levar vantagem nas dosagens do composto

O chá preto é um dos representantes da família que mais abordaremos nessa lista, a de

chás extraídos da planta Camellia sinensis, nativa da Ásia.

O Ital é citado no chá oolong: Chimarrão, mate gelado e tereré. Todas essas bebidas

bem brasileiras podem dar aquela ajudinha na disposição por conta da dose discreta de cafeína

do chá-mate, menor do que a presente nas bebidas à base de Camellia sinensis, como apontou

levantamento de 2018 do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo).

PONTOS POSITIVOS: Oportunidade de difusão do conhecimento.
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AçOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Consultas de grandes veículos como o UOL

são sempre uma oportunidade para estreitar relacionamentos e facilitar o contato em pautas

futuras.

RISCOS À wf¡,CnM: Não há risco à imagem.

v
Q Rur Cunhr Grgo,7(X),7'rndrr I Pinheiros 105421-OOl São Paulo - SP I 8r¿sil

Q ss tt gg17;9oo ü cdicom.com.br fJ coNcoRRÊNcß N"os/2021

F COI ComunicrçIo Gorporetivr CNPJ 19.028.77510001-01

76Lc
¡tlADO



(
(

{

(

I

(

(

(

(

(

(

(

(

t
(

(

(

(.

(

(

(

(

(

(

(

2A+Alimentos - Acordo do Ital com a BioinFood permite instalação da startup em órgão da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

29t09t2020ANALISE DIARIA

Análise:

No Portal 2A+Alimentos, "Acordo do Ital com a BioinFood permite instalação da

startup em órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP" sublinha que os projetos

desenvolverão microrganismos para incorporar características nutricionais, funcionais e

tecnológicas a alimentos e bebidas

"Esta parceria segue linhas de atuação da instituição e insere-se no programa estratégico

da Apta/SAA de Produtos, Processos e Ações Inovadoras. Reforço que o compartilhamento

não interfere nas atividades da instituição, pois eram áreas consideradas ociosas por uma série

de fatores, e haverá desenvolvimento conjunto com previsão de propriedade intelectual",

destaca a diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital, Gisele Camargo.

"Com a Lei da Inovação, abriram-se muitas oportunidades para as instituições de

pesquisa, para a sociedade e para o setor produtivo. Nós vamos fazer com que o conhecimento

vire inovação, produto no mercado, com maior rapidez e maior eficiência, porque trabalhamos

em parceria com instituições de pesquisa, com universidades, com indústrias e com startups",

ressalta a diretora geral do Ital, Eloísa Garcia.

Inicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat) e o Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec), tendo como

pesquisadoras responsáveis Adriana Torres e Elizabeth Nabeshima.

Fundada em 2018, a BioinFood é constituída por três engenheiros de alimentos, os

doutores em Genética de Leveduras Gleidson Teixeira e Osmar Netto, que têm experiência de

seis anos em pesquisa na indústria e na Universidade Estadual de Campinas (U
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anos em coordenação de biotecnologia na indústria, respectivamente, e Gabriel Galembeck,

que atuou por 10 anos como diretor de P&D na Ambev/Imbev.

"Os fermentos são ainda muito pouco explorados no Brasil, inclusive são tratados como

commodity, e existe um mundo de possibilidades, porque são organismos muito utilizados na

indústria de diferentes segmentos, desde a panificação até à nutrição animal, passando por

biotecnologia", lembra Osmar Netto, responsável por P&D e Operações.

"Buscamos produtos inovadores, com previsão de pagamento de royalties, retorno do

investimento público, pois somos startup iniciadapela Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de São Paulo], com formação acadêmica em instituições públicas, então é nosso

dever retornar esse investimento que foi feito em nós", complementa Teixeira, também

responsável por P&D, além de novas tecnologias.

Para Álvaro Duarte, diretor presidente da Fundepag, o acordo é uma inovação na gestão

da pesquisa científica e tecnológica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.
..!"E o primeiro caso da existência de uma startup dentro do Ital é uma startup de excepcional

qualidade com diretores de formação singular", frisa.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O acordo trazbenefícios para todos os atores

envolvidos na iniciativa. Incubadoras de empresas trazem uma ideia de apoio estatal para

fortalecer uma empresa. No caso, há uma sinergia que envolve propriedade intelectual e

pagamentos de royalties que melhor divulgada pode atrair tanto a atenção do público como

de startups, empresas e institutos de pesquisa.

RISCOS À fnn¡,CnM: Não há risco à imagem identificado na reportagem.

PONTOS POSITIVOS: Oportunidades para as instituições de pesquisa,pffiã a sociedade e

para o setor produtivo.
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Sucesso no Campo - Bolsistas do Instituto de Zootecnia apresentarão resultados de

pesquisas

Portal Cana Mix - Bolsistas do PIBIC do Instituto de Zootecnia apresentarão resultados de

pesquisas no Congresso Interinstitucional de Iniciaçã o Cientifica 2020

Jomal de Nova Odessa - Bolsistas do PIBIC do Instituto de Zootecnia apresentarão

resultados de pesquisas no Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica2020

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

01n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

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

Instituto de Zootecnia (lZl{pta), participarâ do 14'Congresso Interinstitucional de Iniciação

Científica - CIIC 2020, que este ano está sob a coordenação Embrapa Informática

Agropecuária, sendo realizado, extraordinariamente, no formato de conferência online, nos dias

lo e 2 de outubro, informam a edição impressa do Jornal de Nova Odessa e veículos da web

setorial do agro, Cana Mix, de Ribeirão Preto, e Sucesso no Campo, de Jataí, Goiás.

O CIIC 2020 é uma realização conjunta da Embrapa Meio Ambiente, Embrapa

Informática Agropecuária, Embrapa Territorial, Instituto Agronômico (IAC), Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia(lZ) e Apta Regional.

O primeiro trabalho, com o tema "Adaptabilidade de bovinos Caracu ao clima tropical",

da bolsista Giovanna Rodrigues Goulart, orientado porNedenia Bonvino Stafuzza,foirealizado

no Centro Avançado de Pesquisa de Bovinos de Corte, com a colaboração de Bianca Vilela

Pires, Natalya Gardezani Abduch e Claudia Cristina Paro dePaz

O segundo trabalho selecionado para apresentação oral "Eficácia do limoneno no

controle de Haemonchus contortus em ovinos", foirealizado no Centro de Pesquisa de Genética

e Reprodução Animal, pela bolsista Priscila de Rezende Miranda, sob orientação da
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pesquisadora Luciana Morita Katiki, com a colaboração de Guilherme Fávero Luciani, Cecília

José Veríssimo e Leandro Rodrigues

O terceiro trabalho selecionado, "Impacto da seleção para desempenho sobre a

eficiência produtiva e reprodutiva de matrizes Nelore", do bolsista Wender Mateus de Oliveira

Lima, sob orientação da pesquisadora Joslaine Noely S. G. Cyrillo, foi realizado no Centro

Avançado de Pesquisa de Bovinos de Corte, com a colaboração de Sarah Figueiredo Martins

Bonilha, Renata Helena Branco e Maria Eugênia Zerlotti Mercadante.

Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão apresentados na plataforma

MConf, que pode ser acessada pelo link: https://conferenciaweb.rnp.brlwebconf/cäc2020

A apresentação é aberta ao público. Os resumos serão publicados nos Anais do evento

e disponibilizados online. Os pôsteres já estão disponíveis para visualização. Acompanhe a

programação do evento em www.ciic.cnptia. embrapa.br.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Acompanhar e registrar no site do instituto

a participação da Secretaria de Agricultura e do IZ e do Ital no CIIC 2020.

RISCOS À fnnnCnM: Inexistente

PONTOS POSITMS: Menção ao Ital narealização conjunta do CIIC 2020, no formato

de conferência online.
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365 News - Número de solteiros cresce no país

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

06n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

Na versão web do 365 News, de Goiânia, o estudo Pack Trends 2020 com tendências

no mercado de embalagem é citado na reportagem "Número de solteiros cresce no país".

Os solteiros são o principal grupo na sociedade. Durante a quarentena decretada pela

pandemia do novo coronavírus, entre os meses de maio e junho deste ano, aumentou l8,7yo,

crescendo o número de pessoas que moram sozinhas no Brasil. Em dez anos, o número de

pessoas que vivem solitárias cresceu de 10,4%o para 14,6Yo. O dado é do IBGE.

E essa tendência é mundial. O número de pessoas que vivem sozinhas - sejam

divorciadas, viúvas com filhos adultos e solteiras - está cadavez maior no Brasil e no mundo.

Segundo a pesquisa "10 Principais Tendências Globais de Consumo" realizada pela

Euromonitor Internacional, o número de residências com um único morador deve crescer a uma

taxa média anual (CAGR) de I,9Yo na próxima década. O estudo ainda mostra que, até 2030, a

estimativa é que haja um aumento de I20 milhões de residências de uma única pessoa, o que

corresponde a um aumento de 30Yo em relação a2018.

De acordo com o estudo Brasil Pack Trends 2020, desenvolvido pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), instituição de pesquisaligada ao governo do Estado de São

Paulo, o aumento da quantidade de residências com apenas uma pessoa e a vida urbana cada

vez mais atribulada têm criado uma demanda por alimentos em porções menores ou individuais,

o chamado 'mercado single'. Geralmente são porções individuais de fácil preparo ou para

consumo imediato.

Buscando atender a demanda desses consumidores em específltco, redes varejistas têm

investido em produtos com este tipo de embalagem, que permite também s'opções de
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consumo no caso de lares com mais de uma pessoa, ou seja, cada pessoa na residência pode

escolher o que consumir.

Para fomentar esse mercado em constante crescimento, o Bretas comercializa produtos

direcionados a esse nicho. Na mercearia, existem opções como o azeite de oliva - em frasco

reduzido de 250 ml -, arroz e açúcar de um quilo e os produtos - como carne, frutas, verduras

e frios - comercializados a granel.

Na área de perecíveis industrializados e congelados, o consumidor pode contar com

embalagem individual de lasanha, macarrão pronto, sanduíches, frascos menores de iogurte e

até sobremesas prontas. Essas opções facilitam a vida de quem não pode sair para comer na rua.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Estudos e pesquisas ancoram reportagens

comportamentais. Lançado em2012, uma conversa com pesquisadores que participaram do

estudo pode permitir uma série de notas e textos com a atualização do tema à luz de 2020.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Difusão do conhecimento com o Pack Trends2020, desenvolvido

pelo Ital.
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Correio Popular - Opinião: Por que dizer não ao PL 52912020

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

llll0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

No espaço de opinião da edição impressa do Correio Popular, Campinas, Marco

Antônio Teixeira Zullo, pesquisador cientifico e ex-diretor do IAC, Maurilo Monteiro Terra,

pesquisador científico aposentado do IAC, ex-presidente da Sociedade Brasileira de

Fruticultura e da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo e Luís

Carlos Bernacci, pesquisador cientíhco do IAC expressam críticas ao ajuste fiscal do Governo

de SP e à reestruturação da Secretaria, no artigo "Por que dizer náo ao PL 52912020", resumido

abaixo.

Os Institutos de Pesquisa, as Universidades Paulistas Unicamp, USP, Unesp, a Fapesp

e outras instituições públicas de pesquisa, ensino e extensão, com sede e/ou expressivas

atuações em Campinas e região são brutalmente atingidos pelo Projeto de Lei 52912020,

apresentado pelo Governador do Estado João Doria à Alesp em 12 de agosto deste ano: 1)

elimina sumariamente dois Institutos de Pesquisa, a Sucen e o Instituto Florestal; 2) extingue

sub-repticiamente outros dois, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico, ao uni-los em

uma única unidade administrativa; 3) apropria-se das parcas receitas dos seus Fundos Especiais

de Despesas, necessárias seja para a manutenção de próprios ou de suas atividades rotineiras,

sej a para eventuais investimentos.

A gestão por este Instituto de 46 áreas protegidas, principalmente estações

experimentais e florestas estaduais, tal como a importante Floresta Estadual Serra D'Água, em

nosso município, na região do Parque Jambeiro, está relacionada à pesquisa científica e

tecnológica, em silvicultura e manejo sustentado de florestas, sendo inapropriada sua

transferência a órgão que não é de pesquisa, especialmente aquelas que

embrionário de implantação como a nossa Floresta Serra D'Água.
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procuram preservar e fortalecer suas Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Governo

do Estado, por meio do Projeto de Lei 52912020 e reestruturação da Secretaria de Agricultura,

pretende extinguir Instituições de Pesquisa, e de outras naturezas, centenárias, que sempre têm

contribuído para o desenvolvimento econômico e social do estado e, particularmente, de nossa

cidade e região.

As Instituições Públicas da nossa cidade e região, como o IAC, Ital, I Biológico, I

Zootecnia de Nova odessa, Sucen, CatilCDRS, Unicamp, USp e Unesp, também serão

prejudicadas devido ao cofte de verbas. Senhor Governador, se ocorrer a extinção desses

patrimônios públicos haverá prejuízo incalculável a curto, médio e longo prazos, em oposição

a uma ilusória economia ao Tesouro do Estado. Solicitamos que tal projeto seja retirado de

pauta, sendo especialmente reavaliados os aspectos relativos aos Institutos Públicos de Pesquisa

e demais instituições públicas do Estado de São Paulo, notadamente aquelas com sede e/ou

expressivas atuações em Campinas e região, que as executam em prol das populações do nosso

município e do Estado de São Paulo.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O posicionamento no tema é das esferas da

Secretaria e do Governo do Estado.

RISCOS À fVflCnM: A percepção do processo de ajuste fiscal como extinção de serviços

e não como reorganização. O tema merece posicionamento.

PONTOS POSITMS: Valorização das instituições de ensino, pesquisa e extensão
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Resumo:

No Notícias Agrícolas, Campinas, destaque para o Dia do Engenheiro Agrônomo,

profissional com vasta ârea de atuação no meio rural e urbano é fundament al 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

atrqetótia de uma de suas pesquisadoras científicas formadanaâreae mostra a atuação de

técnicos extensionistas da Pasta.

Na pessoa da agrônoma e pesquisadora do Instituto Agronômico (IAC), Angelica prela

Pantano, que desenvolve estudos em agrometeorologia e conta sua trajetória no texto, é

homenageada toda acategorianeste 12 de outubro, Dia do Engenheiro Agrônomo, profissional

que atua para auxiliar a ampliar a capacidade da produção agrícola, considerando os aspectos

técnico, ambiental e socioeconômico. Atualmente, I82 engenheiros agrônomos atuam como

pesquisadores e servidores de apoio no IAC, Instituto Biológico, Instituto de Economia

Agrícola, Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos e Instituto de Zootecnia,

além de 11 Polos Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócios

(Apta).

Na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), órgão responsável

pela extensão rural no Estado de São Paulo,418 engenheiros agrônomos atuam na linha de

frente da Secretaria, dedicando-se à promoção do desenvolvimento rural sustentável, ao levar

conhecimento, tecnologia, inovação, capacitação, assistência técnica e políticas públicas a
milhares de produtores rurais. "Como resultado desse trabalho, pode-se dizer que hoje há mais

sustentabilidade, cidadania, gestão, emprego, renda, qualidade de vida e alimentar
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Notícias Agrícolas - Dia do Engenheiro Agrônomo: Sec. de Agricultura de Sp conta

trajetória de profissionais da Pasta e mostra sua importância

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

12n0t2020ANÁLISE DIÁRIA
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no campo e na cidade", avalia o engenheiro agrônomo José Luiz Fontes, coordenador da CDRS,

que atua há mais de 30 anos na profissão.

O engenheiro agrônomo que escolheu ser servidor público na extensão rural atua com

diversidade de interesses e foco na sustentabilidade social, econômica e ambiental. São

movidos por ideias e ideais que elevam a agricultura familiar ao mesmo patamar de qualidade

e competitividade em relação aos grandes e médios produtores. Ser engenheiro agrônomo na

extensão é fazer uma escolha e compactuar com todas as questões que fortalecem a agricultura

paulista.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Levantamento de informações junto ao RH

para atualização do quadro profissional do Ital para possíveis e pautas e atendimento à

lmprensa.

RISCOS À fnnACnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Reconhecimento aos engenheiros agrônomos.
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Correio Popular - Correio do Leitor: PL 52912020

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

14n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

\

Resumo

Na edição impressa do Correio Popular, Campinas, no Correio do Leitor, Sandra Regina

de A. Monteiro Terra, Assistente social aposentada da Unicamp, Campinas, manifesta-se

contrariamente ao PL 52912020, conforme mensagem abaixo com menção ao Ital entre outros

institutos da Apta.

Referente à opinião "Campinas - Por que dizer não ao PL 52912020", sou totalmente

contrária à aprovação deste Projeto de Lei que, se aprovado, enfraquecerá os Institutos de

Pesquisa sediados em Campinas como o IAC, Instituto Biológico e Ital, e o principal órgão de

extensão rural do estado de São Paulo CatilCDRS, que também tem sua sede na nossa cidade.

Peço ao deputado estadual Rafa Zimbaldi, candidato a prefeito de Campinas, que vote contra o

PL 52912020.

No Correio do Leitor, há mais três mensagens sobre o PL 52912020, mas sem menção

ao Ital. Duas manifestam contrariedade ao PL e parabenizam o jornal pela publicação do artigo

"Por que dizer não ao PL 52912020".

O coordenador da assessoria de imprensa do Governo de São Paulo, Vinicius Santos,

manifesta-se no mesmo espaço com o seguinte esclarecimento:

Em atenção ao artigo "Por que dizer não ao PL 52912020", o Governo de SP informa

que não haverâ prejuizo ao trabalho dos institutos de pesquisa, pois continuarão atuando de

forma integrada em uma estrutura mais eficiente. Os Institutos Florestal, Geológico e Botânico

serão transferidos paru a Fundação Florestal. Os ativos ambientais do Instituto Florestal serão

transferidos para a Fundação Florestal, o que viabilizará a concessão de áreas

a iniciativa privada. o controle de endemias é atribuição das prefeituras, que
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agentes ante 500 da Sucen. Sua incorporação pela Coordenadoria de Controle de Doenças

estadual resultará em maior integração nas ações de vigilância. A reforma administrativa é

necessária para equilibrar as finanças estaduais, que vão enfrentar déficit de R$ 10,4 bilhões

devido à pandemia de coronavírus.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O atendimento ajornalistas sobre a questão

do PL 52912020 deve ser direcionado às assessorias da Secretaria e do Governo do Estado.

RISCOS À fVf¡.CnM: A imagem do processo de ajuste fiscal como extinção de serviços e

não como reor ganização.

PONTOS POSITIVOS: A percepção da população sobre a importância dos institutos

sediados em Campinas. Entre eles, o ltal.
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Jornal da Folha da Terra - Ital fecha acordo de instalação de startup para projetos de

pesquisa e inovação

Zl Portal - Ital fecha acordo de instalação de startup para projetos de pesquisa e inovação

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

15n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

No Z1 Portal, de Indaiatuba, e Jornal da Folha da Tena OL, de Itupeva, volta ao

noticiário o acordo inédito de cooperação do Ital com uma startup para viabiliz;ar strainstalação

por dois anos na instituição para realizar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação

(PD&I). Em parceria com a BioinFood, especializadaem fermentos e processos fermentativos,

o Ital reforçará sua competência para desenvolvimento de microrganismos que incorporem

características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Com tramitação em menos de 15 dias, via Programa SP Sem Papel, para 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 Federaln' 70.97312004, alterada pela Lei Federal n" 13.24312016, e a Lei Complementar

Estadual n' 1.04912008. O acordo de cooperagão conta com a interveniência da Fundação de

Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag).

"Essa parceria segue linhas de atuação da instituição e está inserida no programa

estratégico da Apta/SAA de Produtos, Processos e Ações Inovadoras. Reforço que o

compartilhamento não interfere nas atividades da instituição, pois eram áreas consideradas

ociosas por uma série de fatores, e haverá desenvolvimento conjunto com previsão de

propriedade intelectual", destaca a diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital,

Gisele Camargo.

Inicialmente, as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia

(Tecnolat) e o Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal
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pesquisadoras responsáveis Adriana Torres e Elizabeth Nabeshima, e estão previstos quatro

projetos para desenvolvimento de levedura de fermentação de cacaù, de probióticos para base

de frutas e grãos e para base láctea e de fermento para a chamada massa âcida, de fermentação

natural, como a do panetone e as de outros pães de casca dura.

Fundada em 2018, a BioinFood é constituída por três engenheiros de alimentos, os

doutores em Genética de Leveduras Gleidson Teixeira e Osmar Netto, que têm experiência de

seis anos em pesquisa na indústria e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e sete

anos em coordenação de biotecnologia na indústria, respectivamente, e Gabriel Galembeck,

que atuou por dez anos como diretor de P&D na Ambev/Imbev.

Um dos sócios da BioinFood, Gleidson Teixeira, acredita que é possível reverter aideia

de "complicação" quando se fala em interação com instituição de ensino e de pesquisa pública.

"Como staftup dentro do Ital, a gente gostaria de assumir o compromisso e dizer que não

estamos lá só para usar a estrutura e o acordo, mas contribuir com outras staftups que virão, que

queiram conhecer e entender o processo. Nós somos entusiastas desse tipo de acordo, para que

as coisas mudem e mais e mais interações ocorram. Nossa intenção é que o Ital pulse", afirma.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Pautas devem prosseguir dando voz atodos

os atores envolvidos na dinâmica da iniciativa. Hâ uma sinergia que envolve propriedade

intelectual e pagamentos de royalties que melhor divulgada pode atrair tanto a atenção do

público como de startups, empresas e institutos de pesquisa para a relevância e a inovação

da iniciativa.

RISCOS À nnACnM: Quase inexistente, exceto em óticas crudívoras e polêmicas

PONTOS POSITMS: A importância da inclusão de conservantes nos alimentos é

fundamental para a segurança alimentar, rcduzir desperdícios e garantir a disponibilidade do

alimento.
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Governo de SP - Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitaçäo

online inédita

Portal DBO - Pesquisa com hidroxi-minerais na nutrição de bovinos é reconhecida em

congresso científico

MixVale OL- Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online

inédita

Revista Cana OL - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP faz diagnóstico inédito

das pesquisas desenvolvidas em seus Institutos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

16n0t2020ANALISE DIARIA

Resumo:

Na mídia eletrônica, o Canal OL veicula o diagnóstico inédito das pesquisas

desenvolvidas nos Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP- Planeja PD&I

- que aponta relevantes trabalhos do ltal em benefício do agro paulista.

No Mix Vale, em Cruzeiro, volta a receber destaque acapacítação online "Princípios da

da tecnologia de carnes", que acontece de 1 a 3 de outubro. A reportagem é impulsionada pela

veiculação no Portal Governo de SP.

No portal DBO, de notícias da agropecuâria, menção ao Ital pela participação na

organização do CIIC 2020, na reportagem "Pesquisa com hidroxi-minerais na nutrição de

bovinos é reconhecida em congresso científico".

O texto do Canal OL explica que o objetivo da publicação Planeja PD&I foi realizar um

diagnóstico e a construção de planos de ação visando o planejamento, gestão e a governança

das atividades de PD&I da Secretaria nas principais cadeias de produção do agronegócio

paulista e brasileiro. As discussões para o desenvolvimento do e,stão sendo
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realizadas há um ano e meio por pesquisadores e lideranças do IAC, IB, IEA, IP, Ital, IZ e Apta

Regional, com seus 11 Polos de Pesquisa.

Ao todo, 18 cadeias de produção do agro foram avaliadas, em 18 eventos realizados em

2019, que reuniram público de 952 pessoas, sendo 78,3o/o delas oriundas dos Institutos da Apta

e 21,7%o de outras unidades da Secretarias e instituições externas. Para o diagnóstico foram

consideradas 29 variáveis e 12 indicadores de PD&I. Os dados coletados correspondem ao

período de 2015 a 2018, tendo sido contabilizadas as produções de 75 grupos de pesquisa

distribuídos nos seis Institutos e na Apta Regional.

O levantamento mostrou o alto desempenho dos Institutos de Pesquisa da Apta nas

principais cadeias do agro paulista. De acordo com a metodologia da publicação, por alto

desempenho entende-se a demonstração de maior capacidade de contribuição para a cadeia em

pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia.

A cana-de- açicar,por exemplo, é o principal produto do agronegócio estadual, segundo

o IEA, com valor de produção de R$ 30,3 bilhões em 2019. Nesta cadeia, as pesquisas

conduzidas pelo IAC, IB, IEA e Apta Regional tiveram alto desempenho.

O VPA da carne bovina em São Paulo foi de R$ 10 bilhões em20l9, ficando na segunda

colocação no ranking estadual. A cadeia de bovinocultura também teve destaque na produção

científica da Apta, alcançando alto desempenho na Apta Regional, IB, Ital elZ.

Há destaque também para as cadeias de aquicultura e pesca, em que o IP teve alto

desempenho, além de olerícolas e plantas aromáticas e medicinais no IEA e Ital.

Outros pontos fortes identificados foram a atuação na cadeia do mel e abelha pela Apta

Regional, na da seringueira pelo IAC e Apta Regional, feijão, milho e soja no IAC, além de

leite no IB,Ital eIZ.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Estruturar sumários sobre as contribuições

apontadas namatéria para futuras pautas no atendimento à imprensa.

RISCOS À Uvt¡.CnM: Não há riscos à imagem.

PONTOS POSITMS: ImportânciadaPD&I naagregação de valor do agro paulista.
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Região Noroeste - Estado faz diagnóstico inédito dos estudos em institutos

Notícias de Campinas - Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em

capacitação online inédita

Beto Ribeiro Repórter - Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em

capacitação online inédita

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

17n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

Na web de Araras e Campinas, novo destaque para os Princípios da Ciência e

Tecnologia de Carnes, que serão abordados ao longo de três dias em curso online inédito do

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

Estado de SP, que está com inscrições abertas até segunda-feira (19).

A capacitação teórica com aulas práticas em vídeo ocorrerá entre os dias 20 e 22 de

outubro, coordenada pelo Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Ital, unidade que possui

44 anos de experiência em segurança e qualidade de carnes e produtos cárneos.

"LJma das vantagens desse formato de curso é a sua abrangência, podendo atender em

todos os pontos do País e até mesmo do exterior de forma bastante eficiente. Com práticas

incluídas em forma de vídeo, é possível acompanhar em detalhes processos e metodologias",

ressalta Manuel Pinto Neto, um dos coordenadores da capacitaçáo, que tem como requisito

mínimo curso técnico ou graduação incompleta na ëtrea. "Nosso objetivo é proporcionar

conhecimento para crescimento em funções técnicas na linha de abate, no processamento

primário e no controle de qualidade de carnes", acrescenta.

No site Região Noroeste, destaque para a as pesquisas científicas dos Institutos ligados

à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que

desempenho junto às cadeias de produção da cana-de-açúcar, citros, bovino

aquicultura, olericultura e plantas aromáticas e medicinais, além de abelha e mel. E
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a publicação inédita Planeja PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nos Institutos da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que traz um diagnóstico

das atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia nos seis

Institutos e 11 Polos Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta).

O objetivo dapublicação foi realizar um diagnóstico e a construção de planos de ação

visando o planejamento, gestão e a governança das atividades de PD&I da Secretaria nas

principais cadeias de produção do agronegócio paulista e brasileiro. 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 (IEA), Instituto de Pesca (IP),Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de

Zootecnia (IZ) e Apta Regional, com seus I I Polos de pesquisa.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Desenvolver uma política de comunicação

para a questão de preços das atividades. Pautas com abordagens sobre as práticas do curso

podem aumentar o interesse na leitura.

RISCOS A IMAGEM: O fato de não ser divulgado o preço do curso pode dar margem a

comentários negativos.

PONTOS POSITIVOS: Na primeira matéria, difusão do conhecimento do CTC em curso

online. Na segunda, a capacidade dos institutos de PD&I de agregar valor ao agro paulista.
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Amanhecer das Notícias - Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

integram semanas de Ciência, Tecnologia e Inovação

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

t8,t10t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

O site do Amanhecer das Notícias, Campinas, ressalta que o Instituto Agronômico

(IAC) e o Instituto de Tecnologia de Alimentos (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. 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).

A partir de segunda-feira (19), às th, até sexta-feira (23), às 15h, os estudantes do

Ensino Médio de Campinas poderão participar da atividade educativa Viva a Tecnologia de

Alimentos, que ftcarâ no ar durante o período vinculada ao site do Ital

(www.ital.agricultura.sp.gov.br). Composta por vídeos e jogos dedicados à Ciência e

Tecnologia de Alimentos, a atividade pontua os participantes de acordo com o desempenho e o

melhor colocado no ranking no fim do período ganharâ um kit de alimentos industrializados e

a publicação "Alimentos Industrializados - A importância para a sociedade brasileira" será

entregue à sua escola.

Além do recém-lançado vídeo 'O que a ciência tem a ver com a sua alimentação?',

produzido pela Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) com

a Peripécia em parceria com o Ital, serão exibidos vídeos exclusivos com as pesquisadoras

IzabelaAlvim e Fabiana Ramos, que abordam alimentos processados, se

tipos de alimentos, embalagens, consumo e destinação.

dos alimentos,
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Pesquisadores do Ital e do Polo Regional de Presidente Prudente da Apta participam

também da III Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento,

realizadapela Fundação Inova Prudente. As ações da Apta terão como público-alvo estudantes,

profi ssionais e empreendedores.

Com o tema "inteligência artificial e nanotecnologia", serão apresentadas as palestras

"Inteligência artificial na agricultura", proferida pelo pesquisador da Apta, Ricardo Firetti;

"Acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação: estrutura e case de compartilhamento de

atea", pela diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital, Gisele Anne Camargo;

e "Tendências em embalagens: conveniência e sustentabilidade", pela vice-diretora do Centro

de Tecnologia de Embalagens (Cetea) do Ital, Fiorella Dantas.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: As palestras podem gerar pautas e

entrevistas na imprensa local de Campinas e Presidente Prudente. Preparar material de apoio,

um press kit, para envio prévio aos jornalistas é recomendável.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Difusão do conhecimento SMCTI de Campinas, estímulo à PD&I

com as palestras "Acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação: estrutura e case de

compartilhamento de ârea", "Tendências em embalagens: conveniência e sustentabilidade".
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Jomal da Folha da Terra OL - Estado faz diagnóstico inédito dos estudos desenvolvidos nos

institutos de pesquisa

Revista Rural OL - São Paulo é o maior produtor de banana do Brasil

EAE Máquinas OL - Uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas é

tema de webinar gratuito do Ital com Fraunhofer IW

Cargo News OL - Institutos da Secretariade Agricultura e Abastecimento de SP integram

semanas de Ciência, Tecnologia e Inovação

Porta 2A+Alimentos - Princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes são abordados em

capacitaçáo on-line inédita do Ital

Jornal O Dia SP - Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitagão

online inédita

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

19t10t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

Assuntos múltiplos na exposição do Ital na mídia impressa e eletrônica. Na página do

Jornal O Dia SP e no portal 2A+Alimentos, a reportagem "Ital: Princípios da tecnologia de

carnes são abordados em capacitação online inédita", volta a receber divulgação.

No site EAE Máquinas, o uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações

técnicas será tema de webinar gratuito promovido no próximo dia 27 , das 10h às 12h20, pelo

Ital, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e pelo Fraunhofer

Institute for Process Engineering and Packaging. (Fraunhofer IVV), o primeiro da série de

webinars trimestrais para celebrar dez anos de cooperação técnica e científica entre os institutos

de pesquisa, que juntos conduziram oito projetos de fomento público em

ligados à Apta, instituições de P&D e universidades brasileiras.
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Na Revista Rural OL, em SP é o maior produtor de bananas, o trabalho do Ital recebe

destaque. Quatro estados brasileiros concentram mais da metade da produção nacional. São

Paulo ocupa o primeiro lugar no ranking, respondendo por I5,7%o do total produzido em 201 8;

na sequência aparecem Bahia (12,2o/o), Minas Gerais (11,3%) e Santa Catarina (10,5o/o),

segundo dados do IEA-Apta e Ceagesp.

Voltados à produção sustentável, os estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) do

Ital ajudam a tornar os processos mais eficientes para rcduzir os impactos ambientais. Nesse

escopo, o projeto elaborado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) analisou os

indicadores ambientais de duas variedades, nanica e prata, de forma a promover seu consumo.

Desenvolvido de acordo com o padrão internacional ISO 14040 e 14044, avaliou os sistemas

de produção do Vale do Ribeira e Norte de Minas Gerais, principais produtores da banana prata,

entre207I e2014.

No site do Jornal Folha da Terra, nova veiculaçáo para a reportagem "Estado faz

diagnóstico inédito dos estudos desenvolvidos nos institutos de pesquisa".

(
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(

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: De todos os assuntos, o webinar gratuito

online com Fraunhofer IVV tem potencial de aderência na mídia. Desenvolver pautas para

ampliação da divulgação, em veículos especializados. Disponibilizar entrevistas com os

pesquisadores pode ajudar no contato com a mídia.

RISCOS À nnnCnM: Não são encontrados elementos de risco nas reportagens

PONTOS POSITIVOS: Exposição positiva em todas as matérias
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Investe SP - Yes, nós temos banana

Investe SP - Uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas é tema de

webinar gratuito do Ital com Fraunhofer IVV

Portal 2A+Alimentos - Covid-19 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em

questões de sustentabilidade e tendências no mercado

Correio Popular - Correio do Leitor

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

20110t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

Em cenário sensível, o PL 529120 volta às páginas do Correio Popular, Campinas, no

espaço dos leitores.

O pesquisador Científico aposentado do IAC, Maurilo Monteiro Terra, afirma: "Sou

frontalmente contra o que o Sr. Vinícius Santos, coordenador da assessoria de imprensa do

Governo de São Paulo, escreveu na seção Correio do Leitor. É u-u falâciadizer que a extinção

dos Institutos Florestal, de Botânica e Geológico, não causará prejuízos à pesquisa científica.

Os referidos Institutos de Pesquisa possuem missões diferenciadas de pesquisa para atender à

população e a união dos três causará prejuízos irreparáveis a curto, médio e longo pnazo ao

público-alvo. O interesse do Governo, nessa extinção e ou união, como o próprio assessor de

imprensa diz, é viabilizar a concessão de áreas produtivas para ainiciativa privada, ou seja,

"vender" as áreas de pesquisa. Com arctirada de dinheiro dos fundos especiais de despesa, os

Institutos de Pesquisa como o IAC, I. Biológico e Ital, da nossa Campinas, serão prejudicados

já no ano de 2021. Lamentável saber que o deputado estadual Rafa Zimbaldi vote a favor do

PL 529120 e contra Campinas"

Em panorama de visibilidade positiva de difusão do conhecimento,

pesquisadores do Ital Leda Coltro e Gustavo Moraes sobre o aumento do uso de

dos
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produtos descartáveis com a pandemia. Isso vai na contramão do banimento progressivo de

embalagens descartáveis, o chamado Compromisso Global para a Nova Economia dos

Plásticos, assinado em 2018, com a visão de economia circular, no 2A+Alimentos.

No site da Investe SP recebem destaque o webinar gratuito com a Fraunhofer IVV e a

produção de banana em SP, que conta com o apoio da Secretaria e dos institutos da Apta.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: OPL 529120 tem sido abordado em artigos

e cartas de leitores em tom crítico no Correio Popular. Contato com os editores para a

divulgação das ações do Ital e dos institutos da Apta é recomendável.

RISCOS À IMAGEM: O PL 529120 recebe acompanhamento de pesquisadores

aposentados dos institutos da Apta.

PONTOS POSITIVOS: Ações de difusão do conhecimento sobre embalagem e economia

circular, o webinar sobre uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas

e o ACV no caso dabanana.
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2A+Alimentos - Uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas é

tema de webinar gratuito do Ital com Fraunhofer IW

Pack Online - Uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações técnicas é tema

de webinar gratuito do Ital com Fraunhofer IVV

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2U10t2020ANALISE DIARIA

Resumo:

Destaque no Pack Online e no 2A+Alimentos para o uso de resíduos agroindustriais

para alimentos e aplicações técnicas será tema de webinar gratuito promovido no próximo dia

27, das 10h às I2h20, pelo Ital, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, e pelo Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging. (Fraunhofer IVV), o

primeiro da série de webinars trimestrais para celebrar dez anos de cooperação técnica e

científica entre os institutos de pesquisa, que juntos conduziram oito projetos de fomento

público em parceria com órgãos ligados à Apta, instituições de P&D e universidades brasileiras.

"A sociedade Fraunhofer é considerada a maior instituição de pesquisa aplicada na

Europa e coopera com o Brasil há mais de l0 anos através de projetos científicos na átreade

bioeconomia com foco no aproveitamento de resíduos agroindustriais, ingredientes e

embalagens", ressalta Alexandre Martins Moreira, coordenador do Centro de Projetos

Fraunhofer para Inovação em Alimentos e Biorecursos sediado no Ital e idealizador da série em

parceria com a diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital, Gisele Camargo.

Na estreia, o girassol e o potencialpara o uso dos resíduos de seu processamento para a

produção de ingredientes protéicos para a indústria de alimentos serão abordados pela vice-

diretora do Departamento de Engenharia de Processamento de Alimentos do Fraunhofer IVV,

Dra. Stephanie Mittermaier. "Os grãos de girassol são aproveitados princip pelo seu

alto teor de óleo, porém, durante o processo uma grande quantidade de torta

teor proteico é subutilizada", considera Stephanie Mittermeier.
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Já o diretor do Departamento de Engenharia de Processamento de Alimentos do

Fraunhofer IVV, Rafael Osen, falarâ sobre o aproveitamento dos subprodutos de café, manga

e banana para aplicações inovadoras em alimentos. "Durante o processamento, significativas

quantidades de outras frações de alto valor infelizmente não tem sido utilizadas e comumente

são destinadas a compostagens. Nesse âmbito e em virtude da importância do processamento

de frutas paru a indústria e economia do País, trabalhos para o aproveitamento de tais frações

têm sido de grande importância", comenta Osen sobre a relevância do assunto.

"No caso da polpa de manga, aproximadamente 60%o do peso inicial é perdido na forma

de subprodutos, tais como cascas e caroços. Esses resíduos normalmente são dispostos em

aterros sanitários, nem sempre de forma adequada, representando um risco ambiental

importante em função do volume e da alta carga orgânica do material. Em termos nutricionais,

a casca é a parte mais rica, e pode ser aproveitada como um coproduto do processo",

complementa a pesquisadora Silvia Germer, do Centro de Frutas e Hortaliças (Fruthotec) do

Ital, que ministrará palestra sobre o desenvolvimento de ingredientes funcionais a partir da

casca de manga.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Os projetos científicos na área de

bioeconomia com foco no aproveitamento de resíduos agroindustriais, ingredientes e

embalagens, na parceria dos institutos merecem parágrafos ou box complementar.

RISCOS À fVUCnM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: O primeiro da série de webinars trimestrais para celebrar dez anos

de cooperação técnica e científica entre os institutos de pesquisa,.
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Cidade de Marília OL - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com

foco em metabólitos füngicos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

22n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

O site Cidade de Marília destaca que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ItallApta),

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, está com inscrições

abertas até 6 de novembro para o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado em Ciência

de Alimentos com foco em metabólitos füngicos.

Com duração de 24 meses, valor mensal de R$ 7.174,80 isento de imposto de renda e

reserva técnica de l5o/o do valor anual, a bolsa está vinculada ao Plano de Desenvolvimento

Institucional de Pesquisa (PDIP) do Ital, localizado em Campinas, com financiamento da

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

O candidato deve ter doutorado em Ciência de Alimentos, Química, Bioquímica ou

áreas afins ftnalizado há menos de sete anos, com graduação em Química, Bioquímica,

Engenharia de Alimentos ou áreas afins, conhecimento da língua inglesa para leitura, redação

científica e conversação além de produção científica em periódicos indexados.

Também é necessário experiência comprovada em pesquisas em áreas relacionadas a

Ciência de Alimentos e Microbiologia de Alimentos, análises de metabólitos microbianos, com

ênfase nos metabólitos füngicos, e técnicas cromatográficas usando CG-MS e LC-MS/MS.

Além disso, é desejável experiência com difusão e transferência de conhecimento técnico-

científico e coorientação de estudantes de graduação, mestrado e/ou doutorado.

O aprovado deverá desenvolver projeto na area, auxiliar na orientação e coorienfação

de alunos, colaborar com pesquisadores 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.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ações de divulgagão preferencial em

publicações segmentadas. Histórico das bolsas oferecidas pelo PDIP do Ital devem

acompanhar as pautas com novas ofertas.

RISCOS À nn¡.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A oferta da bolsa é ressaltada já no título da reportagem.
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Site Sec. de Educação - Ital fecha acordo de instalação de startup para projetos de pesquisa

e inovagão

2A+Alimentos - Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em

metabólitos füngicos

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

24n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

A bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em metabólitos füngicos,

no 2A+Alimentos, e o acordo de instalação de startup para projetos de pesquisa e inovação, no

site da Secretaria de Educação, são destaques na web.

Com duração de 24 meses, valor mensal de R$ 7.174,80 isento de imposto de renda e

reserva técnica de l5%o do valor anual, 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).

O candidato deve ter doutorado em Ciência de Alimentos, Química, Bioquímica ou

áreas afins ftnalizado há menos de sete anos, com graduação em Química, Bioquímica,

Engenharia de Alimentos ou áreas afins, e conhecimento da língua inglesa para leitura, redação

científica e conversação, além de produção científica em periódicos indexados.

No site da Secretaria de Educaçáo, o acordo inédito de cooperação do Ital 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 Ital reforçará sua competênciaparadesenvolvimento

de microrganismos que incorporem características nutricionais, funcionais e tecnológicas a

alimentos e bebidas.

Inicialmente, as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia

(Tecnolat) e o Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec),
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pesquisadoras responsáveis Adriana Torres e Elizabeth Nabeshima, e estão previstos quatro

projetos para desenvolvimento de levedura de fermentação de caçav, de probióticos para base

de frutas e grãos e para base láctea e de fermento para a chamada massa ërcida, de fermentação

natural, como a do panetone e as de outros pães de casca dura.

Fundada em 2018, a BioinFood é constituída por três engenheiros de alimentos, os

doutores em Genética de Leveduras Gleidson Teixeira e Osmar Netto, que têm experiência de

seis anos em pesquisa na indústria e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e sete

anos em coordenação de biotecnologia na indústria, respectivamente, e Gabriel Galembeck,

que atuou por dez anos como diretor de P&D na Ambev/Imbev.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: No caso da bolsa de pós-doutorado notas

curtas com o link de mais informações e inscrições podem ampliar na conquista de espaços

de divulgação do assunto.

RISCOS À fVf¡.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Compromisso com PD&I e aplicação do conhecimento
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Investe SP - Pesquisadores da Secretaria de Agricultura de SP integram programação do

Inova Trade Show 2020

Mix Vale - Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova Trade Show 2020

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

28n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

Com referências nacionais e internacionais do agronegócio abordando inovação e

sustentabilidade, o Inova Trade Show 2020 ocone entre quarta (28) e sexta-feira (30) de forma

online e gratuita, com palestras de dois institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O evento,

na 7^ edição, é organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi), que reune 22

membros, abrangendo centros de pesquisa, universidades e representantes da indústria.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) participará do primeiro dia do evento com

as 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.

A pesquisadora do Instituto de Zootecnia (lZ), Flavia Similli, também participará do

evento, em 29 de outubro, às 10h, em mesa sobre "Sistemas sustentáveis de produção

agropecuária: benefícios e oportunidades da integração". Na palestra, Flavia fará um breve

histórico sobre os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA), mostrará a definição

de sustentabilidade e as diferenças entre os sistemas integrados e os convencionais.

Serão abordadas ainda pela pesquisadora do IZ as perspectivas'para esses

Brasil, os benefícios que trazem para os sistemas agropecuários e os resultados de

instituto, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (F

no
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os benefícios produtivos relacionados aos grãos de milho, pastagens e bovinos de corte. "Como

oportunidade, apresentarei ainda o Sistema Aquapec, o mais novo sistema de produção

integrada da Secretaria de Agricultura, idealizado por pesquisadores da Unidade de Ribeirão

Preto do IZ", aftma.

Além de disseminação de conhecimento por meio dos webinars, o Inova Trade Show

2020 terâ o Speed-Dating 100 Open Startups para agendamento de reuniões por aplicativo,

ampliando possibilidades de novos negócios. O objetivo dessa iniciativa, que em 2019 gerou

mais de 300 reuniões em dois dias de evento, é conectar startups, pesquisadores, cientistas,

empreendedores e empresas que buscam soluções inovadoras.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Veículos locais podem ser abordados com o

oferecimento de entrevistas dos pesquisadores participantes, principalmente, entrevistas em

rádios.

RISCOS A IMAGEM: Não há risco à imagem, é difusao do conhecimento

PONTOS POSITIVOS: Evento online e gratuito para conexão de startups, pesquisadores,

cientistas, empreendedores e empresas que buscam soluções inovadoras
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Jornal da Folha da Terra - Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova Trade

Show 2020

Jomal O Dia SP - Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova Trade Show

2020

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

2911012020ANALISE DIARIA

Resumo:

Na página do Jornal O Dia São Paulo e na web do Jornal Folha da Terra, Itupeva, o

Inova Trade Show 2020, que ocorre entre quarta (28) e sexta-feira (30) de forma online e

gratuita, com palestras de dois institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, volta a receber

atenção da mídia.

O evento, naTu edição, é organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi),

que reúne 22 membros, abrangendo centros de pesquisa, universidades e representantes da

indústria.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) participará do primeiro dia do evento com

as palestras "Ciclo de vida dos alimentos: Inovações e Oportunidades", às 14h, "Economia

Circular: Papel das Embalagens", às 15h30, e "Futuro do setor de alimentos e aceleração de

startups", às l7h, 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.

A pesquisadora do Instituto de Zootecnia (lZ), Flavia Similli, também participará do

evento, em 29 de oufubro, às 10h, em mesa sobre "Sistemas sustentáveis de produção

agropecuária: benefícios e oportunidades da integração". Na palestra, Flavia breve

histórico sobre os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA), mostrará a

de sustentabilidade e as diferenças entre os sistemas integrados e os convencionais.
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Além de disseminação de conhecimento por meio dos webinars, o Inova Trade Show

2020 terâ o Speed-Dating 100 Open Startups para agendamento de reuniões por aplicativo,

ampliando possibilidades de novos negócios. O objetivo dessa iniciativa, que em 2019 gerou

mais de 300 reuniões em dois dias de evento, é conectar startups, pesquisadores, cientistas,

empreendedores e empresas que buscam soluções inovadoras.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Intensificar a divulgação nos veículos da

região de Campinas com oferecimento de entrevistas de pesquisadores nos temas que serão

abordados no evento.

RISCOS À nVf¡.CnM: Não há risco à imagem.

PONTOS POSITIVOS: Oportunidade de difusão do conhecimento.
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Revista Embanews - COVID-I9 E EMBALAGENS PARA ALIMENTOS - Ia PARTE

GrupoMaisFood OL - Nutri Ingredient Summit discute tendências e inovações dos setores

de nutrição e ingredientes funcionais

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

30n0t2020ANÁLISE DIÁRIA

Resumo:

No site do GrupoMaisFood, a informação de que em novembro, as indústrias

alimentícia e farmacêutica conhecerão o mais novo evento voltado para os setores de nutrição

e ingredientes funcionais, o NIS - Nutri Ingredient Summit.

Organizado em formato híbrido, o NIS será dividido em duas partes. A primeira

acontecerá em formato totalmente virtual nos dias 09 e 10 de novembro, com palestras ao vivo

e visitação online aos espaços dos patrocinadores. A segunda parte ocorrerá de forma

presencial, nos dias 24 e 25 de maio de 2021, com a realização de congresso e exposição de

produtos e serviços no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo.

O NIS trará como tema central discussões sobre como atender aos novos hábitos de

consumo. Aidealização e organizaçáo estão por conta da agência Ângullo e da GMF - Global

Marketing Fairs. Dentre os patrocinadores, destacam-se grandes empresas e marcas como

Sensient, Vogler, Belpharma e DSM. Além daparticipação da Visanco, Equilibrium, Instituto

de Tecnologia de Alimentos e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, informa o texto.

Na edição impressa da revista Embanews, os pesquisadores Leda Coltro e Gustavo

Moraes colaboram com a primeira parte do artigo "Covid 19 e embalagens para alimentos.

Embora as embalagens sejam um mecanismo possível de contágio, autoridades

sanitárias e científicas, como a Food and Drug Administration (FDA), a

da Saúde (OMS) e o Food Packaging Forum, concordam que a principal via de
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é o contato direto de pessoa para pessoa quando alguém infectado fala, tosse ou espirra. Alguns

estudos demonstram que o SARS-CoV-2 pode ser detectado em superfícies plásticas por

períodos variando entre quatro e mais de sete dias, quatro dias para superficies vítreas e de oito

horas a mais de sete dias em metal, com degradação mais rápida em cobre do que em aço

inoxidável.

AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Arrigos científicos e de ditusão do

conhecimento são uma boa estratégia pata a conquista de espaços em publicações dos

segmentos de alimentos e embalagens e devem ser estimulados e reconhecidos. A

participação do Ital no NIS merece texto complementar sobre o papel do instituto na

iniciativa.

RISCOS À fVflCnM: Não há risco à imagem identificado nas reportagens.

PONTOS POSITMS: Oportunidades de difusão do conhecimento no NIS e no artigo na

revista..
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Portal 2A+Alimentos - Webinar do Ital aborda microencapsulação para produzir

ingredientes substitutos de gorduras trans e de outros insumos em alimentos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

06nU2020ANALISE DIARIA

Análise:

No Portal 2A+Alimentos, destaque para o processo de microencapsulação e sua

aplicação para substituiçao de gorduras trans e outros insumos em alimentos, que serão

abordados no dia 12 de novembro, às 16h, no próximo webinar gratuito do Ital, vinculado à

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

Abastecimento do Estado de São Paulo e está com inscrições abertas.

No evento, será possível ainda conhecer patente tecnológica na ârea licenciada pela

Noviga, desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em parceria com o

Ital que, através de pré-aceleração com a Baita Aceleradora e do programa Pesquisa Inovativa

em Pequenas Empresas (Pipe), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp), está sendo levada ao mercado.

Com mediação da diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital, Gisele

Camargo, o webinar contará com palestras de Izabela Alvim, pesquisadora do Centro de

Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital desde 2008, e Maria Cristina

Nucci Mascarenhas, co-fundadora e CTO da Noviga, startup de soluções e ingredientes

microencapsulados paraaindústria de alimentos que está dentre as 30 selecionados parao warm

up do programa de aceleração TechStart Food Innovation, que conta com o Ital como parceiro

especialista.

Engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado em Alimentos e Nutrição e pós-

doutorado em microencapsulação,Izabela desenvolve no Ital pesquisas em microencapsulação

para proteção e liberação controlada de substâncias diversas e suas aplicações produtos

alimentícios, tendo em seu currículo publicações técnico-científ,rcas, patentes, cursos, AS

e trabalhos de cooperação com diversas instituições e empresas.
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No webinar, a pesquisadora apresentará conceitos da microencapsulação e a

possibilidade de uso das micropartículas como substitutos de ingredientes em alimentos.

"Podemos explorar as propriedades de superfície e tamanho das micropartículas para que elas

funcionem como substitutos de ingredientes críticos para a saúde como gordura, açúcar e sal,

além de veiculadoras de substâncias especiais", dizlzabela.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Nova oportunidade para ressaltar a PD&I no

desenvolvimento das empresas paulistas e apresentar o pedido de patente como fruto da

parceÅa Ital com empreendedores e cientistas.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Curso permitirá conhecer patente tecnológica na ëtrea licenciada

pela Noviga, desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em parceria

com o ltal.
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Portal2A+Alimentos - Requeijão cremoso é foco de curso online do Ital

Celulose OL - Cadeia produtiva de papel e celulose é tema da live desta 4u (11/11) do

"Caminhos do Agro SP"

Sucesso no Campo OL - Cadeia produtiva de papel e celulose é tema da live de hoje do

"Caminhos do Agro SP"

I)estaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

Lu1U2020ANALISE DIARIA

Análise:

Destaque positivo para o Ital no noticiário web. No Sucesso no Campo, Jataí (GO), e

no Celulose, Brodowski, a live desta semana do "Caminhos do Agro SP" aborda 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. O País possui 9 milhões de hectares

plantados de eucalipto, pinus e demais espécies para a produção de painéis de madeira, pisos

laminados, celulose, papel, produção energética e biomassa. São Paulo se destaca nesse cenário,

ocupando o segundo lugar no ranking nacional de átrea plantada com árvores de eucalipto e o

quarto estado com maior âreade plantio de pinus do País.

Nesta quarta-feira (11/11), às 18h30, o Secretário Gustavo Junqueira conversa com o

presidente-executivo dalbá,associação da Indústria Brasileira de Árvores, Paulo Hartung; com

o pesquisador do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital - Instituto de Tecnologia

de Alimentos, Mauricio Rossi Bordin; e com o Diretor Geral Bracell SP, Pedro Wilson

Stefanini, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel especial.

No Portal 2A+Alimentos, o curso do Ital, Fabricação de Requeijão Cremoso pela

primeira vezno formato online no próximo dia 19, das 8h30 às 17h - inscrições abertas até

segunda-feira (16) seguem recebendo divulgação, depois do Guia Lat e S
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Genuinamente brasileiro e com grande aceitaçáo pelo consumidor, o requeijão cremoso

conquistou espaço na alimentação dentro e fora de casa, está presente nas mais diferentes

delícias culinárias e tem a vantagem de ser um produto bastante seguro microbiologicamente

quando comparado aos queijos, que têm mesmo teor de umidade.

Com a expertise de quem já publicou duas edições do livro Requeijão Cremoso e Outros

Queijos Fundidos (setembro Editora), produtos amplamente pesquisados e desenvolvidos pela

equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) há 43 anos, o Ital ensinará princípios

gerais e principais etapas do processo de fabricação, com detalhamento de formulações de

diferentes tipos de requeijões cremosos e culinário, assim como abordarâ legislação na ârea.

Além da versão tradicional do requeijão cremoso, serão apresentadas opções com baixos teores

de sódio, gordura e lactose com as formulações disponibilizadas aos participantes.

"São várias as possibilidades de inovação, pois os queijos fundidos são muito versáteis

para a incorporação de diversos ingredientes com benefícios à saúde. A adição de fibras, por

exemplo, traz não só características funcionais como também tecnológicas que possibilitam

redução do teor de gordura", ressalta a pesquisadora Patrícia Blumer Zaçarchenco, que

coordena o curso com a assistente de pesquisa Fabiana de Souza Trento.

O conteúdo será voltado para profissionais da indústria de laticínios, técnicos,

professores e estudantes da átrea, dentre outros interessados. As aulas serão ministradas por

Patrícia, engenheira de alimentos, mestre e doutora em Tecnologia de Alimentos, Fabiana,

bióloga e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e pela pesquisadora Lella Maria

Spadoti, engenheira agrônoma, mestre e doutora em Tecnologia de Alimentos.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Apontar que as formulações serão

disponibilizadas aos participantes do curso pode ampliar o interesse. Entrevistas em rádio

devem ser consideradas para ampliar o alcance da divulgação.

RISCOS À fnn¿.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Difusão do conhecimento e atualização com a modalidade online

do curso.
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Campo e Negócios OL - Com 55o/o de area preservada, setor de papel e celulose mostra

eficiência ao aliar produção e sustentabilidade

Sucesso no Campo OL - Com 55% de área preservada, setor de papel e celulose mostra

eficiência ao aliar produção e sustentabilidade

Datagro - Com 55o/o de área preservada, setor de papel e celulose mostra eficiência ao aliar

produção e sustentabilidade

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

13nu2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Veículos de Barueri, Jataí e São Paulo destacam a live do Caminhos do Agro SP, que

mostrou como o setor de papel e celulose é capaz de aliar preservação com produção, ser

sustentável e economicamente viável.

O secretario de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo

Junqueira, destacou que tudo isso é possível porque o segmento investe pesadamente em

pesquisa, empenhado em aperfeiçoar as linhas de produção industrial. "O setor de papel e

celulose é um dos grandes patrimônios do agronegócio do Brasil e de São Paulo, com muita

tecnologia empregada. Sem dúvida, é uma potência nacional, pois representa uma receita bruta

muito grande de quase R$ 100 bilhões e corresponde a I,2o/o do PIB do País", informou.

Parte destes números positivos é fruto do trabalho de pesquisadores como Maurício

Rossi Bordin, que atua no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital) e desenvolve um trabalho no segmento de padronização de

embalagens, que reforça as vantagens das embalagens de papelão ondulado frente às caixas de

madeira e beneficia produtores para a redução de perdas especialmente para frutas, verduras e

legumes.

"A pesquisa é o alicerce que permite à nação crescer e à indústria

de embalagens de madeira ainda é em maior volume, mas estamos

SC o uso

de

\
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conscientização junto aos produtores para mostrar de maneira comprovada que eles podem

obter muitas vantagens com o papelão ondulado: superficie lisa, mais higiênica, mais leve,

única e reciclável", apontou.

Além dos ganhos financeiros, o setor gera quase 4 milhões de postos de trabalho, possui

9 milhões de hectares de ârea de plantio, sendo 1,2 milhão de hectares em São Paulo. Em

contrapartida, o setor tem outros 5,9 milhões de hectares de áreas de vegetação nativa

preservadas.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Preparar pautas de apoio à Secretaria nas

lives com cases do Ital que possam contribuir com a iniciativa.

RISCOS À WfnCnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Valorização das instituições de ensino, pesquisa e extensão(
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Análise:

Com grande destaque namídia web regional e segmentada, o treinamento da Secretaria

de Agricultura para startups atuarem no agronegócio recebe expressiva divulgação. No Milk

Point, de Piracicaba, a reportagem focaliza o livro "Probióticos e Prebióticos: Inovações e

Desafios", que será lançado em simpósio do ltal.

No treinamento de startups, é fundamental verificar se o produto ou serviço oferecido

tem viabilidade no mercado e se de fato pode resolver o problema de seus potenciais clientes.

Este é um item importante a ser considerado pelo empreendedor para a criação

Com o intuito de auxiliar mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos

startup.

I
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Milk Point - Livro "Probióticos e Prebióticos: Inovações e Desafios" será lançado em

simpósio do Ital

Investe SP - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de

startups paru atuar no setor dos agronegócios

Rede Clipex - Agricultura SP capacitastartups paraattarcm no agronegócio

Universo Agro - Secretaria de Agricultura de SP promove treinamento de startups para

atuar no agronegócio

Datagro - Secretaria de Agricultura promove treinamento de startups para atuar no

agronegócio

Mix Vale - Agricultura SP capacita startups para atuarem no agronegócio

Amanhecer das Notícias - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove

treinamento de startups para atuar no setor dos agronegócios

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

17flU2020ANALISE DIARIA
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empreendedora de transformar os mais promissores resultados de pesquisa científica em ideias

de negócio, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ïealizou a

segunda edição do Programa de Treinamento de Startups, destaca a reportagem.

Ao todo, 13 equipes participaram do treinamento, que se encerrou em 04 de novembro,

oferecido pela Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Rede NIT-Apta), em parceria com o Agropolo Campinas - Brasil,

plataforma interinstitucional fundamentada no conceito de inovação colaborativa. 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 Zootecnia (IZ) e Apta Regional.

O treinamento foi ministrado por Flávio Grynszpan, consultor especializado em

inovação e um dos coordenadores do curso PlPE-Empreendedor, desenvolvido pela Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), no âmbito do Programa Pesquisa

Inovativa em Pequenas Empresas.

O Milk Point ressalta o lançamento, em 1o de dezembro, do livro "Probióticos e

Prebióticos: Avanços e Desafios" durante simpósio on-line, que está com inscrições aberlas -
gratuitas para ouvintes.

Fruto do trabalho de dezenas de pesquisadores de relevantes instituições no cenário

científico brasileiro, o livro de 16 capítulos, a ser publicado pela Setembro Editora, tem dentre

os editores as pesquisadoras Patrícia Blumer Zacarchenco, Adriana Torres Silva e Alves e Leila

Maria Spadoti, do Ital. Este é o oitavo livro com edição e autoria de capítulos da equipe do

Tecnolat do Ital nos últimos quatro anos.
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AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O crescimento da aplicação de probióticos e

prebióticos por seus beneficios à saúde tem aderência em pautas de bem-estar e bem viver e

merece novas abordagens para divulgação. \
\, .\\

RISCOS A IMAGEM: Inexistente

PONTOS POSITIVOS: Difusão do conhecimento e apoio tecnológico do Ital paraacriação

de startups.
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Pack Online - Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde é

foco de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

ABEINFO - Embalagem autônoma inteligentepara cadeia fria de sistemas de saúde é foco

de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

Information Management OL- Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de

sistemas de saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

Clube da Embalagem OL - Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas

de saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

Le Monde Diplomatique BR - O sequestro dos orgânicos pelos ultraprocessados

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

26mt2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Em cenário sensível, artigo no Le Monde Diplomatique BR, aborda criticamente a

parceria de institutos da Secretaria de Agricultura com a Nestlé. Em panorama positivo, quatro

veículos do segmento de embalagens destacam a reportagem "Embalagem autônoma

inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado

pela Finep".

No Le Monde BR, o artigo é de autoria da nutricionista e socióloga Elaine de Azevedo,

professora da Universidade Federal do Espírito Santo e autora do livro Alimentos Orgânicos e

do podcast Panela de Impressão, juntamente com o agricultor orgânico Fernando Ataliba,

palestrante e organizador de cursos de Agricultura Orgânica e atual Presidente da Associação

de Agricultura Orgânica. Em mais de 30 parâgrafos de textos, os autores afirmam. que os

ultraprocessados orgânicos produzidos pelas grandes multinacionais da comida e

mercado e citam o Ital em dois parágrafos.
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Desde 2019, a Nestlé jâ é, parceira do governo paulistapara estimular a produção do

agronegócio orgânico. O Instituto Agronômico e o Instituto de Tecnologia de Alimentos,

ligados à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estão

alavancando o desenvolvimento de leite orgânico entre produtores locais para atender a

expectativa dos consumidores (e a da Nestlé).

Tal parceria poderia ser vista pelos desatentos com um tipo de apoio para o crescimento

do setor orgânico. Mas na verdade, deve mesmo beneficiar a já poderosa indústria de alimentos

que vai se apropriar de uma parte desse setor. Apropriação essa da qual o setor dificilmente se

libertará, assim como aconteceu com suinocultores no sul do Brasil. Com produtores de fumo.

Com granjeiros de frangos. Quando formam uma rede coesa de produtores dependentes, esses

conglomerados passam a explorá-los.

Na web do segmento de embalagens, a notícia de que as escolas paulistas de

Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Instituto Mauá de

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

Abastecimento do Estado de São Paulo, realizarão juntos pesquisa e desenvolvimento de

embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde, visando trazer

segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para

transplante.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Cabe posicionamento da Secretaria e dos

institutos a respeito do artigo. A notícia da aprovação do projeto de "embalagem inteligente"

merece múltiplas abordagens em pautas sobre produtos inovadores.

RISCOS À fU¿.CnM: Imagem de apropriagão do trabalho do Ital por grandes corporações,

no caso do artigo.

PONTOS POSITIVOS: A aprovação da pesquisa e desenvolvimento de embalagem

autônoma inteligente para cadeía fria de sistemas de saúde, visando trazer seguranga aos

processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para transplante.
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Revista Embanews - Covid 19 e embalagens para alimentos - Parte II

2{+Farma - Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde é foco

de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

Panorama Farmacêutico - Embalagem autônoma inteligente paru cadeia fria de sistemas de

saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

30n1t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Segue positivamente na mídia web segmentada a notícia de que as escolas paulistas de

Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Instituto Mauá de

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

Abastecimento do Estado de São Paulo, realizaráojuntos a pesquisa e o desenvolvimento de

embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde, visando trazer

segurança aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para

transplante.

O projeto interinstitucional encabeçado pela empresa São Rafael Câmaras Frigoríficas

ficou em oitavo dentre os 11 aprovados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), na linha temâtica Saúde 4.0 da seleção

pública Subvenção Econômica à Inovação 0412020 - Tecnologias 4.0. Com prazo de execução

de até 36 meses, prorrogável a critério da Finep, o projeto receberá R$ 1,854 milhão de

subvenção, com R$ 394 mil de contrapartida.

"Contribuir para a garuntia do transporte seguro de itens essenciais à saúde e à vida é

uma grande honra e responsabilidade para nosso instituto, que, no Centro de ecnologia de

Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equipe experiente e capacitada cooperaf

na viabilização dessa solução inovadora, que ao final poderá promover luções
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tecnológicas para a logística da cadeia de frio", aftrmaEloísa Garcia, diretora geral do Ital, que

será representado no projeto pelos pesquisadores Ana Paula Noletto, Danielle Ito e Maurício

Bordin.

Na edição impressa da revista Embanews, a segunda parte do artigo dos pesquisadores

do Ital Leda Coltro e Gustavo Moraes sobre a covid e a contaminação em embalagens.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A estratégia de comunicação por áudio

boletim, em platafonnas como o Spotiff e SoundCloud, deve ser mantida, mensurada e

estimulada.

RISCOS À fnn¡.CnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: A importância do PD&I no desenvolvimento de novas embalagens.

A contribuição científica dos autores, na difusão do conhecimento de webinar sobre o tema,

no artigo da Embanews.
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Investe SP - Seminário online reúne institutos de pesquisa de SP e startups na busca de

inovações para o agro

Central das Notícias - Tem problema comprar alimentos com embalagem danificada?

UOL - Tem problema comprar alimentos com embalagem danificada?

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

03n2t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Visibilidade positiva para o Ital em veículo de expressão nacional. No UOL, a

reportagem do canal Viva Bem pergunta: Tem problema comprar alimentos com embalagem

danihcada? A matéria é reproduzida no site Central das Notícias, de Teresina (PI). No site da

Investe SP, destaque para o seminário online que reunirá institutos de pesquisa de SP e startups

na busca de inovações para o agro.

Às vezes a própria embalagem nos "avisa" que o alimento está estragado, mesmo que

o prazo de validade não esteja vencido. É o caso de latas e caixas estufadas, lembra a reportagem

do UOL, assinada por Sibele Oliveira.

Assim como acontece com as embalagens de papelão, pequenos amassados podem não

expor o alimento aos compostos químicos que constituem a estrutura metâlica dalata, segundo

o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos). Para evitar contaminações, a indústria aplica uma

camada de verniz ou esmalte específico, cuja função é isolar o metal, de modo que ele não passe

para o alimento.

Só que dependendo da extensão da deformação, a película de verniz pode se romper,

deixando esse alimento em contato direto com metais da lata como o alumínio e suas ligas,

folhas de aço cromadas e folhas-de-flandres, compostas por estanho, aço de baixo teor de

carbono e ferro. O problema é que esse rompimento pode provocar uma reação corrosão,

contaminando o produto. Além disso, o impacto pode causar microfissuras na lata,
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comida desprotegida. Todo cuidado é pouco, mesmo porque não sabemos o que aconteceu no

trajeto da fábrica para os pontos de venda, conclui a reportagem.

No site da Investe SP, o 2o Seminário "Ecossistema de Startups inovadoras do

agronegócio", que serâ realizado de 9 a ll de dezembro online, foi idealizado pelo Instituto

iCorps Brasil, em conjunto com o Instituto Agronômico (IAC-Apta), e trarâ aos participantes

uma oportunidade imperdível de conhecer as soluções tecnológicas inovadoras dos Institutos,

conectadas com muitas das startups mais promissoras do agro, e acompanhar todo o

desenvolvimento tecnológico que vem chegando ao mercado.

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, dos keynote speakers Márcio Fava Neves (FEA/USP), Tirso Meirelles

(SEBRAE-SP) e Luis Fernando Ceribelli Madi (Ital-Apta).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Acompanhar a participação do diretor do

Ital no 2o Seminário "Ecossistema de Startups inovadoras do agronegócio" paramateriais de

divulgação.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Oportunidade de difusão do conhecimento do Ital no UOL. A

palestra de Luis Fernando Ceribelli Madi, do ltal, no 2" Seminário "Ecossistema de Startups

inovadoras do agronegócio"
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Investe SP - Tem início amanhã.,9, um dos maiores eventos do ano voltados ao

empreendedorismo no agro

Portal Datagro - Começam discussões sobre regulamentação de produtos à base de vegetais

no Brasil

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

0911212020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No Portal Datagro, os primeiros passos pafaaregulamentação do segmento de produtos

à base de vegetais (plant-based) no Brasil, foram dados em workshop sobre mercado, conceitos

e pesquisas em desenvolvimento, realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuéria e

Abastecimento (Mapa), com apoio da Embrapa Agroindústria de Alimentos (Rio de Janeiro),

no dia 8, pelo canal da Embrapa no Youtube.

A reportagem registra que a abertura do evento contou com a participação de Guy de

Capdeville, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. Segundo ele, a iniciativa do

Mapa é fundamental náo apenas para oferecer mais segurança às empresas que já desenvolvem

produtos no mercado brasileiro, como também pata atrair novos parceiros para esse segmento,

que está em franca ascensão no Brasil e no mundo.

Ainda participaram do evento: diretor executivo do GFI, Gustavo Guadagnini; diretor

de Políticas Públicas do GFI, Alexandre Cabral diretor de Assuntos Regulatórios e Científicos

da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), Alexandre Novachi; diretor técnico

da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir),

Igor Castro; e a diretora geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Eloísa Garcia.

No site da Investe SP, a notícia é de que o Secretário de Agricultura e

de SP, Gustavo Junqueira, farâaabertura do 2o Seminário "Ecossistema de Startups

\,
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do agronegócio", um dos maiores eventos do ano voltados ao empreendedorismo no agro, nesta

quarta-feira, 9, às 8h.

O evento online é rcalizado pela Secretaria por meio de cinco de seus Institutos de

Pesquisa, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), e parceiros dos setores

público e privado. Mais de 500 pessoas já se inscreveram para assistir o evento, transmitido

pelo canal do YouTube da Pasta.

Ao todo, contaÉt com 19 painéis temáticos, 96 palestrantes e 47 startups. Serão

proferidas 3 apresentações especiais, dos keynote speakers Márcio Fava Neves (FEA/LSP),

Tirso Meirelles (SEBRAE-SP) e Luis Femando Ceribelli Madi (Ital-Apta).

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: As discussões na Anvisa merecem pautas

com os apontamentos do Ital no tema. O mesmo vale para o seminário que contará com a

pafücipação do diretor do ltal.

RISCOS A IMAGEM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Participação de representantes do Ital na discussão de

regulamentação de produtos à base de vegetais na Anvisa e no seminário "Ecossistema de

Startups inovadoras do agronegócio".
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ABC Repórter - Instituto Mauá fazparte de grupo de pesquisa e desenvolvimento de

embalagem autônoma

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

10n2t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

Chega à edição impressa do ABC Repórter, de São Caetano, a reportagem "Instituto

Mauá fazparte de grupo de pesquisa e desenvolvimento de embalagem autônoma"

A reportagem ressalta que o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) - em parceria com a

Escola Paulista de Enfermagem e a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de

São Paulo (LINIFESP) e o CETEA - Centro de Tecnologia em Embalagem para Alimentos, do

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

Estado de São Paulo - fazparte de um grandioso projeto para proporcionar mais segurança aos

processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para transplante e insumos

do sistema de saúde sensíveis à temperatura ambiente, somo vacinas, por exemplo.

Juntas, as instituições realizarão pesquisa e desenvolvimento de embalagem autônoma

inteligente para cadeia fria, pois a ausência desse item dentro de um sistema logístico adequado

é o principal motivo que leva a perdas superiores a l\Yo de órgãos para transplantes, esses que

dependem de tempo de transporte, cuidados com manuseio e acondicionamento temporário

adequado garantindo a qualidade de sua integridade paraaefetivação do transplante.

RISCOS À mnCnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Valorização das instituições de ensino e pesquisa em busca de

inovações.
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AÇÕES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: O tema tem total aderência nas mídias do

ABC e deve ser explorado em novas abordagens e disponibilização de entrevistas para o

tema.
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Agro Planning - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP pesquisa produção de

palmito para ampliar opções no mercado

Guialat - Começam discussões sobre regulamentação de produtos à base de vegetais no

Brasil

Avicultura Industrial - Ital divulga edital do Processo Seletivo 2021 paru mestrado em

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Destaque do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

lUt2t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No site do Avicultura Industrial, de Itu, recebe destaque o mestrado em 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.

O Guialat, de São Paulo, registra que começam as discussões sobre regulamentação de

produtos à base de vegetais no Brasil com a participação de representantes do ltal. No Agro

Planning, de São Paulo, aparticipação do Ital também é mencionada na reportagem "secretaria

de Agricultura e Abastecimento de SP pesquisa produção de palmito para ampliar opções no

mercado".

No mestrado do Ital, os interessados já podem consultar o edital do Processo Seletivo

2021. Ao todo, são dez vagas oferecidas em 15 linhas de pesquisa. As inscrições estarão abertas

de 1o a 30 de outubro e a seleção ocorrerá em duas etapas online: prova escrita em 23 de

novembro e entrevistas individuais e análises de currículo entre 30 de novembro e 2 de

\

I

dezembro.

As linhas de pesquisa vão desde microbiologia dos alimentos, análise de

conservação por processos térmicos até processamento de frutas e vegetais e seus
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desenvolvimento de produtos com substituição e/ou redução de gordurae açucar e incorporação

de ingredientes funcionais, desenvolvimento de sistemas de embalagens e estudos de

desempenho ambiental na cadeia agroalimentícia.

No Agro Planning, a reportagem conta que o Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, está desenvolvendo pesquisa com o objetivo de

estudar outra palm eira para produção de palmito.

O IAC está avaliando quatro espécies do gênero Roystonea, uma delas é a palmeira

imperial, muito conhecida como espécie ornamental. Espera-se disponibilizar ao mercado de

palmitos mais uma opção de consumo. Para se tornar um agronegócio, o cultivo tem que ser de

uma palmeira precoce, isto é, produza dentro de 18 a 24 meses, e gere palmitos com

características interessantes para o mercado in natura e em conserva. O palmito em estudo não

escurece, assim como o palmito pupunha. Os experimentos estão instalados no Vale do Ribeira,

principal região produtora do Brasil que conta com22municípios e o Programa Vale do Futuro,

estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo.

O projeto foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo

(FAPESP), em dezembro de2019, e as plantas foram a campo em fevereiro d,e2020. O estudo

é composto por várias partes e envolve uma equipe multidisciplinar com pesquisadores do IAC,

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e do Polo do Vale do Ribeira, todos vinculados

à Secretaria de Agricultura. Estão sendo estudados o crescimento da palmeira, paraver se ela é

precoce ou não, há também análise de dados econômicos, avaliação de aspectos de pós-colheita

in natura e ainda das características de processamento desse palmito.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Ampliar a divulgação da oferta da Bolsa

tendo como pano de fundo o trabalho do Ital no setor de alimentos. Pautas para tevê e rádio

devem ser utilizadas para amplificar a divulgação. O processo online pode ser

também em pautas sobre as adaptações em tempos de pandemia.

RISCOS À fVf¿,CnM: Inexistente.

PONTOS POSITIVOS: Oportunidade de estudo, contribuição do Ital na Anvisa e no

projeto parao processamento do palmito.
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Análise:

Dupla valorização da ciência, na mídia online. No Estadão, no Fórum dos Leitores,
mensagem de Alexander George Razook, em "Valorização da Ciência", resgata a importância
dos profissionais de saúde no combate à pandemia e lembra o papel de 19 institutos paulistas
na promoção da ciência e da pesquisa e espera que haja um momento de lucidez dos atuais
governantes do Estado para, de fato, valorizar a ciência paulista e a deste país ao pedir
equiparação salarial de pesquisadores com professores universitários.

No Amanhecer das Notícias, Campinas, a aprovação pela Fapesp, da plataforma
Biotecnológica de Ingredientes saudáveis, liderada pelo Ital, recebe destaque.

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 ltal, da secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, envolvendo institutos de pesquisa, universidades públicas, fundação, cooperativa e
empresas paulistas' A proposta do Núcleo de Pesquisa orientada a problemas foi aprov adana
terça-feira (22) pela Fapesp

"É um modelo de trabalho que existe em outros países considerando a tríplice hélice de
inovação, envolvendo governo, pesquisa pública e iniciativa privada, o que tem gerado no
mundo resultados mais eficientes e rápidos por considerar as demandas e os do
sistema produtivo e da sociedade para concretizar pesquisas e desenvolvimentos
privado envolvido será beneficiado por estar perto do conhecimento e integrar o
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das Noticias oL - plataforma Biotecnológica de Ingredientes Saudáveis
liderada pelo Ital é aprovada pela Fapesp

Amanhecer

Estadão oL - Fórum dos Leitores - valorização da ciência

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

secretaria Estaduar de Agricurtura e Abastecimento

24n2/2020ANÁLISE DIÁRIA

3{e



(-
('
(

(

(

(

(

(

{

{

(

(

(

(

{
(

(

(

I

(

(

(
(

{

(
(

executivo e estratégico que direciona as pesquisas", explica a gestora executiva da PBIS, Gisele

camargo, diretora de Programação de Pesquisa e vice-diretora do Ital.

A pesquisadora responsável pela PBIS, Maria Teresa Bertoldo Pacheco, que atua no

Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do ltal, considera as aprovações um

marco na virada do modelo de pesquisa no Brasil. "A Fapesp foi inovadora nesse arranjo, onde

com o apoio do governo permite às indústrias pinçar da academia e dos institutos os

conhecimentos que consideram importantes para seu crescimento, diferencial de mercado e

atendimento aos anseios dos consumidores", avalia. "O arranjo proposto vai ser o fio condutor

para construção de uma mentalidade inovadora, com troca de conhecimento e experiências.

Trata-se de uma oportunidade de externar as expertises dos pesquisadores dos institutos e de

aprender novas tecnologias e métodos de trabalho , alémda troca de experiências e networking",

completa.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: Aprofundar e explorar o tema da criação do

PBIS oferecendo a notícia para veículos segmentados do setor de ciência e também para

cadernos especializados de grandes veículos.

Rrscos À rnrncnM: Não há riscos à imagem no noticiário do dia.

PONTOS POSITMS: A percepção do leitor sobre a importância dos institutos de

pesquisa com a mensagem "YaloÅzação da ciência" e também o aporte de investimentos de

R$ 6,7 milhões para a criação da Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis (PBIS), sob liderança do Ital
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Site SaboreaTé y Café - Alimentação saudável: moda ou tendência?

Avicultura Industrial - Investimentos em capital humano traz crescimento da produtividade

Destaques do dia:

Pesquisa: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital

Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

29112t2020ANÁLISE DIÁRIA

Análise:

No site Avicultura Industrial, de Itu, reportagem da Agência Fapesp aponta que um

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$ 12 para a economia paulista, por meio

de um crescimento da produtividade.

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 de R$ 11

O trabalho, liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), debruçou-

se sobre a contribuição de instituições que financiam, 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 retorno de R$ 27 para cada R$ 1 aplicado,

desempenho só superado pelas universidades públicas que formam mão de obra especializada

paraa agricultura, com R$ 30 restituídos paracadaR$ I gasto.

Os dados foram divulgados no livro recém-lançado "Contribuição

desenvolvimento da agricultura do Estado de São Paulo", que reúne as

projeto de pesquisa realizado ente20l3 e 2018. "Hoje se diz com frequência que

sustenta a economia brasileira em meio à crise. Isso é o resultado de investimentos

APESP ao

Y
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e de políticas públicas de longo prazo, mantidas de forma razoavelmente consistente pelas

instituições públicas do Estado de São Paulo nos últimos 60 anos", afirma o economista

Alexandre Chibebe Nicolella, pesquisador da Faculdade de Economia, Administração e

Contabilidade de Ribeirão Preto (Fearp), da USP, que coordenou a pesquisa com o agrônomo

e economista Paulo Cidade de Araújo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

(Esalq), da USP, morto em20I6 aos 84 anos.

No site da rede Saborea Té y Café, reportagem aponta que o segmento de alimentação

saudável movimenta no Brasil 35 bilhões de dólares e deve crescer mais, segundo dados de

uma pesquisa da Fiesp. Segundo o texto, os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) fizeram uma longa pesquisa e concluíram que com o aumento da renda per

capifa da população e a diminuição da desigualdade social no país, a dieta dos brasileiros tende

a convergir para os padrões similares aos dos países mais desenvolvidos. Segundo a pesquisa,

afamília brasileira tende a aumentar em até quatro vezes o consumo de saladas, frutas, torradas,

chás e bolos.

AÇOES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA: A pesquisa da Fapesp deve ser trabalhada

em textos gerais do Ital como indicador de resultados dos investimentos em PD&I.

RISCOS À fVflCnM: Inexistente.

PONTOS POSITMS: Importânciaerentabilidade dos investimentos emPD&I namatéria

da Fapesp. Na segunda reportagem, o Ital como referôncia de estudos na área alimentar.

(_J
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