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São Paulo é superlativo em tudo. Com 44,8 milhões de habit¿ntest,2lo/o dos 213,3 milhões

da população brasileíra2, o estado responde por 3TVode toda a riqueza gerada no país. Pioneiro

na industrialização, da qual continua sendo o caro-chefe, e líder absoluto no setor de serviços,

é tambérn uma @. Dados do Sebrap/2020 mostram que 607,3 mil das

697,6 mil empresas do setor estâo sediadas em São Paulo3. E o estado coleciona recordes: é o

maior produtor mundial de laranja e dc derivados da cana-de-açúcar (açúcar e etanol), lidera a

produção nacional de ovos, hortaliças, cogumelos comestíveis, abaçate e goiaba; planta, colhe

e beneficia 907o do amcndoim cultivado em todo tenitório nacional, só pæa citar alguns

exemplos da diversidade de suas culturas. No ano passado, o PIB do agronegócio paulista,

calculado pelo Centro de Ëstudos Avançados em Eçonomia Aplicada (Cepea), çrçsçeu 8,27o/o,

a maior alta desde 20104, com fortç reflexo na geração de empregos. Segundo a Confederação

Nacional de Agricultura e Pecuária (Cl*üA), dos 61,6 mil postos de trabalho adicionados pelo

setor em 2020 no pals,46,4 mìl foram em São Paulos * ou seja, três em cada quatro emprçgos.

A performancc revela o acerto das políticas públicas adotadas pela Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado dc São Paulo (SAA-SP), cuja missão é 'þromover a oferta

sustentável de alimentos saudáveis e sçguros, fibras e bioerrergia, por meio da pesquisa,

inovação, empreendedorismo e geståo de risco, moderniza¡tdo a infraesuutura do campo, o uso

da tçna e dos recursos naturais, agregando valor e competitividade aos prrodutos para a melhor

qualidade de vida da popuþão". Ativa cm todos os çcossistemas do agro, a Secretaria dispõe

de instrumentos de fomento à produção agropecuária, à agricultqra familiar e à piscicultura,

além de linhas de crédito € seguro rural, assistênciatécnica e de defesa agtopecuária. Mas é por

meio da excçlência dos seus institutos, vinculados à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta) - Agronômico (IAC), Biológico (IB), de Economia Agrfcola (IEA), de

Pesca (IP), de Zootecnia (IZ) e de Tçpnolqgia de Alimentpg.flt¿ll, este riltimo, tema deste

exerclcio -, que a Secrcøria açiona o$ motores que impulsionam o agronegócio do século 2l:

o conhecimento para produzir mais e melhor, alcançando, com responsabilidade ambiental, a

segurançä alimentar e nutricional de forma sustcntável. Práticas que, além dc alavarrcar o setor,

1 Fundação Seade: https://www.seade. gov.br/#
2 IBGE: https://www.ibee. gov.br/apps/populacao/orojecao/index.html
3 Sebrae 2020:https ://datasebrag.com.br/totaldeempresas- I I -05-2020/
a CepeaÆsalq/tJSP - PIB do Agronegócio paulista: https://bit.ly/3hlTzGA
5 Confedetaçäo Nacional de Agricultura e Pecuária: https://www.cnabrasil.ore.brl 0/
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são çapazes de dar respostas efetivas aos Objetivos de Desçnvolvimento Sustentável da ONU

em 20306, com os quais o Govemo do Estado de São Paulo se comprometeu com determinação.

Referência nacional em pesquisa, assistência tecnológica, inovação e difusão de

conhecimento nas áreas de embalagem, transformação, conservação e segurança de alimentos

e bebidas, somo o próprio Instituto se define, o Ital qe deqtac?po,f cobriq.qUasp tpdB a ca4eipSo

agronegocio. da portçi{a à,prateleira. Suas pesquisas potencíalizam o agronegócio ao agregar

tecnologia aos alimentos e englobam quase tudo o que se come e sc bebe. Eståo no arroz com

feijão beneficiados que chegam à mesa das famllias, nos sucos e refrigerantes, n& conservaçõo

de cames, aves G peixes, no aroma, sabor e densidade de iogurtes, bolachas, salgadinhos, bolos,

balas, chocolates; na adição de nuüicntes a fariniiseos, no desenvolvimento de produtos com

baixo teor de sódio, gorduras e açúcares, nas novas tecnologias de "carnço'e snacks vegetais;

nas embalagens dç alimcntos e bebidas. Esses silo apenas alguns exemplos da amplitude da

Tecnologia de Alimentos, ciência que visa alongar a vida útil de pereclveis ou o'tempo de

prateleira", çom técnicas de segurança no processrunento industrial, garantindo saudabilidade,

estabilidade, boa qualidade sensorial e nutricional, baixo cuslo e redução do impacto ambiental.

O It¿lé pura ciênqia, dimensão do saber que com a pandemia passou a ser reconhecida e

admirada com o status que merece, o que pode e deve ser cstendido ao Instituto. Parte

significativa das pesquisas que realiza cnvolve alimentos processados, por vezes vistos como

bichos-papões provocadores de déficits nutricionais e obesidade, alguns dos males do século.

Mæ é exatamente nesse segmento vilanizado que o Instituto tem feito a diferença. Além de

dçsenvolver tecnologias inovadoras para garantir a segurança e saudabilidade dessa categoria

de alimentos, o que inclui estudos de conservantes ç aditivos biológicos, criação de novos

produtos e aperfeiçoamento de embalagens, o ltal atua para desmonta¡ preconceitos que pesam

sobre a ind{rstria alimentícia. Dest¿cam-se aqui três iniciativas pioneiras: l) o Projeto Alimcntos

Industrializados 2030, iniciado há seis anos çom 17 empresas de dez fueas estratégicas,

envolvendo melhoria dos rrutientcs, queda dos teores de gorduras, aç{tcares e sódio, redução

de desperdlcio e da emissão de carbono, uso eficiente da água e práticas de sustentabilidade em

todo o ciclo dc produçlio, além de embalagens inovadoras e comunicaçilo transparente com o

consumidor quanto aos componentes das fórmulas e dos processos de fabricaçeo; 2') a

Plataforma Biotecnológica de Ingredientes Saudáveis (PBIS/, que visa integrar os sistemas

produtivos e aplicar processos biotecnológicos sustentáveis na produção de alimentos a partir

6 O¡I{J: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: https:i/brasil.un.org/pt-br/sdgt
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7 Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Esødo de São Paulo: https://bit.lv/3qUG7g3 OL
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de matérias-primas nacionais e aproveitamento de subprodutos da agroindústria, aprovada pela

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) em dezembro de 2020, com

investimentos público-privados de R$ 6,7 milhões; 3) os testes dc novos produtos alimcntícios

fcitos desde a fundação do Instituto, em 1963, quando foi criado o primeiro laboratório de

Análises Sensoriais do paíso atualmente aberto aos consumidorcs via inscrição no site do ltal.

O Instituto oferece sewiços de consultoria, análise e capacitação para empresas/indústrias

de alimentos, muitas delas parceiras em programas de ampliaçäo e difusão de conhecimcnto,

incluindo cursos e treinamentos. Sçdiado em Carnpinas, suas atividades estão estruturadas em

Cenüos Especializados c de Pesquisa: CTC (carnes), Cereal Chocotec (cereais e chocolates),

Fruthotec (frutas e hortaliças), Tecnolat (laticínios), CCQA (Ciência e Qualidade dos

Alimentos), Cctea (Tecnologia de Embalagem), PITec (Plataforma de Inovação Tecnológica),

Proveg (Inovação em Protelna Vegetal) c Cial (Comunicação e Transfcrência de Tecnologia),

além de um setor de pós-graduação, elo com a academia que fazparte da gênese do Instituto.

Cada tln¡ 4ess.es ceq$os, é,.um u4iver,so rigulqpimp. PoUçq cqnhecido. ,4 vetdadq. mas com

elgfme pgtenpial A ser cxplorado pela co{nu$icaçãg para demo,nsfrar como a SAA-SI

po_tenpializa o ggrqnegópip p,aulist4po.¡,meioda.te.ç.nqlogia,,de o-lirLedlos.

Media auditrcalizadopelaCDN Comunicaçãoparatestaro conhecimento da imprensa sobre

o Ital revelou que 72o/o dos jomalistas consultados desconhecem o Instituto. A pesquisa se deu

cm duas etapas, coûr a participação de 32 repórteres, produtores e editores da mídia impressa,

digital, rádio e TV da capital e do interior do estado. Avaliamos também o nívcl de interesse

desses jornalistas em receber informações sobre o Instituto, com resposta afirmativa de l00o/o

deles. Resultado a ser comemorado, especialmente diante das conclusöes de nossa equipe após

análise das ínformações disponlveis: o ltal É Um-qe,lçi{o de e4periÊngias,exitosas. de boas

pnôticas_. de inov4cäq e serviços de primeùg linh4. Utrt lnalrá de þgas {rotiçias que tem de ser

trabalhado parealépdgs nichqq dg imprçns.e especiplipada. alcq{rgqndq tqdãsgs_ml4ias,ptrã,

por meio delas e em consonância com os objetivos do Sistema dc Comunicação do Governo do

Estado (Sicom), chegar de forma clara, transparente e assertiva ao p{rblico em geral - ao

consumidor que, assim como boa parte dos jornalistas, também desconhece a ciência e a

tecnologia existentes nos alimçntos e bebidas que ingere.

Estamos convencidos de que a maior visibilidade das atividades do Instituto, essenciais para

a saudabilidade e segurança dos produtos alimentícios e para o desenvolvimento sustentável,

se fraduzirá em ganhos para o agronegócio paulista, para o próprio ltal e a Apta, paraa imagem

!t

da Secretaria e, consequentemente, do Governo do Est¿do.
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STJBQUESITO 2 - PLANO DE AÇÃO - Estratégia de relacionamento com a mídia

Antes de expor a estratégia de relacionamento com a mídia que desenhamos para este

exercício, vale fazer uma breve contextualização. Quando iniciamos nosso mergulho no

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e no universo de alimentos processados, hoje sob

forte escrutínio social e questionamento nos meios de comunicaçãoo sabíamos das chances de

enconftar experiências e práticas inovadoras, laboratórios e pesquisadores incríveis. Mas tudo

no Ital fica acima das expectativas. Leigos, como boa parte dos jornalistas e dos consumidores,

fomos surpreendidos com tecnologias fantrásticas embutidas em terminologias desconhecidas

como reologia - ciência que estuda çomo um fluido se comporta quando submetido a uma

deformação - e em dezenas de instrumentos de precisão para medir pressão, temperatura,

oscilações em embalagens, expansão e retração dc matériasçrimas, Máquinas para extração de

gorduras de cames, farinógrafo, alveógrafo, refratômetro, processos de congelamento,

concenüação e pasteurização de vegetais, bromatologia.

Como profïssionais de comunicação, sentimos certa aflição diantc do fato de tamanho

universo ser tão pouco conhecido. Isso nos levou à decisão de realizar um media audit para

aferir, com parâmetros mensuráveis, o nível de conhecimento sobre o Instifuto entre jornalistas

e as oportunidades que poderiam se desenhar a partir dos resultados.

Parte da pesquisao jâ citada no Raciocínio Básico, confirmou nossa desconfiança sobre o

baixo conhecimento das atividades do ltal, mesmo entre jornalistas que lidam diretamente com

o agronegécio. ApenasãSYo (9 dos 32 respondentes) afirmaram conhecer o Instituto.

VOCE CONHECE

O INSTITUTO DE

TECNOLOGIA DE

I SrH

ALIMENTOS (ITÁL)

Em uma pergunta paru a qual havia mais de uma altemativa correta de resposta, pedimos

aos entrevistados que identificassem atividades desenvolvidas pelo ltal. Apesar de a imensa

maioria desconhecê-las, possivelmente por intuição 640/o cravaram corretamente as atribuições

de "Pesquisa e desenvolvimento de embalagem, transformação, conservação e segurança de

alimentos e bebidas", e 50Yo marcaram que o Instifuto que ampliam

o 'tempo de prateleira' dos alimentos". Mas apenas 9%o o para o
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desenvolvimento de produtos light e diet e só dois respondentes sabiam que o Ital ofcrece curso

de pés-graduação. Mais grave: 32olo associam o Instituto ao auxllio direto para agricultores,

ZlYo achamque o ltal desenvolve pesquisas para a Unicamp e 22o/o creem que se trata de uma

instituição ligada à FAO (agência da ONU para alimentação e agricultura), dcsconhecendo por

completo sua vinculação com a Secretaria de Agricultura e Abastecirnento.

CITE ATIVIDAOES QUE VOCË IDENTIFICA COMO SENDO DO ITAÚ

Pesqu¡sa e desenvolv¡mento de
enìbälâgenì, trâûsformaÇáo, conservaçào

e segurança de ålimentos e bebidas

Oesenvólve tecnologias que ampliâ¡n o
"tenpo de pralele¡ra' dos al¡m€ntos

Desenvolve produtos
d¡et, light e funcionais

0ferece bolsa de pesquisas

Aux¡lió âgr¡cultores no deseôvolvirììetrto dê
sementes, cult¡vo e manejo de alimentos

0csenvolvè progrðnÌas dè tecoolog¡a
dÈ al¡mentos pôra a Unicarìp, ô quí,1

o lnstituto eslá v¡nculado

lntegra o qrupo de ¡ñst¡tuiçôes de
pesquisa liqado à FAo, conì o otrjetivo de
coffìbater a tooìe no plâneta (e ro Brasil)

t0 l5

Esses resultados somam-se ao diagnóstico preliminar das necessidades de comunicação do

Ital (nosso plano prevê incursões periódicas nas diferentes áreas de atuação do Instituto),

materializados em uma estrafégia de relacionamento com a mídia assentada em três vBrtçntes:

l) popularizat asexpertises do ltal a ponto de tomá-lo referência automática quando o tema for

tecnologia de alimentos e inovação; 2) auxiliar na quebra de preconceitos quanto aos alimentos

processados, objeto de parte significativa das pesquisas do ltal; 3) associar o Instituto e sua

excelência científica e tecnológica à Secretaria dc Agricultrnra e Abastecimento ç,

consequentemente, ao Governo do Estado de São Paulo.

Paradar eco às pesquisas desenvolvidas pelo Instituto para além dos veículos especializados

no agronegócio e em alimenøção (vrários deles publicaçöes ligadas à indústria alimentícia),

planejamos media ,werkshops .ie gesqtuis+dores, da ltal nas redações de velculos de grande

audiência e iurersQes dq j.o{rt3listaq,- colçtivqs e i$diViduaiç.,; nos laborfltórios do Instituto a

partir de um circuito tçmático, criando oportunidades para que eles conheçam de perto algumas

pesquisas icônicas. A proposta é Envolvê-los nas dinâmicas do lt¿l, convidando.osr por

ii::*iî.ÞùW'f.i
'.. .:iH|-q:l{Ì

rlff i$i
fflåË¡*$'l$Éi\wÏùWF
e,&¡#, çlli

W.d.#l
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exemplo, para'testes afetivos" de produtos cárneos; para ver ín loco se dcu a recente
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análise de 180 sorvetes industrializadosr, para acompanhar técnicas de panificação, conhecer

métodos de desidratação de ftut¿s e hortaliças, provar queijos e doces com formulações

fortificadas, funcionais, light e dieL entender os usos e a tecnologia de embalagens celulósicas,

plásticas, metálicas e de vidro, conheser as inovações de produção de protefna vegetal, e tantas

outras experiências a sÊrem mapeadas com os pesquisadores.

Com o objetivo de reforçar a posição do ltal como refcrência em tecnologia dc alimentos,

pretendemos c{ia{ canais de.felacionalne,nto,-entre.jornalj$tas-p.pesgpiËÉo,res. a cxemplo de

øgd¿q wqrËsl¡pfs.. pare-qqe op pesqpisedorçs seja$ perceþUos com.g fo.$tes dp-!$þrntacão e

consultados não só para matérias sobr€ realizações e pesquisas do ltal, mås sempre que a pauta

for relativa a alimentos indusfiializados e inovação alimentar. Vamos avançar ainda na

aproximação com os cg.$upicgdores populaf,Ês dç,nâdio-e ÎY, incluindo os de entretenimenton

tal como Fritima Bernardes, Adriane Galisteu e Ana Maria Braga, essa última respeitada por

suas receitas e dicas culinfuias.

Mçsmo que o presente edial s€ çoncenfie em servþs de comunicação voltados para o

relapionamento com a imprensa, é preciso considcrar a necessidade de falar diretamente

também com influenciadores digiais, pois estes, porterem grande audiência nas redçs sociais,

acabam impactando e pautando os jornalisøs. Dividimos çsse priblico em üês segmentos: os

nutripionisJas, que tenham como premissa a indicação de dictas equilibradas e nilo excludentes,

a exemplo de Tina Menna, colaboradora do programa Bem Estør, c de Paula Dicta Flex, que

tem 765 mil seguidores no Insøgram; os inflqg{rçers cxllo{adofes, como o engenheiro de

alimentos Victor Hugo, do canal Prato Fundon que comsnta as novidades e lançamentos da

indrlstria, e as amigas Ana Bonassa e Laura Marise, especialistas em ciências e biotecnologia,

que desmistificam os alimentos indusfüalizados no canal Nunca Vi I Ciçntista; e os chefs de

cozinha renomados, {ue priorizam a comida natural e saudável, mâs nâo abrem mão de

praticidade na cozinha e, portanto, usarn tomate pelado e grão-de-bico em lata pata prepârar

urn cozido ajato, como Rita Lobo, idealiz¿dora do site Panelinha, que virou prograrna de TV,

e o cozinheiro Diego Assalve, que prepara receitas simples e fáceis para mais de 13 milhões de

seguidores do seu canal Reccitas de Pai.

Por óbvio, essa abordagem não climina a necessidadc de trabalhæ com jornais e revistas

regionais e loçais, emissoras de rádios de todos os portes e ûequências, incluindo as radiowebs,

os telejornais regionais etc. -, tampouco tira o peso das publicações especializadas e

acadêmicas. Ao contrario, esse conjunto tem papel relevante ç se soma ao esforço de fazer com

Et,

(

U
lsecretaria de Agricultura e Abastecimento/ttal : https/ lbit.ly l2T2azlo

sÀonarrl-o
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que as atividades do Instituto sejam mais conhecídas. Mereeemo inclusive, ser ampliadas,

abrangendo novos tltulos (impressos e digitais) de saúde e nuüigão, culinåria, tecnologia e

inovação, nacionais e internacionais.

Ressalte.se que, independentementc do tipo e do alcance do canal de mídia, o.s iqFurTros qup

atra.em os jomçlistçs, sãq, q. i4&tr[açâo. a qu+lidgdç e.o inlprÞssq-qug o.qonteudq,p.f-erîâdo

despertp nogibl!ço. Mas, por mais çriativas, diferentes e atrativas que sejam as pautas, elas só

surtem efeitos quando as relações com os jomalistas são fundamentadas em confiança mútua,

veracidade das informações fomecidas, conceitos sólidos e transparência.

Isso rçmetc à necessidadc dc a assÊssoda auxiliar o lt¿l na tarefa de desmistifïca¡ a equação

simplista de que alimentos indusrializados são, por definição, danosos à saúde. As pesquisas

desenvolvidas pelo It¿I, muitas delas em conjunto com indfistrias de difcrentes tamanhos e

agências de fomento, se dão no sentido ínverso: garantem saudabilidade, $egurança ç

estabilidade ao processamento dos alimentos, boa qualidade sensorial € nutricional, baixo custo

e redução do impacto ambiental. O tema, portanto, deve ser trat¿do sob a ótiçp 4a çiência, sem

torcidas conüa ou a favor, sem radicalismo nem negacionismo.

Cabe dcstacãr que mesmo produtos aclamados como naturais passam por alguma variedade

de processamento e pouqulssimos * a não ser os consumidos imediatamcnt€ após a produção -
dispensam embalagens ou espécie dç conservação. Hortaliças orgânicas, por exemplo, såo

submetidas a resfriamento, e muitas delas chegam aos mercados em sacos plásticos, que hoje

podem ser biodegradáveis graças à tecnologia. Deve-se também à indusfiialização a ofcrta de

leite pasteurizado e de leites especiais, sem lactose ou vegetais, imprescindíveis para alérgicos,

além da linha de produtos nutritivos e saudávei$ para diabéticos. Outro porito para reflexão:

sem a industrialização seria inviávcl atender à distância entre o produtor e o consumidor,

abastecer cenhos urbanos e principalmente produzir volumes suficientes para suprir a demanda

global por alimentos.

Esses sâo apenas alguns elemçntos parn fazer çom que a mídia e, por mçio dela, o

consumidor compresnda a importância e a necessidade da indusfüalização para multiplicar a

ofçrta de alimentos e dar suporte nufiicional às pessoas * ciclo que pretendemos aprofundar çm

um painel sgbte,?lir.nepTps. realizado em associação com um canal da grande mídia (UOL,

Estadão ou Folha), tendo como gancho osfood trends do ltal. Inclui ainda matcriais especiais

distribuídos à imprensa e apensos ao site do ltal e/ou da Secretaria. Ações subscritas pela

Secrcünria de Agricultura e Abastecimento e embaladas no mote "Ålimento do,fuU$o", ver

T
U

(

(_ Subquesitos3e4).

sÀoB,uLo
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O cenário exposto e a convicção de gue um, dos princip,ais fertilifiepæs para, um

rçJqcipr.r.aryentq Hg{Icup qgal4ar c,o-fn p qídja nSSs-esçqfA dp",fipq.-diVe¡go-ç,a&tivg çontçÉldo

dq Insti$to inspiraram as mensagens-chave que nor{eiam este cxercício,

. As pesquisas do ltal potencializam o agronegócioo gerando e compartilha¡rdo conhecímento

paraaprodução de alimentos seggros, saudáveis e nuüitivos;

I Tecnologia de alimentos tem papel rclevante para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU em 2030;

I Susæntabilidade em todas as etapas do processamento é premissa da tecnologia de alimentos

do seculo 21 e do ltal;

o ltal é sinônimo de tecnologia de alimentos.

Com base nelas - e utilizando todas as fçnamentas de que a comunicação contemporânea

dispõe -, desenvolvemos ações mfiltþlas e encadeadas que permitirão demonstrar à imprensa

e ao prlblico em geral a essencialidade do Instituto de Tecnologia de Alimentos no agronegócio

paulista e nacional, reforçando sua posição de vanguarda e de referência no país. Elas

possibilitarão aindavinculm a excelência do Ital à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e

à dccisão do Govemo do Estado de São Paulo de invcstir firmemente na ciêncía, em todas as

areas do conhecimento.

SUBQUESITO 3 - PLAI\IO DE AçÃO - Aç6cs å serem desenvolvidas pelr coiltrûtodl

Popularizar umâ marca cuja essência é a pesquisa, o experimento e o domínio de saberes

rçquer não só conhecimento acurado do seu core business ç do universo que a cerca, mas ün

agrrçado senso de oportunidade para apresentá-la ao públicoo em de perseverança para

massificá.Ia. Nessa linha, o trabalho de diwlgação do Instituto na mfdia inclui a exploração

permanentÊ e contínua de scus conteúdos inesgotrâveis, e incursões sistemáticas no arsenal de

novidades que a exposição gera. Isso se taduz em quatro módulos de açöes: 1) de +nfeççnt$põg

do Ital à grande imprensa e dcmais priblicos, para abarcar o que o Instituto já produziu em seu

passado de vanguarda e as pesquisas que desenvolve hoje; 2) de pfptaßoqismo em tudo o que

diz respeito à tecnologia de alimentos, çom destaque para as suas conexões com o futuro; 3) de

fçfB4nçip. que têm corno base osþod trends do ltal; e 4) cpp.tf$.u+s. em que são elencadas

açöes cotidianas da Assessoria de Imprensa.

l) Anfçseqfngflo

O primeiro passo é aprcsentar o Instítuto e toda a sua garna de pesquisas em prol do

agronegócio aos jornalistas que operarn fora do clrculo do agro, indrisüia e alimentação,

incluindo profissionais dos difercntcs tipos de velculos * impressos (iornais e revistas),

!t
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c
a l,ress-tour poletivp nos centros de pesquisa do ltal, em Campinas, preferencialmente com

envolvimento direto do governador do Estado e do eecretário de Agricultura e

Abastecimento, çssencíal para deixar clara a conexão do ltal com a Secretaria. Sugerímos

um evçnto comçmorativo, de efemérides do setor que têm peso no agronegócio paulisa, ais

como o Dia do Leite ou o Ðia do Café, dois segmentos para os quais o ltal coleciona

inovações, Previmos ocupar o perlodo da manhã, iniciando com uma apresentação rcsumida

sobre a história e a expefiise do lnstituto, seguida pela visíta circulm aos nove centros de

pesquisa onde os jontalistaso lado a lado com as autoridades, poderäo acompanhar de perto

as atividades nos laboratórios e até participar de alguns experimentos, tudo previamente

mapeado som os pesquisadores, Ao fïnal, será oferecido um almoço (preferencialmente com

um cardåpio que contemple algunsprodutos testados e/ou desonvolvidos no Instituto).

I Visitas individg.ei.g ou dp pegllenos-Êrutrros de dois ou tês jornalistas aos çenüos de pesquisa

do ltal, seguíndo pautâs especlficas. Vale, por exÊmplo, convidar jornalistas para

acompanhar as reações de consumidores que sç inscreveram no sitc do Instituto para

participar dos testcs dcsenvolvidos no laboratório dc Análises Sensoriais, o primeiro do

gênero no pals.

a ApÞes ço$ intluçpcia,dqres: a ideia é fornecer conterldo a Ê$se Bmpo, que careçe dc dados e

raramente tem informações exclusivas, levando-o direto å fonteo ou seja, aos laboratórios do

Ital,panconhecer alimerrtos desenvolvidos pelo Instituto. Paula Dieta Flex e/ou Rita Lobo

podem se encantar com biscoitos feitos de cactos do Nordestc; Þiego Assalve pode montar

um supçr dia do chocolate çom as inovações do Centro Chocotec, só para citar alguns

exemplos. Como já mencionado no Subquesito 2, influcnciadores desse segmento têm

audiência no pírblico em geral e, não raro, pautåm os jornalistas.

ü Medja Wor,lcshqps nas grandes redações das redes de comunicaqão (Globo, Bandcirantes,

Rçcord, SBT e Cultura) e de jornais ç tevistas (O Estado de S. Paulo, Folha dc S.Paulq

Valor Econômico e sucursal paulisa de O Globo, Veja e IstoÉ¡, dinâmica que permite aos

jomalistas conhecer e/ou aprofirndar seus conhccimentos sobre o Ital É se aproximar de

dirigentes e pesquisadores, abrindo portâ$ para que €stes possam se tornar requisitados em

pautas futuras.

) Çirpuitq Inte.fjpr4,itorpl: em um formato intsnsivo, unindo em um rinico dia visitas a

múltiplos veículos, vilnos levar por&a-vozes do Ital às redações da forte mídia regional

paulista - afiliadas e emissoras independentes de TV no Interior e Litoral, jomais e emissoras

Tt,
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t PrçgfemAp dq e¡Ee.leni$gntp: a produção de comunicadores populares, alguns já pitados no

Subquesito anterior, com pautas custornizadas que caibam nas atrações do programa, Isso

pode incluir entevistas com cientistas do ltal para falar das pesquisas para redução dc sódio,

gorduras saturadas e aç{rcares em alirnentos industializados, ou para um bate-papo com

consumidorcs. Pode-se, por exernplo, convidar um dos reporteres da apresentadora Ana

Maria Braga para "desvendaro'o laboratório de proteína vegetal, modelo que o programa da

comunicadora usa coü ûequência.

2ì Protasonlsmo,æ
Embora ricos c diversos, boa parte dos conteridos do Instituto não ultrapassa os limitcs dos

nichos para o$ quais são desenvolvidos ou da academia. Para que alcancem ouüos prlblicos,

será preciso organizá-los e torná-los mais acessfveis. As publicações expostas no site do ltal

c/ou da Apta são cópias dae versõe¡ impressas sem o tratamento apropriado para å internet, e a

divulgaçâo delas, çomo pode ser observado na Análise Diária de Imagem (Quçsito 2),

praticamente se restringe à reprodução dc releasçs pela mldia especializada no tema. Mais do

que inseri-las de fato no ambiente web, permitindo quç a totalidade do conterido apareça nos

mccanismos de busca do tþo Google, propomo$ que as ações de þod trends como as que

geraram aSéríe ltøl Brasíl Trends 2020 øuasérrc Alimentos Industrìalizados 2030 incorporcm

estratégias de comunicação mais robustaso em articulação com a Secretaria dc Comunicação

para incluir ações de rnarketing e relações pfiblicasn não contempladas neste edital. No que

tange à imprensa, as chances de repercuti-las serão ampliadas sþificativamente ao conferir a

elas trate$çlÞ qqstqniædo. Nesse contextoo as pesquisas da Sërìe ltal Brasil Trend 2020,por

exemplo, seriam apresentadas çm um eyentg de lançpmeptp, cotn çfiFryiptp_coleJiv¿,

enFevistas e¡clu,sivq,s. circuite cn cmissoraS dç rádio, qinisçeninrárig sobre o tema, ç!{ppses

dS pgblicaçõeS, identificando os tópicos mais atrativos para os jornalistas, aløn de artþ em

jornal de grands circulação. Para a Indústia de Alimentos 2030 e a série Alinentos

Industrialízados 2030, já lançados, previmos reçriar chances de divulgação com o mote

"Alimcnto do frituro", com o encadeamento das seguintes ações;

t Ppinçl dp 4ebaf,es: prevê que a Sccretaria de Agricultura e Abastecimento, via ltal, seja

protagonista de urn debate sério e fundamentado sobre alimentos, tema hoje dominado pela

vertente que tende a criminalizÊn os produtos industrializados. A proposta é que o Painel

Alimento do Futuro se realizc em associação çom nma empresa de comunicação de grande

port€ - UOL, Folha ou Estadão -, crm resultados expostos em uma publicação especial no

veículo promotor. O temário envolve topicos dofood trend Indústria de Alímentos" questões

!t
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c
embalagens e transportcs, Em suma, o agronegocio sustentavel, capaz de garantir comida na

mesa e nutriçäo. A ideia é que o evento ganhe l¿stro c se reflita em webinars subsequentes,

explorando temas que reforcem a importância do trabalho desenvolvido no ltal: Alìmentação

Saudwel e Inclwìva, Consutno e Produção Sustentåveís e Como os Alimentos São

Processados? Tecnología que Garonte a Segwança dos Alimentos.

t Nçlvsletter: além de amplificar os temas debatidos no paineln o informativo digital Alímento

do Futuro dará publicidade aos cadernos da série Alímentos Industíalizados 2030 (hoje

somam seis publicaçöcs).Será distribuída direamente aos jornalistås quÊ quiserem recebê-

la e colecionada no site do ltal.

I Ppdc4st: programa de áudio no modelo entevistå pergunta-resposta de consumidor para

pesquisador, também com achancelaAlìmento do Futuro. Abordará, em linguagem popular,

os grandes desafios que envolvem a produção de alimentos. Previmos uma série de podcasts,

disponlveis nas plataformas de streaming e também apensos ao site do ltal.

t Artigos: redação e publicação de artigos ern jomal de grande circulação, a serem assinados

por dirigentes e/ou pesquisadores do Ital sobrc Alímento do Futuro.

3) ßpfpr,ênç.h

Os movimçntos de "apresentåçãû" visam incluir o "desconheçido" Ital no radar da irnprensa,

e se complemert¿m com a confecçäo dc materiais de suportepêraacomprcensilo das expertises

do Instituto e da qualidade de seu coÌpo cientlfico. A saber:

I Cp!álogo dc fo.ntqp: mapa dos pesquisadorcs, com área de atuação, currículo e contato

daqueles que se dispõem a auxiliar os jornalístas cm suâs reportagens.

I e-Bopk Icçnologia de Alinænlps: publicação digital que visa desmistificar e facilitar a

çompreensão da industrialização/processamento, ingredientes seguros e embalagem dos

alimentos, e das terminologias que não fazemparte do cotidiano da mldia e muito menos do

público em geral. Além de uma versão simplificada da linha do tempo e dos métodos de

conservação de alimentos já exibida no site do ltal, o e-book çontårá eom um minidicionário

dos termos cientlficos.

4) Çp.nffqp,aq

Incluem-se aqui atividades cotidianas da Assessoria de Imptensa, como atendimcnto aos

jornalistas, levantarnento e produção de pautas, çontato$ ptoativos aom a imprensa (ver relação

completa abaixoo nas tarefas dos grupos operacionais), além de redação de textos e de

mensagens com linguagem palatável pamr internet.

Porta de entrada pam jomalistas, e o prlblico em geral, os canais
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digial, o que inclui fomecimento de conterldos aos sites da Apta c da Secretaria, além do portal

do Governo do Estado. As notícias do Instituto também serão distribuldas às áreas de imprensa

das entidades representativas do agronegócio e da indirstria alimentlcia, como a Associação

Bmsileira da Indústria de Alimentos (Abia), Associaçllo Brasileira do Agronegócio (AbaS) e

Confederaçâo da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e de agências parceiras, como a

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecurária (Ëmbrapa) e a Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de São Paulo (Fapesp), çnte outras, além de publicações empresariais, tais como a

revist¿ Alimentação em Foco, da Fundaçâo Cargill, ou o Blog da Segurança Alirnentar, da

Volks do Brasil, só para citar alguns exemplos. ûpøacionalmente, essas e as demais ações

contlnuas serão desenvolvidas por três grupos de profissionais:

I Cor,rte{rdo: elabora releases, Íotas, avisos de pauta, artigos etc., texûos para publicações

especialÞadas, para os sites do lt¿l, Apta, Sepret¿ria e port¿l do Govcrno, além de mensagens

para as redes sociais. Prepara informes para subsidiar entevistas do presidente do ltal e/ou

pesquisadores, do sccretário de Agricultura eo de acordo çom a demanda do Sicom, para

demais autoridades pirblicas do Governo do Estado sob,re tçmas relacionados ao Instituto.

) Relacio,4amento: atende os jornalistas, fazendo çom que a ínformação fiafegue com ôxito

até o dcstinatâno fmal É responsåvel pelo cont¿to pncativo direto e/ou virtual. Elabora,

"vendç'o e acompanha o desenrolar das pautas. Agenda entrevistas e acompanha os porta-

vozes nos çontatos çom jornalistas, além de inæragir com outros p{rblicos, a exemplo de

assçssorias de entidadçs do setor de alimentos e agências de fomento.

I Lnteligência: planejamento esftâtégico de comunicação e das açöes a serem desenvolvidas

na mfdia, treinamento dos porta-vozes, confecção de mailings detalhados, de jornalistas,

vcículos e fontcs; elaboração, aplicação, tabulação e análise de medíø øudit, sistematização

das informações coletadas pelos grupos de Relacionamento e de Conte{rdo, incluindo-as no

banco de dados do Sicom, além da produçäo de {elatórios de análise diária das notlcias

veiculadas na mfdia elcüônica, digital e impressa; de monitoramento de inserções em

emissoros de rádio, TV e portais de notlcias; das atividades diárias; e um consolidado

analltico mensâI, com avaliação do rabalho desenvolvido e cventual coneção de rumos.

SUBQUESTÎO 4 * PLANO DE ÄçAO - Mrterlais a serem produzldos

Com o objetivo de facilitar a concxão entre as ações propostas e os materiais previstos para

aexecução doPlano, elesestãoapresentados de acordo com osmódulos expostos no Subquesito

!t,
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anterior.

l) Aprcsenfaçf,o

I Avisos de pauta para press.tour aos €elrtros de pesquisa, em
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I Notas para colunas;

. Suporte para apresentação sobre a história do ltal, pesquisas atuais e planejamento do

futuro (PowerPoint ou videÐ;

I Fré e pós-releasc;

I Press-kit com tçxto de apresentação do ltal e detalhamento das atividades desenvolvidas

nos centros de pesquisa;

I Informativos sobre o Ital para as autoridades partiçipantes do evento.

2) Protagonismo

. Aviso de pauta convocando para o Painel Alímento do Futuroi

I Supote para apresentação (PowerPoint ou vídeo);

I Pré epós-release;

a Notas para colunas;

t Press-kit com texto sobre pesquisas inovadoras do ltal, para o Brasil Trends 2020 e o

Prajeø Indústria de Alimentos 2030, incluindo os seis cadernos da série Alímentos

Indusníais 203A,já impressos pelo Instituto;

t 5 newsletters;

. Podcasts;

I Artigo.

3) Referêucia

. Catálogo de Fontcs;

I Bê-á-bá da Tecnologia de Alimentos;

. Sinopse de publicações do Ital com bullets points dos principais itens.

4) Contfnurs

I Elaboração e afiæ,liz,ação de mailings com informações de jornalistas, velculos, cargos

e editorias;

o Notas para colunas sobre temas diversos do ltal;

t Mensagens pâra os canais proprietários (sites c redes sociais) do próprio Instituto, da

Apta, da Secrctaria e Portal do Governo;

. Relatório de anólise diária das notícias na mfdia eleüônican digital e impressa;

I Relatório de monitoramento de notlcias em emissoras ds rádio, TV e portais;

t Relatório das atividades difuias;

I Relatório analítico mensal.

U
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SUBQUESITO 5 - Oportunidades de mídia posítiva

Jornalistas visitam o Instituto de Tecnologia de Alimentos

A proposta de levar jornalistas para ver de perto çomo funcionam os centros de pesquisa do

It¿l abre múltiplas oportunidades para boas notícias, não só do evento em si, mas desdobradas

em várias pautas futuras. A visita scrvirá ainda para demonstrar que o lado saudável e

sustentável do alimento industrializado é pouco ou quase nada conhecido.

Os jornalistas vão conhecer a ciência embutida nos processos de industrialização dos

alimentos, os sofisticados instrumentos de precisão, as rnáquinas de extração de gorduras, de

pasteurização e outras tantas; as técnicas de conservação e processamento de carnes bovinas e

suínas, aves € peixes. Vão saber como são feitas adições de nutrientes, as ftrmulas light e diet

e como se realiza o desenvolvimcnto de alimentos para diabéticos; entender a tecnologia

aplicada às embalagens celulósicas, plásticas, metálicas e de vidro, e as suas aplicações;

familiarizar-se com as inovações dos produtos de proteína vegetal, desidratação de frutas e

hortaliças, fortificação de leites e iogurtes. Poderão ainda participar de testagem de novos

produtos no laboratório de Análises Sensoriais, o primeiro do gênero criado no país, em 1963,

data de fundação do ltal.

Esse farto menu de atividades em laboratórios de ponta, somado ao contato direto com os

pesquisadores, su{preende positivamente quçm particþ dessa experiência e, seguramente, se

refletirá nas matérias produzidas após a visita.

Painel Alimento do Futuro

Só a organøação do Painel, protagonizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento

em associação com um veículo de comunicação (sugerimos o UOL por causa de seu alcance

digital), já garante exposição positiva para a Secretaria e para o Instituto de Tecnologia de

Alimentos, que têm presença de destaque nas mesas do encontro. Do convite aos assinantes à

diwlgação naplataforma do UOL, da cobertura do evento - com inserções prévias e durante o

desenrolar dos debates - à série especial produzida para o pós-Painel, fudo conobora a uma

imagem positiva do Ital e da Secretaria. Reforça o protagonismo da Secretaria e de um dos seus

mais importantes institutos de pesquisa na cadeia produtiva de alimentos, desde a colheita ou o

manejo até o prato do consumidor.

O evento permite discutir alimentos sob a ótica da ciência, abrindo espaço para um debate

que cada vez mais precisa ser aprofundado e dando lugar à

prover comida a todos. Adicionalmenteo o Painel renova a chance de

e à emergência de
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do ltal, como o do Brasíl Trends 2020 e o mais recente, Indústria de Alímentos 2030, só

conhecido nos limites do setor alimentício. Como o evento será desdobrado em webinars

subsequentes, abrem-sç sucessivas janelas de notícias positivas sobre o Instituto, permitindo

que o público conheça suas expertises.

Bate-papo de pesquisadores com consumidores

Quantos consumidores sabem çomo o leite longa vida tem vida longa, ou como se exhai a

lactose do leite, ou se reduzem gorduras paru fazet as versões desnatadas ou semidesnatadas?

Quem sabe dizcr com propriedade o que significa um chocolate ao leite ou cacau 70o/o? Por que

cames ín natura embaladas a vácuo duram tanto? Quantos leem um rótulo e sabem a

importância de cada elemento e das percentagens nele expressas? Os pesquisadores do ltal têm

respostas para essas e muitas outras questões que são essenciais para os consumidores e,

portanto, atrativas para çomunicadores de rádio e/ou televisão.

Aqui, três cientistas dos cenüos de pesquisa de laticínios (Tecnolat), cereais e chocolates

(Chocotec) e tecnologia em embalagens (Cetea) respondem a questões dos consumidores,

estimulados pelo mediador. O resultado é um programa didático e esclarecedor para os

ouvintes/telespectadores, e de fone impacto positivo pîta a imagem do ltal, pouco conhccido

pelo público final.

!t,
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c!t,SUBQUESITO 6 - Identificação dos Riscos à Imagem

O Instìtuto de Tecnologia de Alimentosfaz parte de um grupo raro de instituições públicas que

praticamente não ë alvo de notícias negatívas. Isso se confirma de þrma contundente na

Aruilíse Diária de Imagem (Quesito 2). Posto isso, é importante ter em conta que o inclusão do

Ital nas três situações a seguir é hipotétíca, não tendo lastro com a realidade do noticiário

sobre o Instiluto.

FNDE rpduz alimentos processados n¡ merenda escolar

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) divulgou resolução que

afialløa as nonnas para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Para garantir um cardápio saudrâvel aos alunos de todas as etapas da educação básica priblica, a

normativa aumentou a oferta de alimentos naturais e restringiu produtos processados. O PNAE

repassa recursos, em caráter suplementar, a todas as escolas públicas de educação básica do

pals, atendendo cerca de 4l milhões de estudantes. A resolução não aponta quais produtos

processados serão excluidos do cardápio eo muito menos, como se dará, na práttica, a

substituiçäo ampla por alimentação in natura.

A medida inclui na mesma cesta produtos indusfiializados questionáveis para consumo

infantil como aqueles cujo processamento inclui aditivos nutricionais para as crianças, a

exemplo de leite em pó e biscoitos, linha de pesquisas do Instituto de Tecnologia de Alimentos.

Mesmo sem enfrff no mérito da oportunidade da resolução, a imagem do Ital pode ser afetada

pela conexão simplista entre as atividades que o Instituto dcsenvolve e o o'mal" que alimentos

industrializados fazem à saúde.

Não aos alimentos industrializados

"O produto que tem rótulo não é um alimento, é um gênero alimentício que, de alguma

forma, foi industrialuado, contendo conservantes e espessantes, combinação que result¿ em

falta de nutrientes e que inflama e adoece o organismo." Essa afirmativa, exposta no site da

ACT I , organizaçêio não governamental criada em 2006, reconhecida por seu trabalho

antitabagismo, çaffega os vícios que têm se tornado cadavez mais çomuns quando se fala de

alimentação. Aqui, todos os alimentos industrializados, sem exceção, são tachados

responsáveis por baixa nutrição, provocando inflamação e doenças ao organismo.

l ACT Promoção da Saúde: https:/ /bir.ly/3z27Lum
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Embora o Instituto de Tecnologia de Alimentos não seja citado, a reportagem se alinha à

demonização dos alimentos industrializados, o principal eixo de atuação do Ital, possibilitando

que çonsumidores, ao tomar conhecimento das atividades do Instituto, venham, ainda que de

forma subliminar, a associri-lo com o desenvolvimento de produtos danosos à saúde.

*Indústria de alimentos não está preocupada em financiar pesquisa, mas em cooptar o

pesquisador'

O médico e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP Carlos Augusto Monteiro,

criador do conccito de alimentos ulüaprocessados, afirma, em reportagem publicad¿ na Folha

de S.Paulo2, que cerca de uma dezena de multinacionais de alimentos dominam o mercado

global e dão as cartas quanto à alimentação. Monteiro diz que essas indústrias gigantes

furanciam instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organizaçäo

Mundial da Saúde (OMS), que acabariam sendo mais condescendentes com elas do que

deveriam. No Brasil, esses mesmos conglomerados estariam financiando pesquisas para

çomprovar as tçses que defendem, e Monteiro assegura que sua equipe só pode atuar no sentido

inverso porque é financiada por dinheiro público, o que garante independência.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos não é citado na matéria, mas, como muitas de suas

pesquisas são fïnanciadas pela indristria de alimentoso as declarações do professor podem

respingar na sua credibilidade.

!t,

2 Foha de S.Paulo - Alimentos processados estão acabando com culturas locais:httos:llbit.ly/3igLKAZ
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AnáIise editorial

JANEIRO

Data: 0110112020

A Revístø It traz uma entrevista com Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais do Instituto

de Tecnologia de Alimentos (Ital), sobre o documento "Indústria de Alimentos 2030",

produzido pelo Instituto por meio de sua Plataforma de Inovação Tecnológica, e no qual foram

reunidas várias projeções para o futuro do setor. Na entrevista, Madi informa as cinco

macrotendências da alimentação identificadas em 2010 pelo "Brasil Food Trends 2020- *
sensorialidade e prazer, saudabilidade e bem-estar, conveniência e praticidade, confiabilidade

e qualidade e sustentabilidade e ética - ainda são válidas até 2030, destacando que, nos

próximos cinco anos, sustentabilidade e ética se definirão como prioridade.

Na mesma publicação, outra reportagem trata de como a evolução das pesquisas de alimentos

e bebidas funcionais sofre um forte impacto das tendências de consumo identificadas no

mercado. Para ilustrar isso, o texto usa como uma das referências o estudo "Brasil Food Trends

2020", desenvolvido pelo Ital em 2010, que pontuava as tendências para esta década, já

apontando a saudabilidade como característica primordial dos alimentos funcionais.

A Revísta Graphprinf aborda a realização do evento "Tendências e Desafios da Indústria:

Tecnologi4 Processos e Embalagens", realizado em São Paulo pela Abimaq, para discutir a

indústria de embalagens no País. O texto destaca a participação de Madi no primeiro painel e

trazuma fala do diretor: "O Brasil tem grande potencial para o desenvolvimento de alimentos

e bebidas processados, o que está diretamente ligado ao setor de embalagens".

A Revísta Dístrìbuíção, em reportågem na qual aborda o uso pela indústria de alimentos

brasileira de embalagens menores e porções individuais, também menciona o estudo "Brasil

Food Trends 2020", que revela essa tendência, e cífa que a instituição de pesquisa é ligada ao

Govemo do Estado de São Paulo.

Pontos positivos: A entrevista e as reportagens mostram que o Ital é uma instituição de

referência em tecnologia de alimentos, tanto que seus estudos e representantes são acionados

para embasar os conteúdos jornalísticos dos veículos citados.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Enfatizar nos materiais distribuídos à imprensa sobre

estudos desenvolvidos pelo Ital a vinculação do Instituto com a Apta e a Secretaria; agendar
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entrevistas com dirigentes em datas que antecedem os eventos e sucedem a eles, permitindo

assim maior exposição do Instituto.
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A Revista It e a Revístø Latícíníos publicam release do Ital em que são mostradas as relevantes

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

do órgão de pesquisa vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e à

Gerência-Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (Anvisa), no

estabelecimento de requisitos para uso industrial de gorduras trans em alimentos, cuja

regulamentação foi aprovada pouco antes. O texto destaca que as contribuições do Ital no

processo regulatório ocolreram a convite da Anvisa ao longo dos anos.

Pontos positivos: Mostra ao leitor a excelência das pesquisas do Ital e suas contribuições ao

processo regulatório dos alimentos, com reflexos diretos na saúde dos consumidores.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Como é um tema de interesse geral, é importante fazê-lo

chegar para além da mídia segmentada, trabalhando a pauta com jornalistas da grande imprensa,

em especial nas editorias de saúde da mídia impressa, reproduzida também nos portais desses

veículos. Pode-se ainda oferecer porta-voz do Ital para entrevistas em emissoras de rádio.
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O portal AgroTV News faz reportagem com um balanço da primeira edição da ANUFOOD

Brazil- Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e Bebidas, em São Paulo, reunindo 7 .395

visitantes e 200 marcas expositoras de 20 paises, e anuncia a o próximo evento em março de

2020.

O texto destaca afalade Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais do ltal, que organizou o

"Seminário Alimentos 2030" na feira: "A ANUFOOD Brazil possibilitou um espaço

importante para o debate de propostas positivas e viáveis para o setor de alimentos e bebidas.

Também tivemos a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tercza

Cristina Correa da Costa Dias, e do secretario estadual de Agricultura, Gustavo Junqueira, que

mostraram o apoio dos governos estadual e nacional à iniciativa. Foi um sucesso e já vamos

começar a or ganizar a ANUFOOD 2020" .

Pontos positivos: A reportagem mostra que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do

setor de alimentos e de bebidas no País, como a ANUFOOD Brazil.

Risco à imagem: O risco de imagem é baixo, já que a reportagem tem aspecto positivo.

Ação de assessoria de imprensa: Além da produção própria de rnaterial de divulgação da

participação do Ital em eventos como a ANUFOOD Brazil. Desenvolver parcerias com os

departamentos de comunicação de eventos nos quais o ltal vai participar para incluir

informações sobre o Instituto em seus respectivos materiais de divulgação.

k
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A Løvourø e púgìna Rurøl publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo do

oferecimento de bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos pelo Ital. O texto

traz,alémde detalhes sobre avagaem si, um explicativo sobre o Instituto.

pontos positivos: O material traz um histórico sobre o ltal, agregando ao texto informações

sobre o Instituto para o leitor.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Paralelamente à divulgação da agenda das inscrições sobre

o programa de bolsa, devem ser oferecidas aos veículos. Descobrir personagens interessantes

com o Ital, como bolsistas selecionados para mostrar sua rotina, trabalhos e estudos, sugerir a

pauta especialmente a TVs e portais de internet.

(
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Agrolínk também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo de oferecimento de bolsa

de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos pelo ltal. O texto1;iaz,além de detalhes

sobre a vaga em si, um explicativo sobre o Instituto.

Pontos positivos: O material traz um histórico sobre o ltal, agregando ao texto informações

sobre o Instituto para o leitor.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pa¡alelamente à divulgação da agenda das inscrições sobre

o programa de bolsa, devem ser oferecidrls aos veículos. Descobrir personagens interessantes

com o ltal, como bolsistas selecionados para mostrar sua rotina, trabalhos e estudos, sugerir a

pauta especialmente a TVs e portais de internet.
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CarneTec.com.br publica matéria que o Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital

divulgou um comunicado para lembrar que está aberta a Consulta Pública no "148, de 22 de

novembro de 20t9, que altera a Resolução RDC no 20, de 22 de março de 2007, que aprova o

regularnento técnico sobre disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e

equipamentos metálicos em contato com alimentos, com prazo para envio de contribuições até

3 de fevereiro de 2020.

Já o blog Técnico de Agronegócìo fez uma postagem abordando o Digipathos, uma base com

imagens com a correta descrição fitopatológica dos principais sintomas de doenças e sinais de

várias culturas agrícolas, de interesse para pesquisadores, estudantes, técnicos agrícolas e

produtores rurais e com a colaboração de pesquisadores da Embrapa. O Ital é citado no material

quando o autor comenta estudos sobre cafeicultura no Estado de São Paulo, juntamente com

outras entidades, como Instituto Agronômico (IAC) e a Embrapa Café.

Sacesso no Campo também publica material institucional da Secretana de Agncultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo do

oferecimento de bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos pelo ltal. O texto

traz, a\ém de detalhes sobre ùvaga em si, um explicativo sobre o Instituto.

Pontos positivos: A citação ao Cetea é importante para divulgar os centros em funcionamento

dentro do Instituto. Apesar de ser apenas uma menção no blog, o Ital é apontado como

referência em estudos de cafeicultura. O material taz um histórico sobre o Ital, agregando

informação sobre o Instituto para o leitor.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Incluir blogs e portais segmentados selecionados nas

divulgações de pautas. Paralelamente à divulgação da agenda das inscrições sobre o programa

de bolsa, devem ser oferecidas aos veículos.
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Revìsta da Frutø publica reportagem sobre a realização do primeiro workshop "Macadâmia -
Contribuições para o desenvolvimento da cadeia produtiva no Est¿do de São Paulo", realizado

no dia 10 de dezembro de 2019, na sede do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas. O evento

foi organizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e teve participantes de diversos

Estados além de São Paulo, como Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Santa

Catarina.

O texto destaca o empenho da Secretaria no sentido de se fazer presente e atuante em todas as

fases de produção e comercializaçäo da macadâmia, especialmente em relação à atuação de

órgãos como o Instituto Biológico, o Instituto de Economia Agrícola (IEA) e o Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital).

2A+ Alìmenfas publica matéria sobre a realização de um Encontro de Líderes para apresentar

a evolução do evento ANUFOOD Brazil - Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e

Bebidas, em São Paulo, quena primeira edição, em2Al9, ¡euniu 7.395 visitantes qualificados,

de 39 países, além de todos os Estados brasileiros, e cujas projeções para2020 eram de mais de

10 mil visitantes. Ambos os textos trazem uma fala do diretor de Assuntos Institucionais do

Ital, Luis Madi, para quem "a feira dá a visibilidade que a indústria de alimentos e de bebidas

precisa".

Pontos positivos: Ainda que o Ital não seja o elemento principal do texto, a citação ao Instituto

demonstra a importância da entidade na cadeia produtiva da macadâmia. As reportagens

mostram que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do setor de alimentos e de bebidas

no País, como a ANUFOOD Brazil.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre a produção da macadâmia em São

Paulo, pesquisas em torno da fruta e suas diversas aplicações na indústria de alimentos.

(
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CrøzyKíwi também publica matéria sobre a realização de um Encontro de Líderes para

apresentar a evolução do evento ANUFOOD Brazll - Feira Internacional Exclusiva para

Alimentos e Bebidas, em São Paulo, que na primeira edição, em 2019, reuniu 7.395 visitantes

qualificados, de 39 países, além de todos os Estados brasileiros, e cujas projeções para2020

eram de mais de 10 mil visitantes. Ambos os textos trazem uma fala do diretor de Assuntos

Institucionais do ltal, Luis Madi, pata quem "a feira dá a visibilidade que a indústria de

alimentos e de bebidas precisa".

Pontos positivos: As reportagens mostram que o Instituto é parte relevante de grandes eventos

do setor de alimentos e de bebidas no País, como a ANUFOOD Brazil.

Rísco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Além da produção própria de material de divulgação da

pafücipaçáo do Ital em eventos como a ANUFOOD Brazil. Desenvolver parcerias com os

departamentos de comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir

informações sobre o Instituto em seus respectivos rnateriais de divulgação.
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Revistø It e Revísta Latícínìos também publicam material da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo do

oferecimento de bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos pelo ltal. O texto

traz, além de detalhes sobre avaga em si, um explicativo sobre o Instituto.

Pontos positivos: O material traz um histórico sobre o ltal, agregando ao texto informações

sobre o Instituto para o leitor.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensâ: Paralelamente à divulgação da agenda das inscrições sobre

o programa de bolsa, devem ser oferecidas aos veículos. Descobrir personagens interessantes

com o ltal, como bolsistas selecionados para mostrar sua rotina, trabalhos e estudos, sugerir a

pauta especialmente a TVs e portais de internet.
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Reportagem do portal 2A+ Alímentos lista uma série de iniciativas realizadas ao longo de 2019

que, segundo a publicação, modernizam o Ital. A matéria cíta a aquisição de novos

equipamentos, reformas, editais de seleção de bolsas de estudos entre as realizações. Destaque

para compra do autoclave piloto Steriflow para o Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat), que representa um grande avanço para as pesquisas relacionadas a

termoprocessamento de alimentos. Outro exemplo de novidade é o sequenciador de DNA para

a Unidade Laboratorial de Referência de Microbiologia do Centro de Ciência e Qualidade de

Alimentos (CCQA).

O texto informa ainda o vínculo do Instituto à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e

que grande parte das realizações é result¿do do Plano de Desenvolvimento Institucional de

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

(Fapesp).

Por fim, a reportagem destaca afala de Eloísa Garcia, diretora-geral do Ital: "Somos muito

gratos pelo ano de20l9, em que a resiliência e a superação foram fundamentais, e visualizamos

ainda mais inovações para 2020. Estamos atentos às mudanças, integrados, com muito orgulho

do trabalho que desenvolvemos todos os dias, afinal a missão de contribuir paraa evolução das

áreas de alimentos, bebidas e embalagens em benefício do consumidor e da sociedade exige

dedicação e empenho".

Suìnocuhurø Industríøl publica matenal institucional sobre o calendétrio de eventospara2\2}

do ltal, o cronograma previa 44 atividades entre março e novembro. Além de cursos e

workshops da programação, como o 1o Curso Básico de Projeto Sanitário da European Hygienic

Engineering & Design Group (EHEDG), o texto destaca arealização da 4u Reuniäo Nacional

da Cadeia Produtiva do Urucum.

Pontos positivos: A reportagem do 2A+ Alimentos mostra o Ital como uma instituição

preocupada com a modernização de suas estruturas, além de informar sobre as novas aquisições

do Instituto e destacar o posicionamento do porta-voz sobre as inovações. Já o material do

calendário valoríza a programação realizada pelo Instituto.

Risco à imagem: Não há.
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r^ Tt,Ações de assessoria de imprensar Sugerir pauta a veículos segmentados - ciência, tecnologia

e os setores de alimentos, indústria e agfo -, com foco na modernização do Instituto e no leque

de pesquisas que a nova estrutura permitirá desenvolver.
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Avícultura Industriøl e 2A+ Alímentos tambérn publicam material institucional sobre o

calendário de eventos para 2020 do Ital, o cronograma previa 44 atividades entre março e

novembro. Além de cursos e workshops da programação, como o 1o Curso Básico de Projeto

Sanitário da European Hygienic Engineering & Design Group (EI{EDG), o texto destaca a

realizaçáo da 4u Reunião Nacional da Cadeia Produtiva do Urucum.

Pontos positivos: O material do calendário valoriza a programação realizada pelo Instituto

Risco à imagem: Não há.

( Ações de assessoria de imprensa: Reforçar a divulgação na imprensa regional.
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EmbaNews publica reportagem sobre arealizaçáo da ANLIFOOD Brazil - Feira Internacional

Exclusiva para Alimentos e Bebidas, em São Paulo, destacando a assinatura de um termo de

cooperação da Koelnmesse, organizadora do evento, com a Apex-Brasil. O texto informa o

Encontro de Líderes para o anúncio da edição de 2020 houve a participação de Luis Madi,

diretor de Assuntos Institucionais do ltal, além de outros convidados, como Wilson Mello,

presidente executivo do Investe SP, Igor Castro, diretor técnico da Abir, e Liege Vergili

Correia, diretora executiva da Abiec.

O blog Estação Cereal faz postagem sobre como aumentar as vendas em lojas de produtos

natwais e, entre outras dicas, menciona o desenvolvimento de novos produtos para atrair os

consumidores. Neste tópico, o Ital é sugerido como órgão público competente que poderá ajudar

nas diretrizes.

Pontos positivos: A citação de Madi entre os convidados ilustres do evento de divulgação da

feira. O Ital é indicado como referência entre órgãos públicos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensâ: Descobrir personagens interessantes das ações conduzidas

pelo ltal, como bolsistas selecionados para mostrar sua rotina, trabalhos e estudos, sugerir a

pauta especialmente a TVs e portais de intemet, paralelas à divulgação da agenda das inscrições

sobre o programa de bolsa.
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O portal HF ßrasíl publica texto informando que pesquisadores da Unicamp e do Ital

descobriram que a manga pode ser um substituto para o açúcar na composição do chocolate ao

leite tradicional. Essa farinha é produzida com a fruta desidratada e pode substituir

aproximadamente 33% do açúcar na receita original.

Segundo a publicação, o objetivo do estudo é contribuir (mesmo que indiretarnente) com o

acordo assinado pelo Ministério da Saúde em 2018, que visa reduzir 144 mil toneladas de

açúcar nos alimentos industrializados no Brasil até 2022, e a pesquisa contribui com novas

substituições para a indústria, seguindo as tendências mundiais de alimentação saudável.

Pontos positivos: O texto é uma oportunidade de apresentar ao público um dos estudos

realizados por pesquisadores do Ital.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Como o assunto tem grande apelo entre o público, a pauta

pode ser explorada em outras formas de mídia. Sugerir a pauta a veículos de TV.
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Os portais ABC do ABC e AßC Agora publicam release da prefeitura de São Bernardo do

Campo informando que, depois de a Câmara Municipal da cidade ter autorizado o convênio

com o Governo do Estado paraaimplantação do segundo Bom Prato Dia & Noite no município,

o prefeito Orlando Morando se reuniu na capital com a secretária de Desenvolvimento Social,

Célia Parnes, responsável pelo programa, para alinhar o cronograma do projeto.

O texto afirma que todos os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso

controle de qualidade do ltal, assim como das nutricionistas do Departamento de Segurança

Alimentar, da Secretaria de Assistência Social, e do Desenvolvimento Social do Estado.

Pontos positivos: E positivo para o Ital estar associado ùmarca Bom Prato, programa social

estadual que é bem avaliado pela população.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver uma parceúa com o departamento de

comunicação da Secretaria responsável pelo programa Bom Prato para incluir a informação de

que os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso controle de qualidade

do Ital no material de divulgação.
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O Grande AßC, Rtútlio ABC, Central de Notícias, União São Paulo e Bernô News também

publicam release da prefeitura de São Bernardo do Campo informando que, depois de a Câmara

Municipal da cidade Ier avtoizado o convênio com o Governo do Estado para a implantação

do segundo Bom Prato Dia & Noite no município, o prefeito Orlando Morando se reuniu na

capital com a secretaria de Desenvolvimento Social, Célia Pames, responsável pelo programa,

para alinhar o cronograma do projeto.

O texto afirma que todos os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso

controle de qualidade do ltal, assim como das nutricionistas do Departamento de Segurança

Alimentar, da Secretaria de Assistência Social, e Desenvolvimento Social do Estado.

Pontos positivos: E positivo para o Ital estar associado à marca Bom Prato, programa social

estadual que é bem avaliado pela população.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver uma parceria com o departamento de

comunicação da Secretaria responsável pelo programa Bom Prato para incluir a informação de

que os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso controle de qualidade

do Ital no material de divulgagão.
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Imprensa ABC também publica release da prefeitura de São Bernardo do Campo informando

que, depois de a Câmara Municipal da cidade ter atttorizado o convênio com o Governo do

Estado paraa implantação do segundo Bom Prato Dia & Noite no município, o prefeito Orlando

Morando se reuniu na capital com a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes,

responsável pelo programa, para alinhar o cronograma do projeto.

O texto afirma que todos os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso

controle de qualidade do ltal, assim como das nutricionistas do Departamento de Segurança

Alimentar, da Secretaria de Assistência Social, e do Desenvolvimento Social do Estado.

Pontos positivos: E positivo para o Ital estar associado à marca Bom Prato, programa social

estadual que é bem avaliado pela população.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver uma parceña com o departamento de

comunicação da Secretaria responsável pelo programa Bom Prato para incluir a informação de

que os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso controle de qualidade

do Ital no material de divulgação.
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Vívø ABC e ABC do ABC publicam release com o balanço do funcionamento do Bom Prato

Dia & Noite de São Bernardo do Campo, instalado ao lado do Poupatempo do município, que,

depois de completar um ano de existência, serviu mais de 600 mil refeições. Segundo o texto,

o prefeito Orlando Morando almoçou uma fedoada no local, junto com o secretário de

Assistência Social, Carlos Romero, e a presidente do Fundo Social de São Bernardo, Greici

Picollo Morseli, para marcar a comemoração.

O material ainda afirma que o Bom Prato Dia & Noite é referência em projeto de segurança

alimentar no Estado de São Paulo e que todos os pratos säo elaborados por nutricionistas e

passam pelo rigoroso controle de qualidade do Ital, assim como das nutricionistas do

Departamento de Segurança Alimentar, da Secretaria de Assistência Social, e Desenvolvimento

Social do Estado.

Pontos positivos: É positivo paru o Ital estar associado à marcaBom Prato, programa social

estadual que é bem avaliado pela população.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver uma parceria com o departamento de

comunicação da Secretaria responsável pelo programa Bom Prato para incluir a informação de

que os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso controle de qualidade

do Ital no material de divulgação.
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Repórter Dídrio, Uníão São Paulo, Mulher DetermÍnada, Rddío ABC e O Grønde AßC

também publicam release com o balanço do funcionamento do Bom Prato Dia &, Noite de São

Bernardo do Campo, instalado ao lado do Poupatempo do município, que, depois de completar

um ano de existência, serviu mais de 600 mil refeições. Segundo o texto, o prefeito Orlando

Morando almoçou uma feijoada no local, junto com o secretário de Assistência Social, Carlos

Romero, e a presidente do Fundo Social de São Bernardo, Greici Picollo Morseli, para marcar

a comemoração.

O material ainda afirma que o Bom Prato Dia & Noite é referência em projeto de segurança

alimentar no Estado de São Paulo e que todos os pratos são elaborados por nutricionistas e

passam pelo rigoroso controle de qualidade do Ital, assim como das nutricionistas do

Departamento de Segurança Alimentar, da Secretaria de Assistência Social, e Desenvolvimento

Social do Estado.

Revísta Latícíníos publica material sobre a realizaçäo do evento "Tendências e Desafios da

Indústria: Tecnologia, Processos e Embalagens", em São Paulo, organizado pela Abimaq, com

o principal objetivo de discutir a indústria de embalagens no Brasil.

O ltal é citado no texto como uma das entidades participantes, assim como representantes de

TetraPak, Seara, Braskem, Grupo Petropolis e Instituto deBmbalagens, entre oufros.

Pontos positivos: É positivo para o Ital estar associado à marca Bom Prato, programa social

estadual que é bem avaliado pela população. O material mostra que o Instituto é parte relevante

de grandes eventos do setor de embalagens no País.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver uma parceria com o departamento de

comunicação da Secretaria responsável pelo programa Bom Prato para incluir a informação de

que os pratos são elaborados por nutricionistas e passam pelo rigoroso controle de qualidade

do ltal no material de divulgação.

Desenvolver parcerias com os departamentos de comunicação de eventos nos quais o Ital vai

participar para incluir informações sobre o Instituto em seus respectivos materiais de

divulgação
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RedePRESS, Díreíto & Negtícìos, fpesí, Negócíos em Foco, Gazetø dø Semnna e Meío

Fíltrante também publicam material sobre a realløação do evento "Tendências e Desafios da

Indústria: Tecnologia, Processos e Embalagens", em São Paulo, organizado pela Abimaq, com

o principal objetivo de discutir a indústria de embalagens no Brasil.

O Ital é citado no texto como uma das entidades participantes, assim como representantes de

Tetra Pak, Seara, Braskem, Grupo Petrépolis e Instituto de Embalagens, entre outros.

Pontos positivos: O material mostra que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do

setor de embalagens no País.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir informações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação.
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Vísão Notícìas publica reportagem sobre a audiência na qual os diretores da Famema

(Faculdade de Medicina de Marília) foram recebidos pela secretária de Estado de

Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva. Também participaram diretores do

Grupo Jacto e da Fundação Nishimwa.

O objetivo da reunião foi apresentar o projeto "Plataforma LILAS: Living Lab para a Saúde",

que seria submetido à Fapesp no Edital Npop (Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em

São Paulo) do Programa Ciência para o Desenvolvimento.

De acordo çom os textos, o projeto será coordenado pelo diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e

Extensão daFamema, prof. dr. SpencerPayão. O Ital é citado porque pesquisadores do Instituto

e de instituições de ensino como USP, Unicamp, Unesp e Mackenzie também integram o

núcleo.

Gerccompublica material sobre o crescimento do número de solteiros no País e como isso afet¿

o mercado de produtos single. O texto afirma que, de acordo com o estudo "Brasil Pack Trends

2020", desenvolvido pelo Ital, o aumento da quantidade de residências com apenas uma pessoa

e a vida urbana cadavez mais atribulada têm criado uma demanda por alimentos em porções

menores ou individuais.

Pontos positivos: Mostra o Ital envolvido em um projeto com outras instituições renomadas.

É importante o estudo do Ital "Brasil Pack Trends2A20" ser apresentado como referência ao se

fratar desse segmento de mercado.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Propor pauta sobre mudança no perfil de consumo e qual o

impacto dessa mudança para o mercado de embalagens.
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Jornal dø Manhã também publica reportagem sobre a audiência na qual os diretores da

Famema (Faculdade de Medicina de Marília) foram recebidos pela secretária de Estado de

Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva. Também participaram diretores do

Grupo Jacto e da Fundação Nishimura.

O objetivo da reunião foi apresentar o projeto "Plataforma LILAS: Living Lab para a Saúde",

que seria submetido à Fapesp no Edital Npop (Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em

São Paulo) do Programa Ciência para o Desenvolvimento.

De acordo com os textos, o projeto será coordenado pelo diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e

Extensão daFamema, prof. dr. SpencerPayão. O ltal é citado porque pesquisadores do Instituto

e de instituições de ensino como USP, Unicamp, Unesp e Mackenzie também integram o

núcleo.

Pontos positivos: Mostra o ltal envolvido em um projeto com outras instituições renomadas

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir infonnações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação.
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RCI Ararøqu&ra, Rotø dø Inovação, Mix Vale e C&O Agro replicam material também

publicado no Portøl do Governo do Estado de São Paulo para lembrar o Dia Internacional das

Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. A data foi instituída pela

Unesco e pela ONU Mulher para promover o acesso integral e igualitrírio da participação de

mulheres e meninas na ciência.

O texto informa que pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos da

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

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que coordena os seis institutos de pesquisa paulista da

área, sendo que há mulheres na liderança de três deles.

O material traz txna declaração da pesquisadora do Ital Eloísa Garcia, que atua há mais de 35

anos e no qual desde 2019 ocupa o cargo de diretora-geral. "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.

Címm e Feíras Industriaís também publicam material sobre a realização do evento

"Tendências e Desafios da Indústria: Tecnologia, Processos e Embalagens", em São Paulo,

organizado pela Abimaq, com o principal objetivo de discutir a indústria de embalagens no

Brasil.

O ltal é cit¿do no texto como uma das entidades participantes, assim como representantes de

TetraPak, Seara, Braskem, Grupo Petropolis e Instituto deBmbalagens, entre outros.

Pontos positivos: A valorização do trabalho das mulheres tanto na Secretaria e no próprio

Instituto. O material expõe que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do setor de

embalagens no País.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir informações sobre o Instituto

eln seus respectivos materiais de divulgação. Pauta em homenagem ao Dia Intemacional das

Mulheres e Meninas na Ciência deve ser oferecida a TVs e rádios. A divulgação do material

't)'

com umapara a imprensa relacionado a efemérides, a pauta deve ser

' 
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ßeto Ríbeiro Repó'rter e Jornal O Serrano também publicam material para lembrar o Dia

Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. A data foi

instituída pela Unesco e pela ONU Mulher para promover o acesso integral e igualitario da

participação de mulheres e meninas na ciência.

O texto informa que pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo, na Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que coordena os seis institutos de pesquisa paulista da

área, sendo que há mulheres na liderança de três deles.

O material traztxna declaração da pesquisadora do Ital Eloísa Garcia, onde atua há mais de 35

anos e no qual desde 2019 ocupa o cargo de diretora-geral. "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.

Pontos positivos: Mostra avalorização do trabalho das mulheres tanto na Secretaria quanto no

próprio Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Divulgação do material nos veículos impressos e online, a

pauta deve ser oferecida a TVs e rádios.

A divulgação da pauta com efemérides como a do Dia internacional das mulheres deve ser

enviada com uma antecedência maior para que a publicação de reportagens não ocorra após a

data comemorativa, como aconteceu.
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Doce Revìstø entrevista a pesquisadora Cristiane Gomes Ruffi, responsável pela gestão da

informação do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec), do Ital, tendo

como gancho a abertura de inscrições para sete cursos teórico-práticos de capacitação e

atualização pro fi s s i onal o fereci do s no centro.

Cristiane aponta 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 microencapsulação.

"A modemização do laboratório de farinhas e amidos proporciona maior dinamismo e agilidade

na execução das análises, traduzindo-se em rapidez e confiabilidade na entrega dos resultados.

Modernos e condizentes com o que parte das indústrias e moinhos mais atualizados usam em

seu dia a dia, os novos equipamentos possibilítarão, por exemplo, maiores avanços em

pesquisas, otimização de misturas de farinhas para diferentes tecnologias de produtos de

panificação, teste com novos ingredientes e aditivos, e elaboração de outros protocolos de

execução de análise. Assim, o curso passará a contar com aulas teóricas e práticas embasadas

no que há de mais atual em avaliação da qualidade reológica da farinha de trigo", afirma.

Agron, ,IorNow e Pøutas lNCorporøtiva também publicam material sobre a realização do

evento "Tendências e Desafios da Indústria: Tecnologia, Processos e Embalagens", em São

Paulo, organizado pela Abimaq, com o principal objetivo de discutir a indústria de embalagens

no Brasil.

O Ital é citado no texto como uma das entidades participantes, assim como representantes de

Tetra Pak, Seara, Braskem, Grupo Petrópolis e Instituto de Embalagens, entre outros.

Pontos positivos: A pesquisadora lembra que o lt¿l é vinculado à Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo; ela, como porta-voz da instituição, demonstra seus conhecimentos em relação

aos temas que serão ministrados nos cursos.

O material mostra que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do setor de embalagens

no País.
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Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Em pautas como programação de cursos, oferecer aos

veículos t¿mbém a possibilidade de entrevistar porta-vozes para aprofundar as informações.

Sugerimos convidar um influencer da área de panificação para conhecer o laboratório e

participar de uma das aulas.

Desenvolver parcerias com os departamentos de comunicação de eventos nos quais o Ital vai

participar para incluir informações sobre o Instituto em seus respectivos materiais de

divulgação.
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Gazeta de Votorøntím, Gøzeta dø Semana, Ego Brøzì1, Camnçarí 24 Horas, Portøl ABC

Notícíøs News, Portøl Eventos, Cídflde no Ar, Jornøl Metrtípole, Llørønja's, É POP na Web,

Dícas BH, Følando de Gestão e Notíciøs Díno publicam material sobre o congresso que

acontece simultaneamente à segunda edição da ANUFOAD Brazil - Feira Internacional

Exclusiva para Alimentos e Bebidas, em São Paulo.

Com a curadoria da FGV Projetos, o evento reúne especialistas do mercado e do governo para

orientar a indústria de alimentos e bebidas sobre o que as pessoas desejarão consumir nos

próximos anos. A abertura do painel "Tendências no Consumo de Alimentos" fica a cargo de

Luis Madi, diretor do ltal. Entre os outros palestrantes estão a ministra da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, Tereza Cristina, e o economista e ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do

BNDES Joaquim Levy.

,Segs também publica material sobre a realização do evento "Tendências e Desafios da

Indústria: Tecnologia, Processos eBmbalagens", em São Paulo, organtzado pela Abimaq, com

o principal objetivo de discutir a indústria de embalagens no Brasil.

O ltal é citado no texto como uma das entidades participantes, assim como representantes de

TetraPak, Seara, Braskem, Grupo Petrópolis e Instituto de Embalagens, entre outros.

Pontos positivos: O material mostra que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do

setor de alimentos e bebidas e do setor de embalagens.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir informações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação. Sugerir entrevista com Luis Madi para falar sobre

as principais tendências de consumo no futuro.
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O colunista do Paladar, do Estadão, Ensei Neto escreve artigo, replicado pelo Fonte Centrøl

de Notícíøs, discorrendo sobre fake news relacionadas ao café postadas em redes sociais. O

autor cita especificamente um vídeo de um suposto motorista de caminhão relatando que

empresas misturam sangue de boi no cafe torrado a vácuo, história que ele considera absurda.

Ensei Neto conta que a Associação Brasileira da Indústria de Cafe (Abic) emitiu uma nota de

esclarecimento em que explica que nosso país tem critérios rigorosos quanto à pureza da

matéria-prima empregada nas torrefações certificadas. Ele segue exemplificando que as

análises de controle são feitas por entidades como o ltal, de Campinas, "todas de excelente

reputação no mercado".

Por fim, ele afirma que elementos estranhos ao café são considerados elementos de fraude de

produto e as grandes empresas, em sua maior parte, participam de programas de certificação de

processos como o da Rainforest Alliance, justamente para atender a rigorosos protocolos

mternacronats.

Portal Rødør e Revísta Latìcínios também publicam material sobre o congresso que acontece

simultaneamente à segunda edição da ANUFOOD Brazil - Feira Internacional Exclusivapara

Alimentos e Bebidas, em São Paulo.

Com a curadoria da FGV Projetos, o evento reúne especialistas do mercado e do governo para

orientar a indústria de alimentos e bebidas sobre o que as pessoas desejarão consumir nos

próximos anos. A abertura do painel "Tendências no Consumo de Alimentos" fica a cargo de

Luis Madi, diretor do ltal. Entre os outros palestrantes estão a ministra da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, Tereza Cristina, e o economista e ex-ministro daFazenda e ex-presidente do

BNDES Joaquim Levy.

O Defensortambem publica material paralembrar oDia Internacional das Mulheres e Meninas

na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. A data foi instituida pela Unesco e pela ONU

Mulher para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na

ciência.

O texto informa que pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São na Agência Paulista de
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Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que coordena os seis institutos de pesquisa paulista da

área, sendo que há mulheres na liderança de três deles.

O material trazvma declaração da pesquisadora do Ital Eloísa Garcia, onde atua há mais de 35

anos e no qual desde 2019 ocupa o cargo de diretora-geral. "A presença feminina é muito forte

na pesquisa porque há mentes mais abçrtas, pessoas com visão mais inovadora: as mulheres

têm mais facilidade de se desenvolverem e subirem na carreira", afirma.

Pontos positivos: O It¿l ser citado como entidade "de excelente reputação" por um colunista

daëreade gastronomia de um veículo conceituado.

Risco à imagemr Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Convidar alguns colunistas para acompanhar o processo de

produção do cafe, do plantio a embalagem, com a visita monitorada por um dos técnicos do

Ital.
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Feed & Food também publica material para lembrar o Dia Internacional das Mulheres e

Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. A data foi instituída pela Unesco e pela

ONU Mulher para promover o acesso integral e igualitario da participação de mulheres e

meninas na ciência.

O texto informa que pesquisadoras ocupam 50% do corpo de pesquisadores científicos da

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

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), que coordena os seis institutos de pesquisa paulista da

área, sendo que há mulheres na liderança de três deles.

O material trazvrna declaração da pesquisadora do Ital Eloísa Garcia, onde atua há mais de 35

anos e no qual desde 2019 ocupa o cargo de diretora-geral. "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.

Pontos positivos: Mostra avalorização do trabalho das mulheres tanto na Secretaria quanto no

próprio Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Divulgação do material nos veículos impressos e online, a

pauta deve ser oferecida a TVs e rádios.

A divulgação da pauta com efemérides como a do Dia internacional das mulheres deve ser

enviada com uma antecedência maior para que a publicação de reportagens não ocorra após a

data comemorativa, como aconteceu.



Data: 2ll02

O portal IIOL traz reportagem, replicada no site Fonte Centrøl de Notícíøs, repercutindo

campanha publicitária do Burger King que apresentou um lanche em decomposição para

anunciar um novo sanduíche sem conservantes, aditivos nem corantes artificiais. O texto afirma

que, de acordo com o Ital, dasecretaria de Agricultura de São Paulo, a inclusão de conservantes

nos alimentos é fundamental para a segurança alimentar, umavez que garante a disponibilidade

do alimento e reduz perdas e desperdícios consideravelmente. E finaliza dizendo que o mais

saudável, mesmo? é sempre optar pelo produto in natura.

patrocínìo Wp,Agrolínk e Centro do Comércio de Café do Estado de Mínøs Gerais publicam

material sobre o 6o Cupping de Café Solúvel, realizado pela Associação Brasileira da Indústria

de Cafe Solúvel (Abics), no Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em Campinas, com o

objetivo de buscar apadronização de uma metodologia global de avaliação sensorial para o

produto.

Segundo o texto, participaram dos trabalhos especialistas de todas as indústrias do segmento

em operação no Brasil, como 3 Corações, Nestlé, Native, Realcafe, Suplicy Cafes Especiais,

JDE, Cia. Cacique, Mellita, Cia. Iguaçu e Cocam, além do próprio Ital e do Sindicato da

Indústria de Cafe do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP).

Fotha da Terra, Programn Centírìos Logístícos e Feíras Industríaís também publicam

material sobre o evento "Tendências e Desafios da Indústria: Tecnologia, Processos e

Embalagens", que abordou inovação, alimentos, economia circular e rastreabilidade,

promovido pela Abimaq - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, em São Paulo'

O diretor de Assuntos Institucionais do Ital, Luis Madi, é citado como participante do primeiro

painel, no qual traçou um cenário do setor, destacando a importância de debater embalagens

dentro da indústria de produtos alimentares. "O Brasil tem grande potencial para o

desenvolvimento de alimentos e bebidas processados, o que está diretamente ligado ao setor de

embalagens", afirma.

pontos positivos: O texto do UOL apresenta o Ital como referência de informações

Expõe o instituto como parceiro de eventos importantes dos segmentos nos quais esta

envolvido
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Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir informações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação.
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Revistø Cøfeícultura fambém publica material sobre o 6o Cupping de Café Solúvel, realizado

pela Associação Brasileira da Indústria de Cafe Solúvel (Abics), no Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), em Campinas, com o objetivo de buscar apadronização de uma metodologia

global deavalíação sensorial para o produto.

Segundo o texto, participaram dos trabalhos especialistas de todas as indústrias do segmento

em operação no Brasil, como 3 Corações, Nestlé, Native, Realcafe, Suplicy Cafes Especiais,

JDE, Cia. Cacique, Mellita, Cia. Iguaçu e Cocam, além do próprio ltal e do Sindicato da

Indústria de Cafe do Estado de São Paulo (Sindicafe-SP).

Pontos positivos: O Instituto é mostrado como referência em análise e padronização para o

setor

Risco à imagem: Não há,

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parceúas com os departunentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir informações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação. Também é possível sugerir porta-voz para falar

sobre a metodologia criada.
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2A+ Farma, 2A+ Alimentos, 2A+ Cosmética e Guía do Grdjïco também publicam material

sobre o evento "Tendências e Desafios da Indústria: Tecnologia, Processos e Embalagens", que

abordou inovação, alimentos, economia circular e rastreabilidade, promovido pela Abimaq -
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, em São Paulo.

O diretor de Assuntos Institucionais do ltal, Luis Madi, é citado como participante do primeiro

painel, no qual traçou um cenário do setor, destacando a importância de debater embalagens

dentro da indústria de produtos alimentares. "O Brasil tem grande potencial para o

desenvolvimento de alimentos e bebidas processados, o que está diret¿mente ligado ao setor de

embalagens", afirma.

Pontos positivos: Apresenta o Ital como parceiro de eventos importantes dos segmentos nos

quais está envolvido; apresenta a fala de um porta-voz da entidade.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta para falar sobre as tendências no segmento

de embalagens para alimentos e a questão ambiental como tônica nas pesquisas do ltal.

Desenvolver parcerias com os departamentos de comunicação de eventos nos quais o Ital vai

participar para incluir informações sobre o lnstituto em seus respectivos materiais de

divulgação.
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Indústrìø 4,0 tambem publica material sobre o evento "Tendências e Desafios da Indústria:

Tecnologia, Processos e Embalagens", que abordou inovação, alimentos, economia circular e

rastreabilidade, promovido pela Abimaq - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, em

São Paulo.

O diretor de Assuntos Institucionais do Ital, Luis Madi, é citado como participante do primeiro

painel, no qual traçou um cenário do setor, destacando a importância de debater embalagens

dentro da indústria de produtos alimentares. "O Brasil tem grande potencial para o

desenvolvimento de alimentos e bebidas processados, o que está diret¿mente ligado ao setor de

embalagens", afirma.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência e também parceiro de eventos importantes dos

segmentos nos quais está envolvido.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta para falar sobre as tendências no segmento

de embalagens para alimentos e a questão ambiental como tônica nas pesquisas do ltal.

Desenvolver parcerias com os departamentos de comunicação de eventos nos quais o ltal vai

participar para incluir informações sobre o Instituto em seus respectivos materiais de

divulgação.
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Pdgína Rural publica release informando que 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 conserya com a mesma

capacidade de frascos tradicionais.

Segundo o texto, a novatecnologia apresentavantagens aos produtores, como redução no tempo

de processamento térmico com consequente redução do consumo de energia e menor peso s

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

com a lata.

Alímentos Zero também publica material sobre o congresso que se realiza simultaneamente à

segunda edição da ANUFOOD Brazil - Feira Internacional Exclusiva para Alimentos e

Bebidas, em São Paulo.

Com a curadoria da FGV Projetos, o evento reúne especialistas do mercado e do governo para

orientar a indústria de alimentos e bebidas sobre o que as pessoas desejarão consumir nos

próximos anos. A abertura do painel "Tendências no Consumo de Alimentos" ftca a cargo de

Luis Madi, diretor do ltal. Entre os outros palestrantes estão a ministra da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, Tereza Cristina, e o economista e ex+ninistro da Fazenda e ex-presidente do

BNDES Joaquim Levy.

Revístø Cafeícullur¿ tambérn publica material sobre o 60 Cupping de Café Solúvel, realizado

pela Associação Brasileira da Indústria de Cafe Solúvel (Abics), no Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), em Campinas, com o objetivo de buscar a padronização de uma metodologia

global de avaliação sensorial para o produto.

Segundo o texto, participaram dos trabalhos especialistas de todas as indústrias do segmento

em operação no Brasil, cotno 3 Corações, Nestlé, Native, Realcafe, Suplicy Cafes Especiais,

JDE, Cia. Cacique, Mellita, Cia. Iguaçu e Cocam, além do próprio Ital e do Sindicato da

Indústria de Cafe do Estado de São Paulo (Sindicafe-SP).

Pontos positivos: Apresenta ao público urn projeto inovador desenvolvido pelo Ital. As dernais

reportagens apontam o Instituto como referência nos setores em que atua.

Risco à imagem: Não há.
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Ações de assessoria de imprensar Distribuição de pauta sobre a embalagem de palmito

desenvolvida pelo Ital.

Desenvolver parcerias com os departamentos de comunicação de eventos nos quais o Ital vai

participar para incluir informações sobre o Instituto em seus respectivos materiais de

divulgação.
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Data¡ 01/03

Revísta Plústico Moderno trás reportagem do setor de embalagens no Brasil , diz o texto, que

especialistas acreditam que até 2024 a produção deve crescer em torno de l,60/o ao ano. O

material informa que em 2018, de acordo com a Associação Brasileira de Embalagens (Abre),

o setor movimentou R$ 78,5 bilhões. O plástico representa 40% do total produzido,

respondendo por R$ 31,4 milhões do faturamento.

A matéria cita encontro promovido em fevereiro pela Abimaq, do qual participou Luis Madi,

diretor do ltal, que avaliou que esses números apresentam grande potencial de crescimento. Na

opinião de Madi, 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.

Pontos positivos: Apresenta o Ital e seu porta-voz como referências para o setor de embalagens

no País.

Risco à imagem: Não há risco aparente. Exceto se o ltal for associado à questão da necessidade

de reduçäo das embalagens plásticas, uma demanda recorrente dos ambientalistas.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre as novidades em embalagens

desenvolvidas pelo ltal. Se possível, incluir inovações que denotem preocupação com o meio

ambiente. Oferecer entrevistas de porta-vozes que participem de encontros como o da Abimaq

aosjomalistas que estejam cobrindo o evento.



Data:02103

O colunista José Luiz Tejon, do site da Jovem Pun, discorre sobre o fato de que, na era pós-

coronavírus, vamos precisar explodir mitos levianos sobre a saudabilidade de alimentos e suas

certificações e rastreabilidade legais.

Tejon conta que, na Jovem Pan, jâ realizaram o Fórum "Alimentos, Mitos e Fatos" e

convocar¿Ìm o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), de Campinas, para a comunicação

Jovem Pan e Ital, alimento brasileiro, saudável e legal.

O site Fala PB divulga nota de esclarecimento sobre matéria do dia 18/02 no Portal Acontece

Botucutu, intitulada "Análise em laboratório encontra 45 mil bactérias e 9,7 mll fungos em

latinha de bebida", apontando informação da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de

Alumínio (Abralatas) de que "não são conhecidos quaisquer registros oficiais, no Brasil ou no

exterior, de incidentes ou mesmo de simples contaminação de pessoas atribuídos a latas para

bebidas".

O materialtambém cita que estudos do Centro de Tecnologia deBmbalagem (Cetea) doltal

demonstraram que a lata apresenta boas condições higiênico-sanitárias, absolutamente

condizentes com as mais rigorosas exigências dos órgãos de f,rscalização.

O site Fonte Centrøl de Notíciøs publica texto em que é abordado o estudo 'Milk andHealth",

divulgado pelo New England Journal of Medicine, que o consumo de leite e derivados aumenta

o risco de câncer e outras doenças. O texto considera que não há consenso sobre o assunto, que

também foi abordado no site do dr. Dráuzio Varella, no qual a pesquisadora do Ital Patrícia

BlumerZacarchenco, que hámais de 18 anos estuda o alimento, fez apontamentos sobre o tema.

Púgina Rural publica texto sobre a aula magna ministrada pelo presidente da Embrapa, Celso

Luiz Moretti, no curso da Pós-Graduação em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no

Agronegócio do Instituto Biológico. O ltal é citado quando o material explica que a Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), por meio de seus institutos de pesquisa,

oferece cinco programas de pós-graduação.

Votunews replicamaterial publicadono Portul do Governo do Estado de São Paulo sobre nova

tecnologia de embalagens flexíveis desenvolvida pelo Italpara o acondicionamento do palmito

em conserva com a mesma capacidade de frascos tradicionais. O texto diz que o projeto,

intitulado "Desenvolvimento de tecnologia para processamento de em conserv

/-
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acidificada, acondicionada em embalagens flexíveis compostas por diferentes polímeros", teve

inicio em 2013 e foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp). O material sobre a nova tecnologia t¿mbém foi publicado no portal do Investe SP,

agência de investimentos do governo paulista.

Pontos positivos; Reportagens tratam o Ital como fonte segura de informação e um grande

centro de pesquisa e inovação

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: No caso das reportagens sobre saudabilidade dos alimentos

e da reportagem sobre o estudo "Milk and Health", divulgado pelo New England Journal of

Medicine, colocar os pesquisadores do Ital à disposição dos veículos que repercutiram os temas.

Em relação às reportagens sobre embalagens, pegar como gancho a embalagem desenvolvida

para o palmito e sugerir pauta sobre o Cetea, o rigor de suas pesquisas e as novidades para o

futuro das embalagens.
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Segs publica material sobre a realização do evento "Tendências e Desafios da Indústria:

Tecnologia, Processos e Embalagens", em São Paulo, pela Abimaq, em fevereiro, para discutir

a indústria de embalagens no País. O texto destaca a participação de Madi no primeiro painel e

trazwna fala do diretor em que diz que "o Brasil tem grande potencial para o desenvolvimento

de alimentos e bebidas processados, o que está diretamente ligado ao setor de embalagens".

Investe ,SP publica material institucional sobre nova tecnologia de embalagens flexíveis

desenvolvida pelo Ital para o acondicionamento do palmito em conserva com a mesma

capacidade de frascos tradicionais. O texto diz que o projeto, intitulado "Desenvolvimento de

tecnologia para processamento de palmito em conserva acidificada, acondicionada em

embalagens flexíveis compostas por diferentes polímeros", teve início em 2013 e foi financiado

pela Fapesp.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nesse segmento de mercado.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprenså: Usando como gancho a nova embalagem desenvolvidapara

o palmito, sugerir pauta sobre o Cetea, o rigor de suas pesquisas e as novidades para o futuro

das embalagens.
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O Regíonal publica material institucional sobre nova tecnologia de embalagens flexíveis

desenvolvida pelo Ítal para o acondicionamento do palmito em conserva com a mesma

capacidade de frascos tradicionais. O texto diz que o projeto, intitulado "Desenvolvimento de

tecnologia para processamento de palmito em conserva acidificada, acondicionada em

embalagens flexíveis compostas por diferentes polímeros", teve início em 2013 e foi financiado

pela Fapesp.

O site da Embrupø publica material institucional sobre a participação da empresa pública de

pesquisa na segunda edição da ANUFOOD Brazil, em São Paulo. O material lista as unidades

da Embrapa que estarão no evento e apresenta alguns dos projetos que serão expostos na feira.

O texto cita parceria da Embrapa Meio-Norte com o Ital para melhorar a qualidade nutricional

de biscoitos que têm como base a farinha de feijão-caupi.

Instituto de Pescø e Msìs,Sa7ø publicam release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre como a competência feminina impacta o desenvolvimento

científico e o agronegócio, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, mostrando algumas

conquistas lideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta)

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é citada Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do ltal,

cargo que ocupa desde 2019 e onde atua há mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: Apresenta ao público um projeto desenvolvido pelo ltal. Ainda que não tenha

muito destaque no conjunto do material, é positivo que a Embrapa divulgue a parceria com o

Ital. Por ftm, a reportagem sobre as pesquisadoras do Ital demonstra o respeito pelo trabalho

feminino no Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o Ital vai participar para incluir informações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação. Aproveitar a efeméride do Dia Internacional das
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r^ ?uMulheres para desenvolver para progrrimas de TV uma pautasobre o trabalho das pesquisadoras

do Instituto. Explorar apautatambém nos canais de comruricação internos do Instituto.
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Pógìna Rural e Agrosoft Brøsil replicam material institucional da Embrapa sobre a

participação da empresa pública de pesquisa na segunda edição da ANUFOOD Brazil, em São

Paulo. O material lista as unidades da Embrapa que estarão no evento e apresenta alguns dos

projetos que serão expostos na feira. O texto cita parceria da Embrapa Meio-Norte com o Ital

para melhorar a qualidade nutricional de biscoitos que têm como base a farinha de feijão-caupi.

Revísta A Granja e C&O Agro também publicam release da Secretaria de Agricultura e

Abastecirnento do Estado de São Paulo sobre como a competência feminina impacta o

desenvolvimento científico e o agronegócio, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres,

mostrando algumas conquistas lideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Apta).

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é citada Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do ltal,

cargo que ocupa desde 2019 e onde atuahâ mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: Ainda que não tenha muito destaque no conjunto do material, é positivo que

aBmbrapa divulgue a parceria com o ltal. Por frm, a reportagem sobre as pesquisadoras do ltal

demonstra o respeito pelo trabalho feminino no Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Desenvolver parcerias com os departamentos de

comunicação de eventos nos quais o ltal vai participar para incluir informações sobre o Instituto

em seus respectivos materiais de divulgação. Aproveitar a efeméride do Dia Internacional das

Mulheres para desenvolver para programas de TV uma pauta sobre o trabalho das pesquisadoras

do Instituto. Explorar a pauta também nos canais de comunicação internos do Instituto.
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FM Metropolítanø Onlíne publica release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, divulgado ainda no Portal do Governo do Estado de São Paulo, sobre

como a competência feminina impacta o desenvolvimento científico e o agronegócio, em alusão

ao Dia Internacional das Mulheres, mostrando algumas conquistas lideradas pelas servidoras

da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é cit¿da Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do ltal,

cargo que ocupa desde 2019 e onde atua há mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: Mostra a importância do trabalho feminino no ltal

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a efeméride do Dia Intemacional das Mulheres

para desenvolver para programas de TV uma pauta sobre o trabalho das pesquisadoras do

Instituto. Explorar a pauta também nos canais de comunicação internos do Instituto.
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Míx Vale, Rolím Notícias, SBNotícias e Folha Metropolítanø publicarn release da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, divulgado ainda no Portal do Governo

do Estødo de São Pøulo, sobre como a competência feminina impacta o desenvolvimento

científico e o agronegócio, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, mostrando algumas

conquistas lideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

(Apta).

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é, citada Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do ltal,

cargo que ocupa desde 20119 e onde atua há mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: Mostra a importância do trabalho feminino no ltal.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a efeméride do Dia Internacional das Mulheres

para desenvolver para programas de TV uma pauta sobre o trabalho das pesquisadoras do

Instituto. Explorar apautatambém nos canais de comunicação internos do Instituto.
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Fonte Centrøl de Notícías, Acontece Botacatu e ZI Portal de Notícr'øs também publicam

release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre como a

competência feminina impacta o desenvolvimento científico e o agronegócio, em alusão ao Dia

Internacional das Mulheres, mostrando algumas conquistas lideradas pelas servidoras da

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é citada Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfaçäo o desafio de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do ltal,

cargo que ocupa desde 2019 e onde atua há mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: Mostra a importância do trabalho feminino no ltal.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a efeméride doDialntemacional das Mulheres

para desenvolver para programas de TV uma pauta sobre o trabalho das pesquisadoras do

Instituto. Explorar a pauta também nos canais de comunicação internos do Instituto.
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Revísta Rural também publica release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo sobre como a competência feminina impacta o desenvolvimento científico e o

agronegócio, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, mostrando algumas conquistas

lideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é citada Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfação o desaflro de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do Ital,

cargo que ocupa desde 2Aß e onde atua há mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Jornøl Integração e Revísta Cultura e Cídødønía publicam material sobre o congresso que se

realiza simultaneamente à segunda edição da ANUFOOD Brazil - Feira Internacional

Exclusiva para Alimentos e Bebidas, em São Paulo, no dia do início do evento.

Com a curadoria da FGV Projetos, o evento reúne especialistas do mercado e do governo para

orientar a indústria de alimentos e bebidas sobre o que as pessoas desejarão consumir nos

próximos anos. A abertura do painel "Tendências no Consumo de Alimentos" ftça a cargo de

Luis Madi, diretor do ltal.

Pontos positivos: Mostra a importância do trabalho ferninino no ltal.

O material mostra que o Instituto é parte relevante de grandes eventos do setor de alimentos e

bebidas no País.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de Ímprensa: Considerando que os temas já foram alvo de matérias em

outros veículos e por dias seguidos, reiteramos as sugestões feiøs anteriormente.
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Instltuto de Pesca também publica release da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre como a competência feminina impacta o desenvolvimento científico

e o agronegócio, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, mostrando algumas conquistas

Iideradas pelas servidoras da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

Entre os exemplos de pesquisadoras dos institutos da Apta é citada Eloísa Garcia, que encara

com grande satisfação o desafio de ser a primeira mulher no posto de diretora-geral do ltal,

cargo que ocupa desde 2019 e onde atua há mais de 35 anos. O texto destaca ainda que todos

os seis centros técnicos do Instituto são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: Mostra a importância do trabalho feminino no ltal.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que o tema já foi alvo de matéria em outros

veículos e por dias seguidos, reiteramos as sugestões feitas anteriormente.
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O porøl da Assocìøção Brusileíru dø Indústtíø de Allmentos (Ablø) publica texto sobre o

congresso "Indústria de Alimentos 2030: ações transformadoras em valor nutricional dos

produtos, sustentabilidade da produção e transparência na comunicação com a sociedade",

promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), instituto de pesquisa científica do

Governo do Estado de São Paulo, realizado na ANUFOOD Brazil, na capital paulista.

Luis Madi afirma que o estudo "Indústria de Alimentos 2030", lançado pelo Ital durante o

evento, apresenta uma "grande variedade de iniciativas de 17 empresas do setor, que

demonstram investimentos significativos çm mudanças positivas em dez áreas consideradas

estratégicas".

O texto informa ainda que oito empresas do setor de alimentos apresentaram cases de sucesso

durante o çongresso, cujos temas foram divididos de acordo com o estudo lançado pelo ltal:

Aumento do Valor Nutricional, com cases da Danone e Nestlé; Sustentabilidade da Produção,

com cases da General Mills, Cargill e Unilever; e Transparência e Responsabilidade social na

Comunicação, com cases da BRF, Coca-Cola e McDonald's.

Pontos positivosr Mostra o protagonismo do Instituto dentro do evento; divulgação do estudo

lançado pelo Ital.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o futuro da alimentação e as pesquisas

desenvolvidas pelo Ital em torno do tema.
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Revístø Analytícøtambém publica texto sobre o congresso "Indústria de Alimentos 2030: ações

transformadoras em valor nutricional dos produtos, sustentabilidadc da produção e

transparência na comunicação çom a sociedade", promovido pelo Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), instituto de pesquisa científica do Govemo do Estado de Sâo Paulo, realizado

na ANUFOOD Brazil, na capital paulista.

Luis Madi afirma que o estudo "Indústria de Alimentos 2030", lançado pelo Ital durante o

evento, apresentâ uma o'grande variedade de iniciativas de 17 empresas do setor, que

demonstram investimentos significativos em mudanças positivas em dez áreas consideradas

estratégicas".

O tcxto informa ainda que oito empresas do setor de alimentos apresentaram cases de sucesso

durante o congfesso, cujos temas foram divididos de acordo com o estudo lançado pelo Ital:

Aumento do Valor Nutricional, com cases da Danone e Nestlé; Sustentabilidade da Produção,

com cases da General Mills, Cargill e Unilever; e Transparência e Responsabilidade social na

Comunicação, com cases da BRF, Coca-Cola e McDonald's.

Pontos positivos: Mostra o protagonismo do Instituto dentro do evento; divulgação do estudo

lançado ploltal.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o futuro da alimentação e as pesquisas

desenvolvidas pelo Ital em tomo do tema.
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Artigo de Juliana Fronckowiak Geitens para O foío e O Trígo comenta apresentaçáo realizada

durante ANUFOOD Brazil 202A com destaque para a fala de Márcia Terra, diretora da

Sociedade Brasileira dc Alimentação e Nutrição (Sban), de que o'do mesmo jeito que tem o

super size (grandes tamanhos), eu também posso emagfecer no McDonald's". A autora ressalta

que a entidade tem, entre os principais apoiadores, empresas como Coca-Cola, Unilever, Nestlé,

Herbalifc e Cargill, assim como o fato de o evento ter tido uma programação de debates nos

quais desfilaram algumas das teses mais reconentes das fabricantes de ultraprocessados.

Juliana enfatiza que três organizações ligadas a essas empresas dialogam em torno dessas teses,

incluindo aí o ltal, juntamente com a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e o

International Life Sciences Institute (ILSI), que, segundo ela, "são habitués em encontros

financiados pelas corporações do setor".

Ela também destaca no texto a fala de Luis Madi no evento, na qual o representante do Ital

criticou o Guia Alimentar para a População Brasileira, documento oficial do governo

brasileiro que aponta aspectos negativos dos alimentos ultraprocessados. Madi disse ser

necessário 'tirar o fanatismo religioso do sistema alimentat'', confrontando dados científicos e

técnicos com o que chamou de oocrençd', além de ter afirmado ser necessário um "sistema

regulatório mais ágil".

Pontos positivos: Não há; o texto é extremamente crítico em relação às entidades que

participaram do evento, as quais a autora considera que estão alinhadas diante dos interesses

dos grandes fabricantes da indústria de alimentos. A avaliação da autora também é bastante

crítica em relação aos posicionamentos de Luis Madi.

Risco à imagem: Há risco de o artigo repercutir em outros veículos e aumentar a polêmica em

torno da acusação feita ao Ital de estar a serviço da indústria alimentícia, deixando em segundo

plano o rico e sólido trabalho científico produzido pelo Instituto.

Ações de as¡essoria de imprensa: Sugerir ao veículo de imprensa entrçvista com Luis Madi

para que ele possa, de maneira clara,reafirmar que a posição do Ital é baseada na ciência e que

todo alimento produzido e beneficiado no Instituto tem como pnncípio garantir segtßança

alimentar.
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Póginn Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo referente à comemoração do Dia Mundial da Agricultura (20 de março),

em que são citadas as ações da pasta que envolvem o avanço do conhecimento científico e o

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

agropecuaria e o abastccimento.

Com relação ao Ital, o texto afirma que o Instituto realiza atividades de pesquisa,

desenvolvirnento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de

embalagem e de transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas e concentra

suas atividades em três áreas especializad¿s em tecnologia, ciência e qualidadde alimentos e

embalagens. Cita também que o órgão oferece serviços de consultoria, capacitação e análise

para empresas, çom garanriade isørção e competência.

Pontos positivos: O tcxto apresenta as atividades realizadas pelo ltal, no avanço do

conhecimento científico e de desenvolvimento de novas tecnologias Wra o setor da

alimentação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porta-voz para falar às rádios sobre o rico trabalho

de pesquisa desenvolvido pelo Instituto, que oferece soluções para toda a cadeia da produção

de alimento, do campo à indústria.
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CargoNews também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo referente à comemoração do Dia Mundial da

Agricultura (20 de março), em que são cítadas as ações da pasta que envolvem o avanço do

conhecimento científiço e o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de produção, a

extensão rural, a defesa agropecuária e o abastecimento.

Com relação ao ltal, o texto aftrma que o Instituto rcaliza atividades de pesquisa,

desenvolvimentoo assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de

embalagem e de transformação, conservação e sçgurança de alimentos e bebidas e concentra

suas atividades em três áreas especializadas em tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e

embalagens. Cita também que o órgão oferece serviços de consultoria, capacitação e análise

para empresas, çom garantia de isenção e competência.

Pontos positivos: O texto apresenta as atividades realizadas pelo ltal, no avanço do

conhecimento científtco e de desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de

alimentação.

Risco à imagemr Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porüa-voz para falar a mídia sobre o rico trabalho

de pesquisa desenvolvido pelo Instituto, que oferece soluções para toda a cadeia da produção

de alimento, do campo à indústria.
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,4manhece¡ também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo referente à comemoração do Dia Mundial da

Agricultura (20 de março), em que são citadas as ações da pasta 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.

Com relação ao ltal, o texto afirma que o Instituto realiza atividades de pesquisa,

desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de

embalagem e de transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas e concentra

suas atividades em três áreas especializadas em tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e

embalagens. Cita também que o órgão oferece serviços de consultona, cap.sitação e análise

para empresas, com garantia de isenção e competência.

Pontos positivos: O texto apresenta as atividades realizadas pelo Ital, no avanço do

conhecimento científico e de desenvolvimento de novas tecnologias para o setor.

Risco à Ímagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Convidar a imprensa para conhecer o rico trabalho de

pesquisa desenvolvido pelo Instituto, que oferece soluções para toda a cadeia, do campo à

indústria. Através de uma visita monitorada por um dos pesquisadores do ltal.
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Segs também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo referente à comemoração do Dia Mundial da Agricultura (20 de março),

em que são citadas as ações da pasta 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.

Com relação ao ltal, o texto afirma que o Instituto realiza atividades de pesquisa,

desenvolviürento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de

embalagem e de transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas e concentra

suas atividades em três áreas especializadas em tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e

embalagens. Cita também que o oryäo oferece serviços de consultori a, capacitação e análise

para empresas, com garantia de isenção e competência.

Meu Díø a Dla publica material sobre o evento "Tendências e Desafios da Indústria:

Tecnologia, Processos eBmbalagens", realizado pela Abimaq, em São Paulo, no dia 18 de

fevereiro, com a participação de especialistas da indústria para debater o tema.

No painel "Desafios e Tendências de Mercado", Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais

da ltal, apresentou os cenários da indústria de alimentos, bebidas e embalagens. "O Brasil

exporta quase 18% de alimentos industrializados para mais de 180 países, isso é muito positivo

para o País."

Segundo o texto, o evento também teve apresentações de represenúantes da Seara, Tetra Pak,

Braskem, Nokia,l{P,Instituto de Embalagens e Associação Brasileira de Automação.

Pdgína Rurql publica material institucional sobre o oferecimento de duas bolsas de pós-

doutorado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O subsídio é destinado a candidatos que

tenham concluldo o doutorado há menos de sete anos relacionado às áreas de estudo:

Microbiologia de Alimentos e Biologia Molecular e Aproveitamento de Subprodutos da

Indústria de Frutas e Hortaliças.

Além de apresentar os requisitos, condiçöes e áreas das bolsas, o texto trazttmexplicativo sobre

o ltal, que é uma instituição promotora de atividades de pesquisa, desenvolvimento, assistência
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tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas iireas de embalagem e de processamento,

conservação ç segurânça de alimentos e bebidas.

Pontos positivos: A apresentação as atividades realizadas pelo ltal, no avanço do conhecimento

científico e de desenvolvimento de novas tecnologias para o setor. Expõe o oferecimento de

bolsas e desenvolvimento de pesquisas.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre as inovações que saem do Cetea,

laboratório de embalagens do It¿I, e os desafios para o futuro.

Desenvolver parcerias com os departamentos de comunicação de eventos nos quais o Ital vai

pallnclpar para incluir informações sobre o Instituto em seus respectivos materiais de

divulgação.
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Instítuto de Pesca também publica material institucional da Secretaria dc Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo referente à comemoração do Dia Mundial da

Agricultura (20 de março), em que são cit¿das as ações da pasta 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.

Com relação ao ltal, o texto afirma que o Instituto realiza atividades de pesquisa,

desenvolvimento, assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de

embalagem e de transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas e concentra

suas atividades em três áreas especializadas em tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e

embalagens. Cita também que o órgão oferece serviços de consultoria, capacitação e análise

para empresas, com garantia de isenção e competência.

Pontos positivos: O texto apresenta as atividades realizadas pelo ltal, dentro de um avanço do

conhecimento científico e de desenvolvimento de novas tecnologias para o setor.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pauta sobre o rico trabalho de pesquisa

desenvolvido pelo Instituto, que oferece soluções para toda a cadeia produtiva de alimentos.
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Pdgìnø Raral publica material abordando as medidas de prevenção contra o coronavírus

tomadas pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegocios (Apta), da Secretaria de

Agrícultura c Abastecimento do Estado de São Paulo, com critérios que permitem a

continuidade dos serviços essenciais prestados pelas instifuições científicas relacionadas ao

setor dos agronegócios.

O texto informa que os seis institutos e 11 polos regionais de pesquisa da Apta fizeram uma

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

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

o número de pessoas circulantes em suas unidades.

Sobre o ltal, o material diz que também estão mantidas as atividades essenciais de pesquisa e

prestação de serviço para a indústria de alimentos e inclui uma fala da diretora-geral do

Instituto, Eloísa Garcia. "Nossa preocupação é não perder pesquisas científicas que estão sendo

conduzidas no Ital e finalizar os serviços tecnológicosjá 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."

Pontos positivos: Mostra a preocupação da entidade com relação a medidas protetivas quanto

ao coronavírus; a prgsença da porta-voz reforça esse ponto.

Risco à imagem: Näo há.

Ações de assessoria de Ímprensa: Explorar o tema nas redes proprietárias do Instituto,

atualizando o conteúdo à medida que os cenários se reconfiguram.
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Portal do Agronegóeío também publica material institucional sobre o oferecimento de duas

bolsas de pós-doutorado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo. O subsídio é destinado a candidatos

que tenham concluído o doutorado há menos de sete anos relacionado às áreas de estudo:

Microbiologia de Alimentos e Biologia Molecular e Aproveitamento de Subprodutos da

Indústria de Frut¿s e Horûaliças.

Além de apresentar os requisitos, condições e áreas das bolsas, o texto traz um explicativo sobre

o ltal, que é uma instituição promotora de 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.

InstÍtuto de Pescø, Datagro, Panøl Revlsta Safra, Notícíøs Agrlcoløs, AvíSite, O No¡tão,

Søfrø Agrìbusíness News, Agrokevendø e Pógínø Rurøl publicam material abordando as

medidas de prevenção çontra o caronavirus tomadas pela AgënciaPaulist¿ de Tecnologia dos

Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo,

com critérios que permitem a continuidade dos serviços essenciais prestados pelas instituições

científicas relacionadas ao setor dos agronegócios.

O texto informa que os seis institutos e 1l polos regionais de pesquisa da Apta fizeram uma

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

teletrabalho, principlmente aqueles que compõem o grupo de risco à doença, a fim de diminuir

o número de pessoas circulantes em suas unidades.

Sobre o ltal, o material diz que também estão mantidas as atividades essenciais de pesquisa e

prestação de serviço para a indústria de alimentos e inclui uma fala da diretora-geral do

Instituto, Eloísa Garcia. "Nossa preocupação é não perder pesquisas científicas que estão sendo

conduzidas no Ital e finalizar 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 cletrônicos e realizando as atividades

administrativas e de pesquisa na modalidade de teletrabalho."
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Pontos positivos: Apresenta uma das atividades da instituição, que é o oferecimento de bolsas

e desenvolvimento de pesquisas. Mostra a preocupação da entidade com relação a medidas

protetivas quanto ao coronavírus; a presença da porta-voz reforça esse ponto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Explorar o tema nas redes proprietiirias do Instituto,

atualizando o conteúdo à medida que os cenários se reconfiguram.
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Iwtítuto úe Pescø também publica material abordando as medidas de prevenção contra o

coronavírus tomadas pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo, com critérios que permitem

a continuidade dos serviços essenciais prestados pelas instituições científicas relacionadas ao

setor dos agronegócios.

O texto informa que os seis institutos e 1l polos regionais de pesquisa da Apta fîzeram uma

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

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

o número de pessoas circulantes em suas unidades.

Sobre o ltal, o material diz que também estão mantidas as atividades essenciais de pesquisa e

prestação de serviço para a indústria de alimentos e inclui uma fala da diretora-geral do

Instituto, Eloísa Garcia, "Nossa preocupação é não perder pesquisas científicas que estão sendo

conduzidas no Ital e frnalizar os serviços tecnológicosjá contratados pela indústria de alimentos

e que contam com os resultados do Instituto neste momento dc 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 modalid¿de de teletrabalho."

Pontos positivos: Mostra a preoçupação da entidade com relação a medidas protetivas quanto

ao coronavírus; a presença da porta-voz reforça esse ponto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Explorar o tema nas redes proprietárias do Instituto,

atualizando o conteúdo à medida que os cenários se reconflrguram.
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2A+ Alímenfos publica material institucional sobre o oferecimento de duas bolsas de pós-

doutorado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O subsídio é destinado a candidatos que

tenham concluído o doutorado há menos de sete anos relacionado às áreas de estudo:

Microbiologia de Alimentos e Biologia Molecular e Aproveitamento de Subprodutos da

Indústria de Frutas e Horûaliças.

Além de apresentar os requisitos, condições e áreas das bolsas, o texto traz um explicativo sobre

o Ital, que é uma instituição promotora de 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.

Pontos positivos: Apresenta uma das atividades da instituição, que é o oferecimento de bolsas

e desenvolvimento de pesquisas.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: O interesse da 2A+ Alimentos revela o espaço existente para

divulgação da rirea acadêmica do ltal çm outros veículos similares, em especial aos ligados a

universidades, tanto de Säo Paulo quanto fora das fronteiras do Estado. A pauta pode ainda ser

oferecida à Rádio USP, com a oferta de um porta-voz do Instituto.
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Ao afirmar que nas grandes crises surgem e crescem grandes soluções, em alusão a um

movimento de inovações tomando força no pós-coronavírus, o colunista José Luiz Tejon, do

sfte dafovemPøn,sugere que quem produzir ingredientes nutricionais para os alimentos estará

criando um novo e poderoso agronegócio. Com esse mote, o autor escreve sobre o projeto

Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentaveis (PBIS), realizado em

parceria entre Fapesp, Unicamp, USP, Ital, Apta e Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, um consórcio pré-competitivo, reunindo inteligência brasileira e

internacional.

Ele informa que 70Vo do investimento do projeto será do Governo do Estado de São Paulo e

30o/o da iniciativa privada, que poderá usufruir dos resultados da pesquisa, e que a sede fisica

será no ltal, em Campinas. E finaliza: "A Hora do Novo Agronegócio, plataforma

biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis. Procure no Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Itâl), A inovação já estii ali".

No mesmo dia, texto publioado no site da Cer¡ado Edíto¡a em que se critica o fato de o

agronegócio ser visto como o grande vilão em tudo, trechos do artigo de Tejon, informando a

procedência do site da Jovem Pan, säo replicados pa,ra mostrar que trrá setores da mídia e do

próprio agro querendo reverter essa situação. Assim, as partes em que o ltal aparece no texto

original são reproduzidas nesse material.

Pontos positivos: O Ital é citado como referência inovadora no agronegócio; oportunidade de

um projeto do Instituto serapresenüado a um público mais amplo.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Acionar colunistas de outros portais de audiência para

apresentar projetos e atividades do Ital que possrlm ser interessantes como temas de seus artigos.
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Folha de Macølha, Meío Norte e Pdgina Rural publicam material institucional no qual o

pesquisador ValdecirLuccas, que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal

Chocotec) do ltal, dest¿ca pontos a serem levados em consideração na compra e no consumo

do chocolate, tendo como gancho o período da Páscoa.

O especialista aborda a composição do alimento, as características do produto e os cuidados do

armazenamento em casa. '?áscoa 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 familia permite evitarmos o

desperdlcio, uma prática de consumo consciente", frnaliza.

O colunista José Luiz Tejon, do site dalovemPar, apresenta o desafio de transformar a ciência

em inovação aplicada, num contexto de reinicializar a economia no pós-coronavírus, edital para

tratar de um consórcio de pesquisa liderado pelo Instituto Biológico e apoiado pela Unesp de

Bofucatu e pela Fatec de Pompeia, que consiste na cooperação entre governo e empresários

para etransformação de pesquisas de alta qualidade na ërea de bioprodutos em soluções que

aumentem a competitividade e a produtividade dos produtores brasileiros.

No texto, Tejon cita que o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), o Instituto Biológico, o

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), o Instituto de Zootecnia (IZ), o Instituto de

Economia Agrícola (IEA) e o Instituto de Pesca têm hoje 823 projetos de pesquisa em

andamento.

Pontos positivos: Mostra o Cereal Chocotec como modelo e oltal como referência em projetos

de pesquisa.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevistas com especialistas do Cereal Chocotec

para pautas relacionadas ao consumo de chocolate na Páscoa em rádios e TVs; no caso da TV,

o especialista pode ir a lojas e mostrar como escolher os ovos de chocolate ou visit¿r uma

fábrica e contar os bastidores da fabricação do produto.
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Mercado de Cacøu e Terra Vìvø publicam material institucional no qual o pesquisador Valdecir

Luccas, que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital,

destaca pontos a serem levados em consideração na compra e no consumo do chocolate, tendo

como gancho o período da Páscoa.

O especialista aborda a composição do alimento, as características do produto e os cuidados do

aÍnazenatnento em casa. o'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 pratica de consumo consciente", ftnaliza.

Pontos positivos: Destaque para pesquisa do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate

(Cereal Chocotec) do ltal.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevistas com especialistas do Cereal Chocotec

para pautas relacionadas ao consumo de chocolate na Páscoa em TVs. O especialista pode ir a

lojas e mostrar çomo escolher os ovos de chocolate ou visitar uma fabrica e contar os bastidores

da fabricação do produto.
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Revístø Novø Famllía publica material institucional no qual o pesquisador Valdecir Luccas,

que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do ltal, destaca

pontos a serem levados em consideração na compra e no consumo do chocolate, tendo como

gancho o período da Páscoa.

O especialista aborda a composição do alimento, as características do produto e os cuidados do

aûnazenamento em çasa. "Pásçoa 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 prática de consumo conscien te", frnaliza.

Pontos positivos: Destaque para pesquisa do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate

(Cereal Chocotec) do lt¿l.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Além de buscar a audiência de massa com entrevistas em

rádio e TV, vamos oferecer um artigo de um pesquisador sobre ovos de chocolate, com

curiosidades e dicas.
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Jo¡nal de Fato também publica material institucional no qual o pesquisador Valdecir Luccas,

que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital, destaca

pontos a serem levados em consideração na compra e no consumo do chocolate, tendo como

gancho o período da Páscoa.

Pldstlco.coraår publica material sobre encontro promovido em fevereiro pela Abimaq, em São

Paulo, sobre as tendências e desafios da indústria de embalagens, do qual participou Luis Madi,

diretor do ltal. Para ele, o Brasil, para muitos visto como o celeiro do mundo, poderia se

transformar em supennercado do mundo, passando a oferecer um número bem mais

significativo de produtos processados.

ASDB Notícíqs replica material publicado em fevereiro no Portal do Governo do Estado de

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

no dia 1l daquele mês. O material taz urø declaração da pesquisadora do Ital Eloísa Garcia,

onde atua há mais de 35 anos e no qual desde 2019 ocupa o cargo de diretora-geral. "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.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência no setor tanto de alimentos quanto de

embalagens; mostra avalaraação do trabalho de pesquisadoras do Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Oferecer entrevista de porta-vozes do ltal próximo de datas

como, nesses casos, Páscoa e Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.
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C&O Agro publica material sobre a primeira defesa 100% online do Programa de Pós-

Graduação (PPG) em Ciência e Tecnologia de Alimentos do ltal, que ocorreu no dia 31 de

março em decorrência do período de isolamento social devido à covíd- 19. O mestrando Caetano

Troiani foi aprovado e receberá o título de mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

O trabalho desenvolvido por Troiani, com financiamento da Fapesp, teve como tema o

aproveitamento dc resíduos do processamento de manga para a elaboração de ingrediente de

alto valor nutricional a alimentação humana.

De acordo com otexto, os outros quatro programas de pós-graduação oferecidos pelos institutos

de pesquisa da Apta também passam por adaptações em seu funcionamento devido as medidas

de isolamento.

Pontos positivos: Mostra que o Ital está aberto para adaptações e inovações; oportunidade de

apresentar ao público um estudo realizado na instituição.

Risco de Imagem: Não há.

Ações de assessoria de ímprensa: Além da divulgação do tema por meios impressos, online e

TVs, com entrevista çom o mestrando e a orientadora.
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2A+ Alimenløs também publica material sobre a primeira defesa rcA% online do Programa de

Pós-Graduação (PPG) em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Ital, que ocoreu no dia 31 de

março em decorrência do perlodo de isolamento social devido à covid- 19. O mestrando Caetano

Troiani foi aprovado e receberá o título de mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

O trabalho desenvolvido por Troiani, com financiamento da Fapesp, teve como tema o

aproveitamento de resíduos do processamento de manga para a elaboração de ingrediente de

alto valor nutricional a alimentação humana.

De acordo com o texto, os outros quatro programas de pós-graduação oferecidos pelos institutos

de pesquisa da Apta também passam por adapøções em seu funcionamento devido as medidas

de isolamento.

Pontos positivos: Mostra que o ltal está aberto para adaptações e inovações; oportunidade de

apresentar ao público um estudo realizado na instituição.

Risco de Imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Além da divulgação do tema por meios impressos, onlne e

TVs, com entrevista com o mestrando e a orientadora.
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ComÍda na Mesø publica material institucional sobre o cafe, com informações sobre as

variedades da planta, os diversos tipos e dicas de como preparar a bebida. O texto diz que 90%

das variedades de cafe plantadas no Brasil foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico

(IAC), além de o It¿l ter um dos únicos laboratórios que certifïcam as bebidas oferecidas aos

consumidores brasileiros.

O pesquisador da Apta Daniel Gomes é quem dá as dicas panfazer um bom cafe

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência na certificação do cafe

Risco à imagem: Não há.

Ações de essessoria de imprensa; Pauta para o ptograma de TV Fantástico com o convite a

um barista prafazer uma visita ao laboratório do ltal e que ele interaja com os pesquisadores,

no estilo do quadro "Repórter por um dia".
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C&OAgro e RæíslaPress publicam material institucional sobre o cafe, com informações sobre

as variedades da planta, os diversos tipos e dicas de como preparar a bebida. O texto diz que

90% das variedades de cafe planûadas no Brasil foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico

(IAC), além de o Ital ter um dos únicos laboratórios que certificarn as bebidas oferecidas aos

consumidores brasileiros.

O pesquisador da Apta Daniel Gomes é quem dá as dicas parafazer um bom cafe,

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência na certificação do café.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessori¿ de imprensa: Sugerir a visita de influenciadores do segmento de bares e

restaurantes para conhecer o laboratório do Ital e como funciona o processo de certificação da

bebida.
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Notícías de Campínas, Famllia em Foca e Mìx Vale replicam material institucional, também

publicado no Portal do Governo do Estødo de São Pøulø, sobre o cafe, com informações sobre

as variedades da planta, os diversos tþos e dicas de como preparar a bebida. O texto diz que

90% dasvariedades de cafe plantadas no Brasil foram desenvolvídas pelo Instituto Agronômico

(IAC), além de o lt¿l ter um dos únicos laboratórios que certificam as bebidas oferecidas aos

consumidores brasileiros.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência na certificação do cafe.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Usar os canais proprietÍrios do ltal para divulgar o tema,

por meio de lives, cards para o Instagram e podcasts.
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Seu lornøL, Portal Prudentino, Møís Fscpressão, Sìntonlø Vìp e ATAtrføws publicam material

institucional sobre o café, com informações sobre as variedades da planta, os díversos tipos e

dicas de como preparar a bebida. O texto diz que 90% das variedades de cafe plantadas no

Brasil foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico (IAC), além de o Ital ter um dos únicos

laboratórios que certificam as bebidas oferecidas aos consumidores brasileiros.

Edøry News, Terra Vívø e Portøl Contæto publicam texto institucional com a dra. Adriana

Torres Silva Alves, diretora técnica e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

de Laticínios do ltal, explicando o que são probióticos e seus beneficios parua saúde.

Agronews publica material com oito curiosidades sobre a soja, como, por exemplo, a origem,

como chegou ao Brasil e quais são os Estados maiores produtores de soja. O texto fiaz a

explicação do biólogo e doutor em genética de microrganismos Airton Vialta, do Ital e

apresenta o shoyo, molho feito com a soja fermentada.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência na certificação do café e na ëtrea dç laticínios.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta para râdios com a sugestão dos beneficios dos

probióticos paraa saúde. Apresentando como fonte a pesquisadora Adriana Torres Silva Alves.

Preparar materiais com a ajuda dos pesquisadores do Ital com curiosidades sobre alimentos

diversos, no formato de lista, çomo pautaa portais, sites e blogs.
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Campo e Negócíos publica texto institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo tendo como mote a comemoração do Dia da Terra, em22 de abril, com

ações estimuladas por seus órgãos e listadas no Earth Day Challenge. Entre as principais áreas

de atuação está a transferência e difusão de conhecimento técnico-científico por meio da Apta

e de seus seis institutos de pesquisa.

O material destaca que na área de sustent¿bilidade na produção de alimentos e consumo

consciente está o ltal, que contribui com empresas e instituições na condução de questões

ambientais. A diretora-geral da instituição, Eloísa Garcia, ressalta a necessidade de ações

integradas entre o poder público, o setor privado e os cidadãos.

Guía Løt publica texto institucional com a dra. Adriana Torres Silva Alves, diretora técnica e

pesquisadora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Laticínios do ltal, explicando o que

são probióticos e seus beneficios para a saúde.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência naâreade laticínios e de questões ambientais.

Risco à Ímagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevistas de porta-vozes para falar em época de

efemérides como o Dia da Terra.

Apresentar a pesquisadora Adriana Torres Silva Alves como fonte sobre o tema dos beneficios

dos probióticos para a saúde.
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Terra Wva e Portal Cot tøcto publicam entrevist¿ sobre a importância do uso das protelnas do

leiæ no sistema imunológico com a dra. Leila Maria Spadoti, pesquisadora do Centro de

Pesquisa e Desenvolvimento de Laticínios do ltal, uma das autoras de artigo sobre o tema.

Segundo a pesquisadora, tais compostos aumentam a resposta imunológica, contribuindo para

a proteção do organismo.

Pontos positivos: Publicidade sobre mais um segmento de pesquisa do instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Apresentar como fonte de informação, no segmento de

nutrição, a pesquisadora Leila Maria Spadoti.
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A. Rælstø Plóstíco Moderno publica artigo de Miguel Bahiense, presidente da Plastivída -
Instituto Socioambiental dos Plásticos, sobre as qualidades do uso do EPS, poliestireno

expandido, mais conhecido pela marca comercial isopor, cujo viés sustentável, segundo ele, é

uma característica que destaca o produto.

De acordo com o articulista, o EPS proporciona economia de energia, sua produção não emite

gases CFC, não propicia a emissão de VOC (compostos orgânicos voláteis), além de ser 100%

reciclável. Bahiense aponta ações da Plastivida, como orientação para catadores e cooperativas

e o desenvolvimento depublicações, como o livroPS, XPS e EPSpara Contato comAlimentos,

baseado em relatório desenvolvido pelo Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do ltal.

Pontos positivos: Mostra que o Ital é referência para publicações especializadas.

RÍsco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir que representantes de entidades que desenvolvam

projetos çom os quais o Ital esteja relacionado escrevam artigos para revistas especializadas.
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Agrolink, Prúgina Rural e DaÍagro publicam material institucional sobre métodos de

processamento de alimentos permitirem maior conservação e disponibilidade dos produtos

durante o ano todo, com base em informações das pesquisadoras do lt¿l Fiorella Dantas e Sílvia

Dantas.

De acordo com as especialistas, o princípio basico das tecnologias de conservação é conter ou

eliminar micro-organismos deterioradores dos alimentos, seja destruindo ¿rs células

microbianas, eliminando uma ou mais das condições favoráveis ao seu desenvolvimento, seja

adicionando ao produto substá.ncias que impeçam sua multiplicação. Além da conservação do

alimento em si, Fiorella e Sílvia informam que o processamento de alimentos contribui em

outros aspectos, como a redução do desperdício e o melhor aproveitamento dos alimentos, o

que, por exemplo, diminui o impacto ambiental e possibilita a disponibilidade de alimentos

sazonais nas variad¿s épocas do ano.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência Wra a prestação de um serviço para a

comunidade.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Por se tratar de um tema de utilidade pública, Fiorella

Dantas e Sílvia Dantas podem ser indicadas a programas de rádio e TV para falar sobre o

assunto.
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Revísta AnøIytíca e Sucesso no Cømpotambém publicam material institucional sobre métodos

de processamento de alimentos permítirem maior conservação e disponibitidade dos produtos

durante o ano todo, com base em informações das pesquisadoras do It¿l Fiorella Dantas e Sílvia

Dantas.

De acordo com as especialistas, o princípio bßco 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, seja

adicionando ao produto substâncias que impeçam sua multiplicação. Além da consçrvação do

alimento em si, Fiorella e Sílvia informam que o processamento de alimentos contribui em

ouffos aspectos, como o melhor aproveitamento dos alimentos, o que, por exemplo, diminui o

impacto ambiental e possibilita a disponibilidade de alimentos sazonais nas variadas épocas do

ano.

pontos positivos: Mostra o ltal como referência para a prestação de um serviço paru a

comunidade.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Por se tratar de um tema de utilidade pública, Fiorella

Dantas e Sílvia Dantas são fontes para progrumas de rádio e TV para falar sobre o assunto.
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Agrolínk e PdgÍna Rarøl publicam texto institucional que trata da consulta pública da Anvisa

sobre a regulamentação de produtos alimentícios integrais, então aberta até 15 de junho, que

faz partn de uma série de atividades conduzidas pela Agência para estabelecer requisitos

sanit¡irios para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos.

Segundo o material, o tema çonsta das agendas regulatórias 2015-2016 e 2017-2020. Em 2016,

foi criado o grupo de trabalho de alimentos integais, que teve a contribuição do ltal, por meio

da expertise de pelo menos 15 anos da equipe de pesquisadores do Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

De acordo com a pesquisadoraElizabethNabeshima, que representa o Ital nas discussões, estão

sendo detalhadas as fontes de grãos e a porcentagem mínima para que o produto seja

considerado integral, o que possibilita a disponibilização de produtos padronizados ao

consumidcr, entre outras ações.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência para o desenvolvimento de marcos

regulatórios.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Apresentar a pesquisadora Elizabeth Nabeshima como fonte

para rádios, especialmente no interior do Estado, o que alcançariao público que pode contribuir

paraa consulta pública.
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2,4+,\hímentos e Food Innovøtíontambém divulgaram texto institucional que trata da consulta

pública da Anvisa sobre a regulamentação de produtos alimentícios integrais, então abefia até

15 de junho, que faz parte de uma série de atividades conduzidas pela Agência para estabelecer

requisitos sanit¿írios para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos.

Segundo o material, o tema consta das agendas regulatórias 2015-2016 e2017-2020. Em 2016,

foi criado o grupo de trabalho de alimentos integrais, que teve a contribuição do ltal, por meio

da expertise de pelo menos 15 anos da equipe de pesquisadores do Ccntro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

De acordo com a pesquisadora Elizabeth Nabeshima, que represent¿ o Ital nas discussões, estão

sendo det¿lhadas as fontes de grãos e a porcentagem mínima para que o produto seja

considerado integral, o que possibilita a disponibilnaçáo de produtos padronizados ao

consumidor, entre outras ações.

Pontos positivos: Mostra o Ital çomo referência para o desenvolvimento de marcos

regulatórios.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensal Novamente propomos que a pesquisadora Elizabeth

Nabeshima seja apresentada como fonte de informaçäo a grande imprensa, rádios, TVs e

impressos para falar sobre as diversas fases ç curiosidades do processo de regulamentação de

produtos, em especial os integrais, e qual o rigor envolvido nesse processo.
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Portøl úo Agrcnegócr¿ também publica texto institucional que trata da consulta pública da

Anvisa sobre a regulamentação de produtos alimentícios integrais, então aberta até l5 de junho,

qve faz parte de uma série de atividades conduzidas pela Agência para estabelecer requisitos

sanitários para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos.

Segundo o material, o tema consta das agendas regulatórias 2015-201 6 e2017-2020. Em 2016,

foi criado o grupo de trabalho de alimentos integrais, que teve a contribuição do ltal, por meio

da expertise de pelo menos 15 anos da equipe de pesquisadores do Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec). A pesquisadora Elizabeth Nabeshima representa o Ital

nas discussões.

Coopaùap Sementes também publica material com oito curiosidades sobre a soja, como, por

exemplo, a origem, como chegou ao Brasil e quais são os Estados maiores produtores de soja.

O texto traz a explicação do biólogo c doutor em genética de microrganismos Airton Vialta, do

Ital, de que o shoyo é molho feito com a soja fermentada.

Pontos positivosr Mostra o Ital como referência para o desenvolvimento de marcos

regulatórios.

Risco à imagem: Não há.

Ações de rssessoria de imprensa: Reforçamos a sugestão de entrevista com a pesquisadora

Elizabeth Nabeshima a programas de entretenimento e culinária, como o Mais Você. A pauta

poderia ficar em torno das curiosidades e requisitos no processo de regulamentação de um

alimento integral.
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Fømìnews publica reportagem sobre os desafios para a produção de "carnes" baseadas em

plantas, para atender vegetarianos e veganos, e de laboratório, para atender os carnívoros,

argumentando menor impacto ambiental. São ouvidos professores dos cursos de Biotecnologia

e da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e a pesquisadora Analúcia

Silva Conêa Lemos, diretora do Centro de Tecnologia de Carnes do ltal e integrante do Centro

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

Paru a pesquisadora, além das especificidades do sabor, tecnicamente, o grande desafio no

desenvolvimento de análogos de carne de origem vegetal é a textura do produto. Ana Lúcia

reitera ainda que a substituição das proteínas animais por vegetais geralmente requer que a

pcssoa coma diferentes proteínas de origem vegetal para se manter adequadamente nutrida.

Págìnø Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo que tem como gancho pesquisa que aponta o aumento de preparo de

alimentos emaaffie apreocupação com higiene elimpeza do food service durante apandemia

do coronavírus. Segundo os dados, de cada 100 consumidores, 74 se sentem mais seguros

preparando comida em rasa nesse novo cenário.

Diante dessa mudança de comportamento, a pesquisadora Claire Sarantópoulos, do lfal,

apresenta recomendações quanto à qualidade da alimentação feita em casa, como, por exemplo,

a melhor forma de higienizar frutas e hortaliças e de çonservar e organizar alimentos na

geladeira.

Guia Lat e Estødo de Mínas - Onlìne também publicam material institucional sobre métodos

de processamento de alimentos permitirem maior conservação e disponibilidade dos produtos

durante o ano todo, com base em informações das pesquisadoras do Ital Fiorella Dantas e Sílvia

Dantas.

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, seja

adicionando ao produto substâncias que impeçam sua multiplicação. Além da conservação do

alimento em si, Fiorella e Sílvia apresentam como processamento de alimentos
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outros aspectos, como o melhor aproveitamento dos alimentos, o que, por
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impacto ambiental e possibilita a disponibilidade de alimentos sazonais nas variadas épocas do

ano.

Agrosoft publica material institucional da Agência Fapesp sobre inscrições para bolsa de pós-

doutorado para pesquisa que integra o Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa

eDfP) do ltal, coordenado por Eloísa Elena Correa Garcia. O programa de produção de

fermentos láticos em escala laboratorial, com ênfase na implantação de metodologias para

estudos de fermentação, capacidade acidificante, produção de biomassa, criopreservação e

liofilização de culturas lácticas, e os candidatos devem ter experiência em pesquisas com

bactérias láticas, processos fermentativos, biofermentadores, microbiologia e biotecnologia.

Pontos positivos: Mostra o ltal corno referência para aprestação de urn serviço àcomunidade.

Risco à imagem: Nâo há.

Ações de assessoria de imprensa: Oferecer pauta de comportamento à programas de TV sobre

o consumo de carnes baseadas em plantas, com a pesquisadora AnaLúcia Silva Conêa Lemos

como a fonte científica da maténa, explicando os processos de fabncação desse tipo de

alimentos e o valor nutricional deles.

A pesquisadora Claire Sarantópoulos pode ser fonte de lives em redes sociais para influencers

nas áreas de saúde e nutrição parafalar sobre as melhores práticas na higienizaçáo eno preparo

de alimentos em casa durante a pandemia. A fonte será apresentadatambém a rádios e TVs para

entrevistas sobre o tema.

As pesquisadoras Fiorella Dantas e SílviaDantas podem ser fontes para influencers que tratem

das curiosidades científicas por trás do tema, como os canais Nunca Vi I Cientista ou How Stuff

Worlcs. Programas como o Mais Você também podem abordar o tçma.
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Comíúa nø Mesø, Suino,cow ßolsño MS, Notlcías Agrlcolas, CrøvtKíwl, Meío Norte e

Hígiene Alimentør também publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo que tem como gancho pesquisa que aponta o aumento

de preparo de alimentos em casa e a preocupação com higiene e limpeza do food service durante

a pandemia do coronavírus. Segundo os dados, de cada 100 consumidores, 74 sc sentem mais

seguros preparando comida em casa nesse novo cenário.

Diante dessa mudança de comportamento, a pesquisadora Claire Sarantópoulos, do ltal,

apresenta recomendações quanto à qualidade da alimenøção feita em casa, como, por exemplo,

a melhor forma de higienizar frutas e hortaliças e de conservar e organizar alimentos na

geladeira.

Portal do Agronegóclo tambem publica texto institucional que trata da consulta pública da

Anvisa sobre a regulamentação de produtos alimentícios integrais, então aberta até 15 de junho,

que faz parte de uma série de ativid¿des conduzidas pela Agência pan estabelecer requisitos

sanitarios para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos.

Segundo o material, o tçma consta das agendas regulatórias 2015-2016 e2017-2020. Em 2016,

foi criado o grupo detrabalho de alimentos integrais, que teve a contribuição do ltal, pormeio

da expertise de pelo menos 15 anos da equipe de pesquisadores do Centro de Tecnologia de

Cereais e Chocolate (Cerea1 Chocotec).

De acordo com a pesquisadoruElizabth Nabeshima, que representa o Ital nas discussõcs, estão

sendo detalhadas as fontes de grãos e a porcentagem mínima pùra que o produto seja

considcrado integral, o quç possibilia a disponibi\ização de produtos padronizados ao

consumidor, entre outras ações.

Pontos positivos: Mostra o ltal como rcferência para a prestação de um serviço para e

comunidade e para o desenvolvimento de marcos regulatórios.
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Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: A pesquisadora Claire Sarantópoulos
-participar 

de

lives em redes sociais de veiculos de comunicação ou de influencers que

sÀoãu-o

de questões de
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saúde para falar sobre as melhores práticas no preparo de alimentos em casa durante a

pandemia, assim como conceder entrevistas sobre o tema em rádios e TVs.

Reiteramos a sugestão de fonte para entrevistas com a pesquisadora Elizabcth Nabeshima a

programas de entretenimento e culinária, como o Mais Você. A pauta poderia ficar em torno

das curiosidades e requisitos no proçesso de regulamentação de um alimento integral.

Tt

sÅoFAr"E-o

U



G
r- 3

fJ
tatar l5lt5

Luis Henrique da Cost¿, gerente de marketing na América Latina da Merck S.4., escreve artigo

publicado no site Food Søfety Brazìl sobre a má qualidade do ar em locais fechados, o que se

deve principalmente à má higienizaçäa dos aparelhos de ar-condicionado e à falta de controle

periódico sobre as possíveis fontes de contaminaçâo.

Para embasar o texto, o autor eiþ um estudo pr-rblicado no l0o Congtesso Interinstifucional de

Iniciação Científica, em agosto de20l6, realizado pela equipe do Ital juntamente com técnicos

da Merck S.A, no qual foram avaliadas duas técnicas de monitoramento microbiológico de ar.

São elas a técnica de sedimentação passiva em placas de ágar e a técnica de compactaçäo de

partículas de ar por aspiração. A conclusão do estudo é que "apesar de ter custo elevado em

relaçäo ao método da sedimentação, o método da compactação é mais rápido e apresenta maior

confiabilidade".

Pontos positivos: Mostra que os estudos realizados pelo ltal são considerados referência.

Risco à lmagemr Não há.

Ações de asseßsoria de imprensal Pauta p&ra ssr trabalhada em caderncs de saúds, com üm

levantamento de estudos reçentes realizados pelo Instituto sobre o tema. Com um viés voltado

para o usuário final dos sistemas de ar-condicionado, a pauta também poderia interessar a

programas como o Fantástico e telejornais locais.
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2A+ Allmenfas também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Est¿do de São Paulo que tem como gancho pesquisa que aponta o aumento

de preparo de alimentos em çasa e a preocupação com higiene e limpeza do food service durante

a pandemia do coronavírus. Segrrndo os dados, de cada 100 consumidores, 74 se sentem mais

seguros preparando comida em casa nesse novo cen¿årio.

Diante dessa mudança de comportiamento, a pesquisadora Claire Sarantópoulos, do Ital,

apresenta recomendações quanto à qualidade da alimentação feita em casa, como, por exemplo,

a melhor forma de higienizar frut¿s e hortaliças e de çonservar e organizar alimentos na

geladeira.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência Wra a prestação de um serviço para a

comunidade.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: A pesquisadora Claire Sarantopoulos pode participar de

lives em redcs sociais de veículos de comunicaçãn ou de influencers que tratem de questões de

saúde para falar sobrc as melhores prriticas no preparo de alimentos em casa durante a

pandemia, assim como conceder entrevistas sobre o tema em rádios e TVs.
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Ilata: 2A105

A Doce Revistø publica material que trata da consulta pública da Anvisa sobre a

regulamentação de produtos alimentícios integrais, então abert¿ até 15 de junho, que faz parte

dç uma séric dc atividades conduzidas pela Agência para estabelecer requisitos sanítiirios para

produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Entretanto, a publicação fiaz uma abordagem

diferente da explorada por outros vçículos, dando ênfase à questão de que a ausência de critérios

de composição e rotulagem em produtos à base de cereais integrais tem resultado em

informações variadas entre fabricantes e consumidores, podendo induzir ao engano.

O texto registra que a consulta é parte de uma série de atividades conduzidas pela Anvisapara

estabelecer requisitos sanitiirios para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos ç que essa

agenda regulatória levou à criação, em 2016, do grupo de trabalho de integrais, com o qual

contribui o Ital, por meio de expertise de pelo menos 15 anos da equipe de pesquisadores do

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

De acordo com a pesquisadora Elizabeth Nabeshima, que representa o ltal nas discussões, estão

sendo detalhadas as fontes de grãos e a porcentagem mínima Wra que o produto seja

considerado integral, o que possibilita a disponibilização de produtos padronizados ao

-^-,^----:J- -^r^-çuusufllluul, çilùrË uuu¿ls ttçuËs.

Pontos positivos: Mostra o ltal çomo referência para o desenvolvimento de marcos

regulatórios.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensal Como sugerido anteriormente, apresentar a pesquisadora

ElizabethNabcshima como fonte a programas de entretenimento e culinária, como o Mais Você.

A pauta poderia ficar em tomo das curiosidades e requisitos no proçesso de regulamentação de

um alimento integral.
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Universo de Rose publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo com dcz curiosidades sobre o cafe, tendo çomo gancho a comemoração

do Dia Nacional do Cafe (24 de maio). A dat¿ foi oficializada pela Associação Brasileira da

Indústria de Café (Abic), em2005, e sua escolha coincide com o período de início da colheita

na maior parte das regiões cafceiras do Brasil, que é o maior produtor e o maior exportador de

cafe verde no mundo, além de ser o segundo maior consumidor de cafe do planeta.

O texto traz inforrnações como de que a pesquisa científica com café se iniciou nos tempos do

Im$rio e a cidade de São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do Brasil, que fica na

sede do Instituto Biológico (IB-Apø).

Também informa que, entre as pesquisas do ltal, destaca-se, com o Instifuto Agronômico (IAC),

o desenvolvimento de um processo inédito parua obtenção de ingrediente fonte de cafeína da

casca do cafe Robusta sem o uso de solvente, com pedido de patente depositado no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Pontos positivos: Associa o nome do Instituto a pesquisas relacionadas ao café

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessorla de imprensa; Aproveitando-se da efeméride do Dia Nacional do Cafe,

apresentar as pesquisas relacionadas à cultura realizadas pelo Instituto tomo pauta para TVs.
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O site Gøstromnmø publica material apresentando as ações da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado dc São Paulo que beneficiam produtores rurais, índústria e

consumidores de cafe, em alusão ao Dia Nacional do Cafe (24 de maio). Os trabalhos com a

culfura passam por toda a cadeia de produçâo, iniciando-se nos laboratórios científicos e

campos experimentais até à xícara do consumidor.

O terto destaca o trabalho do Ital para garantir a qualídade do cafe brasileiro. Um exemplo é o

estabelecimento de nonna técnica para a fixação de identidade e qualidade da bebida de cafe

tonado em grão e moldo paraaclassificação em gourmet, superior e tradicional. O trabalho foi

fcito em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Cafe (Abic), o Sindicato da

Indústria de Cafe do Estado de São Paulo (Sindicafe-SP), o Laboratório Carvalhaes e diversas

empresas.

Stndí Rural News, Síndt Rurøl Nants, C&,O Agro, Revlstu Cøfeículnra, Comunidade WP,

Págína Rurøl e Meío Norte também publicam material institucional da Seuetaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo com dez curiosidades sobre o cafe, tendo

-L- , -,-,--,,---r- J- n:- lt--j---t J- t1-Ct L )-t- f-: -E^:-l:--J^ --l- L -^^*:^^*^uutilu Bailrullu a uulilçtlrutäçau uu ula r\açlullar q(J \-alç. ft uata lur orlçrail¿aua pçra ¿ìssoçraçau

Brasileira da Indústria de 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, além de ser o segundo maior consumidor de cafe do

planeta.

O texto também informa que, entre as pesquisas do Ital, destaca-se, com o InstitutoAgronômico

(IAC), o dçsenvolvimento de um processo inédito para a obtenção de ingrediente fonte de

cafeína da casca do café Robusta sem o uso de solvente, com pedido de patørte depositado no

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Rede Food Senlce também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo que tem como gancho pesquisa que aponta o aumento

de preparo de alimentos em casa e apreocupação comhigiene elimpezado food service durante

a pandemia do coronavírus. Segundo os dados, de cada 100 consumidores, 74 se sentem mais
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Diante dessa mudança de comportamento, a pesquisadora Claire Sarantópoulos, do ltal,

apresenta recomendações quanto à qualidade da alimentação feita em casa, como, por exemplo,

a melhor forma de hígienizar frutas e hortaliças e de conservar e organizar alimentos na

geladeira.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência paru a prestação de um serviço para a

comunidade c associa o nome do Instituto a pesquisas relacionadas ao cafe.

Risco àr imagem: Não tut.

Ações de assessoria de imprensa: As inovações na produção e industrialização do cafe podem

ser uma pauta para a grande imprensa e para programas de entretenimento matinal, wmo Mais

Você e Hoje em Dia,rcvistas de gastronomia, Çomo Prazeres da Mesa. Além disso, somado às

inovações na produção, o viés econômico que cçrca a cultura pode ser interessante para a

produção de artigos para jomais nacionais e internacionais, afinal, o café brasileiro é famoso

nrr rtrrrr¡rln i¡løitn

A pesquisadora Claire Sarantópoulos pode pafücipr de lives em redes sociais de veículos de

comunicação ou de influencers que tratem de questões de saúde para falar sobre as melhores

pråticas no pieparo de alirnentos ëril râs& durante a pandernia, assint Õoffro corrceder eífrevistas

sobre o tema em nidios e TVs.
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Gost¡omaníø, Comlda nø Mesa e Dlcøs dn Cøpitøl também publicam material institucional da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo com dez curiosidades sobre

o çafé, tendo como gancho a comemoração do Dia Nacional do Cafe (24 de maio). A data foi

oficializada pela Associação Brasileira da Indústria de Cafe (Abic), em 2005, ç sua escolha

coincide com o perlodo 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, além de ser o segundo maior

consumidor de cafe do planeta.

O texto traz informações çomo de que a pesquisa científica com cafe se iniciou nos tempos do

Imperio e a cidade de São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do Brasil, que fica na

sede do Instituto Biológico (IB-Apta).

Também informa que, entre as pesquisas do ltal, destaca-se, com o Instituto Agronômico (IAC),

o desenvolvimento de um processo inédito paft,a obtenção de ingrediente fonte de cafeína da

casca do cafe Robusta sem o uso de solvente, com pedido de patente depositado no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (InpÐ.

Pontos positivos: Associa o nome do Instituto a pesquisas relacionadas ao café

Risco à imagem: Não há,

Ações de assessoria de imprensa: Aqui, a sugestão é continuar a repercutir o tema com foco

nas inovações na produção c industrialização do cafe, que podem interessar à grande imprensa,

a programas de entrctenimento matinal, como Mais Você e Hoje em Dia, revistas de

gastronomi4 como Prazeres da Mesa. Além disso, somado às inovações na produção, o viés

econômico que cerca a cultura, como números da exporação etc,, pode ser interessante para a
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No próprio Dia Nacional do Cafe, diversos outros veículos publicam material institucional da

Secrctaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo com dez curiosidades sobre

o café. A data foi oficializada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), em 2005,

e sua escolha ooincide 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, além de ser o

segundo maior consumidor de café do planeta.

São eles: E+ Estodüo, Correlo Popalør, Didtio da Grande AßC, Exame, IsÍoÉ,)Tenao

Agêncta BR, Repórte¡ Díúrlo, Gaarulhos Web, Mír Vale, Ileud Topics, Jornøl Florlpø,

Portal do Holundø,85360, A Crítìcø de Cømpo Grande, O Estado do Marunhão, Portal de

Notlcias 24 lwros, Centrql dns Noficíøs, Portal GMC Onllne, Revista RMC, Tríbana do

No¡te, Folha de Vaûlnhos, fornql de ltati.bø Tarobd" Folha Wtória, Jornøl Coneío do

Pwgqíq Jornal do Oeste, Meon,IltperNot{eiss, Trlbunø do Interior, BemParanó, Ðíáris

de Notfcíøs Onllne, CGN, Jornals Wranß, Jornsl TìJucas, Aqut Notícías, Trlburu do Sertño,

Faste¡net e Tñhana do Agreste. Jri o site Wda e Açüopublica uma versão adaptada do texto,

com apenas cinco curiosidades sobre o café.

O material também informa que, entre as pesquisas do It¿I, destaca-se, com o Instituto

Agronômico (IAC), o desenvolvimento de um processo inédito paraa obûenção de ingrediente

fonte de cafeína da casca do cafe Robust¿ sçm o uso de solvente, com pedido de patente

depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (InpÐ.

Pontos positivos: Associa o nome do Instituto a pesquisas relacionadas ao café

Risco à imagem: Näo há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta de lölego que pode ser desmembradapara artigos e

entrevistas para as seções de economia de jornais, sites, rádios e telejornais.
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Revista Inùrtstia de Bebídas, EAE Móqaînas, Agrolínk e Pitel tafirbém publicam material

apresentando as ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

que beneficiam produtores rurais, indústria e consumidores de café, em alusão ao Dia Nacional

do Cafe Q4 de maio, ou seja, comemorado no dia anterior). Os trabalhos çom a cultura passam

por toda a cadeia de produção, iniciando-se nos laboratórios científicos e çampos experimentais

à xícara do consumidor.

O texto destaca o trabalho do Ital para garantir a qualidade do cafe brasileiro. Um exemplo é o

estabelecimento de norma técnica para a fixação de identidade e qualidade da bebida de cafe

torrado em grão e moldo rør:aaclassificação em gounnet, superior e tradicional. O trabalho foi

feito em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Cafe (Abic), o Sindicato da

Indústria de Cafe do Estado de São Paulo (Sindicafe-SP), o Laboratório Carvalhaes e diversas

atYlr¡rAcâÊv¡¡¡lJ r vrBd.

CønaMir eVozda &ørratambém publicam mateúal institucional da Secret¿riade Agicultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo com dçz curiosidades sobrc o cafe, tendo como gancho

a comemtração do Di¿ Nacional do Café.

O texto traz infom¡ações como de que a pesquisa científica com café se iniciou nos tempos do

Imperio e a cidade de São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do Brasil, que fica na

sede do Instítuto Biológico (fB-Apta).

Também informa que, entre as pesquisas do ltal, destaca-se, com o Instituto Agronômico (IAC),

o desenvolvimento de um processo inédito parr a obtenção de ingrediente fontç de cafeína da

casca do cafe Robusta sem o uso de solvente, com pedido de patente deposiødo no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

,*ssociøção ßrasilelra de Embølagemtambém publica material institucional sobre métodos de

processamento de alimentos permitirem maior conservação e disponibilidade dos produtos

durante o ano todo, com basc em informações das pesquisadoras do Ital Fiorella Dantas e Sílvia

Dantas.

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 ,t:u
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adicionando ao produto substâncias que impeçam sua multiplicação, Além da conservação do

alimento em si, Fiorella e Sllvia informam que o processamento de alimentos contribui em

outros aspectos, como o melhor aproveitamento dos alimentos, o que, por exemplo, diminui o

impacto ambiental e possibilita a disponibilidade de alimentos sazonais nas variadas épocas do

ano.

Pontos positivos: Associa o nome do Instituto a pesquisas relacionadas ao cafe e como

referência Wrarprestação de um serviço paruacomunidade.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Como dito anteriormente, a cultura do café é um tema que

pode ser desmembrado em várias pautas - economia, gastronomia, pesquisa, curiosidades - e

para os mais diversos velçulos de comunicação, incluindo influencers de áreas correlatas.
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Datal27l05

A Centro do Comé¡clo de Café do Estødo de Mtnøs Gerqis publica em seu site material

apresentando as ações da SecrEtaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

que beneficiam produtores rurais, indústria e consumidores de café, em alusão ao Dia Nacional

do Cafe Q4 de mâio, ou seja" comemorado três dias atrás). Os trabalhos com a cultura passam

por toda a cadeia de produção, iniciando-se nos laboratórios científicos e campos experimentais

até à racara do consumidor.

O texto destaca o trabalho do ltal para garantir a qualidade do café brasileiro. Um exemplo é o

estabelecimento de nonna técnica Wra a fixação de identidade e qualidade da bebida de café

torrado em grão e moído para a classificação em gourmet, superior e tradicional. O trabalho foi

feito em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o Sindicato da

Indústria de Café do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), o Laboratório Carvalhaes e diversas

êfytfrfêcâqv¡r¡r¡ vJsu.

Pontos positivos: Associa o nome do Instituto a pesquisas relacionadas ao café.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta à TV para mostrar as pesquisas relacionadas à cultura

realizadas pelo Instituto, já que o tema, como se vê, interessa à imprensa por se fr:atar de uma

bebida radicional e pelo fato de o Brasil ser o maior exportador do produto.
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Data:28/05

Jornal Entreposto publica texto sobre o lançamento do TechSart Food Innovation, Programa

de Aceleração para a Cadeia de Ingredientes, Alimentos, Bebidas e Embalagens, rçalizado pela

incubadora de conhccimento Fundepag (Conexão,f) e pela FoodVentures, da qual o It¿l é

parceiro, além de ter o apoio de Instituto Eldorado, Embrapa Informática, SciCrop e Fundação

Iota.

No evento online de lançamento, que contou com mais de 200 participantes, Luis Madi, diretor

de Assuntos Institucionais do ltal, e Raul Amaral, coordenador técnico da Plataforma de

Inovação Tecnológica do ltal, abordaram tendências, cases, desafios e oportunidades para o

setor. O objetivo do TechStart Food Innovation é contribuir para a aceleração de negócios,

projetos e tecnologias de startups, empresas, indústrias e instituições.

Portal do Agonegócìo, Centrøl das Notícías e Cafe Poínt tambem publicam material

apresentando as ações da Secretaria de Agricultura e Abastccimento do Estado de São Paulo

que beneficiam produtores rurais, indústria e consumidores de café, ernalusão aoDiaNacional

do Cafe, comemorado em24 de maio. Os trabalhos com a cultura passam por toda a cadeia de

produção, iniciarrdo-se nús iaboratórios científicos ë campos experirrrentais até à xícara do

consumidor.

O texto destaca o trabalho do Ital para garantir a qualidade do café brasileiro. Um exemplo é o

estabelecimento de nonna técnica para a fixação de identidade e qualidade da bcbida de cafe

torrado em grão e moldo prra aclassificação em gourmet, superior e tradicional. O trabalho foi

feito em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Cafe (Abic), o Sindicato da

Indústria de Café do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), o Laboratório Carvalhaes e diversas

êfy¡ñrpc âcvr¡ïJ¡ vúçr!

Pontos positivos: Associa o nome doltal a projetos inovadores e a pesquisas relacionadas ao

café.

Wffi
W6dW

Risco à imagem; Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Além de trabalhar a pauta na imprensa especializada, blogs

e cademos especiais, é importante buscar çspaço para a de um artigo assinado por

Luis Mad em um grande jornal, como Folha de S.Paulo, O

s.Aoñar-n-ô

de São Pøulo ou O Globo
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sobre o programa TechStart Food Innovation, enfatizando a sua impotância parc a pesquisa,

produção científica e inovação no mercado de alimentos, bebidas e embalagens.
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Data:30/05

Revista It e Revísta LaÍictnÍos também publicam texto sobre o lançamento do TechStart Food

Innovation, Programa de Aceleração para a Cadeia de Ingredientes, Alimentos, Bebidas e

Embalagens, realizado pela incubadora de conhecimento Fundepag (Conexão.Ð e pela

FoodVentwes, da qual o ltal é parceiro, além de ter o apoio de Instituto Eldorado, Embrapa

Informática, SciCrop e Fundaçäo lota.

No evento online de lançamento, que contou com mais de 200 Frticipantes, Luis Madi, diretor

de Assuntos Institucionais do ltal, e Raul Amaral, coordenador técnico da Plataforma dc

Inovação Tecnológica do ltal, abordaram tendências, cases, desafios e oportunidades para o

setor. O objetivo do TechSørt Food Innovation é contribuir para a aceleração de negócios,

projetos e tecnologias de startups, empresas, indústrias e instituições.

Pontos positivos: Associa o nome do Ital a projetos inovadores.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Além de trabalhar a pauta na imprensa especializada, blogs

e cadernos especiais, é importante buscar espaço para a publicação de um artigo assinado por

Luis Mad em um grande jornal, como Folha de S.Paulo, O Estado de São Paulo ouo Globo

sobre o programa TechStart Food Innovation, enfatizando a sua importância para a pesquisq

produção científica e inovação no mercado de alimentos, bebidas e embalagens.
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Data:01/06

Pdgìna Rurø|, Revìsta Latíc{nlos e I)iúrio Agrlcolø AgroPlønning publicam texto

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo alusivo à

comemomção do Dia Mundial do Leite, celebrado em 1o de junho, relatando ações da pasta

quanto à produção de leite de excelente qualidade e alto valor agregado, por meio do

desenvolvimento cientlfico e tecnológico, do trabalho de extensão rural e de transferência de

tecnologia e conhecimcnto em gestão e qualidade.

O material informa que neste dia o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo

Junqueira, participou nas redes sociais do "Desafio do Leite", lançado pela Associação

Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) com o objetivo de valoûzar o setor em meio à

pandemia de covid-l9 c fomentar o consumo.

Com relação ao ltal, o Instituto desenvolve, em conjunto com a Coordenadoria de

Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), orgão da Secretaria, projeto para o melhor

aproveitamento do soro do leite. Foram desenvolvidas 74 capacitações, com público de 2 mil

pessoas, aproximaciamente, em todo o Esþdo.

Pontos positivos: Mostra projetos da Secretaria em que o ftal estri envolvido.

Riseo à imageml Não há.

Ações de assessorin de imprensa: A pauta pode ser desdobrada em inúmeras outras sobre

produção e pesquisas que tanto a Secretaria de Agricultura quanto o Ital desenvolvem para os

cadsrfios dE sçonomia, agia E indústria. Aos tclejomais locais, que sempre t&n interessç om

pautas ligadas a datas específicas, é possível apresentar o que há de ponta em produtos e

inovação naëtrea de lácteos e embalagens.
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Data:02106

Revista Inùústrtø ùe ßebídas também publica texto institucional da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado dc São Paulo alusivo à comemoração do Dia Mundial do Leite,

celebrado em 1o de junho, relatando ações da pasta quanto à produção de leite de excelente

qualidade e alto valor agregado, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico, do

trabalho de extensão rural e dç transferência de tecnologia e conhecimento em gestão e

qualidade.

O material informa que neste dia o sccretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo

Junqueira, participou nas redes sociais do "Desafio do Leite", lançado pela Associação

Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) com o objetivo de valorizar o setor em meio à

pandemia de covid-l9 e fomentar o çonsumo.

Com relação ao ltal, o Instituto desenvolve, effi conjunto com a Coordenadoria de

Desenvolvimento Rural Sustentiivel (CDRS), órgão da Secretaria, projeto para o melhor

aproveitamento do soro do leite. Foram desenvolvidasT4 capciøções, com público de duas2

pessoas, aproximadamente, em todo o Estado.

Pontos positivos: Mostra projetos da Secretaria em que o Ital esti cnvolvido.

R,isco à imagemr Não há.

Ações de asscssoria de imprensa: A peuta pode ser trabalhada psra ûs telejornais locais, que

sempre têm interesse em pautas ligadas a datas específicas, para apresentar o que ha de ponta

em produtos e inovaçäo naitreade lácteos e embalagens.
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Ilata:03106

HigÍene Alimentar também publica texto institucional da Secretaria de Agriculhna e

Abastecimento do Estado de São Paulo alusivo à çomemoração do Dia Mundial do Leite,

celebrado em 1o dejunho, relat¿ndo ações da pasta quanto à produção de leite de excelente

qualidade e alto valor agregado, por mÇio do desenvolvimento científico e tecnológico, do

tabalho de extensäo rural e de transferência de tecnologia e conhecimento em gestão e

qualidade. O material, porém, não traz a informação sobre arcalizaçla do evento "Desafïo do

Leite", lançado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite).

Com relação ao ltal, o texto diz que o Instituto desenvolvc, em coqiunto com a Coordenadoria

de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), órgão da Secretaria, projeto para o melhor

aproveitamento do soro do leite. Foram desenvolvidasT4 capacitações, çom público de 2 mil

pessoas, aproximadamente, em todo o Estado.

Pontos positivosl Mostra projetos da Secretaria em que o Ital está envolvido

Risco à imagen: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: A data pode ser usada como gancho para "vender" o projeto

dc melhor aproveitamento do soro do leite, desenvolvido pela Coordenadoria de

Desenvolvimento Rural Sustenüivel (CDRS) em parceria com o ltal.
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Pdgína Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo referente às ações da pasta para fomentar a produção røërea de pesquisa,

extensão rural e abastecimento da cultura do amendoim, matéria-prima da paçoca e do pé de

moleque, doces típicos das Festas Juninas.

São Paulo é resnnnsável rnr 9Oo/" dn nrorünãn nncinnal rle amendnim e ahrioa nerte imnorfante

dos demais elos da cadeia de produção.

O texto traz dados sobre as ações dos institutos da pasta na produção da cultura e informa çomo

o Ital atua em quatro frcntes na cadeia do amendoim, em especial por meio de análises dc

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

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

consideração regulamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (Anvisa) e do

h¡finiofÁrin rlo À cri¡rrltrrra Þanrrário a Ahactar.itt¡arttn ttï\lorra\¡Ù¡¡¡¡¡JaW¡¡V W ¡ ¡Ét¡ ¡9Urlwet 
^ 

vvw¡¡ø v I ruwrvv¡r¡¡v¡¡av \¡r¡*fslt.

Pontos posiúivor: Mostra as ações dos institutos ligados à Secret¿ria, incluindo oltal,referentes

à cultura do amendoim.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensal Sugerir pauta a TVs, tendo çomo gancho as Festas Juninas,

para mostrar as frentes de ahração do Ital na produção da cultura do amendoim.
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Data:05106

Rtúdío Coopnews,,4grolinh, Datøgro, Notícîøs Agrícolas, ßopar e Cultívar publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, também

divulgado pelo portal Investe 
^SP, 

referente às ações da pasta para fomentar a produção naéLrea

de pesquisa, extensâo rural e abastecimento da cultura do amendoim, matéria-prima da paçoca

e do pé de moleque, doces típicos das Festas Juninas.

São Paulo é responsável por 90% da produção nacional de amendoim e abriga parte importante

dos demais elos da cadeia de produção.

O texrtc traz dad,os sobrs as ações dos institutos da pas+.a na produção da cultura e conäo o

Instituto atua em quatro frentes na cadeia do amendoim, em especial por meio de análises de

controle de qualidade çom laboratório credenciado pelo Programa Pró-Amendoim, sclo da

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

consideração regulamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (Anvisa) e do

Ministério da Agricultura, Pccuária e Abastecimento (Mapa).

Ciêncía do LeÍte também publica texto institucional da Secretaria de Agricultura c

Abastecimento do Estado de São Paulo alusivo à comemoração do Dia Mundial do Leite,

celehradoem lodejunho, relatando ações dapastaquantoàproduçãodeleitedeexcelente

qualidade e alto valor agregado, por meio do desenvolvimento cicntífico e tecnológico, do

' 1 11 J ,,L ry ---,,i , J- r,------¿:---^---:- .7- t--.--l-.-:- - --.-t---l------¿- .,--Lz-
üau¿frlru uç EÄtçrr$ilu rw¿u ç uE lritrllslçrEuula uY tççrrutugr¡l ç uutürçuuuçrrlu riul gnsüru ç

qualidade.

O material mantém a informação de que o secret¿irio de Agricultura e Abastecimento, Gustavo

Junqueira, participou nas redes sociais do "Desafio do Leite", lançado pela Associação

Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) com o objetivo de valorizar o setor em mcio à

pandemia de coviúl9 e fomentar o consumo.

Com relação ao ltal, o Instituto desenvolve, effi conjunto com a Coordenadoria de

Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), órgão da Secretaria, projeto para o

aproveitamento do soro do leite. Foram desenvolvi das 74 capaciøções, com ptblico de 2

pessoas, aproximadamente, em todo o Estado.

2A+ Alímenføs publica material sobre a Secretaria de de São

área dePaulo oferecendo bolsa de pós-doutorado em Ciência e



cr
t¡Biotecnologia-Bactérias Láticas. O candidato selecionado aítarâcom produção de fermentos

láticos em escala laboratorial no ltal, em Campinas.

Fontos positivos: Mostra projetos da Secretåria em que o ltal esta envolvido.

Risco à imagem; Não ha.

Ações de assessoria de Ímprensa: Sugerir pauta a TVs, tendo como gancho as Festas Juninas,

para mostrar as frentes de atuação do It¿l na produção da cultura do amendoim.
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O site Que Gostoso e o blog Tëcnlco de,4gronegócfø também publicam material institucional

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo referente às ações da

pasta para fomerúar a produção na ârea de pesquisa, extensão rural e abastecimento da cultura

do amendoim, matéria-prima da paçoca e do pé de moleque, doces tþcos das Festas Juninas.

Sân Panln é resnonsável nor gÛo/" Ãe nrnrl¡nãn necinnal de nmenr{nim e ahrion nnrfe imnorfnnte- --*r r-- - - *-'r------t--- --g--r----- ----r

dos demais elos da cadeia de produção.

O texto traz dados sobre as ações dos institutos dâ pasta na produção da cultura e como o

Instituto atua em quatro frentes na cadeia do amendoim, em especial por meio de análises de

controlc 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 Sanitaria (Anvisa) e do

I\finictÁrin rla A arinrrlfrro Þa¡rrário p A hacfaninrsr.rfn l-l\¡[ar¡a\r.¡¡urwlvr¡v w ¿ rÞr¡vsreB*t ¡ vvw¡¡* v ¿ rvwrvvt¡¡¡v¡!Ùv \¡'^*yç/.

Ponfos po$it¡vos: Mostra as açõss dos instifutos ligados à Secrst¿ria, incluindo oltal,refe¡entes

à cultura do amendoim.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensar A pauta também tem grande potencial para figurar em

programas de culinária, com espaço para matérias de curiosidades sobre a cultura do amendoim,

como o Mais Você, além de telejornais locais.
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P¡ímei¡a Edìção, Portal Marílìense, ZI Potat de Notlcías, Poilal de F¡ønca, Notíciøs de

Camplnøg O Ve¡fdíco, Pottøl R3, Mír Vale, SP Agorø, Regional Press e Folha Nobre

publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e Abasúecimento doEstado de São

Paulo, fambém divulgado pelo Portal do Governo do Esiado de São Paulo,referente às ações

da pasta para fomentar a produção na ërea de pesquisa, extsnsão rural e abastecimento da

cultura do amendoim, matéria-prima da paçoca e do pé de moleque, doces típicos das Festas

Juninas.

São Paulo é responsável por 90o/odaprodução nacional de amendoim e abriga parte importante

dos demais elos da cadeia de produção.

O terto üaz dados sobre as ações dos institutos da pasta na produção da cultura e como o

Instituto atua em quatro frentes na cadeia do amcndoim, 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 Sanitriria (Anvisa) e do

Ministério da Agricultura, Pccuária e Abastecimento (Mapa).

Pontos positivos: Mostra as ações dos institutos ligados à Secretaria, incluindo o ltal, referentes

å cultura do amendoim.

Risco à imagem: Näo há.

Ações de assessoria de imprensa: Produção de lives e webinars em canais proprietários do

Ital ou de influencers ligados ao agro e à indústriri para falar das pesquisas e todas as frentes de

atuação do ltal na cadeia produtiva do amendoim.
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Votunews, Sopesp e Cassílândìa ffelts também publicam material institucional da Secretaria

de Agricultura e Abastecimcnto do Estado de São Paulo referente às ações da pasta para

fomentar a produção na área de pesquisa, extensão rural e abastecimento da cultura do

amendoim, matéria-prima da paçoÇa e do pé de moleque, doces típicos das Festas Juninas.

Sâo Penln é resrrrnqável rrrr 9fio/" de nrnrllrcâo nar".innal rle nmenrlnim e ehriqa nnrte imnortânte--'¡-'- --g-'I"'--'* -'--r

dos demais elos da cadeia de produção.

O texto traz dados sobre as ações dos institutos da pasta na produção da cultura e como o

Instítuto atua em quatro frentes na 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 Sanitrária (Anvisa) e do

I\rfinicfÁrin rlo Ânriprrlftrra Þenrrário a Àhootanitron+n lhrfana\¡ti¡¡¡iJav¡ rú w ¡ rÞr rvetterst ¡ vYw¡.* v ¿ rvwrvv¡¡gv¡rrv \¡t¡sl/*/t.

C&O.4gro publica material sobre a Secretaria de Agricultwa e Abastecimento de São Paulo

oferecendo bolsa de pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na área de

ñ:-1--,,1-..:- ñ--aJ--:* -T !L'-. -,-J:J-¿- --r--:-..-J- -L-----! J,--!- J-.Á-.-.------4--"-öioiçülluiogi¿r - iiaçaçtras L¿utias. u çafluruatu sçrgululr¿tuu aruäril gulrr pruuuçau uç lçrrrtgfltus

láticos çm escala laboratorial no ltal, em Campinas.

Pontos positivos: Mostra as ações dos institutos ligados à Secretaria, incluindo o ltal, referente

à cultura do amendoim.

Risco à ímagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Como o tema tem fôlego para todo o mês junino, investir

na produção de lives e webinars em canais proprietários do Ital ou de influencers ligados ao

agro e à indústria para falar das pesquisas e todas as frcntes de atuação do Instituto na cadeia

produtiva do amendoim.

ryru
q&M

ñ. 'rfi
ffiæed#qd#ijür'

0



ffiffi*

Ilata: rc106

Pågínø Ra¡øl publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre a produção do milho em teffas paulistas, tsndo como gancho os

quitutes feitos com o alimento, como curau, pipoca, pamonha, cuscuz, car¡iica e bolo, e a época

de Festas Juninas. O texto informa que entre as principais regiões produtoras se destacam

Itapetininga, São João da Boa Vista, Sorocaba, Iüapeva, Avaré, Assis e Ourinhos, de acordo

com informações do Instituto de Economia Agrlcola (IEA-Apta).

Sobre o ltal, o texto afirma que 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.

O Defensor, Portal do Agronegöcío e Po¡tal Carw0nlln¿ também publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastccimento do Estado de São Paulo referente às

ações da pasta para fomentar a produção na ëttea de pesquisa, extensão rural e abastecimento

da cultura do amendoim, materia-prima dapaçoca e do pé de moleque, doces tlpicos das Festas

Juninas.

O texto traz dados sobre as ações dos institutos da pasta na produção da cultura e como o

Instituto atua em quafio frentes na 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 Clrocolatps, Amendoim e Balas (Abicab) que leva etn

consideração regulamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitiária (Anvisa) e do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastccimento (Mapa).

O sitc 4,a Unîversldade Fede,-al da Pa¡alba (UFPE) publica matenal sobre a produção de

biscoitos dç cactos, com matéria-prima da planta Pilosocereus gounellei (conhecida como

xique-xique), por pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de

Alimentos (PPGCTA) da instituição.

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser uma planta alimentícia não convencional, os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção emlarga escala e se

ricos em fibras solúveis e insolúvcis e çompostos antioxidantes da farinha do xique-xique.

planta foi coletada no município de Boa Vista,

Laboratório de Bromatologia da UFPB e no ltal.

na Paraíba, e testes foram realizados no
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Pontos positivosl Exposição da ações dos institutos ligados à Secretaria, incluindo o ltal,

referente à cultura do amendoim e do milho; expõe parcerias rcalizadas pelo Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria dc imprensn: Pela curiosidade portrás do ingrediente, é possfvel explorar

uma pauta que combine pesquisa e a produção do biscoito feito de cactos em programas

culinários e de variedades. Rcvistas e seções de nutrição de sites, jornais e telejomais também

podem ter espaço para o tema.
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Portøl 15 publica material sobre a produção de biscoitos de cactos, com matéria-prima da

planta Pilosocereus gotmellel (conhecida como xique-xique), por pesquisadoras do Programa

de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da Universidade Federal

daParuba (UFPB).

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser uma planta alimentícia não convençional, os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção em larga escala e se mostraram

ricos em fibras solúveis e insolúvcis e compostos antioúdantes da farinha do xique-xique. A
planta foi coletada no município dc Boa Vista, na Paraíba, e os testes foram realizados no

Laboratório de Bromatologia da UFPB e no It¿I.

Pógina Rurøt, Cabresto, Gestagro 360 e EAE Mdquåcøs publicam material sobre o seminário

online "Alimentos Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do

Estado de São Paulo (Aeasp), com o objelivo de debater o ceniârio atual da produção de

alimentos no Brasil e no mundo, as tendências para a indústria alimentícia, os desafios e

perspectivas para o setor. A pesquisadora do ltal Mart¿ H. Taniwaki participa do tercciro painel,

que trata do tema "Contaminação e controle - manipulação e embalagens".

CørneTeecom.br publica material sobre as inscrições para o curso online "Embalagens

Plásticas: Materiais e Propriedades", promovido pelo Ital, por meio de seu Centro de

Tecnologia de Embalagem (Cetea). O curso é destinado a profissionais de empresas usuárias e

fabricantes de embalagens plásticas para diferentes tipos de produto e fabricantes de matérias-

primas e insumos para esse tipo de embalagem.

Pontos positivos: Publicidade das açöes dos institutos ligados à Secretaria; expõe parcerias

realizadas pelo Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta a emissoras de rádio entrevistas de porta-vozes do

ffi
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It¿l sobre os cursos promovidos pelo Instituto e sobrc os eventos nos quais a entidade
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Portat Conelo, Jefte Nøts, Blog do José Duørte Lima e BIog do Mø¡cío Rangel também

publicam material sobre a produção de biscoitos de cactos, com matéria-prima da planta

Pilosocereus gounellei (conhecida como xique-xique), por pesquisadoras do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da Universidade Federal da

Paralba (UFPB).

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser uma planta alimentícia não çonvencional, os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção em larga escala e se mostraram

ricos em fibras solúveis e insolúveis e compostos antioxidantes da farinha do xique-xique. A

planta foi coletada no município de Boa Visüa, na Paraíba, e os testes foram realizados no

Laboratório de Bromatologia da UFPB e no ltal.

Agrollnk também publica material institucional da Secretaria de Agricultwa c Abastecimento

do Est¿do de São Paulo sobre a produção do milho em terras paulistas, tendo como gancho os

quitutes feitos com o alimento, como cvrau, pipoca, pamonha, cuscuz, canjica e bolq e a época

de Fcstas Juninas. O texto informa que entre as principais regiöes produtoras se destacam

Itapetininga" São João da Boa Vista, Sorocaba, Itapeva, Avaré, Assis e Ourinhos, de acordo

com informações do Instituto dc Economia Agrícola (IEA-Apta).

Sobre o ltal, o texto afirma que as diversas possibilidades de uso do milho säo exploradas pela

indústria de alimentos e bebidas çom a contribuição de análise, assistência, pesquisa e

desenvolvimento do Instituto.

Pofial Revístø Safra, Hígíene Alimentør, Mlnuto Rural, Mundo e Meío, Campo e Negóclos,

Parand httprcnsø, Progranm Cenúrios Loglstícos, CameTec.com.br, Brusíl Fashìon News,

Nada pra Fazer, Diórîo Agrlcola AgroPlanning e Søfrø Agrìhusîness News também publicam

material sobre o seminário online "Alimentos Seguros", promovido pela Associação de

Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (Aeasp), com o objetívo de debater o cenário

atual da produção de alimentos no Brasil e no mundo, as tendências para a indústria alimentícia,

os desafîos e perspectivas para o sçtor. A pesquisadora do Ital Marta H. Taniwaki participa do

terceiro painel, que trata do tema "Contaminação e controle - manipulação e embalagens".

Pontos positivos: Publicidade das ações dos institutos ligados à Secretaria,

ryffi
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referentes à cultura do milho; expõe parcerias realizadas pelo Instituto

o ltal,
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Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: É posslvel organizar lives nos canais proprietários sobre as

pesquisas desenvolvidas pelo Itâl ligadas à segurança alimentar. Influencçrs tnáreadaindústria

dc alimentos, bebidas e embalagens também podem dar espaço ao tema.
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Ráúlo Coopnews e ,Søgs também publicam material sobre o seminário online "Alimentos

Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de Säo Paulo

(Aeasp), com o objetivo dc dEbater o cenrírio atual da produçäo de alimentos no Brasil e no

mundo, as tendências para a industria alimentícia, os desafios e perspectivas para o setor. A

pesquisadora do Ital Mart¿ H. Taniwaki participa do terceiro painel, que trata do tema

"Contaminação e controle - manipulação e embalagens".

Pontos positivos: Mostra parcerias realizadas pelo Instituto.

Rísco à Ímagem: Não tui.

Ações de assessoria de imprensa: Paut¿ a emissoras de rádio entrevistas de prta-vozes do

Ital sobre a segurança alimentar e pesquisas ligadas ao tema desenvolvidas pelo ltal.
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Data: UlA6

Sucesso tw Cømpo também publica material sobre o seminário online "Alimentos Seguros",

promovido pela Associaçäo de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (Aeasp), com

o objetivo de debaær o cenário atual da produção de alimentos no Brasil e no mundo, as

tendências paraa indústria alimentícia, os desafios e perspectivas para o setor. A pesquisadora

do Ital Mart¿ H. Taniwaki participa do terceiro painel, quç trata do tema "Contaminação e

controle - manipulaçilo e embalagens".

Pontos positivos: Mostra parcerias realizadas pelo Instituto

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Como o tema segus repercutindo, aproveitar as sugestões

feitas anteriormente.

U

sÀomulo



ffiM
Data:15106

Notlclas de Cømpìnas, O Ve¡lúlco, Fotha Nobre, Míx Vale e Saíno.corø publicam material

institucional da Secreøria de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo, tambem

divulgado no Partal do Governo úo Estødo de São Paula, sobre a produção do milho em tçrras

paulistas, tendo como gancho os quitutes feitos com o alimento, como curauo pipoca, pamonha,

cuscr¡z, canjica e bolo, ea época de Festas Juninas. O texto informa que entre as principais

regiões produtoras se destac¿m Itapetininga, São João da Boa Vista, Sorocaba, Itapeva, Avaré,

Assis e Ourinhos, de acordo com informações do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apø).

Sobre o ltal, o texto afirma que 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.

fo¡nal Dlø Dlø, Felras Indu¡tríaís, Agronottcías, Fhúvìø Andrude, CønaMíx e Revístu dø

Fruta também publicam material sobre o seminário online "Alimentos Seguros", promovido

pela Associaçäo de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (Aeasp), com o objetivo

de debater o cenário atual da produção de alimentos no Brasil e no mundo, as tendências para

a indústria alimentícia, os desafios e p€rspectivas para o setor. A pesquisadora do Ital Marta H.

Taniwaki participa do terceiro painel, que trata do tema "Contaminaçäo e controle -
manipulação e embalagens".

Conøcão Bous Notlcías também publicam material sobre a produção de biscoitos de cactos,

com matéria-prima da planta Pilosacereus gounellel (conhecida como xique-xique), por

pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos

(PPGCTA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser uma planta alimentícia não convencional, os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção em larga escala e se mostraram

ricos em fibras solúveis e insolúveis e compostos antioxidantes da farinha do xique-xique. A
planta foi coletada no município de Boa Vist¿, na Paraíba, e os testes foram realizados no

Laboratório de Bromatologia da UFPB e no ltal.

Pontos positivos: Divulgação das ações dos insfitutos ligados à Secrearia, incluindo o ltal,

sobre à cultura do milho; expõe parcerias realizadas pelo Instituto.

Risco àr imagem: Näo há.
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Ações de assessoria de imprensar Todos os temas ainda podem ser explorados na imprensa

do Interior, em rádios, jornais e telejornais. Mas, pelo ineditismo do ingrediente usado na

produção do biscoito de cactos, a pauta ganha ñlego para romper a fronteira do Estado e render

boas reportagens na imprensa do Nordeste, onde a planta é mais cultivada.
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Data: t6106

Portal do,4gronegóclo, Duna Press, Portal Ternurø FM, Sopesp, Folha Reglonal, Reglão

Notoeste, ReglonulH¡ess, Pñmelra Edíção, C&,O Agro, Portøl IUFF e Folha Nobre

publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo, também divulgado no PorÍal Invesle SP,sobre a produção do milho em terras paulistas,

tendo como gancho os quitutes feitos çom o alimento, como curauo pipoca, pamonha, cusç112,

car{ica e bolo, e a época de Festas Juninas. O texto informa que entre as principais regiões

produtoras sç destacam ltapetininga, São João da Boa Vista, Sorocaba, Itapeva, Avare, Assis e

Owinhos, de acordo com informações do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apø).

Sobre o ltal, o texto afirma que as diversas possibilidades de uso do milho são exploradas pela

indústria de alimentos e bebidas com a contribuição de análise, assistência, pesquisa e

dcsenvolvimento do Instituto.

PåS¡na Rwal e Guìa Old SPtambém publicam material sobre o seminário online "Alimentos

Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo

(Aeasp), com o objetivo de debater o cenário atual da produção de alimentos no Brasil e no

mundo, as tendências para a indústria alimentícia, os desafios e perspectivas para o setor. A

pesquisadora do ltal Marta H. Taniwaki participa do terceíro painel, que trat¿ do tema

"Contaminação e controle - manipulaçilo e embalagens",

Pontos positivos: Publicidade sobre a atuação dos irrstitutos ligados à Secretaria, incluindo o

Ital, referentes à cultura do milho; expõe parcerias realizadas pelo Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensai Com a sugestäo de porta-vozes, todos os temas podem ser

explorados na imprensa do Intcrior, em rádios, jornais e telejornais.
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Revlsta Løtíclnlos e ß.æísta If replicam material publicado no Po¡tal Investe,SP sobre os

quatro webinars gratuitos promovidos pelo Ital 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 Sâo Paulo (EEL-USP). A série "Ingredientes Saud¿lveis para

Alimentos e Bebidas" acontece às quartas-feiras, às 16h, em semanas alternadas, com apoio da

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

O primeiro webinar, no qual serão abordados os lipídeos especiais, será mediado pela

pesquisadora e vice-diretora do Ital Gisele Camargo, e terâ como convidados Gabriela Alves

Macedo, professora daFEA-Unicamp, e Valdecirluccas, pesquisador do Centro de Tecnologia

de Cereais c Chocolates (Cereal Chocotec) do ltal.

Pontos positivos: Mostra parcerias rcalizadas pelo Instituto

Risco à imagem: Não há-

Ações de assessoria de imprensn; Sugestão de porta-vozes do Ial como fonte para pautas a

emissoras de rádio.
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Data: 18/06

Notícíus de Campinas, IIIíI Vøle e ATA News publicam material sobre os quatro webinars

gratuitos promovidos pelo Ital 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 Sâo Paulo (EEL-USP). A série "Ingredientes Saudáveis para Alimentos e

Bebidas" açontecs às quartas-feiras, às l6h, em semanas alternadas, com apoio da Fundação

Shunji Nishimura de Tecnologia e da Mentto, empresa que transmitirá os eventos. O texto

também foi divulgado no Portst úo Governo do Estødo de São Pøalo neste mesmo dia.

O primeiro webinar, no qual serão abordados os lipídeos especiais, será mediado pela

pesquisadora e vice-diretora do ltal Gisele Camargo, e terâ como convidados Gabriela Alves

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

de Cereais e Chocolates (Cereal Chocoæc) do Ital.

Portal do Agronegócio e Centrøl dqs Nottcíos também publicam material sobre o seminário

online "Alimentos Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônornos do

Est¿do de São Paulo (Aeasp), çom o objetivo de debater o cenÍxio atual da produção de

alimentos no Brasil e no mundo, as tendências para a indústria alimentícia, os desafios e

perspectivas para o setor. A pesquisadora do Ital Marta H. Taniwaki participa do tcrceiro painel,

que trata do tema "Contaminação e controle - manipulação e embalagens".

Folha de ltøpetíníngø publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a produção do milho çm terias paulistas, tendo

çomo gancho os quitutes feitos çom o alimento, eomo curau, pipoca, pamonha, cusçuz, car{ica

e bolo, e a época de Festas Juninas. O tcxto informa que entre as princþis regiões produtoras

se destacam ltapetininga, São João da Boa Vista, Sorocaba, Itapeva, Avaré, Assis e Ourinhos,

de acordo com informações do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta).

Sobre oltal, o texto aftrma que as diversas possibilidades de uso do milho são exploradas pela

indústria de alimentos e bebidas com a contribuição de aruâlise, assistência, pesquisa

desenvolvimento do Instituto.

Pontos positivosl Mostra as ações dos institutos ligados à Secretaria, incluindo o

parcerias realizadas pelo Instituto.

sÀoilr.Lo

Risco à imagemr Não há.
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Ações de assessoria de imprensa: Vale ressalar que o material sobre a série 'Ingredientes

Saudáveis para Alimentos e Bebidas" foi publicado no Portal do Governo do Estado de São

Pqulo um dia depois do inlcío do cvento; o ideal seria que a divulgação ocorr€sse com ao menos

uma semana de antecedência. A pauta tem potencial para ser trabalhada em outros canais

virhrais, seções de nutriçõo e de alimentos de revistas, sites e jornais.
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Gøzcta de São Pøalo, Duna Pr:ess e RUNø Ffß publicam material sobre os quaho webinars

gratuitos promovidos pelo lt¿l 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). A série 'Ingredientes Saudáveis para Alimentos e

Bebidas" açontece às quartas-feiras, às l6h, em semanas alternadas, com apoio da Fundação

Shunji Nishimura de Tecnologia e da Mentto, empresa que tran$mitirá os eventos,

O primeiro webinar, no qual serão abordados os lipldeos especiais, 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 ltal.

Pontos positivos: Mostra que o It¿l também é responsável por promover eventos.

Risco à imagem: Não hár

Ações de assessorÍa de imprensa: Sugestão de porta-vozes do Ital como fonte para pautas para

jomais, emissoras de rádio e veículos especializados sobre a indústria de alimentos e bebidas,

além de seções de revistas e sites sobrc os temas tratados no evento. Boa oportunidade tambem

para sugerir falar com influenciadores dos segmentos de nutrição e gastronomia.
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nAE Mdquìnas,,4grokevendø, Assocíação ß¡øsileíra dø Indústrlø de Alímentas (Ahla) e

ßrøsll Metrópole publicam texto com balanço dos debates realizados durante o "Seminário

Alimentos Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São

Paulo (Aeasp), cuja oonclusão foi de que a produção de alimentos é fator essencial para a saúde

e para a manutenção da paz mundial e o Brasil é um importante player no cenário global na

missão de alimentar o mundo.

O evento online rsuniu lideranças do setor, representantes de instituições públicas, privadas,

cooperativas e profissionais que atuam na áxea de alimentos para discutir as perspectivas para

os próximos anos e analisar o ccnário atual da produção de alimentos no Pals e no mundo, além

das tendências e desafios para a indústria alimentícia no mundo pós-covid-19.

A pesquisadora Marta Taniwaki, do ltal, foi uma das debatedoras. "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 prática do bem-estar animal. Tambem 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", afirmou.

Poutos positivos: Mostra o ltal como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

industria de alimcntos.

Risco å imagem; Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Redigir artigo assinado pelo Ital sobre o papel da ciência na

produção de alimentos do futuro. Distribuir vídeo com trechos da participação da pesquisadora

do Ital no seminário com o materiat de divulgação pós-evento a portais da internet.
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UníversoAgro, Datagro, Campo e Negócíos, Fltúvìø Andrøde, Mínuto Rural, Jornal Diø Díø

e Cartão de Vísítø News também publicam texto com balanço dos debates realizados durante

o "Seminário Alimentos Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do

Estado de São Paulo (Aeasp), cuja conclusão foi de que a produção de alimentos é fator

essencial parua saúde e para a manutenção da paz mundial e o Brasil é um importante player

no cenário global na missão de alimentar o mundo.

O evento online reuniu lideranças do setor, representantes de instituições públicas, privadas,

cooperativas e profissionais que atuam na ârea de alimentos para discutir as perspectivas para

os próximos anos e analisar o cenário atual da produção de alimentos no País e no mundo, além

das tendências e desafios parua indústria alimentícia no mundo pós-covid-19.

A pesquisadora Marta Taniwaki, do ltal, foi uma das debatedoras. "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 prërtica 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", afirmou.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Uma pauta sobre o alimento do futuro e a ciência por trás

desse alimento pode ser bem vendida ao Fantástico, que tem espaço para reportagens sobre

ciência, saúde e tecnologia.
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Págína Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre a iniciativa encabeçada por três institutos de pesquisa ligados à pasta

-Ital,Instituto Agronômico (IAC) e Instituto Biológico (IB), em conjunto com universidades

e instituições de pesquisa do Brasil e do exterior, além de empresas do setor, para inovar e

resolver problemas do agronegócio paulista.

Reunindo mais de 180 pesquisadores e agentes da iniciativa privada, as propostas dos chamados

Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas no Estado de São Paulo (Npop) foram produzidas

para o Edital Ciência para o Desenvolvimento lançado pela Fapesp e entregues em 18 de maio

de2020 para avaliação.

EAE Mdqulnøs publicamaterial institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo dando seguimento à abordagem sobre as culturas de alimentos usados

como ingredientes para quitutes das Festas Juninas, dessa vez falando da batata-doce.

A Secretariarealizapesquisas científicas, por meio de seus institutos, que buscam desenvolver

cultivares de batata-doce coloridas, mais produtivas e com características que agradam a

produtores rurais e consumidores. O Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec)

do Ital, por exemplo, aplica tecnologias de conservaçáo para um melhor aproveitamento

industrial do tubérculo. "A variedade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa,

absorção de gordura e possível valor nutricional", afirma Shirley Berbari, pesquisadora do ltal

e diretora do Fruthotec.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: O ideal é separar por segmento as pesquisas que serão

desenvolvidas e pautar a imprensa especializada e os jornais do Interior.
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Notícías de Campinas, Ag/Evolutíon Hub Agrodígítal, Campo e Negócios, Portal

Cønaonline e Mix Vøle publicam texto com balanço dos debates realizados durante o

"Seminário Alimentos Seguros", promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do

Estado de São Paulo (Aeasp), cuja conclusão foi de que a produção de alimentos é fator

essencial paraa saúde epara a manutenção da paz mundial e o Brasil é um importante player

no cenário global na missão de alimentar o mundo. O material também foi divulgado no Portøl

do Governo do Estado de São Paulo.

O evento online reuniu lideranças do setor, representantes de instituições públicas, privadas,

cooperativas e profissionais que atuam na Ínea de alimentos para discutir as perspectivas para

os próximos anos e analisar o cenário atual da produção de alimentos no País e no mundo, além

das tendências e desafios para a indústria alimentícia no mundo pós-covid-19.

A pesquisadora Marta Taniwaki, do ltal, foi uma das debatedoras. "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 priúica 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", afirmou.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Produzir artigo assinado pelo Ital sobre o tema para a

imprensa regional e para jornais de outros Estados, uma vez que o ltal é fonte de conhecimento

parua indústria alimentícia de todo o País.



Data:29106

Hìgìene Alímentar publica material sobre webinar gratuito sobre potencial dos extratos

fenólicos como ingredientes saudiiveis promovido pelo ltal, que será realizado no dia lo de

julho, parte integrante da série "Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas".

O evento é uma parceria do Instituto com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Carnpinas (FEA-Unicamp) e da Escola de Engenharia de Lorena da

Universidade de São Paulo (EEL-USP) e tem a mediação da pesquisadora e vice-diretora do

Ital Gisele Camargo. Neste dia, contará com a participação da professora Juliana Macedo, que

atua na área de Ciências de Alimentos e Nutrição da FEA-Unicamp, e das pesquisadoras Silvia

Moura e Patrícia Blumer Zacarchenco, que trabalham, respectivamente, no Centro de

Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec) e no Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat) do ltal.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Produzir material de vídeo com trechos da participação das

pesquisadoras do Ital na série "Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas" para incluir

no material de divulgação pós-evento para portais da internet.
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Portal do Governo do Estado de São Pøulo, Míx Vøle e CanaMíx também publicam material

sobre webinar gratuito sobre potencial dos extratos fenólicos como ingredientes saudáveis

promovido pelo Ital, que serárealizado no dia 1o de julho, parte integrante da série "Ingredientes

Saudáveis para Alimentos e Bebidas".

O evento é uma parceria do Instituto com a 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) e tem a mediação da pesquisadora e vice-diretora do

Ital Gisele Camargo. Neste dia, contará com a participação da professora Juliana Macedo, que

atua na área de Ciências de Alimentos e Nutrição da FEA-Unicamp, e das pesquisadoras Silvia

Moura e Patrícia Blumer Zacarchenco, que trabalham, respectivamente, no Centro de

Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec) e no Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat) do ltal.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Produzir material de vídeo com trechos da participação das

pesquisadoras do Ital na série "Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas" para

divulgação pós-evento a portais da internet. Os pesquisadores t¿mbém poderão ser indicados

para influenciadores ligados a gastronomia, nutrição, agro e indústria alimentícia para lives e

webinars.
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Data:01107

Portal do Agronegócío, 2A+ Allmentos e Centrøl das Notícîøs também publicam material

sobre webinar gatuito sobre potencial dos extratos fenólicos como ingredientes saudáveis

promovido pelo ltal, que será realizado no dia 1o de julho, parte integrante da série "Ingredientes

Saud¿iveis para Alimentos e Bebidas".

O evento é uma parceria do Instituto çom a Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Esødual de Campinas (FEA-Unicamp) e da Escola de Engenharia de Lorena da

Universidade de Säo Paulo (EEL-USP) e tem a mediação da pesquisadora e vice-diretora do

Itâl Gisele Camargo. Neste dia, contará com a participação da professora Juliana Macedo, que

atua na área de Ciências de Alimentos e Nutrição da FEA-Unicamp, e das pesquisadoras Silvia

Moura e Patrícia Blumer Zasarchenco, que trabalham, respectivamente, no Centro de

Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec) e no Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat) do Ital.

Notlclas de Campinøs publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo dando seguimento à abordagem sobre as culturas de

alimentos usados como ingredientes para quitutes consumidos nesta época do ano, dessa vez

falando da batata-doce.

A Secretariarealizapesquisas científicas, por meio de seus institutos, que buscam desenvolver

cultiva¡es de batata-doce coloridas, mais produtivas e com característiças que agradam a

produtores rurais e consumidores. O Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec)

do ltal, por exemplo, aplica tecnologias de conservação para um melhor aproveitamento

industrial do tuberculo. "A variedade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa,

absorção de gordura e possível valor nutricional", afirma Shirley Berbari, pesquisadora do Ital

e diretora do Fruthotec.

Pontos posifivos: Mostra o Ital como referêneia nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio

Risco à imagem: Não há.



E?t,Ações de assessoria de imprensa: Considerando que essas notícias vêm repercutindo de

maneira igual ao longo do mês, reiteramos as ações ciødas anteriormente.
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MílkPolnt, Pdgtttß Rural, Guía Lat, Agrolink, Ioeste e SlndíRural News publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o doce

de leite, que, segundo o ltal, é uma das opções mais viáveis para agregação de valor ao leite,

especialmente paru os pçquenos produtores, pois requer investimentos menores em

equipamentos do que os exigidos para produtos láctços como iogurtes, sorvetes e queijos. O

texto informa que o Instituto conta com equipe técnica especializada em produtos lácteos no

Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

"O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de prateleira extensa sem necessidade de

estoçagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e diretora do Tecnolat,

Adriana Tones.

O material também aborda quais as normas que devem ser seguidas para a fabricação do

alimento, além de especificar quais são as análises feitas pelo Tecnolat, de controle de qualidade

4 elaboração de rotulagens, diagnósticos dc causa de deterioração e estudos de estoeagem (vída

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência de

conhecimento, oferecendo treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveis pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

Pontos posiúivos: Mostra o It¿l como referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Näo há.

Ações de rssessoria de imprensa: Pauta para emissoras de radio entrevistas com

pesquisadorcs do ltal para falar sobre a produção do doce de leite como altemativa de negócio

para pequenos produtores, assim como sobre a cultura da batata-doce.
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Data: 03107

Regional Press, Notfcíqs de Camptnøs, Edaíry News e Mlx Vøle prfulicam material

institucional da Secret¿ria de Agricultura e Abastecimento do Estado dc São Paulo sobre o doce

dc leite, que, segundo o ltal, é uma das opções mais viáveis para agregação de valor ao leite,

especialmente para os pçqucnos produtores, pois requsr investimentos menores em

equipamentos do que os exigidos para produtos lácteos como iogurtes, sorvetes e queijos. O

texto informa que o Instituto conta com equipe tecnica especializada em produtos lácteos no

Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat). O texto também foi divulgado pelo Portøt do

Governo do Estado de Sño Paula.

'oO doce de leite é ainda mais atraente pela vida de prateleira extensa sem necessidade de

estocagem sob refrigençäo ou congelamento"o destaca a pesquisadora e diretora do Tecnolat,

Adriana Torres.

O material também aborda quais as norm&s que devem ser seguidas para a fabricaçõo do

alimento, além de especificar quais sõo as análises feitas pelo Tecnolat, de controle de qualidade

a elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de estocagem (vida

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência de

conhecimento, oferecendo treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveis pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

Mir Vate e ATA News publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecirnento do Estado de São Paulo, ømbém divulgado pelo Portal do Governo do Estado

de São Paulo, dando seguimento à abordagem sobre as culturas de alimentos usados como

ingredientes para quitutes consumidos nesta época do ano, dessa vez falando da batata-doce.

A Secretariarealizapesquisas científicas, por meio de seus institutos, que buscam desenvolver

cultivares de batata-doce coloridas, mais produtivas e com características que agradam a

produtores rurais e consumidores. O Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec)

do ltal, por exemplo, aplica tecnologias de conservação para um melhor aproveitamento

industrial do tubérculo. o'A variedade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa,

absorção de gordura e possível valor nutricional", afirma Shirley Berbari, pesquisadora do ltal
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e diretora do Fruthotec.



c
Pontos positivos; Mostra o ltal como referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Não tui.

Ações de assessoria de imprensrr Sugerir pauta com pesquisadores do Ital para falar sobre a

produção do doce de leiæ como alternativa de negócio para pequenos produtores.

Sugerir pauta sobre as diferenças das variedades Uruguaia e brasileira da batata-doce em

relação ao seu valor nutricional, forma de cultivo, vantagens e desvantagens, entre uma e outra.
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C&O Agro, Prìme¡ra EdíCãa e Folha Nobte publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o doce de leite, que, segundo o ltal,

é uma das opções mais viáveis para agregação de valor ao leite, especialmente para os pequenos

produtores, pois requer investimentos menores em equipamentos do que os exigidos para

produtos lácteos como iogurtes, sorvetes e queijos. O texto informa que o Instituto conta com

equipe tecnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat).

"O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de prateleira extensa sem necçssidade de

çstocagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e diretora do Tecnolat,

Adriana Tones.

O material também aborda quais as normas que devem ser seguidas para a fabricação do

alimento, além de especificar quais são as análises feit¿s pelo Tecnolat, de controle de qualidade

a elaboração de rotulagens, diagnósticos de çausa de deterioração e estudos de estocagem (vida

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência dc

conhecimento, oferecendo treinamçntos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveís pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

Folha Nobre publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de Säo Paulo dando seguimento à abordagem sobre as culturas de alimentos usados

como ingrediente$ para quitutes consumidos nesta época do ano, dessa vez falando da batata-

doce.

A Secretariarealizapesquisas científïcas, por meio de seus institutos, que buscam desenvolver

cultivares de batat¿-doce coloridas, mais produtivas e com características quç agradam a

produtores rurais e consumidores. O Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec)

do ltal, por exemplo, aplica tecnologias de conservação para um melhor aproveitamento

indusnial do tubérculo. 'oA variedade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa,

absorção de gordura e possível valor nutricional", afirma Shirley Berbari, pesquisadora do ltal

e diretora do Fruthotec.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência nas pesquisas sobre temas que

indústria de alimentos e do agronegocio.

W
W&&W



r^
c'tt
t,Risco à imagen: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre as diferenças das variedades Uruguaia

e brasileira da batata-doçe em relação ao seu valor nutricional, forma de cultivo, vantagens e

desvantagens, entre uma e outra.
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Data: 06107

O Regìonal publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre o doce de leite, que, segundo o ltal, é uma das opções mais viáveis

para agregação de valor ao leite, especialmente para os pequenos produtores, pois requer

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

iogurtes, sorvetes e queijos. O texto informa que o Instituto conta com equipe técnica

especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticlnios (Tecnolat).

"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 Tones.

O material também aborda quais as nonnas que devem ser seguidas para a fabricação do

alimento, além de especificar quais são as análises feitas pelo Tecnolat, de controle de qualidade

a elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deteríoração e estudos de estocagem (vida

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência de

conhecimento, oferecendo treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveis pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

Duna Press publica material institucional da Secreøria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo dando seguimento à abordagem sobre as culturas de alimentos usados

como ingredientes para quitutes consumidos nesta época do ano, dessa vez falando dabatata-

doce.

A Secretariarealizapesquisas científicas, por meio de seus institutos, que buscam desenvolver

cuhivares de batata-doce coloridas, mais produtivas e com características que agradam a

produtores rurais e consumidores. O Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (Fruthotec)

do ltal, por exemplo, aplica tecnologias de conservação para qm melhor aproveitamento

industrial do tubérculo. 'oA varicdade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa,

absorção de gordura e possível valor nutricional", afirma Shirley Berbari, pesquisadora do Ital

e diretora do Fruthotec.

Pontos positivos; Mostra o Ital como referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.
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Risco à imagem: Não há.



c
Ações de assessoria de imprensa: Considerando que essas notícias vêm repercutindo de

maneira igual ao longo do mês, reiteramos as ações citadas anteriormente.

Et

(

L

sÅômrilo



"d'f,EÞ$fi

ffiÆffi-n
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A Lavourø publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre o doce dc leite, que, segundo o ltal, é uma das opções mais viáveis

para agregação de valor ao leite, especialmente para os pequenos produtores, pois requer

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

iogurtes, sorvet€s e queijos. O texto informa que o Instituto conta com equipe técnica

especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat).

"O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de prateleira extensa sem neçessidade de

estocagem sob refrigeração ou congelamento", destaca a pesquisadora e diretora do Tecnolat,

Adriana Tones.

O material também aborda quais as normas que devem ser seguidas para a fabricação do

alimento, além de especificar quais são as artálises feihs pelo Tecnolat, de controle de qualidade

a elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de detçrioração e estudos de estocagem (vida

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência dc

conhecimento, oferecendo treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveis pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

Jâ Trîbunø Flracícøhanø e Folha de ltøpetlninga publicam apenas not¿s sobre o assunto,

citando o ltal.

Pontos positivos: Mostra o Ital romo referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco årimagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que a notícia vem repercutindo de maneira

igual ao longo do mês, reiteramos as ações citadas anteriormente.
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Data:08107

Centrøl das Notícíøs e Portnl ùo Agronegó'clo publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o doce de leite, que, segundo o ltal,

é uma das opções mais viáveis para agregação de valor ao leite, especialmente para os pequenos

produtores, pois requer investimentos menores em equipamentos do que os exigidos para

produtos lácteos como iogurtes, sorvetes e queijos. O texto informa que o Instituto conta com

equipe técnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat).

"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,

Adrian¿ Torres.

O material também aborda quais as nonnas que devem ser seguidas para a fabricação do

alimento, além de especificarquais são as análises feitas pelo Tecnolat, de controlç de qualidade

a elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa de deterioração e estudos de estocagem (vida

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência de

conhecimento, oferecendo treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveis pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

.fegs publiça texto com balanço dos debates realizados durante o "Seminário Alimentos

Seguros", no dia 22 dejunho, promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do

Estado de São Paulo (Aeasp), cuja conclusão foi de que a produção de alimentos é fator

essenci¿l para a saúde e par¿ù a manutenção da paz mundial e o Brasil é um importante player

no cenário global na missão de alimentar o mundo.

O evento online reuniu lideranças do setor, representantes de instituições públicas, privadas,

cooperativas e profissionais que atuam na área de alimentos para discutir as perspectivas para

os próximos anos e analisar o cenário atual da produção de alimentos no País e no mundo, além

das tendências e desafios para a indústria alimentícia no mundo pós-covid-19.

A pesquisadora Marta Taniwaki, do ltal, foi uma das debatedoras. "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

ffiwi
W
ffiÆ
w*p"

de produto animal, se houve a prática do bem-estar animal. Tambem há um
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demanda por alimentos éticos, produtos sazonais cultivados localmente e sustentáveis. As

percepções do consumidor de alimentos não seguros levam ao desperdício", afirmou.

Pontos positÍvos: Mostra o ltal como referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Rlsco à imagem: Não há.

Açõe¡ de ¡ssessoria de imprensr: Considerando que essas notícias vêm repercutindo de

maneira igual ao longo do mês, reiteramos as ações citadas anteriormente.
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Sulnoculturø Industrlal publica texto sobre o progfama de aceleração de negócios TechSt¿rt

Foodlnnovation, voltado para startups, empresas, indústrias, instituições, projetos etecnologias

da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, que conta com parceria da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Ëstado de São Paulo, por meio do ltal. O

progmma foi criado pela Conexão.f, incubadora de conhecimento de 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, Prediçäo e

Informações de Mercado; Soluções para Embalagens; Novos Ingredientes (Biodiversidade),

Produtos ç Processos; Alimentos de Base Vegetal (Plant-Based Foods); Soluções Mais

Saudáveis e Aproveitarnento Integral da Matéria-Prima.

O texto informa que, no evento online de lançamento, em 26 de maio, ministraram palestras

Luis Madi e Raul Amaral, respectivamente, diretor de Assuntos Institucionais e coordenador

técnico da Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec) do It¿I.

Pontos positivos: Mostra as parcerias realizadas pelo ltal e a preocupação da instituição com a

inovaçäo.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta para emissoras de rádio e TV com sugestão de

entrevistas com porta-vozes do Ital sobre o programa TechStart Food Innovation.
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Folha Nob¡e e NoÍlci¡ts de Campinas publicam texto sobre o programa de aceleração de

negócios Techstart Food Innovation, voltado para startups, empresas, indústrias, instituições,

projetos e tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, que conta

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

do Ital. O programa foi criado pela Conexão.f, incubadora de conhecimento da Fundação de

Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), com a FoodVentures e a Venture

Hub. O material também foi divulgado no Portal do Governo do Estøda de São Pøulo e do

Investe SP.

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

Saudiiveis e Aproveitamento Integral da Matéria-Prima.

O texto informa que, no evento online de lançamento, em 26 de maio, ministraram palestras

Luis Madi c Raul Amaral, respectivamente, diretor de Assuntos Institucionais e coordenador

técnico da Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec) do ltal.

Pontos positivos: Mostra as parcerias realizadas pelo Ital e a preCIcupação da instituição com a

inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta para emissoras de rádio e TV com sugestão de

entrevistas com porta-vozes do ltal sobre o progmma TechStart Food Innovation.
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Agroln Comanícação e O Democratapublicam nota, na coluna de Mauricio Picazo Galhardo,

afirmando que o docs de teitc é uma das opções mais viáveís para agregação de valor ao leite,

segundo o ltal.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos ç do agronegocio.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensar Considerando que a notícia vem repercutindo de maneira

igual ao longo do mês, reiteramos as ações ciødas anteriormente.
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Ca¡reío Popatar faz reportagem sobre os 246 anos de Campinas, comemorado no dia 14 de

julho, cont¿ndo como a história do município se (con)funde com a história dos três importantes

centros de pesquisa e formação que a cidade fez nascer: Instituto Agronômico, Unicamp e

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. O texto destaca ainda como a cultura do cafe

contribuiu para o desenvolvimento de Campinas, após o ciclo inicial da cana-de-açúcar.

Os entrevistados da matéria também lembram da importância do ensino, da ciência e da

tecnologia paraacidade e ressaltam que, ao longo dos 133 anos de história do IAC, surgiram o

Ital, o Instituto de Zootecnia(V) e o Instituto de Economia Agrícola (IEA)

Dunø Press publica texto sobre o programa de aceleração de negócios TechStart Food

Innovation, voltado para startups, empresas, indústrias, instituições, projetos e tecnologias da

cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, que conta com parceria da Secretaria

de Agricultura e Abastecimcnto do Estado de São Paulo, por meio do ltal. O programa foi

criado pela Conexão.t 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 temâs: Novas Formas de

Consumo, Segurança e Distribuição; Desperdlcio e Sustentabilidade; Big Data, Predição e

Informações de Mercado; Soluções para Embalagens; Novos Ingredientes (Biodiversidade),

Produtos e Proccssos; Alimentos de Base Vegetal (Plant-Based Foods); Soluções Mais

Saudáveis e Aproveitamento Integral da Matéria-Prima.

O texto informa que, no evento online de lançamento, em 26 dç maio, ministraram palestras

Luis Madi e Raul Amaral, respectivamente, diretor de Assuntos Institucionais e coordenador

técnico da Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec) do Ial.

Ponal GRNEWS publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Est¿do de São Paulo dando seguimento à abordagem sobre as culturas de alimentos usados

como ingredientes para quitutes consumidos nesta época do ano, dessa vez falando da batata-

doce.

A Secretariarealizapesquisas científicas, por meio de seus institutos, que buscam

cultivares de batata-doce coloridas, mais produtivas e com características que
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produtores rurais e consumidores. O Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças



C
e 1Ðt

(

do Ital, por exemplo, aplica tecnologias de conservação para um melhor aproveitamento

industrial do tubérculo. o'A variedade Uruguaia destacou-se quanto à coloração da polpa,

absorção de gordura e possível valor nutricional", afirma Shirley Berbari, pesquisadora do Ital

e diretora do Fruthotec.

Pontos positivos: Mostra as parcerias realizadas pelo Ital e a preocupação døinstituição com a

inovaçäo.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pegando como gancho o aniversário de Campinas, sede do

Ital, sugerimos produzir um artigo do Instituto prestando uma homenagem à cidade, reforçando

sua vocação como um polo de produção de conhecimento científico no Estado.
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Mix Vøle, Notícías de Campínas, Portøl Ternura FM, O Verídíco, Folha Nob¡e e Púmeíra

Edíção publicam material institucional sobre area\ização do terceiro webinar gratuito da série

"Ingredientes Saud¡íveis para Alimentos e Bebidas", marcado paru o dia 15, que abordará

proteínas doces e oligossacarídeos funcionais (fibras alimentares). Os palestrantes são doutores

especialistas do Ital, da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São

Carlos (IFSC), ligados à USP, e do campus de Assis da Unesp. O texto t¿mbém foi divulgado

pelo Portal do Governo do Estødo de São Pøulo.

"Será uma oportunidade de conhecer as expertises dos pesquisadores em obter ingredientes

alimentares usando a biotecnologia e a biologia molecular, duas áreas em evidência para

produção de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos", pontua Maria Teresa Bertoldo

Pacheco, pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do ltal, que

abrirá as palestras.

Pontos positivos: Mostra que o Ital também é responsável por promover eventos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de essessoria de imprensa: Considerando que a notícia vem repercutindo de maneira

semelhante, reiteramos as ações citadas anteriormente.
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Duna Press, Portal do Agronegóeío e Gestagro 360 publicam material institucional sobre a

realrøação do terceiro webinar gratuito da série "Ingredientes Saudriveis para Alimentos e

Bebidas", marcado para o dia 15, que abordará proteínas doces e oligossacarídeos funcionais

(fibras alimentares). Os palestrantes são doutores especialistas do ltal, da Escola de Engenharia

de Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), ligados à USP, e do campus de

Assis da Unesp. A Gøzeta de São Paulo publica nota sobre o evento.

"Será uma oportunidade de conhecer as expertises dos pesquisadores em obter ingredientes

alimentares usando a biotecnologia e a biologia molecular, duas áreas em evidência para

produção de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos", pontua Maria Teresa Bertoldo

Pacheco, pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do ltal, que

abrfuâas palestras.

Pontos positivost Mostra que o ltal também é responsável por promover eventos cientlfîcos.

Risco à imagem: Não há.

Açõeo de ¡sses¡oria de imprensar Considerando que a notícia vem repercutindo de maneira

semelhante, reiteramos as ações citadas anteriormente.
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2A+ Allmentos, Blog do Lticìo Sorge e Portal do Agronegócio publicam material institucional

sobre arcalnação do terceiro webinar gratuito da série "Ingredientes Saudiiveis para Alimentos

e Bebidas", marcado para o dia 15, que abordará proteínas doces e oligossacarídeos funcionais

(fibras alimentares). Os palestrantes são doutores especialistas do Ital, daEscola de Engenharia

de Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC), ligados à USP, e do campus de

Assis da Unesp.

*Será uma oportunidade de conhecer as expertises dos pesquisadores em obter ingredientes

alimentares usando a biotecnologia e a biologia molecular, duas áreas em evidência para

produção de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicoso', pontua Maria Teresa Bertoldo

Pachecg pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do ltal, que

abrirá as palestras.

Pontos positivos: Mostra que o Ital também é responsável por promover eventos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de agsessoria de imprense: Considerando que a notícia vem repercutindo de maneira

semelhante, reiteramos as ações citadas anteriormente.
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O site Campínas.com.br publica texto sobre o aniversário de Campinas, destacando a vocação

tecnológica do lugar, onde fica a Universidade Estadu¿l de Campinas (Unicamp), que figura

nos principais rankings universitários nacionais e da América Latina, juntamente çom

instituições como o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), o Ital e o CPQD, berço da fibra

óptica no País, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da região.

O texto afirma ainda que Campinas é, segundo o IBGE, a única cidade do Brasil que não é

capital a ser classificada como metrópole, não apenas pela taxa populacional, pela riqueza da

sua região e sua importância na logística nacional, com diversas rodovias que cortam o

município, por possuir o maior aeroporto de cargas da América Latina, o Aeroporto

Internacional de Viracopos, mas por sçu reconhecido polo tecnológico.

Grupo Maís Food publica texto sobre o grupo Mcassab, uma empresa familiar nacional com

matriz em São Paulo e com mais de 90 anos de história, que atua em cinco grandes áreas de

negócios: Distribuição, Nutrição, Saúde Animal, Consumo, Pescados e Investimentos

Imobiliários. A Unidade de Negócios Nutrição Humana desenvolvç, produz e vende pré-

misturas sustomizadas çom vitaminas, minerais, ingredientes fi,rncionais, ñbras alimentares,

entre outros.

O Ital é citado no texto por ter produzido o estudo "Brasil Dairy Trends 2020 - Tendências do

Mercado de Produtos Láçteos", cujos resultados são usados para reforçar que, apesar de

representar um mercado sólido e já desenvolvido, o potencial de crescimento dos produtos

lácteos focados na diferenciação nutricional e nas macrotendências de consumo é bastante

promissor. Segundo o estudo, alguns fatores têm influenciado esse movimento, como a

valorização do estilo de vida saudável; crescimento e distribuição da renda familiar;

envelhecimento da população; e mudanças no comportamento de compra e consumo das novas

gerações.

Pontos positivos: Mostra o ltal csmo referência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.
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Risco à imagem: Não há.
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Ital, sugerimos produzir um artigo do Instituto prestando uma homenagem à cidade, reforçando

sua vocação como um polo de produção de conhecimento cientlfico no Estado.
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Ciência do Leite publica material institucional sobre o doce de leite, que, segundo o ltal, é uma

das opções mais viáveis para agregação de valor ao leite, especialmente para os pequenos

produtores, pois requer investimentos menores em equipamentos do que os exigidos para

produtos lácteos como iogurtes, sorvetes e queijos. O texto informa que o Instituto conta com

equipe æcnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios

(Tecnolat).

"O doce de leite é ainda mais atraente pela vida de prateleira extensa sem necessidade de

estocagem sob refrigeraçãn ou congelamento"o destaca a pesquisadora e diretora do Tecnolat,

Adriana Torres.

O material também aborda quais as normas que devem ser seguidas para a fabricação do

alimento, além de especificar quais são as análises feitas pelo Tecnolat, de controle de qualidade

a elaboração de rotulagens, diagnósticos de çausa de deterioração e estudos de estocagem (vida

de prateleira). Além disso, explica que uma das atividades do Centro é a transferência de

conhecimento, oferecendo treinamentos sobre fundamentos que auxiliam os técnicos e

responsáveis pela fabricação a gerenciar melhor a qualidade de seus produtos.

Pontos positivos: Mostra o ltal como rcferência nas pesquisas sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Ìrlão há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que a notícia vem repercutindo de maneira

semelhante, reiteramos as ações citadas anteriormente.
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O site daRevísta Exame publica uma lista de programas de aceleração de negócios e mentoria

que estão com inscrições abertas para startups de todo o Brasil em julho, e cita o TechStart

Food Innovation como uma das indicações. O programa é realizado pela incubadora de

conhecimento Fundepag (Conexão.Ð e pela FoodVentures, do qual o ltal é parceiro.

Os candidatos devem estar enquadrados denüo dos seguintes temas: Novas Formas de

Consumo, Segurança e Distribuição; Desperdlcio 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.

Pontos positivos: Mostra as parcerias realizadas pelo Ital e a preocupação da instituição com a

inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pauta para emissoras de rádio e TV com sugestão de porta-

vozes do ltal para entrevistas sobre o programa TechSArt Food Innovation.
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O fornal da Regíão também publica texto sobre o progrcma de aceleração de negócios

TechStart Food Innovation, voltado para startups, empresas, indústrias, instituições, projetos e

tecnologias da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, que conta com parceria

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do ltal. O

programa 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.

O texto informa que, no evento online de lançamento, em 26 de maio, ministraram palestras

Luis Madi e Raul Amaral, respectivamente, diretor de Assuntos Institucionais e coordenador

técnico da Plataforma de Inovação Tecnológica (PITec) do ltal.

Pontos positivos: Mostra as parcerias realizadas pelo Ital e o foco da instituição em inovação

Risco à imagem: Não há.

Açõee de ¡ss€ssorie de imprensa: Pauta pa.ra emissoras de rádio e TV com sugestão de porta-

vozes do ltal para entrevistas sobre o programa TechStart Food Innovation.
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Notlcíos,4grlcolas, Aviculturø Indast¡iøL, SuÍnocultura Industrlal e Pdgínø Rural publicam

material institucional do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do ltal, com 44 anos de

experiência em qualidade e segurança de carnes e produtos cárneos, ressaltando a necessidade

de constante observância às questões regulatórias, que passam por importante modernizaçâo

nos últimos anos.

Os exemplos mais recentes são o Decreto N' 10.419 publicado, definindo a composição da

equipe do Serviço de Inspeção Federal (SfÐ nas atividades de vistoria em estabelecimentos

relacionadas a animais destinados ao abate, e a consulta pública relativa ao Selo Arte, com foco

nos produtores rurais de animais para abatedouros frigoríficos e estabelecimentos fabricantes

de produtos artesanais.

O texto também informa que, para os interessados em proaessos tecnológicos, a unidade

especializada do Ital estii com inscriçöes para seu primeiro curso online, abrangendo linguiças

frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados.

CarneTec.corubr publiça texto convidando profissionais do setor para participarem de uma

pesquisa sobre alimentos à base de vegetais similares aos produtos cámeos promovida pelo

Centro de Tecnologlade Carnes (CTC), do Ital, e indicando o link parao questionririo. Com o

levantamento, o CTC/Ital quer saber a opinião desses profissionais a respeito de vários aspectos

relacionados aos produtos identificados como *100o/o vegetal", "feito de plantas", "l00o/o com

proteína vegetal" e "plant-based".

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência de questões regulatórias no segmento de

carnes.

Risco à imagemr Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Promover lives e preparar podcasts para as redes

proprietárias do Instifuto ressaltando sua importância na regulação do setor de carnes e na

pesquisa e tecnologiapara a produção de alimcntos à base de vegetais. Apresentação de port¿-

vozes do Instituto como fonte a influencers do setor de agropecuária, indústria alimentíci4

nutrição e gastronomia.
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Datøgro também publica material institucional do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do

Ital, com 44 anos de experiência em qualidade e segurança de carnes e produtos cárneos,

ressaltando a necessidade de constante observância às questões regulatórias, que passam por

importante modernização nos últimos anos.

Os exemplos mais recentes são o Decreto N" 10.419 publicado, definindo a composição da

equipe do Serviço de Inspeção Federal (SIF) nas atividades de vístoria em estabelecimentos

relacionadas a animais destinados ao abate, e a consulta pública relativa ao Selo Arte, com foco

nos produtores rurais de animais para abatedouros frigoríficos e estabclecimentos fabricantes

de produtos artesanais.

O texto também informa que, para os interessados em processos tecnológicos, a unidade

especializada do Ital esta com inscrições para seu primeiro curso online, abrangendo linguiças

frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados.

Pontos positivos: Mostra o ltal como referência de questões regulatórias no segmento de

c&rnes.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Reiteramos a importância de promover lives e preparar

podcasts para as redes proprietárias do Instituto ressaltando sua importância na regulação do

setor de carnes e na pesquisa e tecnologia para a produção de alimentos à base de vegetais.

Apresentação de porta-vozes do Instituto como fonte a influencers do setor de agropecuiria,

indústria alimentlcia, nutrição e gastronomia.
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A Revísta Cafeícalturø publica material institucional da Secretaria de Agricultwa e

Abastecimento do Estado de São Paulo, que listou seis ações que facilitam o dia a dia dos

agricultores, seja narealaação de serviços, seja na sua capacitação, mantidas mesmo durante a

pandemia. Apesar de citar no título da matéria o Dia do Agricultor (comemorado em 28 de

julho), no restante do texto adatanão é mencionada.

O material informa, por exemplo, que, de abril a julho de2020, os pesquisadores dos institutos

e unidades regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) participaram

de aproximadamente 70 lives. O acesso aos sites dos órgãos da pasta foi bastante expressivo de

janeiro ajulho de2020,com mais de 1 milhão e meio de acessos a notícias, pesquisas e serviços

oferecidos pelo órgão. O texto diz ainda que o ltal, 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.

Pontos positivos: Mostra realizações da Secretaria, incluindo o It¿I, mesmo durante a

pandemia.

Risco à imageml Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Para reforçar a divulgação do curso, que pela primeira vez

ocorre de maneira virtual, sugestão de pautas a emissoras de rádio e TV entrevistas com porta-

vozes do ltal. A ideia é ressaltar também a parceria da Secretaria de Agricultura, por meio do

Ital, com o produtor rural.
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EAE Måqaínas, Portal do Agrunegócto, Cømpo &, Negócíos, Ptúginø Rurø|, Datagro, Bopør,

O Nortão' Cultívar e Suino.com também publicam material institucional da Secret¿ria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que listou seis ações que facilitam o dia

a dia dos agricultores, seja narealizaçâo de serviços, seja na sua capaciúação, mantidas mesmo

durante a pandemia, em alusão ao Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho.

O material informa, por exemplo, que, de abril ajulho de2020, os pesquisadores dos institutos

e unidades regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) participaram

de aproximadamente 70lives. O acesso aos sites dos órgãos da pasta foi bastante expressivo de

janeiro ajulho de2020,com mais de 1 milhão e meio de acessos anotícias, pesquisas e serviços

oferecidos pelo órgão. O texto diz ainda que o ltal, por meio do Centro de Tecnolo gia de Frutas

e Hortaliças (Fruthotec), realizaráprula primeira vez o tradicional curso de industrialização de

palmito de forma online.

Porúal do Agronegócio também publica matefial institucional do Centro de Tecnologia de

Carnes (CTC) do ltal, com 44 anos de experiência em qualidade e segurança de carnes e

produtos cámeos, ressaltando a necessidade de constante observância às questões regulatórias,

que passam por importante modernização nos últimos anos.

Os exemplos mais recentes são o Decreto N" 10.419 publicado, 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, com foco

nos produtores rurais de animais para abatedouros frigoríficos e estabelecimentos fabricantes

de produtos artesanais.

O texto também informa que, para os interessados em processos tecnológicos, a unidade

especializada doltal estit com inscrições para seu primeiro curso online, abrangendo linguiças

frescais, hamburgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados.

Gestagro 3ó0 publica material sobre o último webinar gratuito do ltal da série "Ingredientes

Saud¿íveis para Alimentos e Bebidas", a ser realizado no dia 29 de julho, em parceria com a

Escola de Engenharia de Lorena (EEL), da USP, e a Faculdade de Engenharia de Alimentos

(FEA), da Unicamp, que trata de proteínas vegetais, com a mediação da pesquisadora e vice-
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diretora do Instituto, Gisele Camargo.
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O texto também informa que os outros três webinars, sobre lipídeos especiais, extratos fenólicos

e proteínas doces e oligossacarídeos funcionais, estifo disponfveis no canal do ltal no YouTube.

Pontos positivos: Mostra realizações da Secretaria, incluindo o llal, mesmo durante a

pandemia, e mostra também o Instituto como referência de questões regulatórias no segmento

de carnes.

Risco à imagem: Não há

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que essas notícias vêm repercutindo há

alguns dias, reiteramos as sugestões feitas acima.
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Cøfë Poínt também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, que listou seis ações que facilitam o dia a dia dos agricultores, seja na

realizaçäo de serviços, seja na sua capacitação, mantidas mesmo durante a pandemia, em alusão

ao Dia do Agricultor, comemorado em28 de julho.

O material informa" por exemplo, que, dc abril ajulho de2020, os pesquisadores dos institutos

e unidades regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) participaram

de aproximadamente 70 lives. O açesso aos sites dos órgãos da pasta foi bastante expressivo de

janeiro ajulho de2020,com mais de I milhão e meio de acessos a notícias, pesquisas e serviços

oferecidos pelo órgão. O texto diz ainda que o ltal, por meio do Centro de Tecnologia de Frutas

e Hortaliças (Fruthotec),realizarâplaprimeira vez o tradicional curso de industrialização de

palmito de forma online.

Pontos positivos: Mostra realizações da Secretaria, incluindo o ltal, mesmo durante a

pandemia.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Para reforçar a divulgação do curso, que pela primeira vez

ocolre de maneira virhral, sugestão de pauta a emissoras de rádio e TV com entrevistas com

porta-vozes do ltal. A ideia é ressaltar também a parceria da Secretaria de Agricultura, por meio

do ltal, com o produtor rural.
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Data:01/08

GI daParaíba t¿mbém publica material sobre a produção de biscoitos de cactos, com matéria-

prima da planta Pilosocereus gounellel (conhecida como xique-xique), por pesquisadoras do

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da

Universidade Federal da Paraíba GJFPB).

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser uma planø alimentícia não convençional, os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção em larga escala e se mostraram

ricos em fibras solúveis e insolúveis e compostos antioxidantes da farinha do xique-xique. A

planta foi coletada no municlpio de Boa Vista, na Paralba, e os testes foram realizados no

Laboratório de Bromatologia da UFPB e no Ital.

O texto também foi replicado pelos seguintes veículos: Studio.FM, Indiaroba Web, ßlog de

Assís Rømnlho, Føto a Futo e Ourícurl em Foco,

Pontos positivos: Mostra parcerias realizadas pelo Instituto

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessori¿ de imprensal Sugestão de pauta a progrumas de variedades, como o

Fantástico, ou telejomais, como o Jornal Nacional, sobre a produção de biscoito de cactos,

mostrando todos os passos da cadeiaprodutiva, desde a coleta damatéria-prima, passando pela

fabricação e pelos test€s realizados no ltal, até a degustação pelo consumidor final.
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O Blog do Poeta também replica o material publicado no Gf da Paraíba sobre a produção de

biscoitos de cactos, com matéria-prima da planta Pilosocereus gounellel (conhecida como

xique-xique), por pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de

Alimentos (PPGCTA) da Universidade Federal da P araiba (UFPB).

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser um& planta alimentícia não convencional, os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção em larga escala e se mostraram

ricos em fibras solúveis e insolúveis e compostos antioxidantes da farinha do xique-xique. A

planta foi coletada no município de Boa Vist¿, na Paraíba, e os testes foram realizados no

Laboratório de Bromatologia da IJFPB e no Ital.

Pontos positivos: Mostra parcerias realizadas pelo Instituto

Risco à imagem: Nõo hti.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pauta a programas de variedades, como o

Fantástico, ou telejornais, como o Jornal Nacional, sobre a produção de biscoito de cactos,

mostrando todos os passos da cadeia produtiva, desde a coleta da matéria-prima, passando pela

fabricação e pelos testes realizados no ltal, até a degustação pelo consumidor final.
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Catoté Agoru, Folha Patoense e A Voz da Wtóriatambém replicam o material publicado no

GI da Paraíba sobre a produção de biscoitos de cactos, com matéria-prima da planta

Pilosocereus gounellel (conhecida como xique-xique), por pesquisadoras do Programa de Pós-

Graduação em ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) da universidade Federal da

Paralba (UFPB)

Segundo o texto, pelo fato de o cacto ser uma planta alimentícia não convencional' os biscoitos

desse vegetal revelaram nutrientes com potencial de produção em larga escala e se mostraram

ricos em fibras solúveis e insolúveis e compostos antioxidantes da farinha do xique-xique' A

planta foi coletada no município de Boa Vista, na Paraíba, e os testes foram realizados no

Laboratório de Bromatologia da UFPB e no ltal'

Pontos positivosl Mostra parcerias realizadas pelo Instituto.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pauta a programas de variedades' como o

Fantóstico, ou telejornais, como o Jornøl Nacional, sobre a produção de biscoito de cactos'

mostrando todos os passos da cadeia produtiva, desde a coleta da matéria-prima, passando pela

fabricaçäo e pelos testes realizados no Ital, até a degustação pelo consumidor final'
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CarneTee,com.brpublica material sobre arealizaçâodo curso online "Processos Tecnológicos

I - Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados", de 1o a

3 de setembro, promovido pelo centro de Tecnologia de carnes do ltal. o público-alvo é

formado por profissionais de pequenas e médias empresas processadoras de cafnes, 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.

Pontos positivos: Mostra que o Itat também é responsável por promover cursos'

Risco à imegem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pauta a emissoras de rádio sobre os cursos

promovidos pelo ltal, com entrevist¿s de porta-vozes do instituto'
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A RevistaFiB publica reportagem abordando a redução de sódio e açúcar dos alimentos e

bebidas, considerado um desafio const¿nte na á¡reade p&D da índústria do setor' o texto cita

iniciativa da oMS em emitir indicações oficiais para incentivar a redução da ingestão de sal em

todo o mundo em 30o/o até 2025.Já em relação ao Brasil, há um acordo entre o Ministério da

saúde e a Associação Brasile ha dalndústria de Alimentos (Abia), pafa que ocorÏa a redução

de sódio nos alimentos industrializados gradualmente até:2020'

o texto aponta ainda um acordo semelhante feito entre o MS e as indústrias de alimentos para

reduzir 144 mil toneladas de açúcar nos produto saté2022nas categorias de misturaparabolos,

lácteos, achocolatados, bebidas açucaradas e biscoitos recheados, objetivando intensificar as

iniciativas de combate à obesidade e outras doenças'

A pesquisadora do Ital carla Lea de camargo Vianna cruz afîrma que o'os desafios não estilo

focados apenas nas questões sensoriais, mas também nas funcionalidades tecnológicas dos

produtos. A substitu ição de sódio ou do açúcar artera taw.úé:m essas funcionalidades e,

dependendo da categoria do produto, o impacto pode ser maior"'

Pontos positivos: Mostra uma pesquisadora do Ital como referência pa1f-trataf do assunto da

reportagem

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: sugestão de entrevista com carla Lea de camargo vianna

Cruz paraprogrcmas de radio e TV usando como gancho as determinações da OMS e do

Ministério da saúde sobre a redução de sódio e de açúcar nos alimentos. A ideia é reforçar que

o trabalho desenvolvido pelo ltal esùi em sintonia com as determinações da OMS e do MS'

ffiWW
ffi.ffi
"üfrssA-



l:ÈilTÍ'i

r*Ì¡ru,

I)atat 14108

fconnect Gyn, Jornøl Goids em Destaque, Jo¡nnl o Pø¡lamento, 365news e Díórío Central

publicam material institucional da rede supermercadista Bretas abordando a tendência mundial

- e no Brasil também - do aumento do número de pessoas que vivem sozinhas, sejam elas

divorciadas, viúvas com filhos adultos ou solteiras. 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 '1,9o/o t¡a

próxima década.

Outra fonte que o texto traz é o estudo "Brasil Pack Trends 2A20", desenvolvido pelo ltal. De

acordo com ele, 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".

Com base nesses dados, o texto diz que, para atender à demanda de consumidores em

específico, redes varejistas têm investido em produtos com esse tipo de embalagem e, para

fomentar esse mercado em constante crescimento, o Bretas comercializa produtos direcionados

a esse nicho.

Ab¡Nt publica texto informando que em agosto o Instituto Eldorado entra como apoiador do

primeiro ciclo de aceleração de startups e projetos promovido pelo TechStart Food Inovation,

realizado pela Conexão.f, Food 0Ventures e Venture Hub, em parceria com o Ital. O programa

tem como foco o desenvolvimento e a escalada tecnológica de soluções digitais para a cadeia

de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens, oferecendo suporte às startups e aos projetos,

além de conexão com investidores e corporações.

Pontos positivos; Mostra estudo desenvolvido pelo Ital como uma referência no setor

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Usar dados dos estudos realizados pelo Euromonitor

Internacional e pelo Ital para pautar programas de entretenimento, como Fantástico, Encontro

e Hoje em Diø,jornais e telejornais sobre o aumento da quantidade de residências com apenas

uma pessoa e a mudança no padrão de consumo. Um porta-voz do laboratório de embalagens

do ltal pode falar dos estudos para o desenvolvímento de embalagens "verdes", biodegradáveis,
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r^ Ttcadavez menos nocivas ao meio ambiente. A pauta também pode interessar às emissoras de

TV para marc¿u o Dia do Solteiro, comemorado em 15 de agosto.

Sugestão de pauta sobre o programa TechStart Food Innovation, com porta-vozes do ltal, para

emissoras de rádio e TV.
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O Joio e o Trigopublica reportagem que discute a atuação de um lobby do setor privado dentro

da Anvisa. Segundo levantamento próprio do veículo,90o/o dos compromissos dos dirigentes

da agência regulatória em 2019 foram com empresas e associações do setor privado, vindo, em

primeiro lugar, a indústria farmacêutica, seguida por fabricantes de alimentos, de equipamentos

médicos e hospitalares, de agrotôxicos e de cigarros'

No texto, admite-se que parte dos compromissos dos dirigentes com o setor privado

corresponde ao caráter regulatório da agencia, criada em 1999 com a finalidade institucional de

..promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitrârio da produção

e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanit¡iria", mas, para além desse

caráter institucional, a proximidade da Anvisa com o setor é cadavez mais explícita no discurso

e nas decisões.

O material traz entrevista com Alessandra Soares, a única integrante da diretoria de 2019 ainda

na Anvisa , pata quem a quantidade de reuniões çom a indústria representa uma fotma de

compreender todos os processos e demandas do setor para conseguir regular os produtos e

serviços que ele oferece. A conversa com ela ocorreu durantc o Anufood Brazil z0zù,tealizado

pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) e pelo Ital'

pontos posÍtivos: O tom do texto em relação ao Ital é neutro, já que o Instituto só é citado para

indicar o local onde foi feita uma entrevista com uma das fontes da reportagem'

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Pautar a imprensa sobre a participação do Ital na Feira

Intemacional de Alimentos, destacando as pesquisas feitas pelo Instituto'
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Pdgtnø Rurøl publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo abordando a reorganização dos projetos da programação científica e

tecnológica nos institutos de pesquisa e polos regionais que compõem a Agência Paulista de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em busca de estratégias para desenvolver soluções

tecnológicas, aproximaçäo com os destinatiirios das tecnologias e inovação no setor de

agronegócios.

As metas foram apresentadas durante a live "Programação de Pesquisa da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo", realizada em 18 de agosto, com a

participação de cerca de 650 servidores da pasta.

Segundo o texto, 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 Fapesp e

entregues em 18 de maio de2020 paraavalíação. Essas propostas de Npop foram apresentadas

na live por Mariângela CristoËni-Yaly, do IAC, Mário Eidi Sato, do IB, e Gisele Anne

Camargo, do ltal.

CarneTec.com.br publica novamente material sobre a rcalização do cu¡so online '?rocessos

Tecnológicos I - Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes

marinados", de l'a 3 de setembro, promovido pelo Centro de Tecnologia de Carnes do Ital,

destacando as últimas vagas. 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.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Riseo à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensar Sugestão de entrevista com porta-vozes do Ital para

emissoras de rádio divulgando os cursos promovidos pela entidade e também sobre a
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L reorganização dos projetos da programação científtca e tecnológica no Instituto.
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Portal Contøcto publica reportagem com especialistas "dem¡bando" o que o texto chama de

"cinco mentiras que te deixam com medo de tomar leite". Foram consultados nutricionistas e

pesquisadores, como da Embrapa e do ltal, para comentar afirmações como a de que o ser

humano não possui enzimas para digerir o leite, ou de que esse alimento vem contaminado com

antibióticos ou de que ele acelera processos de inflamação.

Sobre o tópico "Leite industrializado tem muita química para durar mais", a engenheira de

alimentos Patrícia Blumer, pesquisadora do Ital, explicou como são feitos os processos de

esterilização do leite e garantiu que "não são adicionados conservantes ao leite UHT e

pasteurizado, sendo estes alimentos muito nutritivos"'

Datagro também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo abordando a reorganização dos projetos da programação científica e

tecnológica nos institutos de pesquisa e polos regionais que compõem a Agência Paulist¿ de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em busca de estrategias para desenvolver soluções

tecnológicas, aproximação com os destinatários das tecnologias e inovação no setor de

agronegócios.

As met¿s foram apresentadas durante a live "Programação de Pesquisa da Secretatia de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo", realizada em 18 de agosto, com a

participação dç cerca de 650 servidores da pasta.

Segundo o texto, aorientaçãodotrabalhoem 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 Fapesp e

entregues em 18 de maio de202A para avaliação. Essas propostas de Npop foram apresentadas

na live por Mariângela Cristofâni-Yaly, do IAC, Mário Eidi Sato, do IB, c Gisele Anne

Camargo, do ltal.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência nas discussões sobre temas que envolvem a

indústria de alimentos e do agronegócio.

Risco à imagem: Ainda que o Ital seja um instituto respeitadissimo por ser um celeiro de

t importantes pesquisas tn âreade alimentos, jornalistas incautos podem
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não é imparcial na sua avaliação, pois esta a serviço da indústria

afirmar que o Instituto
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tAções de assessoria de imprensa: Sugerir pauta com pesquisadores do ltal desmentindo as

fake news espalhadas a respeito do consumo de leite a influencers ligados às áreas de nutrição,

saúde e bem-est¿r.
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Notícíøs Agrícoløs, Jornul da Sabuguìnho, Prúgína Rural, Comìssão Técnícø deAlímentos-

CTA, Coordenødorlø de DefesaAgropecadrìa, Dídrlo AgrícolaAgroPlønníng, AvíSíte e Blog

Agroales publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de Sâo Paulo, em alusão ao Dia da Avicultura (28 de agosto), sobre a atenção que o

setor recebe no Estado por meio de atividades de pesquisa, extensão rural, defesa agropecuária

e prestação de serviços realizadas pela pasta. O texto cita ações dos institutos ligados ao setor,

como as do Instituto Biológico (IB), com atividades voltadas para a sanidade avícola, e do

Instituto de Zootecnia (IZ), que atende demandas internas e externas de pesquisa e serviços

laboratoriais.

Com relação ao It¿I, o material diz que o Instituto, por meio 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 a qualidade sensorial e microbiológica da carne, visando

contribuir com a disponibilização de produtos cárneos avícolas çada vez melhores para o

consumidor.

Pontos positivos: Mostra as iniciativas realizadas pela Secretaria no setor de avicultura.

Risco à imagem: Não tui.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir uma pauta ao proglama Globo Rural sobre

pesquisas recentes para o setor de aves realizadas pelo Instituto.
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EAE Máqulnøs publica material institucional sobre comemoração virtual do aniversário de 57

anos do ltal, celebrado em 30 de agosto. O evento, realizado no dia 28 de agosto, encerrou a

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.

"Vamos trabalhar cadavezmais 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", afirmou Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal. Ela também destacou

a produção em andamento do estudo '"Ital Food Safety 203A" e da Plataforma de Serviços

Tecnológicos e a negociação de instalações do FoodTech Hub Br e da startup Bio in Food no

Instituto.

Portøl Møto Grosso replica material institucional publicado no site da Embrapø informando

que os chefes-adjuntos de Transferência de Tecnologia (TT), e de Pesquisa e Desenvolvimento

(P&D) da Embrapa Territorial, respectivamente, José Jardine e Lucíola Magalhães, tomaram

posse, em 5 de agosto, como membros do Comitê Gestor da Redecomep Campinas.

O texto cita quais são as instituições participantes da Rede Comunitária de Ensino e Pesquisa

(Redecomep), como o ltal, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Instituto Agronômico

de Campinas, prefeitura de Campinas e Pontificia Universidade Católica de Campinas, entre

outras.

O site n fop Saber publica texto informando que a Fundação Iota contribuirá com o projeto

TechStart Food Innovation no Brasil. O anúncio foi feito no final de maio pela Venture Hub,

Conxeão.f, Food Ventures e ltal para iniciar inovações no setor de alimentos em toda a cadeia

de abastecimento.

O presidente da Conexão.f, Alvaro Duarte, afirma que as startups participantes receberão

"apoio infraestrutural de uma das mais reconhecidas instituições da cadeia alimentar, o Instituto
I

de Tecnologia de Alimentos"
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Pontos positivos: Mostra a preocupação do Ital com a inovação e reforça a imagem do Instituto

como referência naitrea de tecnologia de alimentos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a pauta do aniversário do Ital a emissoras de TV e

aproveitar a data para convidar jornalistas de veículos diversos estratégicos (de rádio, TV e

impresso) para conhecer as instalações do Instituto. Sugerimos também que o govemador seja

convidado a conhecer as instalações do It¿l e as pesquisas mais relevantes, com uma pausa no

laboratório de Análises Sensoriais do Instituto.
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Amnnhecer também publica rnaterial institucional sobre comemoração virhral do aniversário

de 57 anos do ltal, celebrado em 30 de agosto. O evento, realizado no dia 28 de agosto, encerrou

a gincana intema 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.

"Vamos trabalhar cadavez 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", aflrrmou Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal. Ela também destacou

a produção em andamento do estudo "Ital Food Safety 2030" e da Plataforma de Serviços

Tecnológicos e a negociação de instalações do FoodTech Hub Br e da startup Bio in Food no

Instituto.

Portøl do Governo do Estødo de São Pøulotambémpublicamaterialinstitucional daSecretana

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abordando areorganização dos projetos

da programação científica e tecnológica nos institutos de pesquisa e polos regionais que

compõem a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em busca de estratégias

para desenvolver soluções tecnológicas, aproximação com os destinatários das tecnologias e

inovação no setor de agronegócios.

As metas foram apresentadas 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 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 1l polos.

CørneTec.com.br publica material sobre o webinar gratuito "Covid-19 e embalagens para

alimentos", promovido pelo Ital, por meio de seu Centro de Tecnologia de Embalagem

(Cetea/Ital), a ser realizado em17 de setembro. O evento vai tirar dúvidas sobre a possibilidade

de contaminação dos consumidores pelo coronavírus através do manuseio de embalagens
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alimentos, além de abordar as pressões sobre o design das embalagens pós-pandemia e algumas

das tendências desse mercado.

Pontos positivos: Mostra a preocupação do Ital com a inovação e reforça a imagem do Instituto

como referência na ëtrea de tecnologia de alimentos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensâ: Sugerir a pauta do aniversário do ltal a emissoras de TV e

aproveitar adata para convidar jornalistas de veículos diversos estratégicos (de rádio, TV e

irnpresso) para conhecer as instalações do Instituto.

Porta-voz do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea/Ital) pode ser indicado como fonte a

blogs, sites, influenciadores e programas de TV parafalar sobre o risco de contaminação pelo

coronavírus por meio do manuseio de embalagens para alimentos, além de abordar as mudanças

no design das embalagens pós-pandemia e algumas das tendências desse mercado.

Sugerir a emissoras de rádio entrevistas de porta-vozes do Ital sobre os eventos realizados pelo

Instituto e sobre arcorganização dos projetos da programação científica e tecnológica.
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Instituto de Pescø, Jornal do Sabuguinho, Ptúgína Rurøl e Revísta dø Fruta publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo em alusão

ao Dia do Biólogo, comemorado em 3 de setembro, contando um pouco da atuaçáo desse

profissional nos seis institutos e 11 polos regionais de pesquisa. Ao fodo, 744 servidores da

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) possuem graduação em Biologia.

Uma dessas profissionais é a pesquisadora do Ital Marta Taniwaki, formada em biologia e com

mestrado em Agronomia e Ph.D. 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 Anvisa.

2A+ Alimentos também publica material institucional sobre comemoração virtual do

anivercârio de 57 anos do Ital, celebrado em 30 de agosto. O evento, realizado no dia 28 de

agosto, encerrou a gincana interna online em torno de conhecimentos dos Times da Qualidade

- dedicados a temas como 55, ações de cidadania, gerenciamento de resíduos, metrologi4

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.

"Vamos trabalhar cadavezmais 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", afirmou Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal. Ela também destacou

a produção em andamento do estudo "It¿l Food Safety 2030" e da Plataforma de Serviços

Tecnológicos e a negociação de instalações do FoodTech Hub Br e da startup Bio in Food no

Instituto.

Ptúgína Rurøl e Coordenadoría de Deþsa Agropecuúría também publicam material sobre o

webinar gratuito "Covid-l9 e embalagens para alimentos", promovido pelo Ital, através de seu

Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea/Ital), a ser realizado em 17 de setembro. O evento

vai tirar dúvidas sobre a possibilidade de contaminação dos consumidores pelo coronavírus por

meio do manuseio de embalagens para alimentos, além de abordar as pressões sobre o design

das embalagens pós-pandemia e algumas das tendências desse mercado.
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Folha da Terrø e Regíão Noroeste também publicam material institucional da Secretana de

Agriculfura e Abastecimento do Estado de São Paulo abordando a reorganização dos projetos

da programação científica e tecnológica nos institutos de pesquisa e polos regionais que

compõem a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em busca de estratégias

para desenvolver soluções tecnológicas, aproximação com os destinatários das tecnologias e

inovação no setor de agronegócios.

As metas foram apresentadas 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 reorganização da programação

cientifica 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 11 polos.

Pontos positivos: Mostra a preocupação do Ital com a inovação e reforça a imagem do Instituto

como referência naëxea de tecnologia de alimentos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a comemoração do Dia do Biólogo e sugerir a

programa de TV pauta mostrando a rotina dos profissionais do Ital com formação nessa área.

Sugestão de pautas a emissoras de rádio, com entrevistas de porta-vozes do ltal sobre a

reorganização dos projetos da programação científica e tecnológica dos institutos da Apta, entre

eles o Ital.
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Jornal Primeira Púgína e Dunø Prcss também publicam material institucional da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abordando areorganização dos projetos

da programação científica e tecnológica nos institutos de pesquisa e polos regionais que

compõem a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em busca de estratégias

para desenvolver soluções tecnológicas, aproximação com os destinatários das tecnologias e

inovação no setor de agronegócios.

As metas foram apresentadas 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 reorgaruzação 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.

Pontos positivos: Mostra a preocupação do Ital com a inovação e reforça a imagem do Instituto

como referência naítrea de tecnologia de alirnentos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pautas a emissoras de rádio, com entrevistas

de porta-vozes do ltal sobre a reorganização dos projetos da prograrnação cientifica e

tecnológica dos institutos da Apta, entre eles o ltal.
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Jornøl de Pírøcícttbø também publica rnaterial institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo abordando a reorganização dos projetos da programação

científica e tecnológica nos institutos de pesquisa e polos regionais que compõem a Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), em busca de estratégias para desenvolver

soluções tecnológicas, aproximação com os destinatários das tecnologias e inovação no setor

de agronegócios,

As metas foram apresentadas 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 Zootecnía(IZ) e Apta Regional, com seus 11 polos.

Pontos positivos: Mostra a preocupação do Ital com a inovação e reforça a imagem do Instituto

como referência na ëtrea de tecnologia de alirnentos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que a notícia vem repercutindo há alguns

dias, reiteramos as sugestões feitas acima.
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Vida e Ação também publica material sobre o webinar gratuito "Covid-l9 e embalagens para

alimentos", promovido pelo Ital, através de seu Centro de Tecnologia de Embalagem

(Cetea/Ital), a ser realizado em 17 de setembro. O evento vai tirar dúvidas sobre a possibilidade

de contaminação dos consumidores pelo coronavírus por meio do manuseio de embalagens para

alimentos, além de abordar as pressões sobre o design das embalagens pós-pandemia e algumas

das tendências desse mercado.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista de porta-vozes do ltal a emissoras de

rádio, TV, sites, blogs, de saúde e bem'estar, paratirar dúvidas sobre os riscos de contaminação

pelo coronavírus por meio do manuseio de embalagens para alimentos. É possível falar das

mudanças no design das embalagens pós-pandemia e algumas das tendências desse mercado.
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Vale Notfcías, Gøzeta de São Paulo, Vøle News, Cajømnr Notícías, Jornøl da Franca, Diúrío

do Lìtoral, Jornal Imprensa Regional e Prìmeírø Edíção publicam material sobre o webinar

gratuito "Covid-l9 e embalagens para alimentos", promovido pelo ltal, através do seu Centro

de Tecnologia de Embalagem (Cetea/Ital), a ser realizado em 17 de setembro. O evento vai tirar

dúvidas sobre a possibilidade de contaminação dos consumidores pelo coronavírus por meio

do manuseio de embalagens para alimentos, além de abordar as pressões sobre o design das

embalagens pós-pandemia e algumas das tendências desse mercado. O Portal do Governo do

Estødo de São Paulo também divulga o conteúdo.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no merçado de alimentos e embalagens.

Risco à imagem: Não há

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista de porta-vozes do Ital a emissoras de

rádio, TV, sites, blogs, de saúde e bem-estaÍ,paratirar dúvidas sobre os riscos de contaminação

pelo coronavírus por meio do manuseio de embalagens para alimentos. É possível falar das

mudanças no design das embalagens pós-pandemia e algumas das tendências desse mercado.
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Pdgína Rural e Coordenødoriø de Deþsø Agropecudrüa publicam material institucional da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo em alusão ao Dia do Médico

Veterinário, comemorado em 9 de setembro, mostrando a importância da atuação profissional

nos institutos e polos regionais da pasta para a construção do conhecimento e na inovação da

agropecuária do Estado.

A pesquisadora Márcia Mayumi Harada, que atua no ltal, é formada como médica veterinária

pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mestre e doutora em Ciência e Tecnologia de

Alimentos pela USP. Márcia tem experiência na área de ciência e tecnologia de carnes,

principalmente em abate e desossa de bovinos e suínos e processamento de carne suína, ovina

e pescado.

2A+ Alimentos, Notícías de Cømpinas, Portøl dø Cìdøde, O Regíonal, Beto Ríbeìro Reptírter,

Jornøl Imprensa Regionøl e Portal Varødø publicam material sobre o webinar gratuito

"Covid-l9 e embalagens pam alimentos", promovido pelo Ital, através de seu Centro de

Tecnologia de Embalagem (Cetea/Ital), a ser realizado em 17 de setembro. O evento vai tirar

dúvidas sobre a possibilidade de contaminação dos consumidores pelo coronavírus por meio

do manuseio de embalagens para alimentos, além de abordar as pressões sobre o design das

embalagens pós-pandemia e algumas das tendências desse mercado.

Pontos positÍvos: Mostra o ltal como referência no mercado de alimentos e embalagens.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a comemoração do Dia do Médico Veterinário

e sugerir pauta mostrando a rotina dos profissionais do ltal com formação nessa área.
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O site Cultivar publica reportagem sobre o cultivo da cultura da oliveira, cujos frutos o Brasil

ainda depende da importação para consunir, sendo considerado o segundo maior importador

de azeitonas do mundo. Segundo o texto, atualmente, o aumento do volume de importação,

juntamente com o crescente número de pesquisas que se desenvolvem sobre essa cultura, tem

estimulado agricultores a investir nesse cultivo no Brasil, principalmente nas regiões Sul

(Paraná, Santa Cataúna e Rio Grande do Sul) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São

Paulo).

O material informa ainda que, com o crescimento do cultivo de oliveiras no Estado de São

Paulo, foi formado um grupo multidisciplinar com pesquisadores ligados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como Apta - Polo Centro Sul, Instituto

Agronômico (IAC), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e Instituto Biológico (IB), que

elaboraram o prqeto denominado Oliva SP, voltado para o estudo das etapas da cadeia

produtiva da cultura (fitotecnia), incluindo os aspectos fitossanitários da cultura de oliveira.

Expresso 222 também publica material sobre o webinar gratuito "Covid-l9 e embalagens para

alimentos", promovido pelo ItaI, através de seu Centro de Tecnologia de Embalagem

(Cetea/Ital), a ser realizado em 17 de setembro. O evento vai tirar dúvidas sobre a possibilidade

de contaminação dos consumidores pelo coronavírus por rneio do manuseio de embalagens para

alimentos, além de abordar as pressões sobre o design das embalagens pós-pandemia e algumas

das tendências desse mercado.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no setor de alimentos e embalagens.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensâ: Sugerir uma pauta sobre o projeto Oliva SP ao programa de

TY Globo Rural.
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Jornal Nosso Baírro publica material sobre o webinar gratuito "Covid-l9 e embalagens para

alimentos", promovido pelo Ital, através de seu Centro de Tecnologia de Embalagem

(Cetea/Ital), a ser realizado em 17 de setembro. O evento vai tirar dúvidas sobre a possibilidade

de contaminação dos consumidores pelo coronavírus por meio do manuseio de embalagens para

alimentos, além de abordar as pressões sobre o design das embalagens pós-pandemia e algumas

das tendências desse mercado.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens

Risco à imagem: Não há,

Ações de assessoria de imprensa: Conside¡ando que a notícia vem rep€rcutindo há alguns

dias, reiteramos as sugestões feitas acima.
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Pdgínø Rural publica material sobre a realizaçáo da sexta edição da Semana Tecnológica

Cereal Chocotec, que ocorrerá pela primeira vez no formato online, de 5 a 9 de outubro. A

semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital, com

programação pensada para ampliar as oportunidades entre profissionais e dirigentes das

indústrias, pesquisadores e estudantes das áreas, além de micro, pequenas? médias e grandes

empresas com interesse em se aprimorar e em inovar.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos com temas como 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, 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 ltal, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

Ponfos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre as novidades no segmento de

chocolates, cereais e inovação tecnológica, como o microencapsulamento de alimentos, com

entrevistas de porta-vozes do Ital.
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Portal Ternura FM, Folha da Terra, Cíilade Azul Notícías, Folha Nob¡e e Notlcíø de Límeíra

publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São

Paulo em alusão ao Dia do Biólogo, comemorado em 3 de setembro, contando um pouco da

atuação profissional nos seis institutos e I 1 polos regionais de pesquisa. Ao todo, 144 servidores

da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) possuem graduação em Biologia.

O Portøl do Governo do Estado de São Pøulo também divulga o conteúdo,

Entre esses profissionais está a pesquisadora do Ital Marta Taniwaki, formada em Biologia e

com mestrado em Agronomia e Ph.D. 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 Anvisa.

fnveste SP e Mercødo de Cøcau também publicam material sobre a realização da sexta edição

da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocorierâpela primeira vez no formato online, de

5 a 9 de outubro. A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec)

dolt¿I, comprogfamaçãopensadaparaampliaras oportunidades entreprofissionais e dirigentes

das indústrias, pesquisadores e estudantes das áreas, além de micro, pequenas? médias e grandes

empresas com interesse em se aprimorar e em inovar.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teônco-práticos com temas como 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, além do 2o Seminario

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 ltal, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens.

ru
t#

Y
Risco à imagem: Não há.

U Ações de assessoria de imprensa: Considerando que as notícias vêm repercutindo há

dias, reiteramos as sugestões feitas acima.
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Pögínø Rurøl publica texto sobre o processo seletivo para o curso de mestrado em Ciência e

Tecnologia de Alimentos do Programa de Pós-Graduação do ltal. Ao todo, são dez vagas

oferecidas em 15 linhas de pesquisa, como microbiologia dos alimentos, aruilise de alimentos

e conservação por processos térmicos.

Jornal de Pìracicaåa também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo contando um pouco da atuação dos biólogos nos seis

institutos e 11 polos regionais de pesquisa, mas sem mencionar o dia comemorativo em

homenagem aos profissionais (3 de setembro). Ao todo, 144 servidores da Agência Paulist¿ de

Tecnologia dos Agronegócios (Apta) possuem graduação em Biologia.

Uma dessas profissionais é a pesquisadora do Ital Marta Taniwaki, formada em Biologia e com

mestrado em Agronomia e Ph.D. 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 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 Anvisa.

Os sites Qtempruhj e Correío Independente também publicam matenal sobre arealização da

sexta edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que oconerá pela primeira vez no

formato online, de 5 a 9 de outubro. A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate

(Cereal Chocotec) do ltal, com programação pensada para ampliar as oportunidades entre

profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes das áreas, além de micro,

pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se aprimorar e em inovar.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos com temas como 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, 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 ltal, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.
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Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens
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Risco à imagem: Não há.
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Ações de assessoria de imprensa: Considerando que as notícias vêm repercutindo há alguns

dias, reiteramos as sugestões feitas acima.
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O foío e O Trígo e Out¡ø Saúde publicam textos criticando uma nota técnica do Ministério da

Agricultura que recomenda a "urgente" revisão do Guia Alimentar para a População

Brasileira, que desencoraja o uso de alimentos ultraprocessados e, por isso, desagradaria à

indústria de alimentos. O material de O Joío e O Trígo diz que o Guia é considerado por

pesquisadores e profissionais da saúde um dos mais acessíveis e abrangentes documentos com

recomendações sobre comer de forma saudável.

Ambos os textos afirmam que, para embasar o pedido de mudançano Guia, os autores da nota

técnica do Ministério da Agricultura utilizaram apenas referências bibliográficas

"recheadíssimas de conflito de interesses" e citam como uma delas um artigo que esti no Brasil

Food Trends, publicação do Ital, segundo eles, patrocinada pela indústria, com nomes como

Nestlé, Danone e Coca-Cola entre os financiadores.

Os sites Ecología Médíca, Combøte Racßmo Ambíentøl e Semnna On replícam o conteúdo

publicado no Outrø Søúde.

Portal do Agronegócío, Jornal da Franca, Atlbøíø e Folha dø Ter¡a publicam material sobre

a realizaçlo da sexta edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocofferá pela

primeira vez no formato online, de 5 a 9 de outubro. A semana é promovida pelo Centro de

Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do ltal, com programação pensada para ampliar as

oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes das

áreas, além de micro, pequenas, médias e gtandes empresas com interesse em se aprimorar e

em inovar. O PortaI do Governo do Estado de São Paulo t¿mbém divulga o conteúdo.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos com temas como 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 confeit¿ria, além do 2o Seminário

Sustentabilidade em Bakery & Confectionery, que contará com palestras da diretora-geral do

Ital, Eloísa Garcia, sobre conceitos e aplicação, e d¿ vice-diretora do Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea) do ltal, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

Suínocultu¡a Industrial e Avícultura Industrìøl publicam texto sobre o processo seletivo para

Tft

o curso de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Programa de Pós-Graduação
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Ital. Ao todo, são dez vagas oferecidas em 15 linhas de pesquisa, como microbiologia dos

alimentos, análise de alimentos e conservação por processos térmicos.

Pontos positivos: No caso dos textos sobre o pedido de revisão do Guia Alimentar para s

População Brasileira, não tui pontos positivos; no caso do material sobre cursos e eventos, o

conteúdo mostra a entidade como referência da ëtrea.

Risco à imagem: No caso dos textos sobre o pedido de revisão do Guia Alimentar para a

População Brasileira, a credibilidade do Ital é posta em xeque pela reportagem ao insinuar que

o Instituto esta a serviço dos interesses da indústria alimentícia.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir artigo de porta-voz do Ital para falar da segurança

alimentar por trás dos ingredientes e produtos desenvolvidos pelos pesquisadores do Instituto.
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IHU Notlcíos replica o material do Outrø Søtide criticando uma nota técnica do Ministério da

Agricultura que recomenda a "urgente" revisão do Guia Alimentar para a População

Brasileirø, que desencoraja o uso de alimentos ultraprocessados e, por isso, desagradaria à

indústria de alimentos. O texto afirma que, para embasar o pedido de mudança no Guia, os

autores da nota técnica do Ministério da Agricultura utilizaram apenas referências

bibliográficas "recheadíssimas de conflito de interesses" e cita como uma delas um artigo que

está no Brasil Food Trends, publicação do Ital, segundo eles, patrocinada pela indústria, com

nomes como Nestlé, Danone e Coca-Cola entre os financiadores.

2A+ Alímentos e O Regional também publicam material sobre arealizaçäo da sexta edição da

Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que ocorerá pela primeira vez no formato online, de 5

a 9 de outubro. A semana é promovida pelo Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec)

do ltal, com programação pensada para ampliar as oportunidades entre profissionais e dirigentes

das indústrias, pesquisadores e estudantes das áreas, além de micro, pequenas, médias e grandes

empresas com interesse em se aprimorar e em inovar.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos com temas como chocolates, drageados,

balas de gomq barras de cereais e de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação

de alimentos e sustentabilidade em produtos de panificação e confeitana, 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 ltal, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

Pdgina Rural publica texto sobre as inscrições para o cr¡rso "Desenvolvimento de Embalagens

para Transporte e Distribuição", eü€ estii em sua sexta edição e será realizado nos dias 22 e23

de setembro. O curso é oferecido a cada dois anos pelo ltal, por meio do Centro de Tecnologia

de Embalagem (Cetea), com o objetivo de melhorar a aplicação de conceitos na execução do

tabalho e não havendo capacitação similar no mercado.

Pontos positivos: No caso do texto sobre o pedido de revisão do Guia Alimentar para a

População Brasileira, não hâ pontos positivos; no caso do material sobre cursos, o conteúdo

mostra a entidade como referência daërea.
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ffiRisco à imagem! No caso do texto sobre o pedido de revisão do Guia Alimentar para a

População Brasileira, a credibilidade do Ital é posta em xeque pelarcportagem ao insinuar que

o Instituto est¿ a serviço dos interesses da indústria alimentícia.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir artigo de porta-voz doltalparafalar da segurança

alimentar por trás dos ingredientes e produtos desenvolvidos pelos pesquisadores do Instituto.
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Folha de ltapetiníngø, Notícías de Campinas e ßeto Ribeiro Repórter também publicam

material sobre a realização da sexta edição da Semana Tecnológica Cereal Chocotec, que

ocorrerá pela primeiravez no formato online, de 5 a 9 de outubro. A semana é promovida pelo

Centro de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) do Ital, com programação pensada para

ampliar as oportunidades entre profissionais e dirigentes das indústrias, pesquisadores e

estudantes das áreas, além de micro, pequenas, médias e grandes empresas com interesse em se

aprimorar e em inovar.

Ao todo serão oferecidos sete cursos teórico-práticos com temas como 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, 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

Ernbalagem (Cetea) do ltal, a pesquisadora Fiorella Dantas, sobre tendências em embalagens.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que a notícia vem sendo repercutida há vários

dias, reiteramos as sugestões feitas anteriormente.
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ATA News, Prímeíra Edíção, Cídøde Azul Notícías e DHoje Interíor publicam texto sobre as

inscrições para o curso "Desenvolvimento de Embalagens para Transporte e Distribuição", que

está em sua sexta edição e será realizado nos dias 22 e 23 de setembro. O curso é oferecido a

cada dois anos pelo ltal, por meio do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), com o

objetivo de melhorar a aplicação de conceitos na execução do trabalho e não havendo

capacitação similar no mercado. O Portal do Governo do Estudo de São Pøulo também divulga

o conteúdo.

2A+ Alímenlos publica texto sobre o processo seletivo para o curso de mestrado ern Ciência e

Tecnologia de Alimentos do Programa de Pós-Graduação do ltal. Ao todo, são dez vagas

oferecidas em 15 linhas de pesquisa, como microbiologia dos alimentos, análise de alimentos

e conservação por processos térmicos.

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência no mercado de alimentos e embalagens

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pautas a emissoras de rádio, com entrevistas

de porta-vozes do Ital sobre os cursos promovidos pela entidade.
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Combate Racísmo Ambíentøl e IHU Notícias replicam texto de O Joio e O Trìgo criticando

uma nota técnica do Ministério da Agricultura que recomenda a'ourgente" revisão do Guict

Alimentar para a Populoção Brasileira, que desencoraja o uso de alimentos ultraprocessados

e, por isso, desagradaria à indústria de alimentos. O material diz que o Guia é considerado por

pesquisadores e profissionais da saúde um dos mais acessíveis e abrangentes documentos com

recomendações sobre comer de forma saudável.

O texto afirma que, para embasar o pedido de mudançano Guia, os autores da nota técnica do

Ministério da Agricultura utilizaram apenas referências bibliográficas "recheadíssimas de

conflito de interesses" e cita como uma delas um artigo que esta no Brasil Food Trends,

publicação do ltal, segundo eles, patrocinada pela indústria, com nomes como Nestlé, Danone

e Coca-Cola entre os financiadores.

Notícías de Campinøs, ßeto Ríbeiro Repórter e Dunø Press também publicam texto sobre as

inscrições paruo curso'I)esenvolvimento deBmbalagens pam Transporte eDistribuição", que

está em sua sexta edição e ser¿i realizado nos dias 22 e 23 de setembro. O curso é oferecido a

cada dois anos pelo ltal, por meio do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), com o

objetivo de melhorar a aplicação de conceitos na execução do trabalho e não havendo

capacitação similar no mercado.

Pontos positivos: No caso do texto sobre o pedido de revisão do Guia Alimentar para a

População Brasileira, não há pontos positivos; no caso do material sobre cursos, o conteúdo

mostra a entidade como referência daârea.

Risco à imagem: No caso do texto sobre o pedido de revisão do Guia Alimentar parû ü

População Brasileira, a credibilidade do Ital é posta em xeque pela reportagem ao insinuar que

o Instituto está a serviço dos interesses da indústria alimentlcia.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir artigo de porta-voz do Ital para falar da segurança

alimentar por trás dos ingredientes e produtos desenvolvidos pelos pesquisadores do Instituto.
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Pdgínø Rarøl publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo no qual o pesquisador Gust¿vo Moraes, do ltal, esclarece dúvidas sobre

possibilidades de contaminação do coronavírus por meio de embalagens. Segundo ele, entre os

três coronavírus que mais preocuparam e preocupam a populaçâo global, é justamente o novo

çoronavírus que apresentou maiores persistências em materiais utilizados em embalagens como

plástico, metal, papel e papelão ondulado. No entanto, Moraes pondera que os sanitizarües

podem sereficientes naremoção dessesvírus em superficies inanimadas. O pesquisadorlembra

ainda que a principal via de transmissão é entre pessoas, por meio de gotículas contendo carga

viral que são expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos.

Pontos positivos: Mostra um pesquisador do Instituto como referência do tema.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a emissoras de rádio e TV entrevistas com o

pesquisador Gustavo Moraes para falar sobre a possibilidade de transmissão do novo

coronavírus por meio de embalagens e a forma correta de sanitização.
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Q Portal Investe SP publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre acordo celebrado pelo Ital com a BioinFood, viabilizando a

instalação da startup por dois anos na instituição para realizar projetos de PD&I em parceria.

Segundo o texto, com a BioinFood, especializada em fermentos e processos fermentativos, o

Ital reforçará sua competência para desenvolvimento de microrganismos que incorporem

características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Inicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) e o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

Centrøl døs Notícías replica material publicado no UOL sobre nove chás que dão disposição e

podem substituir o cafe. O texto diz que bebidas bem brasileiras, como chimarão, mate gelado

e tereré, podem ajudar a melhorar a disposição por causa da dose discreta de cafeína do chá-

mate, menor do que a presente nas bebidas à base de Camellia sinensis (chá-preto, chá-branco

e chá-verde), como apontou levantamento de 2018 do Ital.

Suinocultura Industriøl e Døtøgro também publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no qual o pesquisador Gustavo Moraes,

do ltal, esclarece dúvidas sobre possibilidades de contaminação do coronavírus por meio de

embalagens. Segundo ele, entre os três coronavírus que mais preocuparam e preocupam a

população global, é justamente o novo coronavírus que apresentou maiores persistências em

materiais utilizados em embalagens como pliâstico, metal, papel e papelão ondulado. No

entanto, Moraes pondera que os sanitizantes podem ser eficientes na remoção desses vírus em

superficies inanimadas. O pesquisador lembra ainda que a principal via de transmissão é entre

pessoas, por meio de gotículas contendo carga viral que são expelidas quando falamos, tossimos

ou espinamos.

Pontos positivos: Mostra a instituição como referência em suas áreas de atuação e preocupada

com a inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista com porta-vozes do Ital sobre a parceria
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Pdgína Rural, Datøgro e EAE Móquinas publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo no qual a pesquisadora do ltal Leda Coltro

considera que, diante da maior preocupação com higiene para evitar a contaminação pelo novo

coronavírus, houve um aumento do uso de embalagem e produtos descart¿íveis.

Apesar do cenário negativo para a sustentabilidade, Leda é esperançosa quanto à

conscientização do consumidor diante da maior percepção da quantidade do resíduo gerado nas

residências e acredita no investimento em alternativas para garantir a correta destinação dos

recicláveis.

Para o pesquisador do ltal Gustavo Moraes, as novas preocupações devem impactar o setor de

embalagens, já que as tendências de sustentabilidade como redução de espessura, substituição

por monomateriais, design otimizado e busca por polímeros de origem não fossil terão que ser

balanceadas com questões de saúde e de higiene.

2A+ Alímentos, Associøção dos Avícullores do Estado do Espírito Santo (Ave$ e Datagro

também publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo no qual o pesquisador Gustavo Moraes, do ltal, esclarece dúvidas sobre

possibilidades de contaminação do coronavírus por meio de embalagens. Segundo ele, entre os

três coronavirus que mais preocupaftùm e preocupam a população global, é justamente o novo

coronavírus que apresentou maiores persistências em materiais utilizados em embalagens como

plástico, metal, papel e papelão ondulado. No ent¿nto, Moraes pondera que os sanitizantes

podem ser eficientes na remoção desses vírus çm superficies inanimadas. O pesquisador lembra

ainda que a principal via de transmissão é entre pessoas, por meio de gotículas contendo carga

viral que são expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos.

Datagrc também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre acordo celebrado pelo Ital com a BioinFood, viabilizando a

instalação da startup por dois anos na instituição para realizar projetos de PD&I em parceria.

Segundo o texto, com a BioinFood, especializada em fermentos e processos fermentativos, o

Ital reforçará sua competência para desenvolvimento de microrganismos que incorporem
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características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.



C
r- TtInicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) e o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

Pontos positivos: Mostra a instituição como referência em suas áreas de atuação e preocupada

com a inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista com porta-vozes do Ital para falar sobre

pesquisas para o desenvolvimento de embalagens mais 'Ierdes", com uma preocupação

ambiental, lideradas pelo Instituto.
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O Nortão publica material sobre o curso promovido pelo Território da Carne para profissionais

da cadeia da carne em São Paulo. O principal objetivo dos organizadores do ProgramaC@ne

4.0 é fomentar a conexão entre as atividades da produção animal, da indústria frigorífica, do

varejo, dos restaurantes e do consumidor. O Ital é um dos apoiadores do evento.

Págínø Rural e Poftøl Malo Grosso publicam material institucional da Embrapa, também

divulgado no site da instituição, sobre a 14" edição do Congresso Interinstitucional de Iniciação

Científica (Ciic 2020), organizado pela Apta, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(Ital), Instituto Agronômico (IAC), Instituto de Zootecnia (V) e polos regionais, e pela

Embrapa Territorial, Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Informática Agropecuária.

2A+ Alímenos também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre acordo celebrado pelo Ital com a BioinFood,

viabilizando a instalação da startup por dois anos na instituição pararealizar projetos de PD&I

em parceria. Segundo o texto, com a BioinFood, especializada em fermentos e processos

ferrnentativos, o Ital reforçará sua competência para desenvolvimento de microrganismos que

incorporem características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Inicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia deLaticinios (Tecnolat) e o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

MílkPoínt também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo no qual a pesquisadora do ltalLeda Coltro considera que, diante da

maior preocupação com higiene para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, houve um

aumento do uso de embalagem e produtos descartáveis.

Apesar do cenário negativo patu a sustentabilidade, Leda é esperançosa quanto à

conscientização do consumidor diante da maior percepção da quantidadc do resíduo gerado nas

residências e acredita no investimento em alternativas para garantir a correta destinação dos

recicláveis.

Para o pesquisador do Ital Gustavo Moraes, as novas preocupações devem impactar o setor de

embalagens, já que as tendências de sustentabilidade como redução de espessura,

L por monomateriais, design otimizado e busca por polímeros de origem não fossil terão
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balanceadas com questões de saúde e de higiene.
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t¡Pontos positivos: Mostra a instituição como referência em suas áreas de atrørção e preocupada

com a inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a emissoras de rádio e TV entrevista com porta-

vozes do Ital sobre a parceria com a startup BioinFood, destacando o caráter inovador do

acordo, ressaltando o amplo calendario de cursos, eventos e parcerias do Ital.
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Pógínø Ru¡al publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre a 14" edição do Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica

(Ciic 2020), organizado pela Apta, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (It¿l),

Instituto Agronômico (IAC), Instituto de Zootecnia (IZ) e polos regionais, e pela Embrapa

Territorial, Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Informática Agropecuária.

No evento, realizado nos dias 1o e 2 de oufubro, pela primeiravezno formato online, estudantes

de graduação bolsistas apresentam projetos de iniciação científica desenvolvidos nos três

institutos de pesquisa da Apta e nos polos regionais do órgão.

Pontos positivos: Ratifica o Ital como um centro de formação e produção científica nos

segmentos em que atua.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevistas de estudantes que se destaquem açanais

proprietirios do Ital e da Secretaria de Agricultura e a publicações do setor.
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Jornal do Sabuguínho, CanaMix e Sacesso no Cømpo publicam material institucional sobre

a realização do 14o Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica - Ciic 2020,

extraordinariamente no formato de conferência online, nos dias 1o e 2 de outubro, no qual serão

apresentados os trabalhos de 154 bolsistas.

O objetivo principal do congresso é mostrar os resultados dos projetos de pesquisa

desenvolvidos pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic)

e Inovação Tecnológica (Pibiti) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq), vinculados às instituições participantes. O Ciic 2020 e uma realização

conjunta da Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Informática Agropecuaria, Embrapa

Territorial, Instituto Agronômico (IAC), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto

de Zootecnia(IZ) e Apta Regional.

Pontos positivos: Ratifica o ltal como um centro de formação e produção científica nos

segmentos em que atua.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta com o resultado dos projetos de pesquisa

desenvolvidos pelos bolsistas.
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Pógina Rural e Revistø Cafeiculturø publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo em homenagem ao Dia do Engenheiro

Agrônomo, comemorado em 12 de outubro, contando atrajetoriade uma de suas pesquisadoras

científicas formada na átrea - Angelica Prela Pantano, do Instituto Agronômico (IAC) - e

mostrando aafiação de técnicos extensionistas da pasta.

De acordo com o texto, atualmente, 182 engenheiros agrônomos atuam como pesquisadores e

servidores de apoio no IAC, Instituto Biológico (IB), Instituto de Fæonomia Agrícola (IEA),

Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e Instituto de Zootecnia(lZ)

e nos I I polos regionais que formam a Apta.

Pontos positivosr Personificar os profissionais que atuam no Ital por meio de homenagens do

tipo é importante, pois provoca engajamento interno, e é também uma forma de divulgar o

trabalho feito por lá.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a efeméride do Dia do Engenheiro Agrônomo e

sugerir a pauta sobre a comemoração a telejornais locais do interior paulista.
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O pesquisador do Ital Rogério Tocchini é um dos especialistas consultados para reportagem

publicada no site Mir de Referêncíøs sobre os beneficios, caracterlsticas e "poréns" do suco

natural, do néctar, do suco de caixinha e da polpa congelada.

Sobre o produto desidratado, conhecido suco de pozinho, para diluição em água (embora não

devesse ser chamado de suco), por exemplo, Tocchini explica que 'opara cada 100 gramas de

produto seco (pó) há só I grama de polpa de fruta - o que equivale ao teor de um refrigerante

à base de frut¿". O pesquisador também observa que nem todas as frutas podem ser convertidas

em pó com facilidade. "Essa questão limita um pouco a diversidade de sabores. Além disso,

não me lembro de ver suco integral em pó, apenas bebidas com baixíssima quantidade de

polpa", completa Tocchini.

Pontos positivos: Demonstra que os pesquisadores do Ital são referência e têm credibilidade

porque produzem ciência e conhecimento, não estão a serviço da indústria alimentícia.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir apauta a programas de TV como o Bem Estar e o

Mais Você, da Rede Globo, e similares de outras emissoras, com o pesquisador do Ital

explicando as diferenças dos tipos de suco.
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Compre Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Est¿do de São Paulo em homenagem ao Dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado em 12 de

outubro, contando a trajetória de uma de suas pesquisadoras científicas formada na área -
Angelica Prela Pantano, do Instituto Agronômico (IAC) - e mostrando a atuação de técnicos

extensionistas da pasta.

De acordo com o texto, atualmente, 182 engenheiros agrônomos atuam como pesquisadores e

servidores de apoio no IAC, Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia Agrícola (EA),

Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Iø1) e Instituto de Zootecnia(lZ)

e nos 1l polos regionais que formam a Apta.

Pontos positivos: Pcrsonificar os profissionais que atuam no Ital por meio de homenagens do

tipo é importante, pois provoca engajamento interno, e é também uma forma de divulgar o

trabalho feito por lá.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoría de imprensa: Aproveitar a efeméride do Dia do Agrônomo e sugerir a

pauta sobre a comemoração a telejornais locais do interior paulista.
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Notlcías,Agñeoløs publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo em homenagem ao Dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado eml}
de outubro, contando a tajetória de uma de suas pesquisadoras científicas formada na área -
Angelica Prela Pantano, do Instituto Agronômico (IAC) - e mostrando a atuação de técnicos

extensionistas da pasta.

De acordo com o texto, atualmente, 182 engenheiros agrônomos atuam como pesquisadores e

servidores de apoio no IAC, Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia Agrícola (EA),

Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e Instituto de Zootecnia(lZ)

e nos l1 polos regionais que formam a Apta.

Pontos positivos: Personificar os profissionais que atuam no ltal por meio de homenagens do

tipo é importante, pois provoca engajamento interno, e é também uma forma de divulgar o

trabalho feito por lá.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Aproveitar a efeméride do Dia do Agrônomo e sugerir a

pauta sobre a comemoração a telejornais locais do interior paulista.
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Portøl do Governo do Estado de São Paulotarnbémpublicamaterial institucional da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo sobrç acordo celebrado em setembro

pelo Ital com aBioinFood, viabilizando a instalação da startup por dois anos na instituição para

realtzar projetos de PD&I em parceria. Segundo o texto, com a BioinFood, especializada em

fermentos e processos fermentativos, o Ital reforçará sua competência para desenvolvimento de

microrganismos que incorporem características nutricionais, funcionais e tecnológicas a

alimentos e bebidas.

Inicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) e o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

Pontos positivos: Mostra a instituição como referência em suas áreas de atuação e preocupada

com a inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a emissoras de rádio e TV ent¡evistas com pofta-

vozes do Ital sobre a parceria com a startup BioinFood, destacando o caráter inovador do

acordo.
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Instítuto de Pesca e Pdginø Rurøl divulgam material institucional sobre a publicação inédita

Planeja PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nos Institutos dø Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que traz um diagnóstico das atividades

de pesquisa, desenvolvimento, inovaçäo e transferência de tecnologia nos seis instifutos e I I

polos regionais que formam a Apta. A conclusão do estudo é que as pesquisas científicas dos

órgãos ligados à pasta possuem alto desempenho nas cadeias de produção da cana-de-açúcar,

citros, bovinocultura, grãos, aquicultura, olericultura e plantas aromáticas e medicinais, além

de abelha e mel.

De acordo com o texto, as discussões para o desenvolvimento do diagnóstico foram realizadas

durante um ano e meio por pesquisadores e lideranças do Instituto Agronômico (IAC), Instituto

Biológico (IB), Instituto de Economia Agrlcola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional, e o objetivo da

publicação foi, além do diagnóstico, propiciar a construção de planos de ação visando ao

planejamento, gestão e governança das atividades de PD&I da Secretaria nas principais cadeias

de produção do agonegócio paulista e brasileiro.

Pógína Rural, Campo e Negócios, O Nortão, Cømpo e Negócios e Coordenødorta de Defesa

Agropecuáría publicam material institucional sobre curso online inédito abordando os

princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes, coordenado pelo Centro de Tecnolo giade Carnes

(CTC) do ltal, com inscrições até o dia 19 e aulas de 20 a22 de outubro.

"Uma das vantagens desse formato de curso e 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 capacitação.

Zl Portal de Notfcías, ResumoCast, Folhø da Terra e Abír também publicam material

institucional da Secret¿ria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre acordo

celebrado em setembro pelo Ital com a BioinFood, viabilizando a instalação da startup por dois

anos na instituição para realizar projetos de PD&I em parceria. Segundo o texto, com a

BioinFood, especializada em fermentos e processos fermentativos, o Ital reforçará sua

competência para desenvolvimento de microrganismos que incorporem características

WW
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nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.
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r^ 1tttInicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia de Laticlnios (Tecnolat) e o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

Pontos positivos: Demonstra que o Ital esûi sob um importrante guarda-chuva de produção

científica, como a Apta, que por sua vez estrí ligada à Secretaria de Agricultura. Além disso,

reforça a imagem do Instituto como referência em suas ríreas de atuaçäo.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pautas a emissoras de rádio, com entrevistas

de porta-vozes do ltal sobre a Planeja PD&I; sugerir a publicação de artigo a um jomal como

a Folha de S.Paulo ou O Estado de São Paulo, comentando os resultados do estudo.

Sugerir a emissoras de rádio, influenciadores do segmento de culinâria e nutriçâo entrevista

com algum coordenador do curso sobre os princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes.
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Portal DBO e Pdgína Rurøl publicam material sobre a divulgação da lista dos trabalhos agraciados

dal4u edição do Congresso Interinstítucional de Iniciação Científica (Ciic 2020), que ocoreu pela

primeira vez na forma online devido à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 18 bolsistas que

atuam em órgâos de pesquisa ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo tiveram seus estudos reconhecidos no evento, que ocoreu nos dias lo e2. O congresso

é organizado anualmente pela Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Informática Agropecuiária,

Embrapa Tenitorial, Institr¡to Agronômico (IAC), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital),

Instituto de Zootecnia(Iz) e Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta).

O texto informa que o graduando em engenharia agronômica Matheus França teve seu üabalho

sobre comparação de fontes minerais na alimentação de bovinos escolhido erúre os melhores do

Cäc2020.

SBT Interíor e Portøl Cwwonlíne divulgam material institucional, também divulgado no Portøl

da Governo do Estada de São Putla, sobre a publicação 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 Apta. A conclusão

do estudo é que as pesquisas científicas dos órgãos ligados à pasta possuem alto desempenho nas

cadeias de produção da cana-de-açúcar, cifros, bovinocultura, grãos, aquicultura, olericultura e

plantas aromáticas e medicinais, além de abelha e mel.

De acordo com o terto, as discussões para o desenvolvimento do diagnóstico foram realizadas

durante um ano e meio por pesquisadores e lideranças do Instituto Agronômico (IAC), Instituto

Biológico (IB), Instituto de Economia Agrícola (EA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (V) e Apta Regional, e o objetivo da

publicação foi, além do diagnóstico, propiciar a construção de planos de ação visando ao

planejamento, gestão e governança das atividades de PD&I da Secretaria nas principais cadeias de

produção do agronegocio paulista e brasileiro.

Pdgínø Rurøl publica material institucional em alusão ao Dia Mundial da Alimentação,
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comemorado em 16 de outubro, no qual a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

São Paulo apresenta suas ações paraa segurança alimentar do Estado, por meio de

de abastecimento, pesquisa e extensão rural.
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O texto informa que, no caso do ltal, com o objetivo de explicar a importância dos alimentos e

bebidas industrializados para a alimentação e nutrição human4 por meio de informações técnicas

e científicas, o Instituto lança três novos estudos da série "Alimentos Industrializados 2030", que

abordam biscoitos, iogurtes e sucos e oufias bebidas não carbonatadas.

Portøl do Govenø do Esruúo de Sño Paalo e Duna Press publicam material institucional sobre

curso online inédito abordando os princípios da Ciência e Tecnologia de Cames, coordenado pelo

Centro de Tecnologia de Carnes (CIC) do ltal, com inscrições até o dia 19 e aulas de20 a22 de

outubro.

'olJma das vantagens desse formato de curso é a sua abrangência, podendo atender em todos os

pontos do Pais e até mesmo do exterior de forma bastante eficiente. Com práticas incluidas em

forma de vídeo, é possível acompanhar em detalhes processos e metodologras", ressalta Manuel

Pinto Neto, um dos coordenadores da capacitação.

Dunn P:ess também publica material institr¡cional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre acordo celebrado em setembro pelo Ital com a BioinFood,

viabilaandoainstalação da sørtuppordois anosnainstituição prarealizar projetos dePD&I em

parceria. Segundo otexto, com aBioinFood, especializadaemfermentos e processos fermentativos,

o Ital reforçará sua competência para desenvolvimento de microrganismos que incorporem

características nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Inicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) e o Centro

de Tecnologra de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec).

Pontos positivos: O Ital aparece como um grande centro de pesquisa e formação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista com porta-vozes do Ital sobre a Planqa

PD&I e artigo de um ou mais responsáveis pela publicação aos jornais Folha de S.Paulo ou O

Estado de São Paulo comentando os resultados do estudo. Sugerir a emissoras de rádio e TV

entrevista com o coordenador do cwso sobre os princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes, e

com porta-voz do Ital sobre a parceria com a startup BioinFood, destacando o caráter inovador do
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Regíão Noroeste e Portal RBN também divulgam material institucional sobre a publicação

Planeja PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nos Institutos da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estodo de São Paulo, qve fiaz um diagnóstico das atividades

de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia nos seis instifutos e 11

polos regionais que formam a Apta. A conclusão do estudo é que as pesquisas científicas dos

órgãos ligados à pasta possuem alto desempenho nas cadeias de produção da cana-de-açírcar,

citros, bovinocultura, grãos, aquicultura, olericultura e plantas aromáticas e medicinais, além

de abelha e mel.

De acordo com o texto, as discussões para o desenvolvimento do diagnóstico foram realizadas

durante 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, e o objetivo da

publicação foi, além do diagnóstico, propiciar a construção de planos de ação visando ao

planejamento, gestão e governança das atividades de PD&I da Secretaria nas principais cadeias

de produção do agronegócio paulista e brasileiro.

Notlcias de Camplnøs, Beto Ríbeíro Repórter e Portal ^RBN também publicam material

institucional sobre curso online inédito abordando os princípios da Ciência e Tecnologia de

Carnes, coordenado pelo Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do ltal, com inscrições até o

dia 19 e aulas de 20 a22 de outubro.

"Uma 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 bast¿nte eficiente. Com práticas incluídas em

forma de video, é possivel acompanhar em detalhes processos e metodologias", ressalta Manuel

Pinto Neto, um dos coordenadores da capacitação.

Pontos positivos: O Ital é mostrado como centro de formação, pesquisa e referência nas áreas

em que afua.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugestão de pautas a emissoras de rádio, com

W
W
W

de porta-vozes do Ital para falar sobre a Planeja PD&I, além de um artigo assinado por
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mais responsáveis pela publicação aos jornais Folha de S.Paulo ou O Estado de São Paulo

comentando os resultados do estudo.

Sugerír a emissoras de rádio entrevista com algum coordenador do curso sobre os princípios da

Ciência e Tecnologia de Carnes.
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Casstlôndta Nqts também publica material institucional sobre curso online inédito abordando

os princlpios da Ciência e Tecnologia de Carnes, coordenado pelo Centro de Tecnologia de

Carnes (CTC) do Ital, com inscriçöes até o dia 19 e aulas de 20 a22 de outubro.

"IJma das vantagens desse formato de curso é a sua abrangência, podendo atender em todos os

pontos do Pals 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 capaciøção.

Pontos positivos: O Ital é mostrado como um importante centro de formação e pesquisa.

Risco à Ímagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a çmissoras de rádio entrevista com o coordenador

do curso para falar sobre as novidades do setor e os principais pontos que seräo abordados

durante o evento.
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CørgoNews publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI)

de Campinas e de Presidente Prudentc, da qual participam o Ital s o Instituto Agronômico

(IAC). O evento est¿í alinhado â Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT),

transformadaem2}2D no Mês Nacional de Ciência e Tecnologia.

Dentro da programação, os estudantes do Ensino Médio de Campinas poderão participar da

atividade educativa Viva a Tecnologia de Alimentos, que ficarú no ar durante o período

vinculada ao site do lal.

EAE Móquínøs publica material institucional sobre webinar gratuito promovido pelo ltal e pelo

Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging. O evento, a ser realizado no dia

27 de outubro, tem como tema o uso de resíduos agroindustriais para alimentos e aplicações

técnícas. Esss será o primeiro da série "Ital-Fraunhofer IW' de webinars trimestrais para

celebrar dez anos de cooperação técnica ç científica entre os institutos de pesquisa.

Agralink e Revístø Rarul publicam material sobre o cultivo de banana no Brasil, onde, em

2018, foram produzidos 6,8 milhões de toneladas, montante que posiciona o Pais como quarto

maior fomecedor mundial, dc açordo com a Secret¿ria de Agricultwa e Abastecimento do

Estado de São Paulo. Jå São Paulo ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, respondendo

pór 15,7a/o do total ed,frtâbilizãdo em ZtlS,

O texto aryntaestudos sobre a cultura desenvolvidos pelos institutos de pesquisa vinculados à

Apta, aomo o projeto elaborado pelo ltal que analisou os indicadores ambientais de duas

varíedades, nanica e prata,para promover seu consumo. Desenvo[vido de acordo çom o padrão

internacional ISO 14040 e 14A44, avaliou os sistemas de produção do Vale do Ribeira e Norte

de Minas Gerais, os principais produtores da banana prata, entre 201 I e 2014.

2A+ Alímentas também publica material institucional sobre çurso online inédito abordando os

princípios da Ciência e Tecnologia dç Carnes, coordenado pelo Centro de Tecnologia de Carnes

(CTC) do ltal, com inscrições até o dia 19 e aulas de 20 a22 de outubro.

"IJm& das vantagens desse formato de curso é a sua abrangência, podendo atender em

ffi
W
W

pontos do Pals e até mcsmo do exterior de forma bastante cficiente. Com práticas



E
a Ttforma de vídeo, é possível acompanharem detalhes processos e metodologias", ressalta Manuel

Pinto Neto, um dos coordenadores da capacitação.

Pontos positivosl O Itat aparece çomo fonte de referência em pesquisa e produção científica.

Risco à imagem: Não ha.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir à imprensa local pauta sobre as atividades virtuais

que foram preparadas para o Mês Nacional de Ciência e Tecnologia.

Aos telejornais locais também é posslvel sugerir pauta sobre a cultura da banana em São Paulo,

o maior produtor do Pals, e as pesquisas e curiosidadcs sobre a fruta.
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2,4+,Ahîmentos publica texto no qual pesquisadores do Centro de Tecnologia de Embalagem

(Cetea) do Ital refletem sobre os efeitos da pandemia em questões de sustentabilidade e

tendências de mercado.

A pesquisadora Leda Coltro afïrma que houve aumento do uso de embalagem e produtos

descartáveis diante da maior preocupação com higiene para evitar a contaminação pelo novo

coronavírus. Segundo ela, isso vai na contramão do banimento progressivo de embalagens

descartiiveis assinado por mais de 350 organizações na União Europeia em outubro de 2018, o

chamado Compromisso Global WtaaNova Economia dos Plásticos.

Para o pesquisador Gust¿vo Moraes, a pandemiatransformou completamente as exigências do

consumidor, e as indústrias de embalagem terão que se adaptar. "Tendências de

sustent¿bilidade como redução de espessura, substituição por monomateriais, design otimizado

e buseå pÕr pÕtlmërÕs d€ Õrigëm nãÕ féssil t€ffiÕ que serbâlånceådâs cofil questões de sáúde é

de higiene. Mesmo que num primeiro momento o consumidor esteja preocupado com questões

de saúde, ele não dçixará de lado questões de sustentabilidade", ressalta.

Itweste SP, Foco Raral e Conçre Rural tarrfuêm publicam material sob're a cultivo ds bflûana

no Brasil, onde, em 2018, foram produzidos 6,8 milhões de toneladas, montante que posiciona

o País como quarto maior fornecedor mundial, de acordo com a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo, Já São Paulo ocupa o primeiro lugar no ranking

nacional, respondendo por 15,7o/o do total contabilizado em 2018.

O texto aponta estudos sobre a cultura desenvolvidos pelos institutos de pesquisa vinculados à

Apta, como o projeto elaborado pelo Ital que analisou os indicadores ambientais de duas

variedades, nanica e prata, para promover seu consumo. Desenvolvido de acordo com o padrão

internacional ISO 14040 e 14A44, avaliou os sistemas de produção do Vale do Ribeira e Norte

de Minas Gerais, os principais produtores da banana prata, entre 2011 e2014.

Investe SP também publica material institucional sobre webinar gratuito promovido pelo Ital e

pelo Fraunhofer Institute for Process Engineering andPackaging. O eventq a ser realizado no

dia27 de outubro, tem como tema o uso de rssíduos agroindustriais para alimentos e aplicações

téÕnícâs. Esse serå o primeiro d¿ série 'Tffil-FråuahÕfer Mr' de webinars ffiffesffâis p¿ilâ

Wffi
W
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celebrar dez anos de cooperação tecnica e científica entre os institutos de



a
CEtPontos positivos: Mostra a instituiçäo como referência em suas áreas de atuação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a programas de rådio e TV entrevista com os

pesquisadores do Ital para falar sobre os efeitos da pandemia nas questões ligadas às mudanças

de hábitos de consumo e sustentabilidade.

Aos telejornais lscais, sugerir prvta sobre a cultwa úabanana em São Faulo, o maior produtor

do País, e as pesquisas e çuriosidades sobre a fruta.
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Pdgina Rurøl publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, tendo çomo gancho o DiaNacional da Alimentação Escolar, comemorado

no dia 21 de outubro, sobre ações da pasta para reforçar a importância de uma alimentação

equilibrada na infincia e na adolescência.

Um dos exemplos é a atuação do ltal, que promove atividades para transferência de

conhccimsnto sobre diretrizes e aspectos da alimentação a grupos populacionais específtcos,

cardápios ç cases de projetos desenvolvidos por prefeituras. Além disso, o Instituto fez uma

série de aniilises de produtos e embalagens para merenda escolar por meio de contrato com o

Tribunal de Contas do Município de São Paulo para a comprovação do atendimento de

requisitos dos editais, o que é fundamenøl em caso de suspeita de inegularidades.

2,4+ Allmentos e Pack também publicam material institucional sobre webinar gratuito

promovido pelo Ital e pelo Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging. O

evento, a sçr rcalizado no dia27 de outubro, tem como tema o uso de resíduos agroindustriais

para alimeûtos e aplicações técnicas. Esse será o primeiro da série "Ital-Fraunhofer IV-\t'de

$/ebinârs ffiffie$râls pårâ eélébrårdez ¿nos de cooperaçäÕ técfifÕå e eiefltfflcå effre Õs ln$ifftds

de pesquisa.

Pontos positivos: Mostra a instituição como provedora de conhecimento e fontc de chancela

nas diversas áreas em que atua.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensal Aproveitando o gancho do Dia Nacional da Alimentação

Escolar, sugerir pauta com detalhes sobre a análise feita nos produtos e nas embalagens da

merenda escolar. Sugerir aos jornais locais agenda mensal com os cursos e eventos promovidos

pelo ltal.
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C¡dade de Ma¡llìø publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastccimento

do Estado de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo de uma bolsa de pós-

doutorado em Ciência de Alimentos com foco em metabólitos fúngicos, oferecida pelo ltal. A

bolsa está vinculada ao Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP) do

Instituto.

Pontos positivos: O ltal aparece como centro de formação e capacitação cientlfica.

Risco à imagem: Não há.

Ações de asseçsoria de imprensa: Sugerir aos jornais locais agmda mensal com os cursos e

eventos promovidos pelo ltal.
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Púgîna Rural publioa material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastçcimento do

Est¿do de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado

em Ciência de Alimentos eom foco em metabólitos fungicos oferecida pelo ltal. A bolsa esfü

vinculada ao Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP) do Instituto. Já o

Coneìo ßrazíIlense publica material sobre o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado

em Ciência de Alimentos, também oferecida pelo Instituto.

Pontos positivosl O Ital aparece como centro de formação e capacitaçäo cientifica.

Risco à imagem; Não há.

Açôes de ¿ssessori¿ de imprensa: Sugerir aos jornais locais agenda mensal com os cursos e

cventos promovidos pelo ltal.
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2A+ Alimentos também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre as inscrições para o processo seletivo de uma

bolsa de pós-doutorado em Ciência de Alimentos com foco em metabólitos fúngicos oferecida

pelo ltal. A bolsa está vinculada ao Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa (PDIP)

do Instituto.

Ceedec publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo, também divulgado pelo site da Secretøria dn Educação úo Eslado de São Pøulo,

sobre acordo celebrado pelo Ital com a BioinFood, viabilizando a instalação da startup por dois

anos na instituição para rcalizar projetos de PD&I em parceria, Segundo o texto, com a

BioinFoo{ especializada em fermentos e processos fermentativos, o Ital reforçará sua

competência para desenvolvimçnto de microrganismos que incorporem características

nutricionais, funcionais e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Inicialmente as unidades envolvidas são o Centro de Tecnologia deLaticínios (Tecnolat) e o

Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolatc (Cereal Chocotec).

Pontos positivos; O ltal aperece como centro de formação e capacitação científica.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assesrcria de imprensa; Sugerir a emisssras de rádio entrwista com porta-vozes do

Ital sobre a Planeja PÐU e artigo aos jomais Folha de S.Paulo ou O Estado de São Paulo

comentando os resultados do estudo.
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Ponal ^RfN e Mír Vale publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado, também divulgado pelo site do Investe SP epela Ponul do Governo

do Estado de São Paula, sobre a participação dos institutos ligados à pasta no Inova Trade

Show 2020, realizado entre os dias 28 e 30 de outubro. Na sétima edição, o evento online é

organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi), que reúne 22 membros,

abrangendo centros de pesquisa, universidades e representantes da indústria.

O Ital participará do primeiro dia do evento com as palestras "Ciclo de vida dos alimentos:

inovações e oportunidades", "Economia circular: papel das embalagens" e "Futuro do setor de

alimentos e aceleração de startups", eue serão ministradas, respectivamente, 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.

Pontos positivos: Mostra a instituição como referência e fonte de informação em suas áreas de

attnção.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa; Sugerir pautas segmentadas sobre os diversos temas que o

Ital vai apresentar no evento Inova Trade Show 2020.
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Fotha dø Terrs também publica material institucional da Secret¿ria de Agricultura e

Abastecimento do Estado sobre a participação dos institutos ligados à pasta no Inova Trade

Show 2020, realizado entre os dias 28 e 30 de outubro. Na sétima edição, o evento online é

organizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi), que reúne 22 membros,

abrangendo centros de pesquisa, universidades e represcntantes da indústria.

O ltal participará do primeiro dia do evento com as palestras "Ciclo de vida dos alimentos:

inovações e oportunidades", o'Economia circular: papel das embalagens" e 
o'Futuro do setor de

alimentos e aceleração de startupso', eüe serão ministradas, respectivamente, 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.

Púgína Rurøl publica material institucional da Seçretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre webinar gratuito promovido pelo ltal, no dia 12 dç novembro,

abordando o processo de microencapsulação e sua aplicação pansubstituição de gorduras trans

e outros insumos em alimentos.

No evento, será possível conhecer patçnte tecnológica na ârea licenciada pela Noviga,

desenvolvi da pela Unicamp em parceria cam o Ital que, por meio de pré-aceleração com a Baita

Aceleradora e do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da Fapesp, estii

sendo levada ao mercado.

Pontos positivost Mostra a instituição como referência em suas áreas de atuação e preocupada

com a inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa; Sugerir pautas segmentadas sobre os diversos temas que o

Ital vai apresentar no evento Inova Trade Show 2020.

Sugerir pauta sobre o processo de microencapsulação e para quais finalidades ele é utilizado no

setor de alimentos. Influenciadorcs da área de alimentação, nutrição e ciência são alguns dos
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nichos de interesse.
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A revista QalmÍca e Deñvados publica reportagem que apresenta uma discussão sobre o Guiø

Alimentar para a População Brasileira, citado como tendo grande aceitação na comunidade

científica, por gestores públicos daátreade alimentação e nuüição e pelo público em geral. O ltal

aparece no texto como uma entidade que endossa o posicionamento da Associação Brasileira da

Indústria de Alimentos (Abia), que encara a revisão do guia como um aprimoramento contínuo em

beneficio da populæão, além de considerar que, mesmo com pontos positivos e reconhecendo a

importância da publícação, seu conteúdo não estri em conformidade com o empregado por órgãos

intemacionais competentes em relação às diretrizes alimentares para reduzir riscos de doenças

crônicas não tansmissíveis.

o'A nova classificação criada não tem embasamento científico", enfatløa Luis lvfadi, diretor de

Assuntos Institucionais do ltal. O texto diz ainda que o Instituto não concorda Çom o termo

"ultraprocessado". o'Vale lembrar que luâ uma serie de alimentos processados e aditivados que são

fortificados com nutrierfies, por exemplo, o que auxilia o consumidor a nuFir-se adequadamente",

afirma Madi.

Grupo Maß Food publica material sobre o novo evento voltado para os setores de nutrição e

ingredientes fimcionais, o NIS * Nutri Ingredient Summit, organizado em formato híbrido e

dividido em duas partes. A primeira, totalmentc virtual, nos dias 9 e 10 de novembro, com palestras

ao vivo e visiaçäo online aos espaços dos patrocinadores, e a segunda, de forma presencial, em São

Paulo, programada para maio de 2021. O objetivo do evento é discutir como atender aos novos

hábitos de cotrsumo. O Itâl e a Secretaria de Agricuttura e Abastecimento do Estado de São Paulo

estão entre os participønæs.

Pontos positivos: O Ital aparece como referência científica.

Risco à imagerr: Há risco porque, apsar de ser referêÍciq ao demonstrar posiciommento

favorável à revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, o Ital pode ter sua reputação

questionada, uma vez que o assunto é bastante çontroverso e as pesquisas desenvolvidas no Instituto

têm como "clíente" principal a indústria.

Ações de assessoria de imprensar Se questionada, a comunicação dcve escalar portia-voz com

WffiW
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bastante conhecimento tecnico para demonstar que a posição do Ital tem base científica-

. sÄoñrt-o



r^

(

trîtttNOVEMBRO

DaÍa;04lll

Portøl Møto Grosso e Agroltnk replicam material institucional também divulgado pelo site da

Embrupa sobre os 13 trabalhos desenvolvidos por bolsistas da Embrapa Tenitorial

apresentados no 14o Congresso Interinstitucional de Iniciaçäo Científica (Ciic 2020), evento

que nesta edição foi 100% digital, ocorrido nos dias lo e 2 de outubro.

O Ciic 2020 foi realizado em conjunto pela Embrapa Meio Ambiente, Embrapa lnformática

Agropecuária, Embrapa Territorial, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Instituto de

Tecnologia de Alimentos (Ial), Instituto de Zootecnia (IZ) e Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Apta Regional),

Pontos positivos: Mostra o Ital como referência em eventos científicos.

Risco à imagem: Nãohá.

Ações de assessoria de imprensa: Escalar pofia-vozes do Instituto parc falar aos veículos

segmentados e imprensa regional sobre os temas que serão tratados durante o evento.
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2A+ Atimentos também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre webinar gratuito promovido pelo ltal, no dia 12

de novembro, abordando o processo de microencapsulação e sua aplicação para substituição de

gorduras trans e outros insumos em alimentos.

No evento, sêrá pomível conhocer patente teonológica na área lioenciada pela Noviga,

desenvolvida pela Uniçamp em parceria çom o ltal que, por meio de pré-aceleração com a Baita

Aceleradora e do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da Fapesp, está

sendo levada ao mercado.

Pontos positivos: O Ital como fonte de inovação em pesquisa,

Risco à imagem: Não há.

Ações üe asses¡oria de imprsnsa: Sugerir pautâ sob're o processo de microencapsulação ç Wa
quais finalidades ele é utilizado no setor de alimentos. Influenciadores daátreade alimentação,

nutrição e ciência são alguns dos nichos de interesse.
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Coo¡denadnris de Defesa Agropecadrìo, O Nortãa e Púgínø Rural publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo sobre o

curso Fabricação de Requerjäo Cremoso, oferecido pelo Ital, pela primeírø vez no formato

online, no dia 19 de novembro, no qual serão ensinados princípios gerais e as principais etapas

do processo de fabricação, com detalhamento de formulações de diferentes tipos de requeijões

cremosos e culinário, assim como será abordada a legislaçäo na área.

O texto destaca a expertise da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) no

assunto, já que foi responsável pela publicaçäo de duas edições do livro Requeiião Cremoso e

Outros Quetjos Fundidos (Setembro Editora),

"Säo várias as possibilidades de inovação, pois os queijos fundidos são muito versáteis paru a

incorporação de diversos ingredientes com beneficios à saúde. A adição de fibras, por exemplo,

Iraznão só características funcionais como ømbém tecnológicas que possibilitam redução do

teor de gordura", ressalta a pesquisadora Patrícia Blumer Zacarchenco, que coordena o curso

com a assistente de pesquisa Fabiana de Souza Trento.

Revtsta Cøfeículnra publica material institucional da Associação Brasileira da Indústria de

Café Solúvel (Abics) sobre a parceria da entidade com o carløl do YouTube *Café comEliana

Relvas", que lançani dez vídeos com o objetivo de levar mais informações aos consumidores

fin¿is da bebida, eÕffiö âpreseñtår os diversos modós de preparo, å rlovâ nietÕdÕlogi¿ de

avaliação sensorial, a história e as diferentes formas de consumo do café solúvel.

O Ital é ciødo quando o texto informa que a Abics investiu na elaboração de um inédito

protocolo de análise sensorial para o produto, que teve sua metodologia desenvolvida cm

parceria com o Instituto, além de 18 especialistas de indristrias do setor, de tonefações

detentoras das maiores marcas de solúvel, de uma rede de cafeterias e de uma empresa

especializada em produtos naturais e orgânicos.

Pontos positivos: Demonstra a expertise do Ital no desenvolvimento e beneficiamento de

alimentos.
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Rí¡co à imagem: Não hri.
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- ?t¡Ações de assessorÍa de imprensa: Sugerir pauta sobre o processo de fabricação de requeijão

cremoso a influenciadores dafueade nutrição, alimentos e culinária.

Em parceria com a Abics, pautar a imprensa especializada sobre o novo protocolo de análise

sensorial para o café solúvel desenvolvido peto ltal, bem como produzir material proprio sobre

o projeto para divulgação em seus canais proprietários.
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Pdgitw Rural e o blog Cøb¡esto publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a live da semana do "Caminhos do Agro SP",

com o secretiârio Gustavo Junqueira, abordando a cadeia produtiva de papel e celulose, no dia

11 de novembro.

Os oonvidados são o presidente-executivo da lbit, a Associação da Indústria Brasileira de

Arvores, Paulo Hartung; o pesquisador do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital

Mauricio Rossi Bordin; e o diretor-geral da Bracell SP, Pedro Wilson Stcfanini.

Revísta Latlc[níos, Guls Lat, Agrolink e Revísts lrtúrfuémpublicam matenal institucisnal da

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o curso Fabricação de

Requeijão Cremoso, oferecido pelo ltal, pela primeira vez no formato online, no dia 19 de

novembro, no qual serão ensinados princípios gerais e as principais etapas do processo de

fabricação, com detalhamento de formulações de diferentes tipos de requeijões cremosos e

culinário, assim como será abordada a legislação naëLrea.

O texto destaca a expertise da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) no

âssunto, já que foi responsável pela publicação de duas edições do livro Requeijão Cremoso e

Autros Quetjos Fundidos (Setembro Editora).

"São várias as possibilidades de inovação, pois os queijos fundidos são muito versáteis para a

incorporaçäo de diversos ingredientes combeneflcios à saúde. A adiçäo de fibras, por exemplo,

traz não sa caracßrtsticas fi¡ncionais como também tecnologicas que possibiliam redução do

teor de gordura", ressalta a pesquisadora Patrícia Blumer Zacarchenco, que coordena o curso

com a assístente de pesquísa Fabíamde Souza Trento.

Negócio Rural ømbém publica material institucional da Associação Brasileira da Indústria de

Café Solúvel (Abics) sobre a parceria da entidade com o canal do YouTube "Cafe com Eliana

Relvas'', que lançará dez vídeos çom o objetivo de levar mais informações aos consumidores

finais da bebida, como apresentar os diversos modos de preparo, a nova metodologia de

avaliação sensorial, a história e as diferentes formas de consumo do café solúvel.
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detentoras das maiores marcas de solúvel, de uma rede de cafeterias e de uma empresa

especializada em produtos naturais e orgânicos.

Pontos positivos: O Ital aparecer como fonte de pesquisa e beneficiamento de produtos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o processo de fabricaçäo de requeijão

drçmoso a influenciadores da área de nutriçäo, alimentos e culinária.

Em parceria com a Abics, pautar a imprensa especializada sobre o novo protocolo de análise

sensorial para o café solúvel desenvolvido pelo ltal, bem como produzir material próprio sobre

o projeto para divulgação em seus canais proprietririos.

Sobre os demaistemas, considerando quejá foram atvo de matéria em dias seguidos, reiteramos

as sugestões feiøs anteriormente.
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Cunefiec,coreår publica material sobre a abertura do período de inscrição para o cwso online

teérico e prático '?rocessamento Tecnológico II - Elaboração de salsichas, mortadelas e

linguiças cozidas", realizado pelo ltal, por intermédio de seu Centro de Tecnologia de Carnes.

O curso é volødo para profissionais da indústria de çarnes, charcuteiros, responsáveis técrticos,

consultores, professores, estudantes e demais interessados e aborda do básico às inovações em

ingredientes, processo, envoltórios e os anrilogos plant-based.

Notlcías Dtno, ßolsa Valor, Sobre /sso e Empresøs S/A tanbém publicam material

institucional da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics) sobre a parceria da

entidade com o canal do YouTube "Cafe com Eliana Relvas", que lançará dez vídeos com o

objetivo dc lcvar mais informações aos consumidores finais da bebida, como apresentar os

diversos modos de preparo, a nova metodologia de avaliação sensorial, a historia e as diferentes

formas de consumo do cafe solúvel.

O conteúdo ømbe¡ln é divulgado pelos veículos Ðlcas BH, Fírst Pøge, Fazer Como, Nolebooh

Onlîne, Preço Celalar, Destínos do Rìo, A Curlosø, Llørunjø'í, Gazeta de Votorant¡w É

FtP na IFeh, Falanùo de Ge$ão, Burfit No+tts MS, rornat O SemnndrlÛ RegXoftdl, ßënñëúy

emDla, Cìdade no Ar, Púglna Press, Ponal ABC Notlcíøs News, Gszetø da Semnnø, Ramos

úø Informdttca, Negöcio &. Franquiø e Estado do Parønd.

O ltal é citado quando o texts informa quc a Abics investiu na elaboração dc urn inédito

protocolo de análise sensorial para o produto, que teve sua metodologia desenvolvida em

parceria çom o Instituto, além de 18 especialistas de indústrias do setor, de ûorrefações

detentoras das maiores marcas dç solúvel, de uma rede de cafeterias e de uma empresa

especializada em produtos naturais e orgânicos.

2A+ Alímentos e ll[ilkPolnt também publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o curso Fabricação de Requeijão

Cremoso, oferecido pelo Ital, pela primeiravez no formato online, no dia 19 de novembro, no

qual serão ensinados princípios gerais e as principais etapas do processo de fabricação, com

detalhamento de formulações de diferentes tipos de requeijões cremosos e culinário, assim
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como será abordada a legislação na úrea.
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O texto destaca a expertise da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) no

assunto, já que foi responsável pela publicação de duas edições do livro Requeijão Cremoso e

Outros Queijos Fundidos (Setembro Editora).

"São várias as possibilidades de inovação, pois os queijos fundidos são muito versáteis parîa

incorporação de diversos ingredientes com beneficios à saúde. A adiçâo de fibras, por exemplo,

traz não só características funcionais como ømbém tecnológicas que possibilitam redução do

teor de gordura", ressalta a pesquisadora Patrícia Blumer Zacarchenco, que coordena o curso

com a assistente de pesquisa Fabiana de Souza Trento.

Sucesso no Campo, Madeírø Totøl e Celulose Onlfue também publicam material institucional

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a live da semana

do "Caminhos do Agro SP", com o secretario Gustavo Junqueira, abordando a cadeia produtiva

de papel e celulose, no dia 11 de novembro.

Os convidados são o presidente-executivo da Ibá, a Associação da Indústria Brasileira de

Árvores, Paulo Hartung; o pesquisador do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital

Mauricio Rossi Bordin; e o diretor-geral daBracell SF, Pedro Wilson Stefanini.

Pontos positivos: O Iøl é mostrado como celeiro de produção de conhecimento não só paraa

indústria, mas para o público em geral.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assçssoria de imprensa: Sugerir pautâ sob're o curso e o processo de elaboração de

salsichas, mortadelas e linguiças cozidas a influenciadores do segmento de charcutaria,

alimentação e culinária.

Sob're os dernais ternas, considcrando que já foram alvo de matffiaern dias seguidos, reiteramos

as sugestões feitas anteriormente.
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Pógìnø Rural, EAE Móquinas, MÍnato Rwal e Cwnpo e Negócios publicam material sobre a

live do "Caminhos do Agro SP", com o secretario de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo, Gustavo Junqueira, para qucm o setor de papel e celulose é um dos grandes

patrimônios do agronegócio do Brasil e de São Paulo, com muita tecnologia empregada. 'oSem

dúvida, é uma potência nacional, pois representa uma receita bruta muito grande de quase R$

100 bilhões e conesponde a l,2Vo do PIB do País", informou.

O tcxto diz que parte desses números positivos é fruto do trabalho de pesquisadores como

Maurício Rossi Bordin, que atua no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital e

desenvolve uma pesquisa no segmento de padronização de embalagens, que reforça as

vantagens das embalagens de papelão ondulado em relação às caixas de madeira e beneficia

produtores para a redução de perdas especialmente para frutas, verduras e legumes.

Portal do Agronegticío também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o curso Fabncação de Requeijão Cremoso,

oferecido pelo Iø1, pela primefuavez no formato online, no dia 19 de novembro, no qual serão

erisinados prinelpios gerais e as principâis eøpas do processo de fabricaçãÕ, oÕm det¿lhamento

de formulações de diferentes tipos de requeijões cremosos e culinário, assim como será

abordada a legislação na área.

O tExto destaca a expertise da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) no

assunto, já que foi responsável pela publícação de duas edições do livro Requeijão Cremoso e

Outros Querjos Fundidos (Setembro Editora).

"São várias as possibilidades de inovação, pois os queijos fundidos são muito versáteis para a

incorporação de diversos ingredientes com beneficios à saúde. A adição de fibras, por exemplo,

traz não só características funcionais como também tecnológicas que possibilitam redução do

tçor de gordura", ressalta a pesquisadora Patrícia Blumer Zucarchenco, que coordena o curso

com a assistente de pesquisa Fabiana de Souza Trento.

Pontos posÍtivos: Demonstra a diversidade de áreas de atuação do ltal,

(,
Risco à imagem: Näo há.



c
( EtAções de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o mercado de papel e celulose no Estado

de SãoPaulo e as inovações no setor de embalagens produzidas pelo Cetea.

Sobre os demaís temas, considsrando que já foram alvo de matéria em dias seguidos, reiteramos

as sugestões feitas anteriormente.
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Pdgtna Rurøl publica material institucional da Secreta¡ia de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre o lançamento do livro Probióticos e Prebióticos: Avanços e Desafios

durante simposio online, em 1o de dezembro, com inscrições abertas gratuitas para ouvintes. A

publicação tem entre os editores as pesquisadoras Patrícia Blumer Zacarchenco, Adriana Torres

Silva e Alves e Leila Maria Spadoti, do ltal, e é o oitavo livro com edição e autoria de capítulos

da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) nos últimos quatro anos.

Para Adriana, que é diretora do Tecnolat, o simpósio e o livro são parte importante de uma

longa trajetória de pesquisa e atendímento ao setor envolvendo probióticos e prebióticos. "Há

vários anos o ltal desenvolve projetos de pesquisa com agências de fomento envolvendo o tema

assim çomo atende o setor produtivo por meio de testes in vitro e diversos tipos de análises

microbiológicas de quantificação de probióticos e bactérias láticas em geral", lembra.

Po¡tnl úo Agronegócío, Jornøl Dla Dla, Sucesso no Campo, Datagro, Campa &, Negócios e

Cabresto também publicam matenal sobre alive do "Caminhos do Agro SP"o com o secret¿ârio

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, pata quem o setor

de papel e celulose é um dos grãrides patrimônios do ¿grÕnegéciÕ do Brasil e de São P¿ulo,

com muita tecnologia empregada. *Sem dúvida, é uma potência nacional, pois representa uma

rcceita bruta muito grande de quase R$ 100 bilhões e corresponde a l,2o/o do PIB do Paíso',

informou.

O texto diz que parte desses números positivos é fruto do trabalho de pesquisadores como

Maurlcio Rossi Bordin, que atua no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital e

desenvolve uma pesquisa no segmento de padronizaçäo de embalagens, que reforça as

vantagens das embalagens de papelão ondulado em relação às caixas de madeira e beneficia

produtores paraa redução de perdas especialmente para frutas, verduras e legumes.

Ponal do Agronegócio também publica material institucional da Associação Brasilcira da

Indústria de Cafe Solúvel (Abics) sobre aparceria da entidade com o canal do YouTube *Café

com Eliana Relvas", que lançaú dez vídeas com o objetivo de levar mais informações aos

consumidores finais da bebida, como apresentar os diversos modos de preparo, a nova

metodologi¿ de avaliaçito sensorial, a histéria e as diferentes fÕrm¿s de eonsumo do café

solúvel.
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O ltal é citado quando o texto informa que a Abics investiu na elaboração de um inédito

protocolo de análise sensorial para o produto, que teve sua metodologia desenvolvida em

parceria çom o Instituto, além de 18 especialistas de indústrias do setor, de torrefações

detentoras das maiores marcas de solúvel, de uma rede de cafeterías e de uma empresa

especializada em produtos naturais e orgânicos.

Pontos positivos: Mostra a instituição como referência em suas áreas de atuação.

Risco à imagem: Não t¡.i.

Ações de assessoria de imprensa: Tendo como gancho o lançamento do livro Probióticos e

Prebióticos: Avanços e Desafios, sugerir pauta sobre a história do Tecnolat e algumas das

pesquisas que foram desenvolvidas no laboratório.

Sobre os demais temas, considerando que já foram alvo de matériaem dias seguidos, reiteramos

as sugestões feitas anteriormente.
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Pdginø Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultwa e Abastecimento do

Estado de Säo Paulo sobre a realização da segunda edição do Programa de Treinamento de

Startups, finalizada em 4 de novembro, com o intuito de auxiliar mestrandos, doutorandos e

pós-doutorandos na jornada empreendedora de transformar os mais promissores resultados de

pesquisa cientlfica em ideias de negócio.

As 13 equipes participantes do treinamento 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 (Itål),Instituto de Zootecnia(IZ) e Apta

Regional.

Pontos positivosl O Ital é mostrado como centro de formação e difusão de conhecimento.

Risco à imagem: Não há.

Ações de ¿ssessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o ptograma de teinamento do ltal para

capacitação de cientistâs para transformar suas pcsquisas em fonte de negócio.
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Cultivar, Amnnhecer, Mlx Vale, O Nortão, Rede Clipøc, UníversoAgro, Datagro,

Ag/Evolutíon Hub Agrodìgital e Bomba Bomba publicam material institucional da Secret¿ria

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, também divulgado no site do Investe

SPe no Portal úo Gove¡rn úø EsÍado de Sdo Paulo, sobre arealização da segunda edição do

Programa de Treinamento de Startups, finalizadaem 4 de novembro, com o intuito de auxiliar

mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos na jomada empreendedora de transformar os mais

promissores resultados de pesquisa científica em ideias de negócio.

As 13 equipes participantes do treinamento contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do Instituto Agronômico (lAC),Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Agrlcola (IEA), Instituto de Tecnologia de Alimentos (It¿l),Instituto de Zootecnia(V) e Apta

Regional.

MílkPolnttambém publica material institucional da Secret¿ria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre o lançamento do livro Probióticos e Prebióticos: Avanços e

Desa/ìos durartte simpósio online, em lo de dezemblo, com inscrições abefias gratuitas para

ouvintes. A publicação tem entre os editores as pesquisadoras Patrícia Blumer Zacarchenco,

Adriana Tores Silva e Alves e Leil¿ M¿ri¿ Spadoti, do It¿I, e é Õ Õitåvo livro eom edição e

autoria de capltulos da equipe do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) nos últimos

quatro anos.

Para Adriana, que é diretora do Tecnolat, o simpésio e o livro são parte importante de uma

longa trajetória de pesquisa e atendimento ao setor envolvendo probióticos e prebióticos. "Há

vários anos o Ital desenvolve projetos de pesquisa com agências de fomento envolvendo o tçma

assim como atende ao setor produtivo por meio de testes in vitro e diversos tipos de análises

microbiológicas de quantificação de probioticos e bactérias láticas em geral", lembra.

Pontos positivos: O It¿l é mostrado colno centro de formação e difusão de conhecimento

Risco à imagem: Não há.
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Ações de assessoria de imprensal Sugerir pauta sobre o proglama de treinamento do Ital para

capacitação de cientistas para transformar suas pesquisas em fonte de negócio. Tendo como

gancho o lançamento do livro Probióticos e Prebióticos: Avanços e Desafios,

sobre a história do Tecnolat e algumas das pesquisas que foram desenvolvidas no



ffiM
Ilata:18/11

Revístø Agrlcolø, Beto Ríbelro Repörter, Notlcías de Cømpinas, Jornøl Prímeíra Pógína'

Folha úa Terrø e Duna Press também publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre arcalizaqão da segunda edição do

Programa dç Treinamento de Súartups, frnalizadaem 4 de novembro, com o intuito de auxiliar

mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos na jomada empreendedora de transformar os mais

promissores resultados de pesquisa científica em ideias de negócio.

As 13 equipes participantes do treinamento contaram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do Instituto Agronômico (lAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Agrlcola (IEA),Instituto de Tccnologia de Alimentos (Ital),Instituto de Zootecnia(lZ) e Apta

Regional.

Pontos positivos: O Ital é mostrado como centro de formação e difusäo de conhecimento.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa; Sugerir pauta sobre o progfama de treinamento do Ital para

capacitaçäo de cientistas para transfonnar suas pesquisas em fonte de negócio.
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Pottøl do Agronegócìo também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre arealizaçäo da segunda edição do Programa de

Trcinamento de Startups, finaliz,ada em 4 de novembro, com o intuito de auxiliar mestrandos,

doutorandos e pós-doutorandos na jornada empreendedora de transformar os mais promissores

resultados de pesquisa científica em ideias de negócio.

As 13 equipes participantes do treinamento 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(lZ) e Apta

Regional.

Gestagro 3ó0 também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o lançamento do livro Probióticos e Prebióticos:

Avanços e Desafios durantc simpósio online, em 1o de dezembro, com inscrições abertas

gratuitas para ouvintes. A publicação tem entrç os editores as pesquisadoras Patrícia Blumer

Zacarchenco, Adriana Torres Silva e Alves e Leila Maria Spadoti, do ltal, e é o oitavo livro

com edição e autoria de capítulos da equipe do Centro de Tecnologia de Laticlnios (Tecnolat)

nos últimos quatro anos.

Para Adriana, que é diretora do Tecnolat, o simpósio e o livro são parte importante de uma

longa trajetória de pesquisa e atendimento ao setor envolvendo probióticos e prebióticos. 'oHá

vários anos o ltal desenvolve projetos de pesquisa com agências de fomento envolvendo o tema

assim como atende ao setor produtivo por meio de testes in vitro e diversos tipos de análises

microbiológicas de quantificação de probióticos e bactérias láticas em geral", lembra.

Pontos positivos: O lt¿lé mostrado como centro de formação e difusão de conhecimento

Risco à imagem: Não há.

Açõm de assessoria de imprensa: Considerando que os temas já foram alvo de matérias em

dias seguidos, reiteramos as sugestões feitas anteriormente.

.i;:$;¡;lL+$ll

.,i¡,u¡å,iË.'

ååt;.-¿
rr;4¡.i':i:i4r¡

6/



ffitu
(-

ffi
W
%#

Data:21lll

Folhn de ltupetÍníngø também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre arcalização da segunda edição do Programa de

Treinamento de Startups, finalizada em 4 de novembro, com o intuito de auxiliar mestrandos,

doutorandos e pós.doutorandos na jornada empreendedora de transformar os mais promissores

resultados de pesquisa cientlfica em ideias de negócio.

As 13 equipes participantes do treinamento 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.

Pontos positivos: O ltal é mostrado como centro de formação e difusão de conhecimento.

Risco à imagem; Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o progîama de treinamento doltal para

capacitação de cientistas para transformar suas pesquisas em fonte de negócio.
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O Jornal úa Reglão ømbém publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a realização da segunda edição do Programa de

Treinamento de Startups, finalizadaem 4 de novembro, com o intuito de auxiliar mestrandos,

doutorandos e pós-doutorandos na jornada empreendedora de transformar os mais promissores

resultados de pesquisa cientifica em ideias de negócio.

As 13 equipes participantes do treinamento cont¿ram com pós-graduandos, pós-doutorandos e

pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC),Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia

Agrlcola (IEA),Instituto de Tecnologia de Alimentos (ItaÐ, Instituto de Zootecnia(IZ) e Apta

Regional.

Pontos positivos: O ltal é mostrado como centro de formação e difusão de conhecimento.

Risco à imagem: Näo há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o proglama de treinamento do Italpan

capacitaçõo de cientistas para transformar suas pesquisas em fonte de negócio.
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Investe SPpublicamatéria sobre arcalização de pesquisa em conjunto entre as escolas paulistas

de Enfermagem e Medicina da Unifesp, o Instituto Mauri de Tecnologia e o Ital para 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 é ooitavo entre os I I aprovados pela Finep, do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na linha temática Saúde 4.0 de seleção pública

Subvenção Econômica à Inovação 0412020 - Tecnologias 4.0.

'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 Tecnologia de

Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equípe experiente e capacitada pa.ra cooperar

na viabilizaçäo dessa solução inovadora, que ao final poderá promover novas soluções

tecnológicas para a logística da cadeia fria", afirma Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal.

Pontos positivos: Mostra a instituição como fonte dc soluções inovadoras em múltiplas áreas.

Risco à imagem: Näo há.

Ações de *ssessoria de imprensa: Sugerir pauta e entrcvista com porta-vCIzpãrã falar sob're a

importância do cuidado no transporte e conservação de um órgão para transplante e sobre o

projeto inovador que está sendo desenvolvido pelos pesquisadorcs do Cetea, laboratório de

embalagens do ltal, em parceria com outros çentros de pesquisa,
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Ctube da Embølagem e Pógina Rural também publicam material sobre a realização de

pesquisa em conjunto çntre as escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Unifesp, o

Instituto Mauá de Tecnologia e o Ital para o desenvolvimento de embalagem autônoma

inteligente para eadeiafria de sistemas de saúde, visando trazq segurança aos processos críticos

durante o transporte de órgãos, tecidos e células para transplante. O projeto interinstitucional é

o oitavo entre os l1 aprovados pela Finep, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações,

na linha temática Saúde 4.0 da seleção pública Subvenção Econômica à Inovação 0412020 -
Tecnologias 4.0.

*Corrtribuit Wa a garctrtia do transporte seguro de itens essenciais à saúde e à vida é uma

grande honra e responsabilidade para nosso Instituto, que, no Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equipe experiente e capacitada para çooperar

na viabilização dessa solução inovadora, que ao final poderá promover novrts soluções

tecnológicas para a logística da cadeia de frio", afirma Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal.

Pontos positivos: Mostra a instituição como fonte de soluções inovadoras em múltiplas áreas.

Risco à lmagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta e entrevista com porfa-voz para falar sobre a

importância do cuidado no transportc e conservação dc um órgão para transplante e sobrç o

projefo inovador que estii sendo desenvolvido pelos pesquisadores do Cetea, laboratório de

embalagens do ltal, em parceria com outros centros de pesquisa.
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Le Monde Dlplomatlque publica reportagem de tom crítico sobre os chamados

ultraprocessados orgânicos produzidos pelas grandes multinacionais da comida que estão

ganhando mercado. O texto explica que os alimentos processados orgânicos, incluindo os

ultraprocessados, mantêm a menor toxicidade relacionada à ausência dos conúaminantes da

agricultura e de aditivos qulmicos sintéticos que interferem muito na qualidade dos

convencionais industrializados, mas ele também salienta que "é conhecida a formação de

substâncias tóxicas e alergênicas que ocore durante alguns processos de industrialização".

O material ainda afirma que, desde 2019, a Nestlé já é parceira do governo paulista para

estimular a produção do agronegócio orgânico e que o Instituto Agronômico e o ltal, ligados à

SecretariaEstadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estão alavancando

o desenvolvimento de leite orgânico entre produtores locais para atender à expectativa dos

consumidores. E destaca: "e ad&Nestlé".

O conteúdo, então, é crltico a essa aproximação, com a observação de que "tal parceria poderia

ser vista pelos desatentos como um tipo de apoio paru a crescimento do setor orgânico. Mas,

na verdade, deve mesmo beneficiar a já poderosa indústria de alimentos que vai se apropriar de

ümå påfte desse setd't''.

Inførnwtlon Manøgement e Pack também publicam matenal sobre a realização de pesquisa

em conjunto entre as escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da Unifesp, o Instituto Mauri

de Tecnología e o ltal para o desenvolvímento de embaÍagem autônoma íntefígente para cadeía

fria de sistemas de saúdc, visando trazer segurança aos processos críticos durante o transporte

de órgãos, tecidos e células para transplante. O projeto interinstitucional é o oitavo entre os 11

aprovados pela Finep, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na linha tematica

Saúde 4.0 da seleção pública Subvenção Econômica à Inovação 0412A20 - Tecnologias 4.0.
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"Contribuir para a garantia do transporte seguro de itens essenciais à saúde e à vida é uma

grande honra e responsabilidade para nosso Instituto, que, no Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equipe experiente e capacitadepara cooperar

na viabilização dessa solução inovador4 que ao final poderá promover nov¿rs soluções

tecnológicas para a loglstica da cadeia fria", aflrrma Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal.
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News Químtweh também publica material institucional da Associação Brasileira da Indústria

de Cafe Solúvel (Abics) sobre a parceria da entidade com o canal do YouTube "Café çom

Eliana Relvas", que lançará dez vídeos com o objetivo de levar mais informações aos

consumidorcs finais da bebida, como apresentar os diversos modos de preparo, a nova

metodologia de avaliação sensorial, a história e as diferentes formas de consumo do café

solúvel.

O Ital é citada quando o texts informa que a Abics investiu na elaboraçäo de un inédito

protocolo de aruilise scnsorial para o produto, que teve sua metodologia desenvolvida em

parceria com o Instituto, além de 18 especialist¿s de indústrias do setor, de torrefação detentoras

das maiores marcas de solúvel, de uma rede dc cafeterias e de uma empresa especializada em

produtos naturais e orgânicos.

Pontos positivos: Com exceção da reportagem do Le Monde Diplomatique,asdemais matérias

demonstram que o Ital é um celeiro de pesquisas e inovação em diversos setores.

Risco à imagem: Há risco porque a reportagem do Le Monde Diplomatique afeta

negativamente a imagem do Ital já que insinua que o Instituto trabalha para atender às

corporações da indústria alimentlcia, que, de acordo com o texto, atuam de modo çontroverso

dentro do agronegocio.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir ao Le Monde Diplomøtiqze entrevistacom o diretor

do ltal sobre o sério e respeitado trabalho de pesquisa em lacteos desenvolvido em seu

laboratório. Esclarecer detalhadamente todos os pontos críticos citados pela reportagem e

salientar angidez em todos os processos de pesquisa, que têm como objetivo final garantir

segurança alimentar.

Considerando que os demais temas já foram alvo de matérias em dias seguidos, reiteramos as

sugestöes feit¿s anteriormente.
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O Presente Ru¡al e Sulno.compublicam material sobre a live da campanha'?roteína Animal

- Do Passado ao Futuro", com o tema'oCarne Suína: Sabor e tradição na mesa!", transmitida

no dia 17 de novembro, no canal do Núcleo Oeste de Médicos Vetcrinários e Zootecnistas

(Nucleovet) no Youtube, çom informações sobre os cortes e o consumo de carne suína.

O Nucleovet reuniu para o evento o chef Isaac Felix e o çonsultor Marcos Bisinella, quê é

instrutor de cortes no Centro de Tecnologia de Carnes do Ital e consultor da Associação

Brasileira de Carne Suína (ABCS).

Bisinella p:¿rticipou da livE falando sob'rE a saudabilidade da protelna e a versõtilidade na

preparação, destacando a grande quantidade de cortes que valorizam o suíno e ampliam o

mercado. "De meiacÍlrÇaça, chegamos alirar 60 cortes", afirmou.

Pontos positivos: O ltal apareçe novamente çûmo referência no segneffio de caffIes.

Risco å imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista do consultor Marcos Bisinella a

influenciadores de gastronomia e nutrição sobre os beneficios da carne suína, diferentes

métodos de preparo e seus beneficios para a dieta. Programas de entretenimento com quadros

sobre culinária tamHm podem ser explorados.
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2,4+ Farmn e Panorømn Fa¡nucêutìco também publicam material sobre a realização de

pesquisa em conjunto entre as escolas paulistas de Enfermagem e Mcdicina da Unifesp, o

Instituto Mau.i de Tecnologia e o ltal para o desenvolvimento de embalagem autônoma

inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde, visando ftazer segurança aos processos críticos

durante o transporte de órgãos, tecidos e células para transplante. O projeto interinstitucional é

o oitavo entrs os 11 aprovados pela Finep, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações,

na linha temática Saúde 4.0 da seleção pública Subvenção Econômica à Inovação 0412020 -
Tecnologias 4.0.

"Contribuit Wra a garartia do transporte ssgr¡ro de itens essenciais à saúds s à vida é uma

grande honra e responsabilidade para nosso Instituto, quç, no Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equipe experiente e capacitada para cooperar

na viabilização dessa solução inovadora, que ao final poderá promover novas soluções

tecnológicas para a logística da cadeia de frio", afirma Eloísa Garcia, diretora-geral do lt¿l.

Pontos positivos: Mostra a instituição como referência em suas áreas de atuação e preocupada

com a inovação.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que o tema jâ foi alvo de matérias por dias

seguidos, reiteramos as sugestões feitas anteriormente.
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RevísÍa It e Revísta Løtíclníos publicam matéria sobre o lançamento do livro Probióticos e

Prebióticos - Desafios e Avanços, neste dia, em simpósio online realizado pelo ltal.

A obra, que reúne mais de 45 autores de várias universidades e institutos, com a coordenação

de pesquisadorçs da instituição e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), foi organizada

com o propósito de divulgar os mais reçentes estudos em soluções para aplicações em alimentos

e bebidas que vêm ganhando cadavezmais importância emprodutos funcionais que beneficiam

a saúde dos consumidores.

Entre os temas abordados no livro estäo: Psicobióticos; Posbióticos; Probióticos e doenças do

trato respirutono; Probióticos e artrite reumatoide; Tubérculos e raízes como fonte de

prebióticos; Probióticos e prebióticos nos tratamentos de doenças periodontais, doenças peri-

implanøres e cárlés.

Pontos positivosl O Ital é mostrado como fonte de produção e difusão do conhecimento

cientffico.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir pauta sobre o programa de treinamento do Ital para

capacitação de cientistas para transformr[ suas pesquisas em fonte de negócio. Tendo como

gancho o lançamento do livro Probióticos e Prebióticos: Avanços e Desafios, sugerir pavta

sobre a história do Tecnolat e algumas das pesquisas que foram desenvolvidas no laboratório.
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O site Organíc4 replica reportagem de tom crítico do Le Monde Dìplomatíqae,pvblicada em

novembro, sobrE os chamados ultraprocessados orgânicos produzidos pelas grandes

multinacionais da comida que estão ganhando mercado. O texto explica que os alimentos

processados orgânicos, incluindo os ultraprocessados, mantêm a menor toxicidade rclacionada

à ausência dos contaminantes da agriculfura e de aditivos químicos sintéticos que interferem

muito na qualidade dos convencionais industrializados, mas ele também salienta que "é

conhecida a formação de substâncias tóxicas e alergênicas que ocoffe durante alguns processos

de industrializaçäo".

O material ainda afirma que, desde 2A19, a Nestlé já é parceira do governo paulista para

estimular a produção do agronegócio orgânico e que o Instituto Agronômico e o ltal, ligados à

Secretaria Estadual de Agricultura e Abasæcimento do Estado de São Paulo, estão alavancando

o desenvolvimento de leite orgânico entre produtores locais para atender à expectativa dos

consumidores. E destaca: "e a da Nestlé".

O conteúdo, entilo, é crítico a essa aproximação, com a observação de que "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 jri poderosa indústria de alimcntos que vai se apropriar de

uma parte desse setor".

Pontos positivos: Não há.

Risco à imageml Há risco porque a reportagem publicada pelo Le Monde Diplomatique e agora

replicada pela Organic4 afeta negativamente a imagem do Ital já que ínsinua que o Instituto

trabalha para atender às corporações da indústria alimentícia, que, de acordo com o texto, atuam

de modo controvçrso dentro do agronegócio.

Ações de assessoria de Ímprensa: Sugerir entrevista ao Organic4 com o diretor do Ital sobre

o sério e respeitado trabalho de pesquisa çm lácteos desenvolvido em seu laboratório.

Esclarecer detalhadamente todos os pontos crlticos cit¿dos pela reportagem e salientar arigidez

em todos os processos de pesquisa, que têm como objetivo final garantir segurança alimentar.
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Wva ßen, A Ptov{ncía do Paró e Central døs Notlcìas publicam material com informações

para que o consumidor possa sabcr se pode utilizar alimentos que estejam em embalagens

danificadas. Nessa situação, micro-organismos podem atravessá-las e chegar ao interior do

pacote, afetando o conteúdo. Ainda há o risco de ocorrerem reações de componentes das

embalagens com componentes dos alimentos, que podem conter aditivos químicos, entre outros

exemplos indicados no texto.

O ltal é citado quando o material se refere às latas, que, segundo o Instituto, assim como

acontece com as embalagens de papelão, pequenos amassados nelas podem não expor o

alimento aos compostos químicos que constituem a estrutura metálica. O texto explica que, 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.

Pontos positivosl Mostra o Ital como fonte de informação segura.

Risco å imagem: Não há.

Ações de ass$soria de imprensa: Sugerir pauta sobre o risco de contaminação do alimento

por embalagens danificadas e sobre a forma correta de higienizar as embalagens em tempos de

pandemia. Influenciadores da área de saúde e bem-estar podem ter grande interesse pelo tema.
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Destaqae Rarø[, Slndi Ru¡oI Netçs, Jortwl Folha Noroeste,Ioeste, Portøl RS,Amazônía Sem

Frcntelrø, Pdgina frarøL, Agrolínk, Cøcaal Notíciøs, RolímNotfcias, Pottsl IIIøto Grosso,

Primeíra Horø, Sucesso tto Cømpo e Jornøl D Maríllø publicam material institucional da

Embrapø,também divulgado pelo site da instituição, sobre workshop paratratar de mercado,

conceitos, pesquisas em desenvolvimento s marco regulatório do segmento de produtos plant-

based (à base de vegetais) no Brasil. O evento, a ser realizado no dia 8 de dezembro, é

promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio daEmbrapa,

e será transmitido pelo canal da empresa no YouTube.

Participam das discussões a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), a

Associação Brasileira das Indústrias de Refrígerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir), o

Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária (Diagro), o The Good Food Institute

(GFÐ e o It¿I.

Pontos positivos: O Ital figura como fonte de informação e referência sobre a inovadora irea

de produtos plant-based.

Risco È imagem; Näo há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porta-voz do Ital a influenciadores da área de

nutrição, culinária e bem-estar para falar sobre o tema.
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Negócîo Rural, O Debøte, Jo¡nøl Día Día, Folha Agrícolu,Ifassø Terra, fo¡nøl de Goíânìa

e Rddio Coopnews tambem publicam material institucional da Embrapa sobre workshop para

tratar dE mercado, conceitos, pesquisas em desenvolvimento e marco regulatório do segmento

de produtos plant-based (à base de vegetais) no Brasil. O evento, a ser realizado no dia 8 de

dezembro, é promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio

da Embrapa, e será transmitido pelo canal da empresa no YouTube.

Participam das discussões a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), a

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), o

Departamento de Apoio à Inovação paraaAgropecuária (Diagro), o The Good Food Institute

(GFI) e o ltal.

Saúde & Wtølídøde publica material com informações para que o consumidor possa saber se

pode utilizar alimentos que estejam em embalagens danificadas. Nessa situação, micro-

organismos podem atravessá*las e chegar ao intenor do pacote, afúando o conteúdo. Aindahát

o risco de ocorrerem reações de componentcs das embalagens com componentes dos alimentos,

que podem conter aditivos qulmicos, entre outros exemplos indicados no texto.

O ltal é citado quando o matenal se refere às latas, que, segundo o Instituto, assim como

acontece com as embalagens de papelão, pequenos amassados nelas podem não expor o

alimento aos compostos químicos que constituem a estrutura metálica. O texto explica que, para

evitar contaminações, a indústria aplica uma camada de verniz ou esmalte especlfico, cuja

função é isolar o metal, de modo que ele não passe para o alimento.

Pontos positivos: O Ital figura como fonte de informação segura e como uma das referências

sobre a inovadora árca de produtos plant-based.

Risco à imagem; Não há.

Açõet de assessoria de imprensa; Sugerir pauta sobre o risco de contaminação do alimento

por embalagens danificadas e sobre a forma çoffeta de higienizar as embalagens em tempos de

pandemia. Influenciadores da área de saúde e bem-estar podem ter grande interesse pelo tema.

Sugerir porta-voz do Ital a influenciadores da área de nutrição, culinária e bem-estar para falar
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O blog Tëcníco de Agronegócía também publica material institucional da Embrapa sobre

workshop para tratar de mgrçado, conceitos, pesquisas em desenvolvimento e marco regulatório

do segmento de produtos plant-based (à base de vegetais) no Brasil. O evento, a ser realizado

no dia I dc dezembro, é promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecruiria e Abastecimento,

com apoio da Embrapa, e será transmitido pelo canal da empresa no YouTube.

Participam das discussões a Associação Brasilcira da Indústria de Alimentos (Abia), a

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), o

Departamento ds Apoio à Inovação paraa Agropecuária (Diagro), o The Good Food Institute

(GFÐ e o ltal.

Pontos positivos: O ltal figura como fonte de informação segura e como uma das referências

sobre a inovadora área de produtos plant-based.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Considerando que o tema já foi alvo de matérias por dias

seguidos, reiteramos as sugestões fcitas anteriormente.
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Globo RurøL, Segs, Agro em Dla, Revísta Fì8, AviSite, Organtcs News ß¡asll, Notícias

Agrícolas, MttkPoint e Campo e Negócíos também publicam material institucional da Embrapa

sobre workshop para llr;ater de mercado, çonceitos, pesquisas em desenvolvimento e marco

regulatório do segmento de produtos plant-based (à base de vegetais) no Brasil. O evento, a ser

realizado no dia 8 de dezembro, é promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, com apoio da Embrapa, e será transmitido pelo canal da empresa no YouTube.

Participam das discussões a Associaçäo Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), a

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), o

Departamento dc Apoio à Inovação pmaaAgropecuária (Diagro), o The Good Food Institute

(GFI) e o ltal.

Pontos positivos: O ltal figura como fonte de informação segura e como uma das referências

sobre a inovadora área de produtos plant-based.

Risco à imagem: Não há.

Ações de asses¡oria de imprensa: Considerando que o tema jâ foi alvo de matérias por dias

seguidos, reiteramos as sugestões feitas anteriormente.
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O Regional também publica material institucional da Embrapa sobre workshop paratralar de

mercado, conceitos, pesquisas em desenvolvimento e marco regulatório do segmento de

produtos plant-based (à base de vegetais) no Brasil. O evento, a ser realizado no dia 8 de

dezembro, é promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio

da Embrapa, e será transmitido pelo canal da empresa no YouTube.

Participam das discussões a Associação Brasilcira da Indústria de Alimentos (Abia), a

Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), o

Departamento de Apoio à Inovaçäo paraa Agropecuriria (Diagro), o The Good Food Institutc

(GFÐ e o Ital.

Jâo Globo Rurøl publica reportagem repercutindo o que foi discutido no evento, dizendo que,

no primeiro debate público sobrc a regulamentação do mercado plant-based no Brasil, o

Ministério da Agricultura defendeu diátogo e transparência na definição das regras para o setor,

que cresce de forma exponencial e já exporta parudezpaíses.

O texto apontou ainda a participação de Eloísa Garcia, diretora-geral do ltal, que destacou o

centro de inovação em protelna vegetal do órgão e o foco em encontrar novos ingredientes a

partfu de fontes vegetais, com ênfase em matérias-primas brasileiras. "Não acreditamos que a

proteína animal vai acabar, mas detectamos que há uma necessidadc de pesquisa para

consolidar e fortalecer esse segmento de protelna vegetal. Muitos ingredientes hoje são

importados, e o Brasil tem condições de liderar essa iirea no mundo", afirmou.

ClíqueABC e Repórter Díd¡io publicam material institucional do Instituto Mauá de Tecnologia

(IMT) sobre parceria da qual a instituição participa juntamente com a Essola Paulista de

Enfermagem e a Escola Paulista dE Medicina da Unifesp e o Centro de Tecnologia em

Embalagem (Cetea), do ltal, para proporcionar mais segwança aos processos críticos durante o

transporte de órgãos, tecidos e células paratransplante e insumos do sistema de saúde sensíveis

à temperatura ambiente, como vacinas, por exemplo.

Pontos positivos: O Ital figura como fonte de informação segura e como uma das referências

sobre a inovadora ëneade produtos plant-based.
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Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porta-voz do ltal a influenciadores da érea de

nutrição, culinriria e bem-estar para falar sobre os produtos à base de vegetais e seus beneficios

para asaúde ç o meio ambiente.

Considerando que os demais temas já foram alvo de matérias por dias seguidos, reiteramos as

sugestões feitas anteriormente.
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Portøl Malo G¡osso, Dalagro e Púgína Rural publicam material institucional da Embløpu'

também divulgado no site da instituição, repercutindo o workshop na véspera pelo Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio da empresa, sobre a regulamentação do

segmento de produtos à base de vegetais (plant-based) no Brasil. Segundo Glauco Bertoldo,

diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério, a partir do

workshop será aprofundada a discussão dos tópicos mais relevantes. A diretora-geral do ltal,

Eloísa Garcia, é citada entre os pafiicipantes do evento.

Pontos positivos: O Ital figura como fonæ de informação segura e como uma das referências

sobre a inovadora área de produtos plant-based.

Risco à imrgemr Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porta-voz do Ital a influenciadores da área de

nutrição, culinária e bçm-est¿r parafalar sobre os produtos à base de vegetais e seus beneficios

parø asaúde e o meio ambiente.
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Data: l0ll2

Destflque Rarul também publica material institucional da Embrapa repercutindo o workshop

no dia I pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastccimento, com apoio da empresa,

sobre a regulamentação do segmento de produtos à base de vegetais (plant-based) no Brasil.

Segundo Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem

Vegetal do Ministério, a partir do workshop será aprofundada a discussão dos tópicos mais

relevantes. A diretora-geral do ltal, Eloísa Garcia, é citada entre os participanks do evento.

Pontos positivos: O ltal figura como fonte de informação segura e como uma das referências

sobre a inovadora área de produtos plant-based.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensal Considerando que o tema jri foi alvo de materias por dias

seguidos, reiteramos as sugestões feitas anteriormente.
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Diórto Agrlcola,úgroPlannÌng, O Nortão, Negócîo Rwal e Púgína Ru¡al publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo sobre pesquisa

desenvolvida pelo Instituto Agronômico (IAC) com o objetivo de estudar outra palmeira para

a produção de palmito, para disponibilizar o produto como mais uma opção de consumo.

Segundo o texto, o IAC está avaliando quatro especies do gênero Roystonea, sendo uma delas

a palmeira-imperial, muito conhecida como especie ornamental, Os experimentos estão

instalados no Vale do Ribeira, a principal região produtora do Brasil, que conta com 22

municípios e com o Programa Vale do Futuro, estabelecido pelo Govemo do Estado de São

Paulo.

De acordo com o texto, o estudo envolvç uma equipe multidisciplinar com pesquisadores do

lAC, do Ital e do Polo do Vale do Ribeira, todos vinculados à Secretaria de Agricultura.

Gutø Lat também publica material institucional da Embrapa repercutíndo o workshop no dia 8

pelo Ministério da Agricultura, Pecuiâria e Abastecimento, com apoio da empresa, sobre a

regulamentação do segmento de produtos à base de vegetais (plant-based) no Brasil. Segundo

Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do

Ministério, a partir do workshop será aprofundada a discussão dos tópicos mais relevantes. A

diretora-geral do ltal, Eloísa Garci4 é citada entre os participantes do evento.

Pdginø Rural publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo sobre as inscrições, até 30 de dezembro, para o processo seletivo de uma

bolsa jovem pesquisador paru atuar por quatro anos em projeto de pesquisa rclacionado a

contaminantes químicos de alimentos decorrentes da migração a partir de materiais de

embalagem.

O aprovado atwrâ no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital e integrarâ a

ampliação da ârea de Segurança e Saudabilidade de Alimentos, mais especificamente na

implantação de estudos de contaminantes não intencionalmente adicionados a materiais de

embalagem plásticos destinados ao contato com alimentos.

Pontos positivos: Mostra o It¿l como um importante centro de pesquisa em alimentos e de
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embalagens e fonte de informação segura.

Risco à imagem: Não hå.
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IJAções de assessoria de imprensa: Sugerir ao Globo Rural e telejomais locais pauta sobre a

pesquisa em torno da busca de um novo palmito comestlvel.
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O blog WCkNeWs publica material institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo sobre a atuação da pasta, em especial do Núcleo de Produção de Mudas

de São Bento do Sapucaí, da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentiivel (CDRS),

para desenvolver a produção da cultura da casfanha do tipo portuguesa, mais comumente

ençontrada na época das festividadcs do fim do ano. O texto traz depoimentos de produtores

sobre os desafios para ampliar a produção da fruta (sim, ela é considerada uma frutífera).

De acordo com o texto, uma das contribuições da Secretaria tem sido a produção de mudas

enxertadas, principalmerrte pelo método da garfagem. A pasta também realiza a diwlgação de

conhecimento sobre a cultura- do plantio à comercialização, incluindo a divulgação de receitas

- por meio dc publicações técnicas. Há ainda um projeto em rede que articulou ações da CDRS,

do ltal, da Universidade Federal de Lavras (Ufla) e da Unicamp, eue resultou na caracterização

dos frutos e das amêndoas de cultivares de castanheiro (Castanea spp.),no desenvolvimento de

tecnologia para colheita e pós-colheita e na produção de subprodutos à base de castanhas, como

a farinha.

Clube da Etnbaløgem publica material institucional da Secretaria de Agricultwa e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre as inscrições, ate 30 de dezembro, para o processo

seletivo de uma bolsa jovem pesquisador para atuar por quatro anos em projeto de pesquisa

relacionado a cont¿minantes químicos de alimentos decorrentes da migração a partir de

matcriais de embalagem.

O aprovado afi;øirá no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do Ital e integrará a

ampliação da árca de Segurança e $audabilidadc de Alimentos, mais especificamente na

implantação de estudos de contaminantes não intencionalmente adicionados a materiais de

embalagem plasticos destinados ao contato com alimentos,

ßeef Poínt e MìlkPoínt também publicam material institucional da Embrapa repercutindo o

workshop no dia I pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio da

empresa, sobre aregulamentaçãa do segmento de produtos à base de vegetais (plant-based) no

Brasil. Segundo Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem

Vegetal do Ministério, a partir do workshop será aprofundada a discussão dos

relevantes. A diretora-geral do ltal, Eloísa Garcia, é citada entre os participantes
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Pontos positivos: Mostra o ltal como um polo de pesquisa e desenvolvimento de novos

produtos, bem como uma fonte segura de informação.

Risco à imagem: Não hri.

Ações de assessoria de imprensa¡ Sugerir pauta sobre a cultura da castanha do tipo portuguesa

com porta-vozes falando desde curiosidades da produção até receitas com a fruta a programas

focados em culinária ou collt quadros de culinária.
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Data: l5l12

O site Eemprahj também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a atuação da pasta, em especial do Núcleo de

Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí, da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CDRS), para desenvolver a produção da cultura da castanha do tipo portuguesa,

mais comumente encontrada na época das festividades do fim do ano. O texto traz depoimento

de produtores sobre os desafios para ampliar a produção da fruta (sim, ela é considerada uma

frutífera).

De acordo com o texto, uma das contribuições da Secretaria tem sido a produção de mudas

enxertadas, principalmente pelo método da garfagem. A pasta também realiza a divulgaçäo de

conhecimento sobre a cultura- do plantio à comercializaçãa,incluindo a divulgação de receitas

-por meio de publicações técnicas. Há ainda um projeto em rede que articulou ações da CDRS,

do Ital, da Universidade Federal de Lavras (Ufla) e da Unicamp, eü€ resultou na caracterização

dos frutos e das amêndoas de cultivares de castanheiro (Cøstanea spp.),no desenvolvimento de

tecnologia para colheita e pós-colheita e na produção de subprodutos à base de castanhas, como

a farinha.

Pontos positivos: Mostra o It¿l como polo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Risco à imagem: Não há.

A,ções de assessoria de imprensa! Sugerir pauta sobre a cultura da castanha do tipo portuguesa

com porta-vozes falando desde cwiosidades da produção até receitas com a fruta ao programa

deTY Møis Você,daRede Globo, ou similares.
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Foco Rurøl também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo sobre pesquisa desenvolvida pelo Instituto Agronômico (IAC)

com o objetivo de estudar outra palmeira para a produção de palmito, Wra disponibilizar o

produto como mais uma opção de consumo. Segundo o texto, o IAC está avaliando quatro

espécies do gênero Roystonea, sendo uma delas a palmeira-imperial, muito conhecida como

espécie omamental. Os experimentos estiio instalados no Vale do Ribeira, a principal região

produtora do Brasil, que conta com 22 municípios e com o Programa Vale do Futuro,

estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com o texto, o estudo envolve uma equipe multidisciplinar com pesquisadores do

IAC, do It¿l e do Polo do Vale do Ribeira, todos vinculados à Secretaria de Agricultura.

Pontos positivos: O Ital é tratado como um polo de pesquisa e desenvolvimento de novos

produtos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de ass$soria de imprensa: Sugerir pauta sobre as pesquisas que eilvolvem a busca por

um novo palmito comestível.
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Associação Brqsileíra de Embalagem e DatøMarlc ømbém publicam material sobre a

realização de pesquisa em conjunto entre as escolas paulistas de Enfermagem e Medicina da

Unifesp, o Instituto Maua de Tecnologia e o Ital para o desenvolvimento de embalagem

autônoma inteligerrte para cadeia füa de sistemas de saúde, visando trazq segurança aos

processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para transplante. O projeto

interinstitucional é o oitavo entrç os 11 aprovados pela Finep, do Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovações, na linha temática Saúde 4.0 da seleção pública Subvenção Econômica

à Inovaçäo 0412020 - Tecnologias 4.0.

"Contribuir para a garanlia do transporte seguro de itens essenciais à saúde e à vida é uma

grande honra e responsabilidade para nosso Instituto, que, no Centro de Tecnologia de

Embalagem (Cetea), conta com infraestrutura e equipe experiente e capacitada para cooperar

na viabilização dessa solução inovadora, que ao final poderá promover novas soluções

tecnológicas para a logística da cadeia de frio", afirma Eloísa Garcia, diretora-geral do Iø1.

Pontos positivosl A instituição aparece como referência em pesquisas para o desenvolvimento

de embalagens para o transporte seguro de itens essenciais à saúde.

Risco à imagemr Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir entrevista com porta-vozes do ltal para falar sobre

a pesquisa em si e a participação do Instituto no projeto de embalagem autônoma inteligente

para cadeia fria de sistemas de saúde.
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gue Gostoso também publica material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo sobre pesquisa desenvolvida pelo Instituto Agronômico (IAC)

çom o objetivo de estudar outra palmeira para a produção de palmito, paÍa disponibilizar o

produto como mais uma opção de consumo. Segundo o texto, o IAC est¿i avaliando quatro

espécies do gênero Roystonea, sendo uma delas a palmeira-imperial, muito conhecida como

espécie omamental. Os experimentos estão instalados no Vale do Ribeira, a principal região

produtora do Brasil, que conta com 22 municípios e com o Programa Vale do Futuro,

estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com o texto, o estudo envolvç uma equipe multidisciplinar com pesquisadores do

IAC, do Ital e do Polo do Vale do Ribeira, todos vinculados à Secretaria de Agricultura.

Pontos positivos: O Ital é tratado como um polo de pesquisa e desenvolvimento de novos

produtos.

Risco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensar Sugerir pauta sobre as pesquisas que envolvem a busca por

um ilovo palmito comcstível.
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O Nortão, Pdgîna Ru¡al e Revîstø If publicam material institucional da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a aprovação pela Fapesp, no Ediøl

Ciência para o Desenvolvimento, do progama Plataforma Biotecnológica Integrada de

Ingredientes Saud¡iveis (PBIS), sob a liderança do ltal, envolvendo institutos de pesquisa,

universidades públicas, fundação, cooperativa e empresas paulistas. A PBIS tem a missão de

integrar os sistemas produtivos e aplicar processos biotecnológicos sustentáveis para a

produçäo de alimentos usando matérias-primas nacionais e aproveitando subprodutos da

agroindústriaeterâinvestimento público-privado de aproximadamente R$ 6,7 milhões ao longo

de cinco anos.

O texto informa que o Ital destinará 268 m2 de área física com apoio técnico e administrativo

para arealizaçlo e desenvolvimento das diferentes plataformas biotccnológicas envolvidas no

projeto. Além disso, todas as áreas técnicas estarão envolvidas, direta ou indiretamcnte, com

equipes bem definidas e treinadas.

Pontos positivos: O Instituto figura como um reconhecido expoente aglutinador dos principais

centros de pesquisa público-privadas.

RÍsco à imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porla-voz a cadernos de ciências de jornais e de

sites para falar sobre a importância e a capacidade de produção científica do programa

Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientcs Saudáveis.
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Vølo¡ Econômlco, Ag/Evolution Hah Agrodigìtøl e Amønhece¡ também publicam material

institucional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Est¿do de São Paulo sobre a

aprovação pela Fapesp, no Edital Ciência para o Desenvolvimento, do programa Plataforma

Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudriveis (PBIS), sob a liderançadoltal,envolvendo

institutos de pesquisa, universidades públicas, fundação, cooperativa e empresâs paulistas. A

PBIS tem a missão de integrar os sistemas produtivos e aplicar processos biotecnológicos

sustentáveis para a produção de alimentos usando matérias-primas nacionais e aproveitando

subprodutos da agroindústria e terá investimento público-privado de aproximadamente R$ 6,7

milhões ao longo de cinco anos.

O texto informa que o Ital destinará 265 ft* de área fîsica com apoio técnico e administratívo

para a realização e desenvolvimento das diferentes plataformas biotecnológicas. Além disso,

todas as áreas técnicas estarão envolvidas, direta ou indiretamente, com equipes bem definidas

e treinadas.

Pontos positivos: O Instituto figura como um reconhecido expoente aglutinador dos principais

centros de pesquisa público-privadas.

Risco à imagemr Não há.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir porta-voz a cadernos de ciências de jornais e de

sites para falar sobre a importância e a capacidade de produção científica do programa

Plataforma Biotecnológíca Integrada de Ingredientes Saudáveis.
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.,4gronaus também publica material com oito curiosidades sobre a soja, como, por exemplo, a

origem, como chegou ao Brasil e quais são os Estados maiores produtores de soja. O texto traz

a explicação do biólogo e doutor em genética de microrganismos Airton Vialta, do It¿I, sobre

o shoyo, que é molho feito com soja fermentada.

Pontos positivos: Mostra o Ital como fonte de pesquisa.

Risco à imagem: Não ha.

Ações de assessoria de imprensa: Sugerir a influenciadores da área de nutrição pauta sobre as

curiosidades em torno da soja e de outros alimentos.
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MilkPoíttt e Datagro também publicam material institucional da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de São Paulo sobre a aprovação pela Fapesp, no Edital Ciência para

o Desenvolvimento, do programa Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis (PBIS), sob a liderança do ltal, envolvendo institutos de pesquisa, universidades

públicas, fundação, cooperativa e empresas paulistas. A PBIS tem a missão de integrar os

sistemas produtivos e aplicar processos biotecnológicos sustentaveis para a produção de

alimentos usando materias-primas nacionais e aproveitando subprodutos da agroindustria e terá

investimento público-privado de aproximadamente R$ 6,7 milhões ao longo de cinco anos.

O texto informa que o ltal destinarâ265 m2 de área fisica corn apoio técnico e administrativo

pala a rcalização e desenvolvimento das diferentes plataformas biotecnológicas. Além disso,

todas as áreas técnicas estarão envolvidas, direta ou indiretamente, no projeto, com equipes

bem definidas e treinadas.

Pontos positivost O Instituto figura como um reconhecido expoente aglutinador dos principais

centros de pesquisa público-privadas.Risco år imagem: Não há.

Ações de assessoria de imprensar Sugerir porta-voz a cadernos de ciências de jornais e de

sites para falar sobre a importância e a capacidade de produção científica do programa

Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis.
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