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1. PROPOSTA TÉCNICA

1.1 EXBRCÍCTO CRIATIVO

Tema: "INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)"

1.1.1 Raciocínio básico

A recuperação econômica e social do Brasil pós-pandemia de covid- 19 passará,

necessariamente, pela agricultura e pecuária. O agronegócio deverá liderar a retomada do

crescimento econôtnico. O setor representa, em média, 23,5o/o do Produto Intemo Bruto (PIB)

brasileiro. Para o biênio 202112022, de acordo com as diretrizes do Plano Safia Federal, essa

participação deve ser ainda maior, o que lesultará elì1 utna safra recorde de grãos, na casa de

300 milhões de toneladas.

São Paulo tern papel significativo nesse cenário. O PIB do agronegócio do Estado

avançou 8,27yo en 2020, segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Cepea), da Escola Superior de AgriculturaLtizde Queiroz, da Universidade de São

Paulo (Esalq/USP). Trata-se da alta mais intensa desde 2010, quando o crescimento atingiu

12,170 . Com isso, em2020, o agronegócio paulista representou l4% do PIB do Estado, a maior

participação da série histórica medida pelo Cepea, iniciada ern 2008.

Nesse contexto, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) 
- vinculado à Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). da Secretaria de Agricultura e

Abastecirnento (SAA) 
- teur muito a colaborar, sobretudo quando se leva em conta a

inrportância de adotar. cada vez rnais, práticas de segurança ambiental, social e de governança

corporativa (ESG. na sigla ern inglês) em todos os setores econômicos, além do maior

aproveitamento seguro dos alimentos.

Utn caminho promissor é intensifìcar a divulgação de parcerias entre o governo paulista,

o mundo acadêmico e as ernpresas. O ITAL reúne condições para ser o elo desses três

segurentos e contribuir para São Paulo ampliar seu destaque no agronegócio nacional e mundial.

Muito do que se pesquisa no instituto - ernbalagem, processaurento, conservação e segurança

de alimentos e bebidas - vai ao encontro do que o mundo deseja em tennos de sustentabilidade,

melhor aproveitamento de produtos agropecuários. nlenores custos de produção e,

consequentemente, redução de preço para a população. ì..
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Um born exemplo é a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis

(PBIS), investimento público-privado de R$ 6.7 milhões capitaneado pelo ITAL e que conta

com outros institutos de pesquisa, universidades públicas, fundação, cooperativa e empresas

paulistas. Alinhado aos objetivos de desenvolvirnento sustentável da Organização das Nações

Unidas (ONU), o projeto conta com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

São Paulo (Fapesp) e prevê integrar os sistetnas produtivos e aplicar processos biotecnológicos

sustentáveis para produção de alimentos, usando rnatérias-primas nacionais e aproveitando

subprodutos da agroindústria.

Traduzir para a sociedade o conhecimento produzido nos laboratórios do ITAL, por

meio de instrumentos eftcazes de comunicação, consiste na missão primaz da Anima2l,

principalmente no que diz respeito a ações com intuito de ajudar a população a tirar melhor

pt'oveito daquilo que consegue conìprar, sobretudo durante a crise hnanceira causada pelo

coronavírus e na esperada retotnada da nonnalidade das atividades no tempo mais breve

possível.

Para compreender melhor a visão externa de comunicação e marketing do ITAL, a

Anima2l promoveu unt.focus group (pesquisa qualitativa) nas duas primeiras semanas de julho

de 2A21. O trabalho, confidencial por preseruar o anonimato dos expoentes, envolveu 20

fornradores de opinião e profundos conhecedores do que se faz no ITAL: jomalistas,

influenciadores digitais, etnpresários, gestores do agronegócio, ex-ministros, professores de

agronegócio de renotnadas universidades no País e no exterior. Chegou-se às seguintes

impressões:

POSITIVAS

. O ITAL é um centro de excelência em pesquisa do agronegócio voltado

principahnente ao agricultor e à indústria.

. Teur f-orte credibilidade. conl seus mais de 50 anos de existência.

. Sua cotnpetência técnica e seus trabalhos acadêmicos são reconhecidos no Brasil e no

exterior.

NEGATIVAS

' A cotnunicação do que se fazno ITAL é ainda restrita na mídia, mas coltl grande

potencial de rnudança, mediante um plano de comunicação assertivo.

. Falta cooperação mais clara e efetiva do que o instituto faz cotn as universidades

(notadamente USP. Unesp e Unicamp), para somar esforços ern pesquisas pontuais.
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' As elttpresas ligadas ao agronegócio ainda têrri difìculdades para ftrrmar alianças

estratégicas colll o ITAL relacionadas aos estudos e cursos desenvolvidos pela instituição

Matriz Swot - ITAL

Com base no trabalho realizado no.focus group, a Anima2l concebeu a seguinte Matriz

Swot na busca por ullla avaliação do ambiente interno e exteLno, buscando encontrar

opoltunidades de melhoria e otirnização da irnagem do instituto perante seus públicos, mediarlte

a geração de pautas e matérias pertinentes. A Matriz Swot é urna ferramenta de gestão que

avalia o grau de courpetitividade de uma empresa ante a concorrência. Em português, é

conhecida como Fofà. um acrôninlo para fbrças, oportunidades, fraquezas e ameaças,

justarnente as características analisadas na rnatriz.

Pontos Fortes
(Strengtlts)

Pontos Fracos
(Weakncsses)

Oportunidades
(Opportunities)

I Inrplenrentaçâo dc

políticas ESG.

o Sl) na vangualcla do

aglonegócio.
. Maiol inleraçio cont

acadcnria e c!ìtprcsas

Ameaças
(Threats)

r l)uplicaçito de esfurlos e

t labal hos-uni vclsiclades.

o lìalta dc diiikrgo e

¡rarcclias cont cnìpres¿ìs.

o Conrunicação scrn lìrco

cnr rcsullaclos.

o Corpo técnictr

qualificado.
r l,ongcvirlarlc (5(l i¡nos) c

crecli bi I idacle.

r f]ons cslutkls c cut'sOi

tli spon ibilizaclos.

e []t)uco lcsulfatlo de nrídia

c dissenrinação de açõcs.

r llquipc dc conrunicação

resft itÍt.
o Falta trabulho jornalíslico

de diltrcnciaçiìo de

notícias e ntarketing-
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1.1.2. Plano de ação

l.l.2.l Estratégia de relacionamento com â mídia

Infl uenciadores digitais

Levantamento preciso dos principais influenciadores digitais, público-alvo do ITAL e
autarquias correlatas, para trabalho de disseminação de inf'omrações. Referimo-nos aqui a

professores universitários, blogueiros de agronegócios, entidades formadoras de opinião e

detnais agentes que não necessariaurente detenham um canal de comunicação estruturado e

fonnal.

Quem é quem na mÍdia do agronegócio

Um levantamento minucioso de queur são os principais jornalistas do agronegócio no

Brasil é crucial para uln born trabalho de cornunicação do ITAL. A ação subsequente é estreitar

laços para discutir inforurações que possam suscitar pautas. A Anima2l sugere urna série de

ações de relacionamento com jornalistas e formadores de opinião com a criação de um

calendário de visitas temáticas ao ITAL.

Recentemente o inforurativo Jornalistas e Cia. elencou os jornalistas mais admirados da

itnprensa do agronegócio, o que é urn bom ponto de partida.

ITAL na Agrishow

A Agrishow, fèira internacional de tecnologia agrícolarealizadaem Ribeirão Preto (SP),

é considerada o segundo maior evento do tipo no mundo e o maior da América Latina. Merece.

portanto. utna atenção especialíssiura da equipe de comunicação do ITAL e da SAA. A

Anima2l realizará uura série de pautas especiais relacionadas aos setores de eventos,

sucroalcoleiro. de insumos e estruturas para o agronegócio e para o setor de finanças, buscando

gerar visitas de jornalistas e ftrrmadores de opinião especialistas nos temas relacionados. \

^
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1,1.2.2 Ações a ser desenvolvidas pela contratada

Selo ITAL-ESG

A Anima2l propõe que o ITAL utilize sua competência técnica e científica eln

benefÌcio próprio e crie algo hoje muito demandado pelos agentes atuantes no agronegócio: urn

selo de qualidade ITAL que garanta, em suas respectivas áreas, práticas sustentáveis

relacionadas ao rneio ambiente, ao social e à governança (ESG).

Com a criação deste selo pelo ITAL, a Assessoria de Imprensa trabalhará uma série de

pautas de interesse público e elnpresarial na busca por reftrrçar a capacidade técnico-científica

do instituto no desenvolvimento de estudos e. principalnlente, na colaboração com empresas do

agronegócio.

Na prática. a Assessoria de Imprensa trabalhará a pauta "ITAL lança selo ESG para

credenciar seus parceiros mais sustentáveis" nos jornais de grande circulação nacional como O

Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, nos portais Globo, além das mídias

especializadas em agronegócio.

A certificação ITAL-ESG, no futuro, pode ser chancelada por bolsas de valores e pelo

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outras instituições,

para a concessão de crédito e incentivos fiscais.

ITAL na B3

A Bolsa de Valores de São Paulo. a 83, ofèrece jâ há algurn unt espaço para

eurpreendimentos de comunicação relacionados com o mercado de capitais. Uma área com

equipamentos de gravação e edição e totalmente gratuita. caso o projeto seja aprovado pelo

conselho de administração da 83.

Nossa sugestão é a solicitação de uso à 83, para que seja criado um calendário de

programetes de inovações do agronegócio, para a divulgação das recentes pesquisas

prornovidas pelos alunos de mestrado do ITAL, buscando reforçar a sua natureza e missão de

transformal o conhecimento científìco ern ações que tragarn rnaiores benefìcios à sociedade,

relativos à segurança alimentar, saudabilidade, inovação e sustentabilidade dos processos no

setor aliurentício. Cada progratnete terâ a coordenação de uma das ernpresas ligadas ao
7
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agronegócio que têm capital aberto na B3 como: JBS, Raízen Enelgia. Cosan, Aurbev. Marfì'ig.

Cargill, Bunge, Minerva, Tereos e São Martinho. entre outras.

A Anima2l trabalhará pautas exclusivas para os veículos de investirnento e finanças,

tendo coltlo ponto principal o desenvolvimento de conhecimento cientíhco no Brasil collto

impulsionador do interesse em investimentos.

Agenda temática

Para cada área terlática do ITAL será criada uma pauta com o objetivo de geração de

oportunidades de entrevistas ou rnatérias em prograrnas de TV e envolvimento de

influenciadores. O objetivo é trabalhar a imprensa tradicional, ll1as também buscar relevância

com influenciadores e fbrmadores de opinião:

ITAL CTC - Pauta: Receita - Churrasco orgânico - e livre de antibióticos

ITAL CEREAL CHOCOTEC - Pauta: A história dos biscoitos no mundo e corno eles

estão ficando livres de gorduras e açircares.

ITAL FRUTOTEC - Pauta: - Frutas do f'uturo - conheça mais sobre esses

superalimerrtos.

ITAL TECNOLAT - Pauta: Porque o leite brasileiro é um dos rnais gostosos e saudáveis

do mundo.

ITAL CCQA - Pauta: Cotno as .fake nev¡s te fizeratn acreditar que alimentos

processados não podern ser saudáveis.

ITAL CETEA - Lançamento do Prêmio Design f'or Environment (DfE). em parceria

coltl a iniciativa privada. para reconhecer os melhores designs de embalagens

sustentáveis.

Unr segundo passo erealizar uma série de niinirreportagens prornovidas pelo ITAL corn

a assessoria da Anima?l. A ideia é convidar ulìr renonlado chef de cozinha (do nível

progralna MasterChef ou equivalente) para várias pequenas matérias sobre como se

courida de verdade e sobre como a ciência nos ajuda a coltler melhor, seja com alimentos

plocessados, seja cotn naturais. Cada programete terá como tenta um produto de cada área

ternática.

8
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Pauta de cursos ITAL

Por si só, os cursos ofèrecidos pelo ITAL são muito relevantes, mas é importante uru

trabalho de assessoria para que se façarn urais conhecidos. Trabalharemos a agenda de cursos

eur canais de empreendedorisrno e pequenos negócios, convidando o público a conhecer novas

forrnas de gerar renda.

Observa-se que na grade de cursos e relatórios disponíveis no site do ITAL há unia série

de cursos relacionados, direta ou indiretamente, a um rnelhor aproveitamento dos alimentos e

redução de desperdícios. Os centros de pesquisa do instituto podem ser rnais bem explorados

como fonte conf'rável de informação de qualidade.

Além da pauta de empreendedorismo, tambérn trabalharernos a pauta "faça você

mesmo", buscando o reaproveitamento de alimentos, aliando a pauta de cursos à pauta de

reaproveitamento.

Nosso objetivo será cavar uma grande pauta corn apresentadores de televisão cotllo

Rodrigo Hilbert ou Bela Gil, conhecidos por reaproveitamento de ingredientes nas receitas do

dia a dia. Tambérn se poderia estudar a possibilidade de elaborar uma pauta para aproximar os

estudos do ITAL coln as iniciativas da Pastoral da Cririnça, fundada pela rnédica e sanitarista

Zilda Arns. notável defensora e divulgadora da necessidade de reaproveitamento de alimentos

no Brasil,

Gestão de crise

Etn comunicação corporativa, tão ou rnais importante do que promover ações positivas

é evitar crises que envolvam reputação e lnarca. hnagine-se qualquer caso de notícia

possiveltnente negativa que venha a surgir. Brando ou grave, esse caso demanda a mesma

agilidade de resposta e posicionaurento do ITAL por meio de sua assessoria.

Planejamento estratégico em gestão de crises é a chave na comunicação

moderna. Um trabalho em que se antecipam problemas e se instauram protocolos, tais

1. Análise pontual, criteriosa, da crise de imagem e reputação. Pequena. mediana ou

grave.

2. Elencar os agentes (slakeholders) que trabalharão para resolver o problema. Em

situações mais graves, instaura-se um Comitê de Guerra (War Roorn). no qual
9
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presidente, diretores de áreas, departamentos .jurídico, de logística e comunicação

estratégica se reúnaur flsica ou remotamente. É preciso azeitar esse trabalho, com

norrrras. fäcil acesso, quem é acionado em deterrninada situação.

3. Discurso unificado com tnídia e influenciadores. com base em ações do Cornitê de

Guena, e eleição de um porfa-vozpara comunicação pública e collt a imprensa.

Essas são algutnas de várias medidas que se tomam em uma crise, aléru da f'ormulação

de utn tnanual de conduta. Com base em critérios rígidos de análise, recall, percepção pública

de imagern e reputação, erltre outros. Assim, a Anima2l propõe um trabalho específico de

gerenciatnento de crise para o ITAL. que pode ser difundido a outras autarquias e mesmo à

SAA.

Fake news no agronegócio

Sugere-se utna série de pautas jornalísticas sobre notícias falsas ligadas ao agronegócio

que sejarn pertinentes ao trabalho realizado pelo ITAL. A ideia é ftatar de rnitos e verdades

sobre a questão de conservação de alimentos, embalagens. manuseios, entre outros temas. E

disseminar esse conteúdo nas mídias e etn canais próprios. Importante lembrar que existe uma

carlilha do Governo do Estado de São Paulo que alerta sobre o irnpacto negativo das notícias

falsas e indica ações que podeur ajudar na identifìcaçâo desse tipo de conteúdo

(lrttps ://isstru. com/govemosp/doc sl 20200409-cartilha-fàkenews).
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1.1.2.3 Materiais a ser produzidos

ITAL I Agência de notícias com práticas de jornalismo assertivo

A experiência da Anima2l e de seus integrantes mostra que há um caminho mais eficaz,

com excelente resultado em mídia espontânea, do que o trilhado ho.ie pelas empresas de

assessoria de imprensa. Cabe aqui um breve contexto do qrle se observa na indústria jornalística

brasileira e a solução criada, e já testada, pela Anima2l.

A indústria de cotnunicação e os veículos de rnídia estão em exponencial transf'ormação.

Grandes jornais, revistas e TVs padecem corn a concorrência da internet e veem suas

receitas diminuir drasticamente. O modelo de negócios rnudou, o que resultou erì rÌtenos

prof issionais ent redações de conglomerados jornalísticos e novas f'onnas de

cornunicação rnidiática, colno os influenciadores digitais,

Estimativa do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo éde que menos del0%o dospress

releases recebidos diariamente por profìssionais em suas respectivas caixas postais são

lidos. Ern média, 2%o transfonnan'ì-se em pautas ou viram riotícias.

Paradoxalmente, nunca como agora se viram tantos sites novos surgirem na internet.

Podcasts, canais no YouTube, debates on-line com público. Unr admirável rnundo novo

que nrerece atenção de quent tell1, e provénr, infbrmação, cou"to o ITAL.

Alénl de assuntos do dia a dia do ITAL, prevê-se a produção periódica de reportagens

tttais aprofundadas com os principais executivos do instituto e de elrrpresas que utilizant seus

serviços, cont vistas airazer ao púrblico exemplos práticos do que o ITAL é capazdefazer. A

estratégia pode ser replicada em outras autarquias da SAA e à própria Secretaria de Agricultura

e Abastecimento.

A Assessoria de lnrprensa trabalhará três grandes grupos de notícias: AgroEconomia.

AgroEstrutura, AgroSustentabilidade.

Dentro dos três eixos principais, serão geradas notícias atuais enr consotrância conr

demanda do cenário atual, conro euipreendedorisn-ro, reúso de água, energias renováveis,

compensação de carbono, evolução cle cultul'as para plantio e produção, infiaestrutura de

agronegócios, entre outros.

1.1.
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Curadoria via WhatsApp

Buscando agilizar o dia a dia dos principais executivos do ITAL e de outras autarquias

da SAA, bem como da própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento, esta fèrramenta

entregará, de segunda a sexta-feira, até as 7 horas, uma curadoria fèita por jornalista-economista

da Anima2l sobre eventos que serão essenciais para o dia dos executivos. De leitura rápida,

absolutaniente fbcada, o conteúdo cornpõe-se de três pilares:

1) Cenário econônrico, cuja análise será centrada no agronegócio especificamente, além de

tendências e agenda macroeconônrica.

2) Cenário político qr.re afete rrecessarianlellte o agronegócio.

3) Setorial, no qual são destrinchados e analisados pontos específicos da área.

O objetivo é ter um farol do qr,re está por vir, não urn retrovisor de notícias. Assim, os

executivos que receberão o serviço terão à disposição um cenário sofisticado e preciso para

decisões estratégicas durante o dia.

Media training

A Anima2l oferecerá um treinatnento de mídia ao corpo diretivo do ITAL dentro das

melhores e mais atuais práticas adotadas nessa área. O programa de treinamento possibilitará

ao presidente, a diretores e técnicos do ITAL e de outra autarquias vinculadas à SAA capacidade

de se relacionar de forma estratégica cour as mais variadas plateias e colll a mídia especializada.

O corpo técr-rico de profìssionais da Anima2I referenda esse treinamento: profìssionais

conl passagens pela TV Globo, Gazeta Mercantil, lstoéDinheiro, Agência Estado, entre outros

veículos. .lornalistas altamente qualificados para orientar os porta-vozes do ITAL para unta

comurricação assertiva, inteligente e de resultados.

Ghost writer para artigos do presidente e de diretores do ITAL

Para disseminar os estudos acadêmicos e os casos de sucesso do ITAL, propõe-se a

elaboração de artigos assinados por seus respectivos porta-vozes. Prática cortunl na imprensa

brasileira. o trabalho de redação (ghosr wriler) e posterior of'erta aos veículos de cornunicação

traz um grande resultado positivo de imagem, alérn de disseminar conhecimento do instituto.

i ( i.r'ììlttì ( r la ^^^7v ìfl,tyl,ì,' . ()fl,:)r
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A Anima2l também sugere que esses artigos sejam postados na pagina do ITAL no

Linkedin. que atuallnente não e utilizada. Essa ação tem como objetivo reforçar a presença do

ITAL junto aos executivos e demais públicos de empresas relacionadas, reforçando a

característica de inovação científica do instituto com as empresas brasileiras.

Reunião mensal para apresentação de resultados consolidados da análise de mídia

Conforme previsto em edital, propõe-se uma reunião mensal da Anima2l com a equipe

de comunicação do ITAL.Essa rotina é crucial para detectar pautas, avaliar métodos e eventos

por vir.
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1.1.2.4 Linha do tempo de ações

INÍCIO DO CONTRA.I'O

MÊS O2

Elatroraçã<l cle nranual cle gestii<l cle cl'ise

Ma¡reamento e trabalho conr influenciacloles

MÊs 04

Pauta: Fake news no ¿ìgro

Artigos personalizados - ghost writer

MÊs 06

Pauta: Cursos ITAL
Pautas: Fake news no agro

Artigos ¡relsonalizados - ghost writer

NTÊS OS

Selo ITAL-ESG - Implernentação

Pauta: Cursos ITAL
Altigos ¡rersonalizados - ghost wliter

MÊS IO

ITAL na B3

Par¡ta: Curscls ITAL
Artigos pelsonaliz.ados - ghost writer'

MIIS 12

Pauta: Fake news no ¿ìgro

Artigos personalizados - ghosl rvriter

60 Anos rJo ITAL (plevisãr,r agosto dc 2022)

MÊS 14

Artigos ¡rersonalizados - ghost writer
Pauta: lTAL conlra o desperdício alimentar

MÊs ot

Irrt¡rlernentação de equipe e trabalho

Preparação cle banco de dados e Key Messages

Media training
Início cle curadoria via WhatsAp¡t

MÊS 03

Cri.4ão cla Agência de notícias ITAL
Aploxirnaçâo dc jcu'nalistas do aglonegílcio

MÊS 05

Pauta: ITAL contra o despeldício

Agenda ternática: ITAL CTC

MÊS 07

Pautâ; ITAL contra o desperdício al inrenfar

Agencla temárica: ITAL CEREAL CHOCOTEC

MÊS 09

Fake news no åglonegócio

Agenda temática: ITAL FRUTOTEC

MES II

Agencla ternálica: ITAL TECNOLAT
ITAL na Aglishow (previsão de julho rJe 2022l

MÊS 13

Pauta: Cursos ITAI-
Agenda tern¿ítica: ITAL CCQA

N{Ês rs

Pauta: Iiake lrews ntl agro

Agencla tenrática: ITAI CETEA

\
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1.1.3. Oportunidades de mídia positiva

Seguindo as diretrizes da Secretaria Especial de Coniunicação, que garante a qualidade

da itrformação disserninada pelo Sisterna de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo

(SICOM), a Anima2l elenca outras três oportunidades corn base no exercício criativo, cujo

tema é o ITAL.

1) ITAL contra o desperdício alimentar

Essa oportunidade, que está inserida no contexto Selo ITAL-Práticas sustentáveis de

agricultura orgânica e contr"a o desperdício descrito acima, renderá boas lnatérias jomalísticas

e exposição positiva do trabalho do ITAL perante a sociedade.

Não há estatísticas críveis no Brasil sobre desperdício alimentar, mas sabe-se que o País

é utn dos que mais descartam alimentos desde o plantio, transporte até o consumo final. Investir

em pautas jornalísticas que correlacionem o trabalho do ITAL cont o manuseio dos alimentos,

entbalagens apropriadas e consumo correto são de grande interesse midiático. Principalmente

agora com a pandemia de covid-19.

De acordo colrì a Organização das Nações Unidas para a Alirnentação e a Agricultura

(FAO). os inrpactos da covid- I 9 ainda não foram devidamente nrensurados. No entanto, há uma

certeza dos pesquisadores de que haverá um expressivo aunrento da fonie e da insegurança

alintentar em todas as regiões do planeta. Só na Aniérica Latina e no Caribe, 9 nlilhões de

pessoas passanì follre desde o início da pandenria. Enr terntos rnundiais, o problema afeta7,4%o

da população global, índice que deve crescer parc9,5o/oaté2030.Na Antérica do Sul. a projeção

é de uni auntento para7,7%o, o que equivale a quase 36 milhões de pessoas atingidas.

Programas populares de tevê - colllo o da apresentadora Ana Maria Braga, Mestres do

Sabor, Edu Guedes, Master Chef - podern ser uura poderosa f-orma de abordar o tema,

utilizando-se a perícia e experiência do ITAL. No item de ernbalagens e conservação de

alinrentos in nalura, por exemplo, são euonltes as possibilidades.

A disseminação dessa cultura de não desperdício nas redes sociais, para que o tema

tetrlra o que os influenciadores digitais atestam conto '"viralização" adequada, tanlbéut é de

graude valia. Paralelaureute, eventos gastronôlnicos qlte apoiem essa ideia serãonrapeados pela

Anima2l, cr.rjo f-oco é a exposição positiva do trabalho do ITAL.

Ö . ld\,lld -rd¡ìÌ( -ltìl()11ra- r.l( -lur!
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2) ESG - Selo

O interesse por empresas que adotam as práticas ESG nunca f-oi tão agudo corno agora.

E com unt interesse rnidiático enonne, particularnrente para empresas que anseiam pelo

mercado externo e por crédito mais barato por adotarern política de carbono zero em suas

produções.

Pautas jorttalísticas, encontros com influerrciadores, cursos dirigidos à mídia sobre ESG,

com todo o aparato do ITAL, seria de grande repercussão. O esforço, por exemplo, de juntar

governo, universidades e o terceiro setor para discutir fornras mais rápidas e eficientes para

práticas sustentáveis, assill'r como artigos escritos por porta-vozes do ITAL sobre o tema

também seriam bern-vindos, alénr da participação desses executivos enr entrevistas pontuais

alinhavadas pela Anima2l.

3) 60 Anos do ITAL

No dia 27 de agosto de 2023, o ITAL corÌlemora 60 anos. O ano de 2022 seria de

preparação para esse grande evento. A Anima2l propõe que no dia27 de agosto de 2022 seja

lançado uru concurso de design de ernbalagens sustentáveis junto ao meio acadêmico. buscando

reforçar o traballio do ITAL na busca ao uso sustelltável de nrateriais. Paralelamente, a

Anima2l trabalhará a pauta deste tema com publicações de design, agências de publicidade,

veículos digitais e influenciadores especializados enr inovação. O objetivo é gerar engajamento

orgânico do tenra no setor.

Dentro do calendário de celebrações dos 60 anos do ITAL, sugerirnos, ainda, a

orgarização de uma exposição retrospectiva dos principais avanços científìcos produzidos pelo

it-tstituto e o lançaureltto de um projeto para preservar a memória do ITAL atrar,és de entrevistas

em áudio e vídeo coni pesquisadores que fìzeram parte dessa história.(

(
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1.1.4. Identificação clos riscos à imagem

1) Gestão de crise

A Anima2l citou no exercício básico os riscos que unl problenra pode trazer à inragem

de uma entpresa ou instituição. Ressalte-se. no caso do ITAL,que questões relacionadas à

agricultura orgâtrica, ao uso de agrotóxicos - um problema perene no Brasil -, a alimentos

transgênicos, entre outros pontos, podem ser sensíveis ao instituto. Embora não seja o

protagonista de eventuais problernas corno os citados, podenr-se inrputar ao ITAL, de fornta

equivocada. práticas abusivas e irregulares.

A disseminação de infomrações falsas na internet (fake nev,s) é outro ponto qlre rrìerece

cuidado, sob o risco de danos à irnagem do ITAL se não debeladas a tenrpo e con-ì critérios.

2) Percepção do ITAL como um órgão isolado da comunidade acadêmica e de

empresas

Observa que, no focus group e na Matriz Swot do ITAL elaborados pela Anima2l, há

um diagnóstico claro: falta de diálogo e parcerias estratégicas com universidades e empresas.

O risco, neste caso, é ter urn trabalho duplicado: ITAL e universidades, por exemplo. Essa

situação leva a um posiciotramento comunicacional do instituto para uma situação neutra ou

ruinr, isto é, incapaz de dialogar e somar esforços cou'ì seus pares. A parceria em estudos,

eventos, trabalhos de ponta nas ell'rpl'esas é uma oportunidade clara. nlas sua ausência leva

inexoravelmente a um risco de irnagem.

3) Linguagem inapropriada para atingir grande público

Urlr trabalho minucioso, principalntente relacionado aos lrreJ"r releases expostos pelo

ITAL enl seu site, leva à conclusão de que é preciso revisitar a linguagenr. Conro mencionado

acima. a cliação de ulna agêrrcia de notícias conl a lnarca ITAI- seria fundamental.
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I.2. ANALISE DIARIA DE IMAGBM

A Anima2l utiliza metodologia própria pal.a a mensuração de mídia espontânea e

induzida, resultado do trabalho de colnunicação, relações públicas e marketing.

Algunras premissas foranr adotadas nesta licitação relacionada à clipagenr designada do

ITAL, no período de janeiro a dezembro de 2020.

l) Uma planilha pormenorizada, com todos os dados mensurados, está anexada a esta

proposta (Anexo I - página 26).

2) Observa-se que, no período referente à amostragem. fbram enviados à rnídia 165

press releases produzidos ou assessorados pela equipe de comunicação do ITAL, o que resultou

na clipagem exposta, além de outros instrumentos de persuasão de matérias junto à irnprensa.

3) A exposição desses press releases gerou unl espaço publicitário equivalente a um

investimento de cerca de R$ 22 milhões. A maioria das reportagens foi publicada ern sites,

revistas e jornais especializados no setor de agrorregócio. Essas publicações, embora tenham

menor penetração na sociedade, levarn informações importantes do ITAL a urn público que

realmente consorÌre e se benefìcia dos avanços científicos produzidos. Na avaliação da

Anima2l, há nluito espaço para crescer, principalrnente ua grande imprensa, nas redes sociais

e na internet.

4) O tlabalho de avaliação da clipagern proposta pelo edital detectou, ainda, uma série

de irrcorreções no levantarnento realizado. Reportagens que não tinham relação col'r'r o ITAL

foram incluídas e alguns pres,t release:s publicados em datas que não mais produziriant efeito

informativo. Casos como esses estão elencados no final da análise.

1.2.1. Relatório analítico sobre notícias veiculadas em jornais, na internet e emissoras de

rádio e televisão

A Anima2l enteude que todas as notícias geradas são importantes para a análise do

trabalho. Dessa fonna, realizauros o exaule de todas as notícias relacionadas ao ITAL no

período de janeiro a dezembro de2020. Devido ao volnme, o relatório cornpleto segue anexado

ao final da proposta (Anexo II - página 39).
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1.3. EXpERTÊ,¡qcra, cArACTDADE DE ATENDTMENTo B Eeurpn rÉcNlca

Natureza, instalações e infraestrutura

A Anima2l Comunicação se orgulha em ser unra empresa pequena, com equipes

focadas integralmente no negócio do cliente e estrutura planejada para atendê-lo de f'orma ágil

e exclusiva.

F.rn razão da covid- 19, adaptauros o nosso formato para o atendimento semipresencial

flexível. de acordo cont as necessidades do dia a dia do trabalho, o que nos dá maior capacidade

de estarmos perlo do cliente todos os dias, com urn olhar muito mais específico do negócio e

agilidade em tomadas de decisão e adaptação às rápidas necessidades de comunicação. Não

trabalhamos com equipes superiufladas. Nosso foco é uln tirne exclusivo, centrado enr

desempenho.

Enr pesquisas realizadas em julho de 2021, nossos clientes mostraram satisfação acima

de 90o/o, com reforços positivos sobre nosso atendimento, acentuando indicações e

recomehdações por meio de atestados de capacidade técnica.

Para este contrato, levaremos nosso escritório temporário para um imóvel instalado a

350 nretros de distância da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, en'r urna caminhada de

lurellos de 4 nlinutos.

Nossa estrutura dedicada contempla l2 posições de trabalho, rede de internet sem fio.

I2 celulares, itnpressora, copiadora, escâner. sala de reunião, serviço de copa e estacionamento,

alénl de materiais de escritório diversos para o dia a dia do trabalho e dos deslocalnentos

necessários de toda a equipe. buscando o bom atendiniento.
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Sobre a agência e principais cases

Anima2l Comunicação - Foi criada com o objetivo de conectar organizações e seus

públicos por meio de projetos eficazes e transf'ormadores, com foco eln resultado e impactos

positivos na sociedade. Somos uûìa col'rsultoria de relações púrblicas, especializada em

planejarnento e produção de serviços de comurricação diversificados. Produzimos campanhas,

conteúrdos, engajamento digital, eventos e gerimos projetos temporários.

Nossa experiência solna nrais de dez anos realizando projetos especiais atestados pelos

nossos clientes dos setores de publicidade, organizações não governanrentais, associações de

empresas e realizadores de grandes eventos.

Temos experÍi,se em comunicação completa de acordo cour as novas lrecessidades do

mercado. Acumulamos experiência em campanhas digitais. relacionamento com mídia. ongs,

formadores de opinião, influenciadores, produção de vídeo, áudio, relacionamento com a

inrprensa, ntedio lt'aining. planejamento de campanllas, realizaçã,o de eventos e coletivas on-

line, serviços de informação por inteligência artificial, além de experiência no relacionamento

corl órgãos fiscalizadores do setor público.

Entre os clientes que já atendemos, destacanros a Editora Abril, para a qual planejamos

e produzitnos o Fórunr Exanre Nordeste, conl a participação de rnais de 300 líderes dos

segmentos público e privado, conl nossa transmissão ao vivo direto para o Portal Exame.

Para O Boticário. planejanros e realizanros diversas canrpanhas, entre as quais unr

projeto nrusical enr lronrenagem ao cantor Luiz Gonzaga, corr a produção de t¡nra nlinissérie

de três episódios que, juntos, sorllarr r¡ais de 2,5 milhões de visualizações no Youtube.

Recenternel"fte. realizatnos dois grandes trabalhos para os clielltes Interf'arnta e Plan

International. Para a Interfarma. levarnos informação segura sobre vacinas para a população de

12 conrunidades de todo o País, por meio digital, rádio, mídia exterior, programa collt

transmissão ao vivo, trabalho editorial com produção de textos, revisão, diagramação. tradução,

entrevisfas e rnuito relacionatnento com influenciadores e jomalistas, enr uma canlpanha de seis

llleses que teve mais de 2 niilhões de impactos.

Para a Plan Internatioltal, realizanros a ação "Acreditanros llas Meninas", conr campanha

digital, produção de vídeo, s¡tof de rádio, relacionamento com influenciadores e jornalistas,

trabalho editorial conr produção de textos, revisão, diagranração, tradução, condução de

ö:',:;:,,; I i1,. i,.lì',.,

20



t- o

(

on¡mo21

entrevistas e nluito relacionamento com a mídia especializada, Alcançan"los a ellon't'le marca de

urais de 13 milhões de impactos em todo o território nacional, superando as previsões.

Para este tertno, a equipe da Anima2l está composta por uma equipe altamente

capacitada, coni destaque para nolres com experiência em edição e direção de veículos como

Gfobo Rural, Gazeta Mercantil, E,stadão, Valor Econôrnico, Reuters, TV Record, Dinheiro

Rural e IstoéDinheiro, além de organizações como a União da Indústria de Cana-de-Açúcar

(Única) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
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Rotina de atendimento

Para atendimento a este tenro, a Anima2l trabalhará em tempo integral de segunda a

sexta-feira, seja no escritório, nas dependências do contratante ou em sistema de home qfltce,

quarrdo assim for necessário ante as exigências de segurançaetn razão da pandemia de covid-

19. Além disso, será adotado um sistema de plantão nos fins de semana, em horários

alternativos, corrì um profìssional destacado colrì acesso por meio de telefone celular e internet.

Nosso atendimento será gerenciado por três profìssionais de alta experiência

jornalística, sendo um dedicado ao atendimento a jornalistas e coordenação de equipe de

assessores, um dedicado ao relaciona¡rrento e atendirnento ao cliente e todos os seus

interlocutores e um dedicado à coordenação de redação e revisão de textos.

A equipe terá urn total de l2 profissionais com experiência e foruração de acordo com

as necessidades com o presente termo e aqui listados com suas habilidades e experiências.

O atendimento será realizado considerando algumas necessidades diárias intrínsecas à

atividade de assessoria de imprensa, como: apresentação de resultados quando solicitada

previamente, atendiurento a jornalistas, atendirrrento e avaliação de solicitações do contratante,

contato com iurprensa especializada, inpuÍ de dados em sistema conf'orme relacionado no edital,

leitura e análise diária de clipping, levantamento de key messages, monitoramento de veículos

de intprensa especializada, organização e participação de reuniões de pautas e estratégias,

preparação de pautas jornalísticas, preparação de textos e releases, presença de profìssionais

quarrdo requisitada, produção de relatórios, relacionamento com clientes.
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Bquipe dedicada

Todos os documentos comprobatórios relativos às forrnações e experiências prof'rssionais da

equipe estão anexados ao final da proposta (Anexo III - página 150).

Equipe de coordenação

CARLOS DIAS - Jornalista conl mais de 30 anos de experiência em comunicação. Graduado

em jornalismo, possui mestrado (lato sensu) em marketing e MBA em finanças. Foi gerente de

conrunicação da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única) e Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo (Fiesp). Em veículos de comunicação,trabalhou na Gazefa Mercantil, na

agência de notícias Reuters. na TV Record, na CNN, na Agêrrcia Estado e nas revistas Dinheiro

Rural e IstoéDinheiro. Foi chefe de redação da Amcham (American Chamber o.f Commerce) e

assessor de imprensa da Embraer

COSTÁBILE NICOLETTA - Jornalista profissional, com mais de 35 anos de atuação, boa

parte deles exercida em cargos de edição e direção de veículos de grande circulação. Foi editor

executivo da GazeÍa Mercantil. editor adjunto do Meio & Mensageni. diretor adjunto de redação

do Brasil Econômico e editor de projetos especiais da revista Carta Capital. Ainda possui outras

experiência relacionadas em veículos corxo Estadão, Valor Econônlico, Estado de Minas, entre

outros. Possui curso de extensão Master em Jornalismo para Editores, ministrado em São Paulo

(SP) pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (llCS), vinculado à Universidade de

Navarra (Espanha).

SERGIO COELHO - Jornalista com rnais de 30 anos de experiência em comunicação.

Graduado em jomalisrrìo e erl'l direito, com MBA em marketing. Atuou durante 26 anos na TV

Globo, conr destaque para os cargos de editor-chefe das edições diárias do programa Globo

Rural (de 2001 a 2014) e de editor-chefe do Hora Um (de 20 l4 a abril de 2021 ). Também atuou

corno clrefe da Divisão de Coniunicação Social da Prefeitura de Sorocaba ( 1989 a 1992) e foi

assessor parlamentar na Câmara dos Deputados.
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THIAGO MARSICANO - Sócio-fundador da Anima2l, é bacharel em relações públicas

com mais de I5 anos de experiência em comunicação. É empresário do setor de comunicação

desde 2010, liderando projetos para clientes de diversos segrnentos. corno veículos de

comunicação, agências de publicidade e marketing, alénl de ONGs, associações e clientes do

segtnento privado. Também atuou diretarrrente no relacionanlento colr a imprensa por dois anos

no segnrento de oulsourcing.

Assessores seniores

FELIX VENTURA - Graduado em jornalismo, possui cinco anos de experiência como

repórter da revista América Economia Brasil e ulì1 ano como redator no Diário do Comércio,

onde ainda acumulava a função de designer. Tarnbém possui mais de dez anos em editoração e

design digital para veículos conlo O Estado de S. Paulo, Diário do Comérico e Agência Estado.

GUSTAVO DE MIRANDA 
- Jornalista com mais de l5 anos de experiência, com passagem

em redações de ir,rportantes jornais do País, como O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo.

Trabalha em assessoria de imprensa desde 2018, em diversos segmentos, conlo enrpresas de

direito, de bebida e engenho de cana-de-açúcar. Tambéni atuou na comunicação de políticos

conr jornalistas. É graduado enr jonralisnlo e errì letras.

LUIZA ANDRADA - Jornalista com especialidade ern gestão educacional. 'I'r"abalhou corno

editora na Folha de S. Par"¡lo, na Ëditora Abril e em várias fìrndações, entre as quais a Fundação

Victor Civita. Na Argentina, atuou corno articuladora do escritório latino-americano do

Irrstituto païa a Cidade em Movinlento (lVM),

MARCO CHIARETTI - Jornalista, trabalha conl cornunicação liá mais de 30 anos. Fomrado

em filosofia e direito, com pós-graduação ern jornalismo, tem atuado nas últinias décadas

também na área de comunicação corporativa, em empresas de tecnologia, órgãos públicos e

entidades da sociedade civil. Foi editor-chefe de Conteúrdo Digital do grupo O Estado de S.

Paulo, diretor de conteúrdo do portal iBest, editor de Notícias do portal UOL e subeditor da
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revista Veja, entre outras experiências. Trabalhou também ern várias instituições universitárias,

ensinando filosofia e jornalisrno.

NANI MORAES - Jornalisla há 32 anos, pós-graduada enr adrninistração de nrarketing.

Possui l4 anos de experiência enr afiliadas da TV Globo, onde começou conlo assistente de

produção e clregou a editora-chef'e. Foi correspondente por cinco anos do jornal Diário de S.

Paulo na região de Sorocaba, cobrindo 32 nrunicípios. Tem larga vivência como assessora de

imprensa e orientação de porta-vozes.

SILVANA CORTEZ - Jornalista com n.rais de 20 anos de experiência, sendo quase l5 deles

dedicados a assessoria de imprensa. Bacharel em jornalismo, tem ampla experiência em

relacionamento com a irnprensa no setor público eln segmentos como meio ambiente, educação,

infraestrutura e orçamento público. É experiente em temas de leis de orçamento e no

gerenciamento de crises.

Assessores pleno

ANDRE MEDICI - Graduado em jornalismo. possui mais de sete anos ern assessoria de

cotttunicação e de itnpretrsa. Irriciot¡ sua carreira como estagiário de comurricação da Secretaria

de Relações Institucionais do Estado de São Pat¡lo e elr sua últinia experiência esteve por seis

ar.ìos conro assessor de comunicação da Associação dos lìuncionários Públicos do llstado de

Sâo Paulo produzirrdo conteúdos, entrevistas e artigos, além de grande trabalho dedicado à

organização de banco de dados.

LIJIZ CAMARÃO - Profissional graduado ern marketing e pós-graduado em comunicação

corporativa. Atua em conrunicação há rlove anos, pronrovendo campanhas de comunicação

corporativa para o segrnento público e para o terceiro setor. 'lem aurpla experiência em

preparação de planos. análises e relatórios de imagem em meios digitais e tradicionais.
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I.4 ANEXOS

I.4.I ANEXO I. CLPPING MENSURADO
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I.4.2 ANBXO II

RELATORIO ANALITICO DE CLIPPING _ DE JANBIRO A DEZEMBRO DE 2O2O

1.4.2.1JANEIRO DE 2O2O

02/01/2020

Anvisa aDrova regulamentação de controle de gordura trans com contribuições do

ITAL. da Secretaria de Asricultura

O ITAL é citado em reportagenr positiva publicada pela Revista Laticínios On-Line. O

texto destaca a importância do trabalho dos pesquisadores do ITAL junto à Anvisa na definição

de regras para o uso de gordura trans industrial enl alinrentos. A reportagem cita ainda o

empenho do ITAL, desde 2010. na luta pela adoção de práticas confiáveis na produção de

alimentos e bebidas. O ITAL, alénr de participar das discussões regulatórias, tem papel

fundamental na orientação das indústrias e do consuntidor.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem destaca a in,portârrcia das pesquisas feitas pelo ITAL no campo da segurança

alimentar.

' O texto mostra também a integração dos trabalhos feitos pelo ITAL com outros centros de

pesquisa e de controle e cout consumidores e indúlstria.

RISCO DE IMAGEM:

' A nova regulameutação pode provocar reações tanto em setores industriais coltlo t"to

courércio, af-etando a percepção do consumidor.

SUGESTÃO DB BSTRATÉGIA:

'A Anima2l acha itnportante que o ITAL pafticipe de um esforço de divulgação de

informações que possam ajudar a esclarecer o público sobre a iniportância da regulamentação

do uso de gorduras trans enr alinientos e auxiliar o consunridor a errtender e a fiscalizar essas

regras.

AçAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa a-iudaria a articular, junto aos meios de comunicação, a

divulgação desses llovos regulamentos" bem coulo na confecção de cartilhas explicativas

sobre o que é a gordura tratts, couto seu uso excessivo pode ser nocivo à saúde e como

fiscalizar a implementação das no\/as regras.

C,-'i;,,,; '- 1.1.,ir.i r(r'1la lrrl(ì,1 i- ,da

ajrlrr.¡rl. l- t( 1?\¡7\\ ìtfrñr;.
- r, -i .r\tlren!É, ¿,. iic¡ '
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06/01/2020

ITAL oferece bolsa de Þós-doutorado em Drocessos térmicos de alimentos

O ITAL é citado em reportagenr positiva publicada duas vezes no site 2A*Alimentos

(dias 6 e I de janeiro), no site Suinocultura Industrial On-Line, na Revista Laticínios On-Line

(dia 12 de janeiro) e no site do Programa Sucesso no Campo. O texto foi enviado pela

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

e conquistou unr espaço mediano na mídia especializada.

A reportagem divulga a abertura das inscrições para uma vaga de bolsa de estudos de

pós-doutorado em processos témricos de alimentos, f inanciada pela Fapesp. A bolsa se destina

a candidatos colll graduação e doutorado em engenharia de alimentos nos últimos sete anos.

PONTOS POSITIVOS:

' A reportagem mostra a importância do ITAL no cenário da pesquisa nacional, buscando,

sempre, profissionais do mais alto gabarito para ingressar eur seus quadros. O texto destaca,

ainda, o compromisso do ITAL em manter os profìssionais que atuam no instituto cadavez

mais capacitados.

RISCO DE IMAGEM

. A divulgação restrita da vaga e as inúmeras exigências do edital podem fazer com que o

núnrero de concorrentes seja pequeno ou, na pior das hipóteses, que ninguént se interesse enr

participar do processo. Isso poderia denotar um desprestígio do ITAL.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

' Acompanhar o andamento das inscrições e reforçar a divulgação do processo seletivo até o

encerrarÌrento do prazo. Enviar rlovos press releasss não só para a nrídia tradicional e

especializada, corl-ro tambéni para órgãos que representem a classe dos engenheiros de

alimentos.
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07/01/2020

Koelnmesse lança Anufood Brazil2020 durante Encontro de Líderes

e oficializa acordo com Apex

Anufood esDera reunir 10 mil nrofissionais do setor de alimentos e bebidas

em sua segunda edicão

O ITAL é citado corno parceiro na Anufood Brazil 2020 em reportagem publicada nos

sites Carnetec (07 de janeiro), 2A*Alimentos (9 de janeiro) e Hotel News On-Line (16 de

janeiro). A Anufbod Brazil é a versão brasileira da Anuga, rnaior feira rnundial do setor. Como

é um evento comercial, a Anima2l classifìca a veiculação coll1o neutra, uma vez que o ITAL

só é citado no final do texto e de fbrma bastante discreta.

PONTOS POSITIVOS:

'A parlicipação do ITAL conlo um dos parceiros de uma empresa comercial num evento de

grande porte no setor de alimentos e bebidas.

RISCO DE IMAGBM:

'Urn possível fracasso da feira ou problemas na orgarìização podern afetar a imagem do

ITAL. A vinculação do nome do instituto como parceiro de uma empresa comercial

responsár,el pelo evento pode ser urn risco e precisa ser acompanhado de per1o.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Divulgar cotno vai ser a participação do ITAL durante a Anufood e deixar claro o liniite da

sua parceria com a empresa organizadora do evento.I
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23/01/2020

Calendário de eventos 2020 do ITAL prevê 44 atividades

O ITAL é citado, de fornla positiva, em publicações nos sites Avicultura Industrial On-

Line (23 de janeiro), Suinocultura Industrial On-Line (23 de janeiro) e no 2A+Alimentos (24

de janeiro). A reportagem mostra o calendário de eventos que o ITAL pretende desenvolver ao

longo de 2020; 44 atividades são listadas no período que vai de março a novembro. São cursos,

workshops, seminários e eventos técnicos nas áreas de urucum, cereais e chocolate.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagem destaca a diversidade de atuação do ITAL nas diversas áreas ligadas à

pesquisa de alimentos.

RISCO DE IMAGBM:

' As possíveis dificuldades do ITAL ern cumprir todas as etapas do calendário de eventos por

problemas internos (falta de orçamento e de organização, por exemplo) ou externos

(surgirrrento de utna pandemia). A não realização de parte dos eventos pode frustrar

deterurinados segmentos tanto no campo da pesquisa, colno das diversas cadeias produtivas.

AÇAO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Aconrpanhar a organização dos eventos. bem conlo o curnprimento do calendário,

atualizando periodicanrente as informações e divulgando datas de inscrição e eventos para

toda a nlídia.

Novos equipamentos. bolsas. infraestrutura e iniciativas modernizam ITAL

O ITAL é citado, de fbrma positiva, em publicação do site 2A+Alintentos (23 de

janeiro). O texto fazum balanço das atividades e conquistas do ITAL em 2019. A reportagem

cita os investinrentos em equipanrentos. as bolsas de estudo viabilizadas e uma séria de

conquistas científìcas. Destaque, principalmerlte. para a atuação do Centro de Tecnologia de

Laticínios e do de Embalagenr.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagenr elenca as conquistas do ITAL e a inserção do instituto no rol dos prin

ö 'ìdr |¿ J.r'ìla '1tìl()rr.: f.l(
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RISCO DE IMAGEM:

. Segundo avaliação da Anima2l, o texto, por se tratar de um balanço de coisas já realizadas

e consolidadas. não apresenta nenhum risco à imagem do ITAL.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Manter a distribuição de balanços das atividades do ITAL, ressaltando as vitórias

conquistadas ano a ano.
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30/01/2020

Anufood Brazil traz 11 navilhões internacionais em sua lrróxima edicão

Publicação neutra citando o ITAL apenas como instituição parceira na promoção da

Anufood Brazil. A reportagem foi publicada no dia 30 de janeiro no Terra SP, na Gaze|a da

Semana On-Line e no Portal Gazeta de Votorantirn, e em duas publicações lro site Hotel News

On-Line em 3 de fevereiro e no site Investe São Paulo eni 13 de fevereiro. Atualização de

reportagem já postada em 6 de.ianeiro.

PONTOS POSITIVOS:

'A reportagem mostra o engajamento do ITAL no segl-nento de alimentos. destacando-se no

campo da pesquisa científica.

RISCO DE IMAGEM:

' Um possível fracasso do evento ou problemas na organização podern afetar a imagem do

ITAL. A vinculação do nome do instituto como parceiro de uma empresa comercial

responsável pelo evento pode ser um risco e precisa ser acompanhada de perto.

AÇAO DE ASSESSORIA DB IMPRENSA:

' Divulgar como vai ser a participação do ITAL durante a Anufood e deixar claro o linrite da

sua parceria conl a empresa organizadora do evento.
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3 r /0 t/2020

Materiais destinados ao contato direto com alimentos

Artigo escrito pela pesquisadora Aline Brionísio Lemos. do ITAL. publicado na revista

Embanews no dia 3l de janeiro. A colaboradora mostra os avanços da lei que regulamenta o

uso de embalagens e os materiais que podem entrar em contato conl os alimentos. A Anima2l

classifica a iniciativa como positiva.

PONTOS POSITIVOS:

. O artigo rrtostra o engajamento dos pesquisadores do ITAL na mellioria da qualidade dos

alimentos disponibilizados ao consumidor.

RISCO DE IMAGEM:

. Não foi detectado risco de imagem no presente artigo.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanhar o trabalho dos pesquisadores do ITAL e ajudar na elaboração, supervisão e

publicação de textos e artigos.

Anufood Brazil assina acordo com Anex-Brasil

Reportagem sobre a Anufood Brazil publicada na revista Embanews de 3l de janeiro

apresenta os acordos feitos entre a organização do evento e a Apex e cita a presença da diretora

de Assuntos Institucionais do ITAL, Liège Vergili Correia, no evento. Classificação da notícia:

neutra.

PONTOS POSITIVOS:

. Mera citação da presença de uma diretora do ITAL lrunl eveltto.

RISCO DE IMAGEM:

. Não foi detectado risco de imagem do ITAL na presente reportagenr.

AçAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Acornpanlramento das tratativas para a realização e organização da Anuf'ood Brazil e a

participação do ITAL no evento.
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1.4.2.2 FBVEREIRO DE 2O2O

I 1/02/2020

Famema apresenta proieto de saúde nreventiva fiara o governo estadual

Reportagem impressa publicada no.lornal da Manhã de Marília e mostra uma iniciativa

da Famema no campo da saúrde preventiva. O projeto tem parceria com o Governo do Estado

de São Paulo e conta com o apoio de pesquisadores do ITAL de outros centros de pesqLrisa do

Estado. A equìpe da Anima2l avalia a repoftagem como neutra para a imagem do Instituto.

PONTOS POSITIVOS:

' Mostra a inserção e a cooperação de pesquisadores do ITAL em projetos de alta tecnologia

em desenvolvin,ento no Estado de São Paulo.

RISCO DE II\,IAGEM:

' Projeto não gerenciado pelo ITAL. que pode sofrer reveses durante a implantação e a

inragem do instituto f icar vinculada ao fracasso da iniciativa.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

' Acontpanhar, a distârrcia. a implantação do projeto e avaliar a participação do ITAL na

iniciativa da Farnema.
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t 2/02/2020

Mulheres ocullam mais de 507o dos carsos de nesouisa na Asricultura em SP

Reportagem bastante positiva que ganbou destaque em vários meios de comunicação.

Foi publicada pelos sites RCI- Araraquara (12 de fevereiro), Portal Mix Vale (12 de f.evereiro),

Beto Ribeiro Repórter ( 13 e fevereiro), O Serrano On-Line, O Defensor On-Line de

Taquaritinga (18 de fevereiro), Feed & Food (19 de fèvereiro) e em reportagem impressa no

jornal O Dia de São Paulo.

O texto lnostra que as mulheres formaur mais da metade do corpo de pesquisadores

cientílìcos da Secretaria de Agricultura e AbastecirÌ1ento do Estado de São Paulo. E destaca o

ITAL como exemplo, Lrlrla vez que todos os seis centros técnicos do instituto são dirigidos por

mulheres. A reportagem entrevista a pesquisadora do ITAL Eloísa Garcia, que trabalha no

órgão liá 35 anos e, desde 2019, ocupa o cargo de diretora-geral.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem ref'lete a irnportância da igualdade de gênero no mercado de trabalho,

destacando o avanço dos centros técnicos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e

Abasteciurento nesse quesito.

' Descreve positivamente a inserção do ITAL na valorização do trabalho da mulher no cautpo

da ciência.

RISCO DB II\4AGEM:

' Mudanças governanrentais que possaÍìl alterar. abruptanrente, esse quadro e pronlover unl

retrocesso na participação da nlulher nas decisões do ITAL.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Divulgar os traballios desenvolvidos no ITAL pelas pesquisadoras, mostrando o alto nír,el de

capacidade da mulher no caÍrlpo da ciência e no rnercado de trabalho.
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14/02/2020

Escola da inovação

Reportagem publicada no site Doce Revista On-Line divulga a existência de uma série

de cursos desenvolvidos pelo ITAL através do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate. A

reportagem ensina coÍrlo se inscrever nesses cursos. Classificado como positivo pela Anima2l,

o texto destaca que sete cursos teóricos e práticos serão desenvolvidos no primeiro semestre do

ano. A reportagem entrevista, ainda, a pesquisadora Cristiane Ruffi, responsável pela gestão de

infonlação do centro.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem incentiva a participação da população nos cursos do ITAL.

. Abre caminho para qlìe mais pessoas conheçam o trabalho desenvolvido pelo ITAL não só

no deserrvolvimento de alimentos derivados de cereais e chocolate, mas também das outras

áreas do instituto.

RISCO DB II\IAGEM:

. Calrcelarnento ou adiamento de cursos, fì'ustrando as pessoas que se inscreveram ou que

pretendiarn se inscrever.

. Cursos nluito teóricos, voltados mais a pesquisadores que ao público em geral.

AçAO DE ASSBSSORIA DE IMPRENSA:

. Avaliar.junto ao Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate o formato dos cursos.

. Ampliar a divulgação dos cursos para que a informação chegue ao maior número de pessoas

possível.
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I 7/02/2020

Café esnecial naranaense é nremiado em concurso nacional

Reportagem publicada no site Datagro mostra o resultado de um concurso de qualidade

do café. O ITAL só é citado no texto por causa da participação de uma de suas pesquisadoras

no corpo de jurados do concurso. Material classificado como neutro.

PONTOS POSITIVOS:

. Não há ponto positivo a destacar.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco de imagem foi detectado.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Não há motivo para intervenção da Assessoria de Imprensa.

Instituto de Embalagens debate sustentabilidade no Drocesso nrodutivo durante a PPW

Reportagem publicada no dia l7 de fevel'eiro pelo Portal 2A+Cosmética, pelo 2A+

Farma e pelo 2A+Alimentos; no dta 27 de fevereiro pelo site SEGS de Santos; e no dia 3 de

março pelo site Feiras Industriais. O texto destaca a participação do ITAL numa fèira que vai

discutir a modernização de embalagens rnais sr¡stentáveis. A feira está marcadapara setentbro.

A publicação foi considerada positiva pela Anima2l.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem mostra a inserção do ITAL na discussão do desenvolvimento de embalagens

nrais sustentáveis.

. Destaca a iniportância do Instituto de Embalagens, um dos braços do ITAL, no

desenvolvillrento de pesquisas.

' Mostra ainda a preocupação do ITAL na busca de nlatérias-primas mais sustentáveis para a

produção de embalagens.
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RISCO DE IMAGEM:

' Associar o nollle do ITAL ao uso de embalagens que possam agredir o meio ambiente, na

impossibilidade do desenvolvimento de alternativas mais sustentáveis.

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Monitorar as tratativas para a participação do ITAL na feira.

'Preparar press releases para mostrar as pesquisas do ITAL no campo de embalagens mais

sustentáveis e reforçar a preocupação do instituto na preservação danatureza e na garantia de

segurança alimentar da população.
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21/02/2020

BK anuncia comida "de verdade" com lanche mofado: food não estrasa?

Reportagem publicada no UOL Notícias e no site Central de Notícias. Mostra a disputa

das cadeias de lanchonete Burguer King e McDonald's na divulgação da qualidade de seus

sanduíches. A reportagem versa sobre o lançamento de uma linha de sanduíches do Burguer

King sem conservantes, aditivos ou corantes artilìciais. O ITAL é inserido nessa guerra de

rrarketirrg como defensor da ciência no melhoramento de alimentos processados. A reportagem

dá a enterlder que o ITAL defende o uso de conservantes aprovados pela Anvisa, apesar de

apresentar unr contraponto de que alitnentos in nttlura sempre são melhores. Na avaliação da

Anima2l, essa reportagem pode causar problemas de imagem ao ITAL, por isso é considerada

negativa.

PONTOS POSITIVOS:

' O ITAL é citado conto fonte científica importante no esclarecimento de dúvidas sobre a

conservação e a qualidade dos alimentos que podem ser consumidos pela população.

' Reforça a importância do uso de conservantes aprovados tecnicamente para garantir a

segurança alimentar e conter as perdas e desperdícios. Essa posição faz pafte de um dos

pilares do trabalho desenvolvido pelo ITAL.

RISCO DE IJ\IAGEM:

. Associar a irnagem do ITAL à de um centro de pesquisas que defende o uso de

conservantes, aditivos e corantes artificiais nos alimentos.

' Contrapor, f-alsamente, a posição do ITAL com a posição de grupos que defendem alimentos

saudáveis.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

'Monitoraro impacto dessa reportagenr na sociedadeefazer, se necessál'ia, a defesa da

posição do ITAL sobre o tenta.
(
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28/02/2020

Anufood Brazil - Feira Internacional apresenta tendências trara o

mercado de alimentos e bebidas

Reportagem publicada no site Alimento Zero. Mostra os preparativos para a Anuf'ood

Brazil, rnarcada para conleçar no dia 9 de março. O ITAL é citado na reportagern por ser

parceiro no evento. O instituto vai participar também do Painel "Tendências no consulno de

alintentos". O diretor de Assuntos Internacionais do ITAL, Luís Madi, vai falar sobre "A

indústria de alimentos no Brasil e as demandas do consumidor".

PONTOS POSITIVOS:

' A participação do ITAL nr¡m dos principais eventos da fuea de alimentos do país.

' UIÌ1a boa chance para o ITAL divulgar suas pesquisas e sua ulaueira de perrsar perante o

mercado produtor de alimentos e de representantes de mais de onze países.

RISCO DE IMAGEM:

. Associar o ITAL à imagenr da empresa contercial organizadora do evento.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Monitorar as tratativas para a participação do ITAL no evento, garantindo posição de

destaque no campo científico, senr envolvimento colll o lado comercial da feira.
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29/02/2020

Embalasens celulósicas recicladas

Artigo escrito pela pesquisadora do ITAL Elisabete Saron. publicado na revista

Embanews no dia 29 de fevereiro. A colaboradora n-ìostra a llova regulamentação para o uso de

embalagens fabricadas com fÌbras recicladas pós-consumo que entrarão em contato com

alimentos. A Anima2l classifìca a iniciativa como positiva.

PONTOS POSITIVOS:

' O artigo mostra o engajamento dos pesquisadores do ITAL na melhoria da qualidade dos

alimentos disponibilizados ao consumidor.

RISCO DE IMAGEM:

. Não f'oi detectado risco de inragem no presente artigo.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Acompanhar o trabalho dos pesquisadores do ITAL e ajudar na elaboração, supervisão e

publicação de textos e artigos.
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1.4.2.3 MARçO DE 2020

03/03/2020

Secretaria de Agricultura de SP desenvolve embalasem flexível

lrara comercializar palmito em conserva e impulsionar nrodução

Reportagem publicada no site Investe São Paulo, que peftence ao próprio Governo do

Estado, destaca a atuação do ITAL no desenvolvimento de embalagens flexíveis para o

acondicionamento do palmito em conserva. Essas novas embalagens substituiriarl os frascos

de vidro tradicionais com vantagens que ajudam a economizar energia, a fim de facilitar o

transporte e a conservação do produto. Reportagem positiva preparada pela própria Assessoria

de Iuprensa. Foi publicada no jomal O Regional/Catanduva e no site O Regional

Online/Catanduva.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem mostra que o ITAL, eûì suas pesquisas, está antenado com as novas exigências

da sociedade, buscando sempre alternativas que ajudem na preservação da natureza.

RISCO DE INIAGEM:

' A pesquisa do ITAL pode ter pouca adesão entre os produtores e a indústria de palntito e a

enrbalagern, acabar não sendo utilizada.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Divr"rlgar os avanços da pesquisa do ITAL salientando, senÌpre, a preocupação do instituto

corr a sustentabilidade.
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0s/03/2020

Anufood Brazil terá abertura na sesunda-feira

Reportagem anuncia a abeftura da Anufood Brazil, feira de alilrrentos cont presença

prevista de cerca de l0 mil pessoas. O ITAL é parceiro dos organizadores do evento. O texto

foi publicado na Revista Rural (5 de março), na Feed & Food (6 de março), na Revista Hotéis

On-Line (9 de niarço), site Feiras do Brasil (9 de março), site Feiras Industriais (9 de março),

Central de Notícias (9 de nrarço). Reportagem positiva, apesar de o nome do ITAL aparecer

apellas conro parceiro da feira.

PONTOS POSITIVOS:

' A participação do ITAL num dos plirrcipais eventos da área de alimentos do país.

' Unta boa chance para o ITAL divulgar suas pesquisas e sua maneira de pensar perante o

mercado produtor de alinreutos e de representantes de mais de onze países.

RISCO DE IMAGEM:

. Associar o ITAL à imagem da empresa cornercial organizadora do evento.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Monitorar a participação do ITAL no evento, garantindo posição de destaque no campo

científico, sent envolvinrento cont o lado colrrercial da feira.
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07/03/2020

Comnetência feminina imnacta apronesócio e desenvolvinrento tífico em São Paulo

Reportagem publicada em diversos sites para conlerrorar o Dia Internacional da Mulher.

O texto, bastante positivo, ganhou destaque nos sites SB Notícias (7 de nrarço), Portal Mix Vale

(7 de niarço), Zl Portal/lndaiatuba (8 de rnarço), Central de Notícias (8 de março), Acontece

Botucatu (9 de março) e Revista Rural (9 de rrrarço).

O texto mostra que as urulheres representam a maioria do corpo de pesquisadores

científicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E destaca o

ITAL como exernplo, uma vez que os seis centros técnicos do instituto são dirigidos por

mulheres. A reportagern entrevista a pesquisadora Eloísa Garcia, que trabalha no ITAL há 35

anos e. desde 2019, ocupa o cargo de diretora-geral.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem reflete a importância da igualdade de gênero no mercado de trabalho,

destacando o avanço dos centros técnicos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento nesse quesito.

. Descreve positivamente a inserção do ITAL na valorização do trabalho da mulher no campo

da ciência.

RISCO DE II\,IAGEM:

' Mudanças governantentais que possanl alterar. abruptanrente, esse quadro e promover unl

retrocesso na participação da nrulher nas decisões do ITAL.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Divulgar os trabalhos desenvolvidos no ITAL pelas pesquisadoras. mostrando o alto nível de

capacidade da rnulher no campo da ciência e no mercado de trabalho.
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I 6/03/2020

'oPosso emagrecer no McDonald's". afirma nutricionista em

evento da indústria de alimentos

Reportagem polêmica publicada no site O Joio e o Trigo. A Anima2l classificou o texto

como negativo por associar a imagem do ITAL à indústria de alimentos. A reportagem descreve

enrbates durante a Anufood Brazil. Eni dado rrornento, o texto clrega a dizer que o ITAL,

enrbora seja unra estatal paulista, teria sido criado a pedido de corporações de ultraprocessados

e que boa parte do dinheiro utilizado elll suas pesquisas vem da indústria.

O diretor de Assuntos Internacionais do ITAL chegou a dizer, num dos painéis, que é

necessário tirar o fanatisrno religioso do sistema alimentar. E pregou a necessidade de criar un'l

sistenra regulatório mais ágil no país. A fala foi interpretada como uma adesão do ITAL aos

anseios das grandes indústrias de alimentos.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagem não traz pontos positivos para a imagem do ITAL

RISCO DE IN{AGEM:

'A reportagenr afeta a imagem do ITAL de buscar senlpre inovações sustentáveis que

benefìciem o consumidor. Cliega a pôr ern dúvida a isenção do instituto. classifìcando a

posição do ITAL conro pró-indústria. E ainda levanta a suspeita de que o ITAL receba

benefícios fìllanceiros para assumir tal posição. Essa situação foi prevista enr diversas análises

anteriores, preparatórias para o evento, e sempre se apresentou conlo unt risco potencial.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

' I)ivulgar, ao máximo, a posição do ITAL pró-sustentabilidade e elencar as inovações

desenvolvidas pelo instituto, nos últintos anos, nesse sentido.
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Setor nrecisa investir mais na inovacão de nrodutos

Reportagem publicada ua revista Plástico Moderno. O texto descreve unl encontro,

realizado em fèvereiro, da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos para discutir o

fituro da indústria de embalagens. O ITAL participou do evento representado pelo diretor Luís

Madi. Ern palestra apresentada aos empresários, ele defendeu que o Brasil deixe de ser o

"celeiro do mundo" para se tornar o "supenÌrercado do rnundo", ampliando a oferta de produtos

processados para exportação. O encontro discutiu ainda o cenário do setor de ernbalagens até

2024 e corrìo as empresas podenr se adaptar às novas exigências da sociedade. A Anima2l

classificou o texto cor-no neutro para a imagem do ITAL.

PONTOS POSITIVOS:

' Participação inrportante do ITAL nunr encontro de empresários ligados ao setor de máquinas

e equipamentos.

. Divulgação de pesquisas científicas feitas pelo instituto para o ntercado enrpresarial.

RISCO DE IMAGEM:

. Possível associação da imagem do ITAL a grandes empresas, reforçando a tese de que o

instituto atua mais em favor de seus financiadores do que da sociedade,

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Apresentar um relatório à direção do instituto mostrando os impactos que a imagem do

ITAL pode sofì'er diante da participação em determinados eventos.
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2 I /03/2020

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

destaca acões no Dia Mundial da Asricultura

Reportagem positiva divulgada pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento para comemorar o Dia Mundial da Agricultura. O material fbi

publicado no site Cargo News On-Line (21 de março) e Amanhecer da Notícia (22 de niarço).

No texto, é feito unt balanço do trabalho da secretaria e o detalhanrento da atuação de cada área.

O ITAL é descrito collro unl instituto que realiza atividades de pesquisa, desenvolvimento,

assistência tecnológica, inovação e difusão do conhecimento nas áreas de embalagem e de

transformação, conservação e segurança de alimelrtos e bebidas. O instituto concentra suas

atividades eni três áreas especializadas em tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e

entbalagens. O ITAL também oferece serviços de consultoria, capacitação e análise para

empresas, conr garantia de isenção e competência.

PONTOS POS¡TIVOS:

' A reportagem mostra a irnportância do ITAL na Secretaria de Agricultura e Abastecimento e

detalha seu campo de atuação.

' Mostra tambérn a garrìa de atividades desenvolvidas pela secretaria e o apoio que o órgão

ofèrece ao mundo rural.

RISCO DE IN,IAGEM:

. Nenhum risco de ilrragem foi detectado

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Divulgar para os órgãos de inrprensa niais ligados ao ITAL o rnesnlo prcss relectse,

anrpliando seu alcance e exposição.
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26/03/2020

SP: Sec. de Agricultura toma medidas de prevenção e nlantém

t)eseuisas e Þrestação de serviços para o setor de Drodução

Reportagem neutra publicada nos sites Notícias Agrícolas, AviSite e Datagro. Relata as

medidas de enfrentamento ao novo coronavírus adotadas pela Secretaria de Agricultura e

Abastecin,ento. No caso do ITAL, foram mantidas as atividades essenciais de pesquisa e

prestação de serviço para a indústria de alimentos. Os atendimentos aos clientes passam a ser

feitos por meio eletrônico e as atividades administrativas e de pesquisa, na modalidade de

teletrabalho.

PONTOS POSITIVOS:

' Mostra a preocupação da secretaria e de seus órgãos na preservação da vida de seus

colaboradores, sem deixar e lado o atendimento de atividades essenciais e de pesquisa.

' Detalha o novo modelo de funcionamento de cada órgão, ajudando a esclarecer a popr,rlação

e o mercado em geral das mudanças necessárias para combater a pandemia.

RISCO DE IMAGEM

' O ITAL não conseguir cumprir as metas apresentadas na reportagem, tendo dificuldade para

a realizaçã,o de pesquisas e projetos encomendados.

. Falta de estrutura para o teletrabalho dos colaboradores.

AÇÃO DE ASSBSSORIA DE IMPRENSA:

. Divulgar, eni detalhes, as llovas regras de fuucionanrento do ITAL.

' Atualizar os órgãos de conrunicação de mudanças e adequações necessárias para inrpedir o

avarlço da pandemia e proteger a saúde dos colabol'adores.
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3 1/03/2020

A logística e suas interações com as embalagens - Parte I

Artigo escrito pela pesquisadora Ana Paula Reis Noletto, do ITAL, publicado na revista

Enrbanews lio dia 3l de nìarço. A colaboradora destaca a importância das embalagens no

transporte de alimentos e como proteger os produtos de eventuais avarias durante a cadeia

logística. A Anima2l classifìca a iniciativa como positiva.

PONTOS POSITIVOS:

' O artigo lnostra o engajamento dos pesquisadores do ITAL na melhoria da qualidade dos

alimentos disponibilizados ao consumidor.

RISCO DE IMAGEM:

. Não fbi detectado risco de imagem no presente artigo

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

' Acompanhar o trabalho dos pesquisadores do ITAL e ajudar na elaboração, supervisão e

publicação de textos e artigos.

Embalagens termoformadas nrolonsam o temno de nrateleira em nrodutos cárneos

Reportagenr positiva publicada na revista Avicultura Industrial. Descreve como

funcionam as embalagens termoformadas (aquelas que se a.iustam à forma do alimento) e suas

vantagens no transporte e na conservação. As principais lontes da reportagem são as

pesquisadoras do ITAL Assunta Napolitano Canrilo e LéaManzá de Oliveira.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem mostra a excelência dos pesquisadores do ITAL em diversos campos, conl

destaque para o mercado de desenvolvimento de embalagens para o transporte de alinrentos

ern segurança.

' Apresenta também pesquisas desenvolvidas no ITAL com preocupação na preservação do

meio ambiente.

RISCO DE IM,{GEM:

'A reportagerìl apresenta alguns truques utilizados pelo mercado de produtos cárneos para
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ludibriar o consumidor. Destaque para o texto de abertura: "AIém da praticidade, este tipo de

embalagem traz muitas vantagens, principahnente aos produtos cárneos. Possibilita, por

exemplo, a adição de aditivos ao processo, mantendo a cor vermelha da carne por um período

ntaior, alérn de permitir a ufilização de vácuo". Esse tipo de declaração pode prejudicar a

imagem do ITAL por associar o nome do instituto a práticas pouco ortodoxas de empresários.

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Orientar e acompanhar os pesquisadores em entrevistas a órgãos de imprensa.

' Ressaltar, sempre, que o ITAL é um centro e desenvolvimento de pesquisas e que o uso

incorreto dessas pesquisas não é de responsabilidade do ITAL.
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1.4.2.4 ABRIL DE202A

02/04/2020

ITAL oferece bolsas de pós-doutorado em microbiologia e biologia molecular e em

aproveitamento de subprodutos da indústria de frutas e hortaliças

O ITAL é citado em repoftagem positiva publicada no site 2A+Alimentos. O texto foi

enviado pela Assessolia de Imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecinrento do Estado

de São Paulo. A reportagem divulga a abertura das inscrições para duas bolsas de estudos de

pós-doutorado, financiadas pela Fapesp. A bolsa é destinada a candidatos colll graduação e

doutorado nos últimos sete anos.

PONTOS POSITIVOS:

' A reportagetn mostra a irnportância do ITAL no cenário da pesquisa nacional, buscando,

sernpre, profissionais do mais alto gabarito para ingressar em seus quadros.

' O texto destaca, ainda, o colnpromisso do ITAL enl manter os profissionais que atuam no

instituto cada vez mais capacitados.

RISCO DE I]\{AGEM:

. A divulgação restrita da vaga e as inúmeras exigências do edital podem fàzer com que o

número de concorrentes seja pequeno ou, na pior das hipóteses, que ninguélrr se interesse elr

participar do processo. Isso poderia denotar desprestígio do ITAL.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Acompanhar o andalnento das inscrições e reforçar a divulgação do processo seletivo até o

encerramento do prazo.

' Enviar novos press releoses não só para a mídia tradicional e especializada, como também

para órgãos que representem a classe dos biólogos.
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05/04/2020

Vitrine: Isabela Portelinha Tonin

Coluna social do Jornal de Jales destaca a passagem do aniversário da pesquisadora do

ITAL Isabela Portelinha Tonin. Registro sin,pático, mas considerado neutro pela Anima2l.

PONTOS POSITIVOS:

' Colunista social destacando uma pesquisadora do ITAL como figura ilustre da sociedade de

Jales.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco de imagem ao ITAL a ser considerado.

AÇÄO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenbuma ação é necessária no presente caso

\-
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07/04/2020

A hora do aqronegócio

Comentário do especialista em agronegócio José Luiz Tejon para a coluna "A hora do

agronegócio", da Rádio Jovem Pan. O colunista destaca a importância que o agronegócio deve

ter no pós-pandemia e as instituições que devem se fortalecel' nesse período. Destaca,

positivamente, as ações do ITAL nesse processo.

PONTOS POSITIVOS:

. Especialista no setor do agronegócio destaca a importância do ITAL no pós-pandemia

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco de imagem foi detectado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenhuma interferência é necessária esse caso

Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis: o novo agroneeócio

Texto divulgado pela Assessoria de Imprensa do ITAL ernbasou o comentário do

especialista em agronegócio da .lovem Pan, .losé Luiz Tejon. O material foi publicado no Blog

da Jovem Pan. De forma positiva, a reportagem mostra qLle as crises. conlo a do novo

coronavírus, também servem para a descoberta de grandes soluções. E que o agronegócio vai

sofrer uma transforrnação positiva no pós-pandemia. Uma dessas transformações é a inclusão

do Brasil na Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis. A sede física

desse projeto será instalada no ITAL. A participação do instituto vai alavancar sua imagenr.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem destaca a irnportância que o agronegócio deve ter no pós-pandernia e a atuação

de institutos de pesquisa do setor nesse morrìento histórico.

- Escolha do ITAL como sede fisica de urn grande projeto de escala rnundial: a Platafbrma

Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis.

RISCO DE II\{AGBI\{:

. Projeto da plataforma não sair do papel olr ser transferido para outro órgão do governo.
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AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Divulgar a impoftância do projeto da Plataforma Biotecnológica Integrada de lngredientes

Sustentáveis.

. Fazer um cronograma das fases de irnplantação da plataforma e o que significa cada fase.

. Organizar, no momento oportuno, visitas de jornalistas ao ITAL para conhecer, de perto, as

instalações da plataforma.
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10/04/2020

Páscoa: qualidade do chocolate exise cuidados da nroducão ao consumo

Reportagem publicada no site Revista Nova Família On-Line fala da aproxintação da

Páscoa e dá dicas para o consumidor escolher os ovos de chocolate. O ITAL é fonte da apuração,

com destaque para o Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate. O pesquisador Valdecir

Luccas é o principal entrevistado. A reportagem salienta que o ITAL tem, há mais de duas

décadas, urna unidade especializada em pesquisa e desenvolvimento de cereais e chocolates.

PONTOS POSTTIVOS:

. Reportagem destaca a excelência do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate do ITAL.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco foi detectado.

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa do ITAL pode aproveitar o período de Páscoa para divulgar

pesquisas desenvolvidas pelo centro no carrpo do chocolate e dar outras dicas para o

consumidor.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

'ì¿!.rt- ).1¡tli inla).ì r r.r( . tLr {r
..rtì|rì t. lr ¡,\¡/,¡ tnrtl

rr J\rlren!6, ì¿,. '1()icll'iì;,,,

67



("' o

(

(

qn¡mqzl

I 1/04/2020

Embalasem - Setor nrecisa investir mais na inovacão de nrodutos

Reportagem publicada no site plastico.com.br. O texto descreve un1 encontro, realizado

em fevereiro, da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos para discutir o futuro da

indústria de embalagens. O ITAL participou do encontro representado pelo diretor Luís Madi.

EnT palestra apresentada aos empresários, Madi defèndeu que o Brasil deixe de ser o ooceleiro

do mundo" para se tornar o "supernlercado do rrundo", anrpliando a oferta de produtos

processados para exportação. O encontro discutiu ainda o cenário do setor de enrbalagens até o

ano de 2024 e como as empresas podem se adaptar às novas exigências da sociedade. A

Anima2l classificou o texto como neutro para a imagern do ITAL.

PONTOS POSITIVOS:

. Participação importante do ITAL nunl encontro de empresários ligados ao setor de rnáquinas

e equipamentos.

. Divulgação de pesquisas científicas feitas pelo instituto para o mercado empresarial.

RISCO DE IMAGEM:

. Possível associação da imagem do ITAL a grandes empresas, reforçarrdo a tese de que o

instituto atua mais em favor de seus financiadores do que da sociedade.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Apresentar um relatório à direção do ITAL para apontar os inrpactos que a inragent do

instituto pode sofrer diante da participação em deternrinados eventos.
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I s/04/2020

Dia Mundial do Leite: São Paulo busca melhorar

a qualidade e aqregar valor ao Droduto

Reportagem produzida pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecin,ento com um balanço do setor leiteiro no Estado. A matéria destaca o Dia Mundial

do Leite, comemorado l.o de junho. O ITAL é citado por causa de suas pesquisas de

aprinroramento do uso do soro do leite. O texto foi publicado no dia l5 de nrarço no site Agro

Planning e foi considerado positivo pela análise da Anima2l.

PONTOS POSITTVOS:

' Repoftagem traça um balanço otimista do setor leiteiro no Estado de São Paulo.

' O ITAL é citado como centro de excelência em pesquisas para o setor leiteiro.

' Mostra os esforços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para incrementar, ainda

mais, a produção leiteira no Estado.

RISCO DE IMAGBM:

' Por se tratar de uma reportagern de balanço setorial, nenhum risco à imagem do ITAL foi

detectado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

. Como o Dia Mundial do Leite só será comemorado ern I .o de junho. há tetnpo para a

produção de novos ¡tress releases para detalhar a atuação do ITAL no setor leiteiro'

Programa de pós-graduação do ITAL realiza sua primeira defesa totalmente on-line

Reportagem mostra as medidas adotadas pelo ITAL para se adaptar ao período de

pandemia do novo coronavírus. Uma das n-redidas é instituir a defesa de tese a distância para os

pós-gradr-randos. O rnestrando Caetano Troiani foi o primeiro se beneficiar com o novo modelo

de defesa de tese por videoconferência. Com o sucesso do primeiro teste, outros serão

agendados. A reportagem foi publicada pelo site 2A+Alimentos e é considerada positiva.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem ntostra a capacidade de adaptação do ITAL às medidas restritivas impostas pela

pandemia e a irnportância de manter as pesquisas avançando mesulo eln momentos adversos.
69
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' Destaque para o pioneirismo do ITAL na comparação com outros centros de pesquisa do

Estado.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco foi detectado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Assessoria deve estar em contato permanente com os programas de pós-graduação do ITAL

para divulgar outras iniciativas do mesmo porte.
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#FiqueEmCasa: saiba identificar e r)reDarar um bom café

Reportagem publicada no site do Governo de São Paulo e reproduzida, de várias

tttaneiras, pelos sites Notícias de Campinas (21 de abril), Grupo Rio Claro (21 de abril),

Prirtreira Edição/Osasco (21 de abril), Portal Mix Vale (21 de abril), O Verídico (21 de abril),

Ata News (22 de abril), Mais Expressão On-Line/lndaiatuba(22 de abril), Seu Jornal (22 de

abril) e Portal Prudentino (22 de abril). O texto incentiva que as pessoas aproveitenr o período

de isolamento decorrente da pandemia para conlrecer mais sobre o café. A reportagenl destaca

o trabalho do Instituto Agronônrico e do ITAL nessa área.

PONTOS POSITIVOS:

' An-rplia a divulgação do nome do ITAL como centro de excelência em pesquisas sobre o

cafe.

' Abre espaço para que utn número maior de pessoas tenha acesso aos avanços conquistados

pelos pesquisadores do ITAL.

' Orienta o consurnidor sobre como identificar as certificações da qualidade do café nas

embalagens do produto e como interpretá-las.

RISCO DE II\,IAGEM:

' Reportagem não apresenta risco à imagem do ITAL

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

. Assessoria de Imprensa pode preparar material digital, farto em ilustrações, que fàcilite o

entendimento dos consumidores dos processos de certificação da qualidade do café e de

receitas inovadoras para apreciar a bebida enr período de pandentia.
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30/04/2020

A loeística e suas interações com as embalasens - Parte II

Segunda parte do artigo escrito pela pesquisadora do ITAL Ana Paula Reis Noletto,

publicado na revista Embanews no dia 30 de abril. A colaboradora destaca a importância das

embalagens no transporte de alimentos e como proteger os plodutos de eventuais avarias

durante a cadeia logística. A Anima2l classifica a iniciativa como positiva.

PONTOS POSITIVOS:

. O attigo mostra o engajamento dos pesquisadores do ITAL na melhoria da qualidade dos

alimentos disponibilizados ao consumidor.

RISCO DE IMAGBM:

. Não foi detectado risco de imagem no presente artigo

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanhar o trabalho dos pesquisadores do ITAL e ajudar na elaboração, supervisão e

publicação de textos e artigos.

Importância das proteínas do leite no sistema imunológico

Artigo técnico publicado no dia 30 de abril na revista Indúrstria de Laticínios. Texto

produzido pelas pesquisadoras do ITAL Adriana Torres Silva Alves e Leila Maria Spadoti e

pelo pesquisador da Embrapa Marco Antonio Sundfeld da Gama. O artigo destaca a importância

das proteínas do leite rro fortalecimento do sistema imunológico dos seres humanos.

PONTOS POSITIVOS:

' O aftigo mostra o traballio feito pelos pesquisadores do ITAL e da Embrapa na rnelhoria da

qualidade dos alimentos disponibilizados ao consumidor e sua interação coln a saúrde humana

RISCO DE I]\,IAGEM:

'Não f'oi detectado risco de imagenr no presente artigo

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Acompanhar o trabalho dos pesquisadores do ITAL e ajurdar na elaboração, supervisão e

publicação de textos e artigos.
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Fast Nervs: De olho no rótulo

Anvisa abre consulta pública para regulamentação e Drodutos alimentícios integrais

Reportagern positiva publicada pela Doce Revista. O texto anuncia a abertura de

consulta pública, feita pela Anvisa, para discutir os critérios de composição e rotulagern de

produtos à base de cereais integrais. O ITAL é citado por liderar, desde 2016, um grupo de

estudos sobre o tema. A pesquisadora do ITAL Elizabeth Nabeshirna é uma das prirrcipais

fontes da reportagem. Para ela, a regulamentação que está sendo proposta ûaz o conceito

internacional de farinha de grão inteiro, sustentando que os benefícios dos produtos integrais

não são provenientes de um componente isolado, mas da interação de todos os contponentes do

grão.

PONTOS POSITIVOS:

. Destaca a participação do ITAL nos debates sobre a regulanrentação de produtos

alinrentícios feitos à base de cereais integrais.

.lncentiva os setores ligados à produção, comercialização e consunro de cereais integrais a

participar das discussões sobe o tema junto à Anvisa.

RISCO DE IIVIAGEM:

. Associação da imagenl do ITAL a medidas muito restritivas parc a produção,

processamento, venda e consumo de produtos fèitos à base de cereais integrais.

' Fracasso na regulamentação proposta pela Anvisa.

AÇÃO DE ASSBSSORIA DE II\{PRENSA:

. Acompanhar a consulta pública aberta pela Anvisa e intervir com esclarecimentos, se f'or

necessário.

Reducão de açúcares em iosurtes" leites fermentados e betridas lácteas fermentadas

Artigo técnico publicado no dia 30 de abril na revista Indústria de Laticínios. Texto

produzido pelos pesquisadores do ITAL ligados ao Centro de Tecnologia de Laticíliio. Os

pesquisadores destacam a inrportância da redução do consumo de açúrcares para o controle do

crescente núnrero de casos de obesidade, lripertensão, diabetes ftpo 2, doenças cardiovasculares,

cáries dentárias, entre outras doenças.
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PONTOS POSITIVOS:

. O artigo mostra o trabalho conjunto feito pelos pesquisadores do ITAL no combate às

doenças causadas pelo consumo excessivo de açúcar.

RISCO DE IMAGEM:

. Não foi detectado risco de imagem no presente artigo

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanhar o trabalho dos pesquisadores do ITAL e ajudar na elaboração, supervisão e

publicação de textos e artigos.
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1.4.2.5 MArO DB 2020

04/0s/2020

Métodos de ¡rrocessamento de alimentos permitem maior conservacão e disponibilidade

Reportagem técnica produzida pela Assessoria de Imprensa e publicada nos sites

Datagro (4 de rnaio), Programa Sucesso no Campo (5 de maio), Revista Analytica On-line (5

de nraio),2A+Alimentos (9 de maio), Guia Lat (12 de maio), EM.COM.BR (12 e maio) e Abre

News (25 de maio). O texto ressalta a importância das pesquisas que estudam formas de

processamento de alimentos coln o objetivo de aumentar o tempo de conservação, reduzir o

desperdício, mantendo as características sensoriais. O texto tem como fontes os estudos das

pesquisadoras do ITAL Fiorella Darttas, Sílvia Dantas e Maria Isabel Berto. O rnaterial foi

avaliado pelaAnima2l como positivo.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem teve boa aceitação nos meios de comunicação, permitindo a divulgação de

aspectos importantes do trabalho feito pelos pesquisadores do ITAL nas áreas de

processamento de alimentos e embalagens.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco foi detectado.

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Materialjá produzido e divulgado pela própria Assessoria de Imprensa.
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08/05/2020

Regulamentação de produtos alimentícios integrais é tema

de consulta nública da Anvisa

Reportagem positiva publicada pelo site 2A+Alimentos. O texto trata da abertura da

consulta pública, feita pela Anvisa, para discutir os critérios de composição e rotulagem de

produtos à base de cereais integrais. O ITAL é citado por liderar, desde 2016. um grupo de

estudos sobre o tenra. A pesquisadora do ITAL Elizabeth Nabeshinra é unra das principais

fontes da reportagem. Para a pesquisador4 a regulamentação que está sendo proposta traz o

conceito internacional de farinha de grão inteiro, sustelttando que os benefícios dos produtos

integrais não são provenientes de um componente isolado, nras da interação de todos os

conrponentes do grão.

PONTOS POSITIVOS:

' Destaca a participação do ITAL nos debates sobre a regulamentação de produtos

alimentícios feitos à base de cereais integrais.

.lncentiva os setores ligados à produção, comercialização e consumo de cereais integrais a

parlicipar das discussões sobe o tema junto à Anvisa.

RISCO DE IN,IAGBM:

. Associação da imagem do ITAL a medidas muito restritivas para a produção,

processallrento, r,enda e consuulo de produtos feitos à base de cereais integrais

' Fracasso na regulaurentação proposta pela Anvisa.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acomparthar a colrsulta pública aberta pela Anvisa e intervir com esclarecimentos, se f'or

necessário.

Ciência gerando renda no agro

Arligo escrito pelo coordenador do Centro de Agrorregócio da FGV (FGV-Agro),

Roberto Rodrigues, e publicado rra revista Agroanalysis. O texto destaca que. ntesmo durante

a pandemia, o setor de pesquisas ligadas ao agronegócio não parou. Como exemplo dessa

atividade constante está a implantação da Platafomra Biotecnológica de Ingredientes Saudáveis,
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sediada no ITAL. Roberto Rodrigues ressalta que a ciência. assirn como o agronegócio, não

para. Artigo extrernanrente positivo para a imagem do ITAL.

PONTOS POSITIVOS:

' Artigo escrito por uma das maiores autoridades do agronegócio brasileiro, ressaltando a

inrpoftância das pesquisas do ITAL neste mornento de combate à pandemia.

' Elogio aos pesquisadores ligados ao agronegócio que mantiveram suas atividades, apesar

das dificuldades irnpostas pelo novo corollavírus.

RISCO DE IIVIAGEM:

. Nenhum risco de inragenr foi detectado no presente artigo.

AçAO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Divulgação intema do artigo para que os pesquisadores do ITAL conheçam o pensamento

do especialista em agronegócio, Robeúo Rodrigues.

Õl nl(Ìl,a -)a( - jt¡t( ,1

I r..,. .-¡r'ìL[t ]..1a ..,\¡,rt.lil tyl..
.-.lT\ìrr¡ .J.r\tlrenìF r,- :lar, I

77



( o

(

I

on¡mo2l

I 3/0s/2020

Pesquisa aÞonta aumento de lrreDaro de alimentos em casa e DreocuDacão

com higiene e limDeza do food service

Reportagem positiva publicada nos sites Crazykiwi (13 de maio), Notícias Agrícolas

(13 de rlaio) e 2A+Alimentos (18 de maio). O texto, baseado numa pesquisa, mostra que

durante a pandemia da covid-19 muitos consumidores se senteln mais seguros preparando os

alinrentos em casa, por medo da contanrinação. A pesquisa foi enconrendada pela Galunion

(consultoria especializada en't.food service) e realizada pelo Instituto Qualibest.

Na reporlagem, a pesquisadora Claire Sarantópoulos, do ITAL, explica a importância

da higienização constante da parle interna da geladeira, bem como dos alimentos que vão ser lá

guardados. A pesquisadora apresenta tatnbém uma fónnula que ajuda na desinfecção dos

alimentos e utensílios usados no processo e recoûìenda que as embalagens vindas do

supermercado, nesse período de pandemia, sejarn descartadas. A reportagetn fraz ainda uma

cartilha com dicas para o consumidor.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem colr dicas de pesquisadora do ITAL para os consumidores durante o período da

epidemia de covid-19.

. Cartilha colr o passo a passo dessas dicas e formula para destruir o vírus nos alimentos e nas

embalagens.

RISCO DE IN,IAGEM:

. Reportagern trata o consullridor de fornra infantilizada, corrì ensinanrentos lnuito básicos.

Essa atitude pode gerar antipatia à inragern do ITAL.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Ajudar na divulgação da cartillÌa corl'ì as recolllendações, tomando o cuidado de não

rnenosprezar a inteligência de quern vai ler o material.
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2 3/0 5/2 020 e 24/0 5/2 0 2 0

Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Reportagem distribuída pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento alusiva ao Dia Nacional do Café, celebrado ent 24 de maio. O texto inclui

pesquisas feitas pelo ITAL sobre café e é considerado positivo para a imagem do instituto.

A reportagem foi publicada enr diversos sites: O Jornal da Região/Andradina, Revista

de Campinas, Folha de Valinhos, correio.com.br, Café Point/Piracicaba, Portal Cana

Mix/Ribeirão Preto, Portal Guarulhos Web, Portal Meon, Portal Mix Vale, Jornais Virtuais,

Exame.com, Diário de Notícias On-Line, Blogs do Estadão, Dicas da Capital, Isto É On-Line,

Terra e Fasternet.

O Dia Nacional do Café, 24 de maio, foi instituído pela Associação Brasileira da

Indústria do Café (Abic) em 2005. A escolha da data coincide com o período de início da

colheita na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil, que é o nraior produtor e o maior

exportador de café verde no mundo e o segundo maior consumidor de café do planeta.

A reportagem lista dez curiosidades sobre o café que pouca gente conlrece. Dentre elas,

está a pesquisa feita pelo ITAL para o desenvolvimento de um processo inédito para obtenção

de ingrediente fonte de cafeína a partir da casca do café robusta sem o uso de solvente. Esse

ingrediertte natural pode ser usado conro fonte de cafeína na indústria de alinrentos e bebidas

não alcoólicas de baixo valor calórico e energético natural, alérn de ter aplicação na formulação

de cosnréticos e fármacos naturais.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem de grande repercussão na ntídia.

' ITAL sendo destacado colllo ul-n ir-nportante centro de pesquisa na area de alimentos, colll

destaque para os trabalhos feitos com a casca do cafe.

' Texto sirnpático que desperta a curiosidade do leitor.

RISCO DE II\,IAGEM:

. Nenhum risco fbi diagnosticado. 'i',.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Aproveitar o interesse dos meios de comunicação na tenlática café e apresentar novos pr¿ss

releeres com outras ações do ITAL llo setor.
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28/05/2020

Lancamento do TechStart Food Innovation

Reportagem, publicada no site Jornal Entreposto, descreve o lançanrento do TechStart

Food Innovation, um Programa de Aceleração para a Cadeia de Ingredientes, Alimentos,

Bebidas e Embalagerrs. O programa tem a parceria do ITAL e conta conl o apoio de várias

empresas. Durante o evento, o diretor de Assuntos Internacionais do ITAL. Luís Madi, e o

coordenador técnico da Platafonrra de Inovação Tecnológica do ITAL, Raul Amaral, elencaram

as tendências e as oportunidades para o setor.

PONTOS POSITIVOS:

. Repoftagem mostra a presença do ITAL em mais um setor de ponta da pesquisa científica

brasileira.

. Diretores do instituto tiveram a oportunidade de detalhar os avanços das pesquisas do ITAL

no setor de alimentos,

. Associação da imagem do ITAL com en'ìpresas preocupadas com a preservação ambiental.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenht¡m risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Aconrpanhar a irnplantação e os avanços do progrania TechStart Food lnnovation e divulgar a

participação do ITAL nessa parceria.
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1.4.2.6 JUNHO D82020

0I/06/2020

Dia Mundial do Leite: São Paulo busca melhorar a

qualidade e agregar valor ao produto

Reportagem produzida pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento cont um balanço do setor leiteiro no Estado. A matéria destaca o Dia Mundial

do Leite, comemorado em l.o de junlio. O texto foi publicado pela Revista Laticínios On-line.

O ITAL é citado por causa de suas pesquisas de aprimoramento do uso do soro do leite. O texto

foi considerado positivo pela análise da Anima2l.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagetn traça um balanço otirnista do setor leiteiro no Estado de São Paulo.

. O ITAL é citado corno centro de excelência enr pesquisas para o setor leiteiro.

. Mostra os esforços da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para incrementar, ainda

mais, a produção leiteira no Estado.

RISCO DE II\IAGEM:

. Por se tratar de urna reportagem de balanço setorial, nenlrunr risco à imagem do ITAL foi

detectado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenhuma atuação da Assessol'ia de Imprensa é llecessária neste episódio
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03/06/2020

Secretaria de Agricultura de SP oferece bolsa de

Dós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos

Reportagem relata que o ITAL está com inscrições abeftas, até 12 de junho, para uma

bolsa de pós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos na área de biotecnologia -
bactérias lácticas. A bolsa é financiada pela Fapesp. Podem se candidatar graduados enl

farmácia, nutrição, biologia e engenharia de alimentos, conr doutorado concluído nos últimos

sete anos em tecnologia ou ciência de alimentos ou áreas afins. O bolsista atuará na produção

de fernrentos lácticos em escala laboratorial e é necessário comprovar experiência em pesquisa

em áreas como bactérias lácticas, processos fèrmentativos, nricrobiologia e biotecnologia. O

texto, considerado positivo, foi publicado nos sites Datagro. UniversoAgro/Barueri, Jornal

Campo Aberto On-line e 2A+Alimentos.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagem mostra a importância do ITAL no cenário da pesquisa nacional, buscalrdo,

sempre, profissionais do lnais alto gabarito para ingressar ent seus quadros.

. O texto destaca, ainda, o conlpromisso do ITAL em manter os profissionais que atuanl no

irrstituto cada vez mais capacitados.

RISCO DE II\,IAGEM:

. A divulgação restrita da vaga e as inúmeras exigências do edital podem fazer com que o

nilmero de concorrentes seja pequeno ou, lla pior das hipóteses, que ninguém se interesse enl

participar do processo. Isso poderia denotar desprestígio do ITAL.

AÇÃO DE ASSBSSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanhar o andamento das inscrições e reforçar a divulgação do processo seletivo até o

er'ìcerranlento do prazo.

. Enviar novos press rclects¿s não só para a rnídia tradicional e especializada, como também

para órgãos que representem a classe dos biólogos. nutricionistas, fàrrnacêuticos e

engenheiros de alimentos.
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05/06/2020

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

ações para a Drodução agropecuária sustentável

Reportagem publicada por diversos jornais e sites com base efft press release produzido

pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O texto apresenta

as iniciativas da pasta. por intermédio de seus vários órgãos, corn o objetivo de garantir o

fortalecinrento do desenvolvinrento rural sustentável. Relata as ações realizadas nas áreas de

extensão rural, pesquisa e defesa agropecuëria e no desenvolvinrento e difusão de novas

tecnologias para ajudar os produtores na adoção de boas práticas agropecuárias. Coube ao ITAL

avaliar o desenrpetrho ambiental de sistemas de embalagem e produtos acondicionados. Essas

pesquisas auxilialtr associações e empresas autiltzar, racionalnrente, os recursos naturais.

A reportagem, bastante positiva, foi difundida com o objetivo de marcar a passagem do

Dia Mundial do Meio Anbiente. O texto foipublicado em vários veículos de imprensa: O Jomal

da Região/Andradina. O Jomal da Região On-Line/Andradina, Notícias Agrícolas, Amanhecer

da Notícia, Jornal de Nova Odessa, Notícias de Carnpinas, Portal Mariliense.com, Portal

Regional/Dracena, O Extra.netlFernandópolis, Jomal Carnpo Abefto On-Line, Portal Mix Vale

e Investe São Paulo.

PONTOS POSITIVOS:

. Assessoria de Imprensa aproveitou a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente para

rurostrar tudo que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento está fàzendo para garantir o

avanço do agronegócio no Estado, coln menor impacto possível ao lneio aurbiente.

. Atuação do ITAL no desenvolvimento de pesquisas que ajudern a proteger o nreio allrbiente

RISCO DB II\,IAGEM:

. Material apresenta pouco risco à inragenr do ITAL

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

. Acompanhar a repercussão da publicação na sociedade e uos órgãos internos da secretaria
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SP nroduz 90o/" cJo amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

RepoÉagem faz utn balanço da safra do amendoim ern São Paulo (rnaior produtor do

país) e aproveita, corno gancho, a chegada das Festas .luninas. Durante esse período festivo,

quitutes feitos de amendoirn (como pé-de-moleque e paçoca) são as grandes atrações. A

reportagem teve ótima repercussão e f.oi classificada como positiva pelaAnimazl. O texto foi

publicado enl diversos veículos de comunicação: Regiorral Press/Araçatuba, Notícias

Agrícolas, Notícias de Carnpinas, Zl Portal/lndaiatuba, Datagro, O Defènsor/Taquaritinga,

Diário Tupã, Portal Mariliense.corn, Revista Canaonline, Primeira Edição On-Line/Osasco,

Portal Mix Vale, Portal R3, O Verídico, Que Gostoso!, Sopesp e Investe São Paulo.

Na reportagern, destaca-se a atuação do ITAL junto à cadeia do amendoim eln frentes

conro a análise de controle de qualidade com laboratório credenciado pelo Programa Pró-

Amendoim e selo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoiln e Balas

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

(Arrvisa)'e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteciniento (Mapa). O ITAL também

se distingue na capacidade de oferta de pacotes tecnológicos para o desenvolvinrento de novos

produtos, explorando os efeitos benéficos do amendoinr, conro alto teor de ácidos graxos

nronoinsaturados e elevado valor proteico, e de pron,oção da industrialização conl

equipanrentos de pequetro porte, viáveis a nricro e pequenas illdústrias, empregalrdo tecnologia

nacional e dinrinuindo a dependência brasileira de grandes fomecedores rnultinacionais. Outra

fì'ente de atuação está na capacidade de oferecer suporte téurico palra realizar pesquisas,

principalmente alinhadas a conceitos de econonria circular e sustentabilidade, como o

reaproveilamento de excedentes da indústria conlo a casca e o óleo para obtenção de

ingredientes conrpetitivos de alta perfornrance tecnológica conl propriedades funcionais.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagenr destaca a pujança de São Paulo na produção brasileira de amendoinr. Cerca de

90o/o do que é produzido no país sai de solo paulista.

. Importância do ITAL para o desenvolvirnento da cadeia produtiva do amendoim. desde a

produção até a comercialização. passando pela pesquisa de novos produtos e possibilidades de

retorno financeiro para o agricultor e para as ernpresas beneficiadoras

RISCO DE II\,IAGEM:

. Nenhum risco foi identifìcado nesse texto.
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AÇAO DE ASSESSORIA DE TMPRENSA:

' A Assessoria de Imprensa pode aproveitar o interesse da mídia em informações sobre a

cadeia do arnendoim e ampliar a divulgação dos feitos do ITAL no setor.
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06/06/2020

Mais leite, mais renda

Reportagem publicada no .lornal de Nova Odessa, de caráter neutro. Descreve a atuação

da Secretaria de Agricultura e Abastecinrento na implantação do Plano Mais Leite, Mais Renda

junto ao produtor rural. O ITAL é citado somente como parceiro desse projeto. A atuação do

instituto se dá nas pesquisas para melhor aproveitamento do soro do leite.

PONTOS POSITIVOS:

' Divulgação de um importante programa de melhoria da cadeia produtiva do leite

. ITAL é citado como parceiro neste programa.

RISCO DB IN{AGEM:

. Nenhum risco para a imagem do ITAL foi identificado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Imprensa pode aproveitar o interesse da mídia ern informações sobre a

cadeia do leite e ampliar a divulgação dos feitos do ITAL no setor.
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l0/06/2020

Feriado de CorDus Christi altera servicos estaduais em municíDios nesta semana

Reportagem informativa, de caráter nelrtro, que detallra o funcionamento dos órgãos

públicos durante o feriado de Corpus Christi. Publicada no Ata News. Notícias de Campinas,

OI Diário Jornal do Povo, Primeira Edição On-Line/Osasco, SBTlnterior.com e Portal Mix

Vale.

PONTOS POSITIVOS:

. Informação sobre o funcionamento de órgãos públicos durante o feriado

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhurn risco para a imagem do ITAL foi identifìcado nesse texto

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenhuma se faz necessária.
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Tecnologia do aqronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Reportagem positiva aproveitando as Festas .luninas para falar da inrportância de São

Paulo na produção brasileira de milho. Pelo balanço da Secretaria de Agricultura e

Abastecin, ento, o Estado produziu, em 20l 9. mais de I milhões de toneladas de milho, I 34 rlil
toneladas de milho verde e 2 mil toneladas de nTilho de pipoca. Enl 2018, o Estado exportou

milho para países como Japão, Irã, Vietnã, Coreia do Sul e Egito.

O ITAL é citado, em destaque, na reportageÍn por sua contribuição no desenvolvimento

de pesquisas que possibilitem novos usos do milho na indúrstria de alimentos e de bebidas. O

instituto atua corn o milho verde em colÌserva até farinhas e flocos para diferentes fonnulações

de sopas. sorvetes, iogurtes e crelÌles do tipo curau, incluindo estudos sobre a produção de

pauronhas. com substituição da palha por embalagens flexíveis termorresistentes para

arntazenatneuto sob refrigeração e congelarrento e a elaboração de suco de milho

acondicionado em embalagens assépticas para aÍmazenamento em temperatura ambiente. Além

da pesquisa e do desenvolvimento, são realizados testes experimentais, provas de conceito e

caractertzação e controle de qualidade de produtos e matérias-primas. Também são diversos os

ensaios ern busca da qualidade e da segurança do milho e seus derivados.

A reportagem teve boa repercussão de rnídia, sendo publicada no Regional

Press/lndaiatuba, Notícias de Canrpinas, Portal Ternura FM, Portal KLPF, Primeira Edição On-

Line/Osasco, Região Noroeste.com/Fernandópolis, Portal Mix Vale, Sopesp, O Verídico,

Investe São Paulo e Folha de ltapetininga.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem destaca a importância de São Paulo na produção brasileira de rnilho, não só

para o lrrercado interno, como para exportação.

. Importâttcia do ITAL para o desenvolvimento da cadeia produtiva do nlilho.

RISCO DE II\IAGEM:

. Nenhum risco para a irnagem do ITAL f.oi identificado nesse texto.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa pode aproveitar o interesse da ulídia enr inf-ormações sobre a

cadeia do milho e ampliar a divulgação dos fèitos e pesquisas do ITAL no setor.
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Parceria do ITAL com UnicamÞ e USP resulta em série de webinars sobre ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas

Reportagem bastante positiva corìl repercussão em vários órgãos de imprensa: Ata

News, Notícias de CarTpinas, Portal Canamix, Revista Laticínios On-Line, Portal Mix Vale,

Gazeta SP e Investe São Paulo. No texto, o ITAL anunciou uma parceria com a USP e a

Unicanrp pal"a a realização de eventos on-line, gratuitos, sobre conlrecimento, tecnologia e

novos ingredientes para a produção de alimentos. No total, serão realizados quatro webinars da

série Ingredientes Saudáveis para Alinrentos e Bebidas. O prinreiro foi realizado no dia l7 de

junho e s outros três serão enr julho. Para a vice-diretora do ITAL. Gisele Canrargo, os encontros

são destinados a ajudar na cornpreensão de temas como biotecnologia, fornras de produção de

irrgredientes e seus efeitos para a saúde.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem positiva que destaca uma importante parceria do ITAL com outras

universidades públicas paulistas para debater conhecimento, o andamento de pesquisas e

divulgar a atuação dos setores ligados à Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis.

. Refbrça a preocupação do ITAL na busca de alimentos e processos industriais que não

agridanr a natvreza.

. Universalização do conhecirnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IN{AGEM:

. A falta de divulgação dos webinars pode fàzer conl que a participação do público-alvo seja

pequena e o projeto acabe sendo desnlobilizado. A primeira reportagem sobre o tenla só foi

publicada após a realização do primeiro webinar.

AÇAO DE ASSESSORTA DE TMPRENSA:

A Assessoria de Intprensa deve divulgar ao máxinro arealizaçã,o dos webinars, buscando não

só os órgãos de imprensa, como tanrbénr as instituições de elrsino e elltidades de classe que

possarn se interessar pelo assunto.
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23/06/2020

Fatec particiÞa de Desquisa sobre biotecnologia no camDo

Reportagem publicada no Diário de Tupã. O texto inf'ornra que a unidade de Pompéia

da Fatec lançou um projeto que busca novas soluções biotecnológicas para combater pragas e

preservar a saúde da lavoura. O programa,batizado de Bioprodutos para a Agricultura Tropical,

tem mais dois braços de investigação científica. Um deles é liderado pelo ITAL, motivo pelo

qual o instituto é citado no texto. Pela avaliação da Anim a2l,trata-se de uma reportagem neutra

paraa iniagem do ITAL.

PONTOS POSITIVOS:

' O ITAL é citado conlo um dos órgãos ligados ao governo paulista que desenvolve pesquisas

enr busca de novos bioprodutos paraa agricultura tropical. Os temas estão relacionados a

ingredientes para alimentos saudáveis e para o combate a doenças na citricultura.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco para a imagem do ITAL fbi identificado nesse texto.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Inrprensa pode preparar press releases para divulgar os avanços do ITAL

no Progranra de Bioprodutos para a Agricultura Tropical.
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26/06/2020

Governo de SP e iniciativa privada iniciam trabalho integrado lrara inovar o agro

Reportagen, de caráter positivo publicada nos sites Notícias de Campinas, Atrranhecer

da Notícia, Portal Canamix, Portal Mix Vale e O Dia SP. O texto detalha uma iniciativa do

Governo de São Paulo junto às universidades e a iniciativa privada em busca de integração para

resolver problemas ligados ao agronegócio paulista. A junção de esforços tem objetivos claros:

desenvolver ingredientes saudáveis para a indústria de alirnentos a partir de resíduos e

coprodutos, aumentar a produtividade, qualidade e nranejo sustentável de citros, cana e cafe,

alénr de desenvolver novos bioprodutos para a agricultura tropical. O ITAL participa dessa

iniciativa como um dos parceiros do projeto. A fase de elaboração dos projetos feitos pelos

pesquisadores foi concluída no dia 20 de maio e o resultado, corl'ì o anúncio dos contenrplados

para receber financiamentos da Fapesp, deve sair até o final do ano.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem positiva que destaca mais uma importante parceria do ITAL com outras

universidades paulistas e conl a iniciativa privada.

. Mostra preocupação do Governo do Estado e do ITAL na solução de problerras ligados ao

agronegócio.

. Preocupação constante com a produção de alimentos saudáveis e de processos que não

agridaln o nreio arnbienle.

RTSCO DE II\{AGEM:

'Nenhum risco à inragem do ITAL f'oi identificado nessa reportagenl

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Divulgar as soluções oferecidas pelo ITAL para os problemas enfi'entados pelo agronegócio

paulista.

. Acompatthar o processo de divulgação dos projetos envolvidos nessa iniciativa e que,

porvelltura. possam receber financiamento da Fapesp.
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Webinar gratuito aborda lrotencial dos extratos fenólicos como inqredientes saudáveis

Reportagem divulga o segundo webinar gratuito da parceria do ITAL cont a USP e a

Unicamp. A temática, desta vez, está ligada aos extratos fènólicos, suas fontes alternativas,

desafios na aplicação e efeitos na saúde do consumidor. Os compostos fenólicos têm efeito

oxidante e podem ser extraídos de diversos vegetais, destaque para o azeite extravirgem de

oliva. A reportagem foi publicada nos sites Notícias de Campinas, Portal Cananrix, Portal Mix

Vale, O Verídico e 2A+Alimentos (l .' de julho).

PONTOS POSITIVOS:

' Repoftagem positiva que destaca uma inrpoftante parceria do ITAL com outras

universidades públicas paulistas para debater conhecinrento, o andamento de pesquisas e

divulgar a atuação dos setores Iigados à Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis.

' Reforça a preocupação do ITAL na busca de alimentos e processos industriais que não

agridanr a nafureza e possam utilizar materiais e subprodutos do campo antes descartados.

. Universalização do conhecimento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IIVIAGEM:

. A fàlta de divulgação dos webinars pode fàzer com que a participação do público-alvo seja

pequena e o projeto acabe sendo desnrobilizado.

AÇAO DE ASSESSORIA DB IMPRENSA:

' A Assessoria de Inrprensa corrigiu a falha exibida na época do prinreiro webinar e divulgou

conr arrtecedência e clareza de detalhes o seguttdo encontro do projeto. Deve mauter essa

estratégia para os próxinros encontros.
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01t07 t2020

Batata-doce é destaque no asro de SP e na alimentacão saudável das famílias

Reportagem positiva publicada nos sites Notícias de Campinas, Poftal Mix Vale e Ata

News. Faz um balanço da safra de batata-doce l1o Estado de São Paulo e mostra col'r'ìo o

tubérculo é utilizado em maior escala nos meses de junho e julho. Reportagem teve rrenor

repercussão de mídia do que as que detalhavam a safia do amendoim e do milho. Isso se deve

ao pouco interesse pelo uso do tubérculo na culinária. Esse, por sinal, é o motivo pelo qual o

ITAL é citado na reportagem.

O irrstituto busca, através de suas pesquisas, desenvolver novas tecnologias que

facilitem a conservação da batata-doce e seu aproveitamento industrial. Já o Centro de

Tecnologia de Cereais e Chocolate, quefaz parte do ITAL, em parceria com a Faculdade de

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, transfonrlou a batata-doce

em fàrinha liofilizada e a adicionou na formulação de panetones de fennentação natural durante

projeto de pesquisa publicado no ano passado na revista LWT - Food Science and Technology.

Segundo os pesquisadores envolvidos, os nutrientes e o perfil de cores da fàrinha de batata-

doce de polpa alaranjada contribuíram positivamente no tempo de fermentação, cor e perfìl

aromático dos panetones.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem destaca a importâtrcia de São Paulo na produção brasileira de batata-doce. O

Estado produz cerca de 20%o da safra nacional.

.lmportância do ITAL para o desenvolvinrento da cadeia produtiva da batata-doce,

desenvolverrdo pesquisas que fàcilitenl o seu aproveitamento industrial.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco para a irnagern do ITAL f'oi identificado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa pode explorar o pouco conhecimento do mercado em temas

ligados à prodr.rção da batata-doce e apresentar as pesquisas desenvolvidas pelo ITAL sobre o

setor.
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Doce de leite é oDcão de asresacão de valor Dara Deouenos nrodutores de São Paulo

Reportagem positiva de grande repercussão na mídia. O texto foi reproduzido enr vários

veículos de comunicação: Regional Press/Araçatuba, A Tribuna Piracicabana, Notícias de

Canrpinas, Primeira Edição Online/Osasco, Revista Rural, O RegionallCatanduva, O Regiorral

On-Line/Catanduva, Portal Mix Vale, O Dia de São Paulo, A Lavoura, Guia Lat, Folha de

Itapetininga e O Democrata/São Roque. A matéria fala do doce de leite, produto de grande

corlsunlo no Brasil e na Anrérica Latina e que ajuda, e nruito, na agregação de valor à produção

leiteira. A tese é bastante defendida pelos pesquisadores do ITAL que fazeni parte do Centro

de Tecnologia de Laticínios. A diretora do Tecnolat, Adriana Torres. destaca que a produção

de doce de leite é uma importante alternativa para o pequeno produtor rural, já que requer n'ìenor

investimento ern equipanlentos que os necessários para a produção de iogurtes, sorvetes e

queijo.

O ITAL realiza pesquisas tarnbém no campo da lactose, principal açúcar presente no

leite que provoca problerlas digestivos em grande parcela da população. As pesquisas do ITAL

buscam o desenvolvilnento de produtos lácteos com quantidade menor de lactose.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem incentiva o peqrìeno criador a aumentar o valor agregado de sua produção

leiteira, investindo na fabricação de doce de leite.

' O ITAL oferece recursos técnicos para que o pequeno produtor melhore a renda.

' As pesquisas do ITAL visanr, tambénr, ofertar produtos com nrenor teor de lactose. facilitando

o colìsunlo de quent enfrenta restrições alimentares advindas dessa proteíua.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenltum risco para a inragem do ITAL foi identifìcado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

' A Assessoria de Inipretrsa pode aproveitar o interesse da mídia sobre o tema e divulgar

reportagens correlatas sobre o assunto.
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09/07/2020

ITAL é Þarceiro de proqrama de aceleração Dara negócios e nroietos voltados

para inqredientes, alimentos, bebidas e embalagens

ITAL é narceiro de nrosrama de aceleracão de nesócios voltados a diversos setores

Reportagens publicadas rlos veículos de inrprensa O Jornal da Região/Andradina,

Notícias de Campinas, Blog do Lucio Jorge, Investe São Paulo e Suinocultura Industrial On-

Line/ltu. Descrevem o lançamento do TechStaft Food Innovation. Programa de Aceleração para

a Cadeia de Ingredientes, Alimentos, Bebidas e Embalagens que tem a parceria do ITAL e conta

com o apoio de várias empresas. Durante o evento, o diretor de Assuntos Internacionais do

ITAL, Luís Madi, e o coordenador técnico da Plataforrna de Inovação Tecnológica do ITAL,

Raul Amaral, elencaram as tendências e as oportunidades para o setor.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagent nlostra a presença do ITAL em mais um setor de ponta da pesquisa científica

brasileira.

. Diretores do instituto tiveranr a oportunidade de detalhar os avanços das pesquisas do ITAL

no setor de alinrentos.

. Associação da imaget¡ do ITAL conl ernpresas preocupadas con'l a pl'eservação anibiental.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa do progranla refbrçou a divulgação do evento. O primeiro pt"ess

release distribuído teve pequena aceitação na niídia. O segundo já ganhou mais destaque.

. A Assessoria de Lriprensa do ITAL deve acornpanhar a implantação e os avanços do

prograrna TechStart Food Innovation e divulgar a participação do instituto nessa parceria.
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Seminário on-line debaterá insredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Reportagem divulga o terceiro webinar gratuito da parceria do ITAL conì a USP e a

Unicamp. A temática, desta vez, está ligada aos estudos das proteínas doces e oligossacarídeos

funcionais (as fibras alimentares). A reportagem foi publicada nos sites Notícias de Carnpinas.

Portal Ternura FM, Primeira Edição On-Line/Osasco, Portal Mix Vale, Gest Agro 360, O

Verídico, Gazeta de São Paulo (impresso e web) e 2A+Alimentos.

PONTOS POSITIVOS

. Reportagem positiva que destaca uma importante parceria do ITAL com outras

universidades púrblicas paulistas para debater conhecimento, o andamento de pesquisas e

divulgar a atuação dos setores ligados à Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis.

' Reforça a preocupação do ITAL na busca de alimentos e processos industriais que não

agridarn a nafureza e que possam utilizar materiais e subprodutos do campo antes descaftados.

. Universalização do conhecirnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DB IMAGEM:

. A fàlta de divulgação dos u,ebinars pode fäzer conl que a participação do público-alvo se.ia

pequena e o projeto acabe sendo desmobilizado.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa corrigiu a falha exibida na época do primeiro webinar e divulgou

conr antecedência eclareza de detalhes o segundo e o terceiro encontro do pro.ieto. Deve

nranter essa estraté gia até o fim do progralïa,
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22/07/2020

Com unidade dedicada a seguranca e qualidade de carnes e lrrodutos cárneos. ITAL

lista as principais mudanças regulatórias

Reportagem técnica de caráter positivo sobre o mercado de carnes. O texto foi publicado

nos sites Notícias Agrícolas, Datagro e Suinocultura lndustrial On-Line/ltu. A matéria elenca

as llecessidades do mercado cárneo e a in,portância da constante discussão sobre a

regulamentação do setor. Os pesquisadores do Centro de Tecnologia de Carnes do ITAL são as

principais fontes da reportagem.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem mostra a preocupação do ITAL com a regulamentação e modernização do

mercado de carnes,

' As pesquisas que estão sendo realizadas pelo Centro de Tecnologia de Carnes.

. Universalização do conhecimento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IMAGEM:

'A reportagem trata de um evento irnportante, já ocorrido, e que não teve divulgação prévia

expressrva

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Inrprensa deve divulgar novas conrunicações sobre o tenra no período que

vai até o dia l6 e agosto, data da consulta pública que definirá as novas regras do Serviço de

Inspeção Federal (SIF).

uisa solrre alimentos à base de

Repoftagem publicada no site Carnetec para convocar os criadores ligados à plodução

de carrres a participar de urra pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia de Carnes do ITAL

sobre alimentos à base de vegetais similares aos produtos cámeos. Pela avaliação da Anima2l,

essa reportagern tem caráter negativo.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem mostra o engajamento do ITAL no desenvolvimento de produtos vegetais

similares às carnes.
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RISCO DE IMAGEM:

. Setor ligado à carne reagir mal a essa pesquisa, promovendo um boicote às ações do ITAL.

. Validade de a consulta ser contaminada pela posição dos produtores de carne incentivados a

responder, em massa. o questionário apresentado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

A Assessoria de lmprensa deve deixar clara a posição do ITAL sobre o tema, dirimindo

dúvidas que possam surgir no setor de carnes e evitar conflitos.
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28/07/2020

Dia do Agricultor: seis inovações da Asricultura de SP para facilitar

as atividades deste nrofissional

Reportagem comemorativa. ao Dia do Agricultor. A Secretaria de Agricultura e

Abastecimentofaz uma lto¡nenagern a esse profissional tão importante de nossa sociedade. O

texto aproveita para divulgar seis iniciativas tomadas pela pasta para fàcilitar o dia a dia no

carrpo. Entre elas. está a inrportante colaboração das pesquisas feitas pelo ITAL. Os

pesquisadores, extensionistas e técnicos têm desenvolvido, lresmo durante o período de

pandenria, diversas ações para continuar levando informação e tecnologia para os agricultores.

AIém disso, o ITAL tem realizado unra série de eventos on-line para que o agricultor possa se

inteirar das novidades mesnlo a distância. O texto, classificado como positivo, foi publicado

nos sites Datagro, Café Point, EAE Máquinas e Revista Canrpo e Negócios.

PONTOS POSITIVOS

. Reportagem homenageia os agricultores pela passagem do seu dia.

. Mostra o esforço da Secretaria de Agricultura e Abastecirnento em desenvolver novas

tecnologias e processos que fàcilitem o dia a dia do agricultor.

. Apresenta, rnais ur-na vez. o ITAL como grande parceiro do agricultor.

RISCO DE II\{AGBM:

. Nenhum risco à inragem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa deve anrplificar a lronrenagenr feita pela Secretaria de Agricultura

e Abastecinrento para outros setores ligados a instituto.

Proteínas vegetais são tema de último webinar gratuito do ITAL sobre ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas

Reportagem positiva divulga o quafto webinar gratuito da parceria do ITAL com a [JSP

e a Unicamp. A temática. desta vez. é o aumento da demanda por proteínas vegetais. A

repoftagern foi publicada no site Gest Agro 360.
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PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem positiva que destaca uma importante parceria do ITAL cor-ll outras

universidades púrblicas paulistas para debater conhecimento, o andamento de pesquisas e

divnlgar a atuação dos setores ligados à Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis.

' Reforça a preocupação do ITAL na busca de alimentos e processos industriais que não

agridanr a nalureza e possaln ser mais saudáveis.

. Universalização do conhecimento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IN{AGEM:

. A falta de divulgação dos webinars pode fazer com que a participação do público-alvo seja

pequena e o projeto acabe sendo desmobilizado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Apesar da sua atuação estratégica oriunda dos outros eventos similares do projeto, desta vez

a Assessoria de Imprensa não conseguiu grande divulgação do evellto.

. Estudar lrovas estratégias de divulgação para eventos sinrilares futuros.
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1.4.2.8 AGOSTO D82020

21/08/2020

Ultimas vagas: linguiças frescais. hambúrgueres. produtos reestruturados

crus e cortes marinados

Reportagem positiva que anuncia as inscrições de um curso on-line prornovido pelo

Centro de Tecnologia de Carnes do ITAL. O tema é ''Processos Tecnológicos I: linguiças

frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados". Profissionais de

pequenas e n,édias empresas processadoras de carnes são o público-alvo do curso. A

reportagern foi publicada no site Carnetec.

PONTOS POSITIVOS

' ITAL convida prof'tssionais da cadeìa produtiva da carne para participar de curso on-line.

' Universalização do conlTecilnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IMAGEM:

. A falta de divulgação do curso pode fazer conr que a participação do público-alvo se.ja

pequena e o projeto acabe não surtindo o efeito desejado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Imprensa deve reforçar a contunicação, com chamadas mais criativas para o

evento, em busca de rnaior exposição na mídia.
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24/08/2020

Secretaria de Agricultura de SP apresenta nova organizacão da Þrogramacão

de pesquisa a servidores

Reportagem positiva que explica o trabalho da Secretaria de Agricultura e

Abastecinrento para reorganizar a prograrração científica e tecnológica dos institutos que

conipõem a Agência Paulista de Tecnologia dos Agrotregócios, entre eles o ITAL. A

reorganização foi apresentada enr evento on-line para 650 servidores, conr objetivo de gerar

soluções tecnológicas a partir da ciência agropecuária, a ser adotadas pelo setor agro nacional,

envolvendo pequenos, nrédios e grandes produtores, das diversas cadeias.

PONTOS POSITIVOS:

. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento aposta na reformulação adrninistrativa para

tornar rnais ágil o processo de pesquisa e desenvolvimento de alternativas para o agronegócio.

. A reformulação do ITAL pode implicar unt número maior de pesquisas para as cadeias

produtivas de alimentos e embalagens.

RISCO DE IMAGEM:

. Reformulação pode ser mal recebida pelos funcionários das instituições públicas envolvidas

AçAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Inrprensa deve monitorar as reações ilrternas conr relação à reforntulação e,

se necessário. intervir coln esclarecirnentos.
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28/08/2020

Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura de SP contribuem com o setor e

aiudam na sarantia da qualidade

A Assessoria de Iniprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecintento aproveitou a

passagem do Dia da Avicultura para elencar as atividades realizadas pelo setor. O texto faz unl

balanço dos benefícios oferecidos nesta gestão. Foi publicado nos sites Notícias Agrícolas, Avi

Site e Agro Planning. Dada sua relevância para o agro paulista, a avicultura recebe grande

atenção no Estado através de atividades de pesquisa, extensão rural, defesa agropecuária e

prestação de serviços. De acordo conl a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil

atingiu, enr 2019, o recorde de produção de 49 bilhões de ovos. No mesrno ano, a produção de

carne de frango clregou a l3 nrilhões de toneladas. O ITAL participa desse processo através do

trabalho do Centro de Tecnologia de Carnes, que atua em pesquisa e desenvolvinrento de

alterações no processo produtivo e de abate de aves.

PONTOS POSITIVOS:

' Homenagem da Secretaria de Agricultura e Abastecilnento para os criadores de aves e

produtores de ovos.

' Reportagewfaz unt balanço do trabalho desenvolvido pelo Estado para o setor avícola.

' Atuação do ITAL na pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas e processos para o setor

da avicultura.

RISCO DE IN{AGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL fbi diagnosticado nesse texto.

AÇAO DE ASSBSSORIA DE IMPRBNSA:

' A Assessoria de lnrprensa deve anrplificar a lronrenagern feita pela Secretaria de Agricultura

e Abastecinreuto para outros setores ligados ao instituto.
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3 1/08/2020

Ciência e tecnologia

Reportagem positiva publicada pela revista Indústria de Laticínios traça um perfil dos

pesquisadores que trabalham para o Centro de Tecnologia de Laticínios do ITAL.

PONTOS POSITIVOS:

' Divulgação positiva do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Centro de Tecnologia de

Laticínios do ITAL e de seus profissionais.

. Universalização do conhecirnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AçÃ.O DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Imprensa deve divulgar a iniciativa da Revista Indústria de Laticínios

internamente como fonna de apoiar o trabalho dos pesquisadores do centro.

. Preparar perfis atualizados de outros centros de pesquisa ligados ao ITAL.
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1.4.2.9 SETEMBRO DE 2O2O

0I/09/2020

No aniversário de 57 anos. Instituto de Tecnolosia de Alimentos

destaca maior inteqração e responsabilidade social

Reportagem positiva sobre a comemoração do 57.o aniversário do ITAL. O texto foi

publicado nos sites Amanhecer da Notícia, EAE Máquinas e 2A+Alimentos. Por causa da

pandemia, as atividades forarn restritas a encontros viftuais. O ITAL entra no novo ano com

dois grandes desafios: adequar-se à reestruturação administrativa da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento e à reorganização dos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em

meio a uffìa nova realidade resultante da pandemia de covid-19.

PONTOS POSITIVOS:

' Divulgação positiva do aniversário do ITAL.

'União das equipes de pesquisa em torno dos novos desafios.

RISCO DE II\4AGEM:

. Nenlrum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa precisa acompanhar os próximos passos desses desafios,

infornrando as mudanças que porventura ocorram na nova estrutura do ITAL.
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08/09/2020

Covid-l9: contaminacão nor embalasens é tema de seminário on-line em 17 de setembro

Reportagem anuncia arealização de um seminário on-line, organizado pelo ITAL. para

dirinlir dúvidas sobre a contaminação de embalagens durante a pandemia da covid-l9.

Pesquisadores do Centro de Tecnologia de Embalagem vão esclarecer como o novo coronavírus

pode ser transmitido pela contaminação de embalagens, os diversos tipos de superfÌcie, o design

das enrbalagens pós-pandemia, as tendências de mercado e os aspectos de sustentabilidade,

conro a flexibilização de medidas restritivas de plásticos descartáveis e a interrupção da cadeia

de reciclagem. A reportagem ganhou boa repercussão na mídia, principalmente pelo interesse

que a covid desperta enr todos os segmentos da sociedade. O texto foi publicado no Notícias de

Cantpinas, Beto Ribeiro Repórter/Araras, Jornal de Franca, Cajamar Notícias, Primeira Edição

Online/Osasco, Diário do Litoral Online/Santos, O Regional/Catanduva, O Regional

Online/São José do Rio Preto, Vale News, Gazeta de São Paulo (web e impresso), 2A*

Alinrentos e na Rádio.lornal 1470 AMlhrdaiatuba. A divulgação desse nraterial foi considerada

positiva pela Anima2l.

PONTOS POSITIVOS:

' Atuação do ITAL no esclarecirnento de regras e lnedidas de proteção que ajudern a

população a conter a transmissão do novo coronavírus.

' Consolidar a imagem do ITAL como centro de excelência em pesquisas científicas.

' Difirndir as atividades do ITAL para um púrblico que nem sempre é atingido pelas iniciativas

promovidas pelo instituto.

. Universalização do conhecirnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IMAGEM:

' Pesquisadores det,ent ter equilíbrio ao infonnar sobre os riscos reais de contanrinação das

embalagens.

. Evitar frases que possaur alarnrar a população

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa deve preparar material de apoio para ajudar no preparo dos

pesquisadores e na organização da dinânlica do evento.

' Ampliar a divulgação do evento até que as 500 vagas disponíveis estejanr preenclridas
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' Estudar a necessidade de arnpliar o número de vagas ou de organizar outros eventos

semelhantes.
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I0/09/2020

Vídeo mostra lanche de fast-food intacto anós24 anos: nor oue não estrasa?

Reportagem anfiga republicada pelo site UOL Notícias. Fala do uso de conservantes em

lanches vendidos por cadeias de.faslfood O ITAL é citado como fonte técnica para garantir a

qualidade desses alimentos, apesar do uso de aditivos. Segundo a reportagem, o ITAL afìrma

que a inclusão de conservantes nos alimentos é fundamental para a segurança alimentar,

reduzindo desperdícios e garantindo a disponibilidade do alimento. A Anima2l classifìca essa

reportagem corno negativa para a imagem do instituto.

PONTOS POSITIVOS:

. O ITAL é citado como centro de excelência em pesquisa sobre conservação de alimentos

RISCO DB IMAGEM:

. Grupos da sociedade que def-endem a alimentação saudável podem interpretar a posição do

ITAL como alinhamento ao uso de aditivos e conservantes em alimentos.

. A imagem de ITAL pode ser associada a indústrias de alimentos de produtos que podem

prejudicar a saúde humana.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprertsa precisa ntollitorar a repercussão da reportagem republicada pelo

UOL e, se necessário, apresentar esclarecimento e a defesa da posição do ITAL.
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I 5/09/2020

Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Reportagem positiva divulgada pela Assessoria de Imprensa do Govenlo de São Paulo

para celebrar a passagenr do Dia do Biólogo. O texto fazutna homenagem aos 144 biólogos

que participam dos programas de desenvolvimento científico dos institutos públicos mantidos

pelo Estado. Nessa homenagem, a pesquisadora do ITAL Marta Tanikawi representa o instituto.

A reportagem foi publicada enr diversos veículos de imprensa: .lornal de Piracicaba, CAN

Cidade AzulNotícias, Notícias de Limeira, Porlal Ternura FM e Jornal Folha da Terra/ltupeva.

PONTOS POSITIVOS:

' Divulgação positiva do trabalho dos biólogos que parlicipam dos progranlas de pesquisa

científica tnantidos pelo Governo do Estado de São Paulo.

' Inclusão do ITAL na lista de órgãos importantes de pesquisa do Estado.

' Estímulo para as equipes de pesquisa enl torno dos novos desafìos.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AÇAO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

.Nenhuma ação da Assessoria de Imprensa precisa ser realizada no presente caso.

6.' Semana Tecnológica Cereal Chocotec terá caÞacitações em

nrodutos de nanificacão e confeitaria

Evento online promove capacitação em Drodutos de nanifîcacão e confeitaria em SP

Reportagem positiva de grande repercussão de nlídia. Foi apresentada com dois títulos

diversos nos seguintes veículos de comunicação: Notícias de Campinas, Beto Ribeiro

Repórter/Araras. Jornal de Franca, Jornal Folha da Terra/ltupeva, O Regional/Catanduva,

Gazeta de São Paulo (web e impresso), Investe São Paulo, 2A+Alimentos, Rádio Notícias 1530

AM/Tatuí e Folha de Itapetininga. O texto trata da abertura de inscrições para a 6.^ Edição da

Semana Tecnológica Cereal Chocotec, marcada para ocorrer de 5 a 9 de outubro. O evento é
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organizado pelo ITAL e promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O objetivo

do evento é oferecer transferência de conhecimento em chocolates, drageados, balas de gorna.

barras de cereais e de frutas, pão de queijo, farinlia de trigo, microencapsulação de alimentos e

sustentabilidade em produtos de panificação e confeitaria.

PONTOS POSITIVOS:

. Atuação das atividades do Centro de Cereais e Chocolate do ITAL.

. Apresentação de novas técnicas de processamento e de aproveitamento de alimentos que

possam ajudar na agregação de valor à produção do agricultor e do criador paulista.

. Consolidar a inragenr do ITAL como centro de excelência em pesquisas científicas.

. Difundir as atividades do ITAL para um público que nem sempre é atingido pelas iniciativas

promovidas pelo instituto.

' Universalização do conhecirnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE II\{AGBM:

. Nenlrum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa deve ampliar a divulgação do evento até a data limite para as

inscrições.

. Preparar material que desperte a curiosidade do público sobre as pesquisas que serão

apresentadas no evento.
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I 7/09/2020

ITAL divulga edital do Processo Seletivo 2021nara mestrado

em ciência e tecnolosia de alimentos

Reportagem positiva que fala da abertura das irrscrições para dez vagas para cursar o

Programa de Pós-Graduação do ITAL. As linhas de pesquisa vão desde microbiologia dos

alimentos, análise de alimentos e conservação por processos térmicos até processamento de

frutas e vegetais, desenvolvintento de produtos com substituição e/ou redução de gordura e

açúcar e incorporação de ingredientes funcionais, desenvolvimento de sistemas de enrbalagens

e estudos de deserlpenho ambiental na cadeia de alimentos. O texto foi publicado nos sites

Suinocultura Industrial Online/ltu e 2A+Alinlentos.

PONTOS POSITIVOS:

. Divulgação positiva do curso de Pós-Graduação do ITAL.

. Apresentação dos campos de pesquisa desenvolvidos pelo ITAL

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL f-oi diagnosticado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa precisa acompanlrar os próximos passos desse programa e

intervir. se necessário.
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21/09/2020

Curso dedicado a embalagem nara transporte e distribuição

é oferecido no formato on-line

Reportagem reforça infomiações sobre curso dedicado ao desenvolvimento de

embalagens para o transporte e a distribuição de alimentos. O texto cita o ITAL como referência

nacional em desenvolvillento e avaliação de sistemas de embalagem pam transporte e

distribuição. A reportagenr, avaliada como positiva, teve boa exposição na mídia especializada

e f'oi publicada no Ata News/Araçatuba, CAN Cidade Azul Notícia, Notícias de Campinas, Beto

Ribeiro Repórter/Araras, Prinreira Edição Online/Osasco e DHoje Illterior Online.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem destaca o ITAL como centro nacional de referência no estudo de embalagens e

distribuição.

' Inclusão do ITAL na lista de órgãos impoftantes de pesquisa do Estado.

. Apresentação dos campos de pesquisa desenvolvidos pelo ITAL.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A falta de divulgação do nraterial do curso obrigou a Assessoria de Inrprensa a reforçar a

conrunicação. O material deve ser reproduzido mais vezes até atingir seu objetivo final.
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24/09/2020

Acordo do ITAL com a BioinFood nermite instalacão da startu¡r em órsão da Secretaria

de Asricultura e Abastecimento de SP

Reportagem bastante positiva que divulga a assinatura de um acordo inédito entre o

ITAL e a staftup BioinFood, eÍìpresa especializada em fermentos e processos fèrmentativos.

Esse acordo tem previsão de duração de dois anos e reforçará a capacidade do ITAL em projetos

de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inicialmente, as unidades envolvidas são o Centro

de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) e o Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal

Chocotec). Estão previstos quatro projetos para desenvolvimento de levedura de fennentação

de cacau, de probióticos para base de frutas e grãos e para base láctea e de fernrelrto para a

chamada lrassa ácida, de fertnentação natural, como a do panetone e as de outros pães de casca

dura. A reportagenr teve razoável repercussão rra imprensa e foi publicada no site lnveste São

Paulo,2A+Alimentos, Datagro, Zl Portal/lndaiatuba (15 de outubro) e.lornal Folha da

Terra/ltupeva (l 5 de outubro).

PONTOS POSITIVOS:

. Repoftagem reforça o compromisso do ITAL corn novas tecnologias.

. Destaca uma parceria inédita do ITAL com uÍra startup ent busca de oxigerração dos

processos de pesquisa e inovação do instituto.

. Cria ambiente propício para novos projetos e negócios na área de alimentos.

RISCO DB II\,IAGEM:

. Parceria não evoluir e projetos iniciados et-n conjunto com a BioinFood não saíreni do

campo das intenções.

. Frustração das equipes de pesquisa conl o cancelamento da parceria.

AçAO DB ASSBSSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanlrar o deserlrolar da parceria com o BioillFood e sua evolução.
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Covid-l9 e embalagem: ITAL aponta reflexos cla pandemia em questões de

sustentabilidade e tendências no mercaclo

Reportagem relata palestra de pesquisadores do ITAL eln serninário realizado para

esclarecer dúvidas sobre a contaminação de embalagens durante a pandemia de covid-19. Nas

palestras, os pesquisadores Leda Coltro e Gustavo Moraes, do Centro de Tecnologia de

Ernbalagern, explicaram como o vírus resiste ern cada tipo de superfície, o tempo que sobrevive

nas embalagens e as ações sanitizantes que podern ser adotadas para eliminar a contaminação.

A reportagem ganhou boa repercussão na mídia, principalmente pelo interesse que a covid

desperta em todos os segmentos da sociedade. O texto foi publicado pelos sites Datagro, EAE

Máquinas, 2A+Alinlentos e Suinocultura Industrial Online/ltu.

PONTOS POSITIVOS:

. Atuação do ITAL no esclarecimento de regras e nredidas de proteção que ajudenr a

população a conter a transmissão do novo coronavírus.

. Consolidar a imagenr do ITAL couro ceutro de excelência em pesquisas cielrtífìcas.

. Difindir as atividades do ITAL para um público que llem seÍnpre é atingido pelas iniciativas

pronrovidas pelo instituto.

. Universalização do conllecirnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IÌ\{AGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi detectado. Os pesquisadores tiveram bastante

equilíbrio ao informar sobre os riscos reais de contaminação das enitralagens e f-ocaram,

tambérn, nas formas de eliminar o vírus.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa deve preparar material conl as principais orientações expostas

pelos pesquisaclores durante o evento.
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1.4.2.10 OUTUBRO DE 2020

01/10/2020

Bolsistas do PIBIC do Instituto de Zootecnia anresentarão resultados de pesquisas no

Consresso Interinstitucional de Iniciacão Científica 2020

Reportagem neutra publicada pelo .lornal de Nova Odessa, Portal Canamix e Programa

Sucesso no Campo. O texto anuncia a participação de pesquisadores do Instituto de Zootecnia

no Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica. O ITAL é citado apenas como um dos

tantos parceiros na organização do congresso.

PONTOS POSITIVOS:

. Citação do ITAL corno parceiro do Congresso Interinstitucional de Iniciação CientífÌca.

RISCO DE II\{AGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AçAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Nenlruma ação da Assessoria de Imprensa do ITAL é necessária.

(

(

r¡ ¡srl
1 ¡.¡\¡/rr ln frì,r¡

ì\Ê. ìJ. l1 o ¡ 'ö.'i;,,,-,

115



(

o
I

(

i

(

(

\

(

qnlmqzt

I 1/10/2020

Por que dizer não ao PL 529/2020

Artigo assinado publicado no .lornal Correio do Povo/Campinas e no Correio Popular.

O texto critica unr projeto de lei enviado pelo governador .loão Dória para a Assembleia

Legislativa. Segundo o autor, o projeto prejudicaria institutos de pesquisa, as universidades

paulistas, a Fapesp e outras instituições públicas. O ITAL é citado entre os institutos

prejudicados. Na análise da Anima2l,o ar|igo é negativo para o Governo do Estado e neutro

para a Secretaria de Agricultura e Abastecinrento e para o ITAL.

PONTOS POSITIVOS:

. Nenhum ponto positivo foi detectado no presente artigo.

RISCO DE IMAGEM:

. Artigo sugere desprestígio das instituições de pesquisa no âmbito do Governo do Estado

' O possível corte de verbas para o financiamento de pesquisas pode afetar a imagem do

ITAI,.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenhuma ação da assessoria de intprensa do ITAL é necessária.
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Dia do Eneenheiro Aqrônomo: Secretaria de Agricultura de SP

conta traietória de profissionais da rrasta e mostra sua importância

Reportagem positiva publicada no site Notícias Agrícolas. É uma lroruenagem ao Dia

do Engenheiro Agrônon1o, comen'ìorado em 12 de outubro. O texto, enviado pela Assessoria de

Imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, não teve a mesltla aceitação e

exposição pela nrídia como os produzidos para outras categorias profissionais. O ITAL é citado

por ter engeuheiros agrônomos em seu quadro de pesquisadores e técnicos.

PONTOS POSITIVOS:

- Texto ressalta a irnportância do engenheiro agrônonÌo no desenvolvimento de pesquisas

científicas voltadas para o agronegócio.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL fbi diagnosticado nesse texto

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa do ITAL pode ajudar na divulgação do texto, interna e

externantente, enl busca de maior exposição da lromenagem aos engenheiros agrônonros
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I 6/1 0/2020

Secretaria de Asricultura e Abastecimento de SP faz diasnóstico inédito das nesouisas

desenvolvidas em seus institutos

Artigo assinado, distribuído pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, para rebater artigo publicado no dia I I de outubro pelos .jornais Correio do

Povo e Correio Popular. Em artigo anterior, o Govenro do Estado era criticado por apresentar

urrr projeto de lei que reduzia o tanranho das instituições de pesquisa públicas. Agora, o governo

se defende infornrando que, num levantamento realizado internamente, se identificou unr alto

desempenho na atuação dos institutos públicos no desenvolvimento de pesquisas ligadas aos

produtos agropecuários produzidos no Estado.

Segundo levantamento feito pela Secretaria de Agricultura e Abastecirnento do Estado

de São Paulo, as pesquisas científ,rcas possuenl alto desempenho nas cadeias de produção de

cana-de-açúcar, citros, bovinocultura, grãos, aquicultura, olericultura e plantas aromáticas e

medicinais, além de abelha e rnel. O ITAL é citado como peça chave no desenvolvimento dessas

pesquisas. Artigo considerado positivo para a imagem do ITAL. O texto foi publicado na

Revista Carraonline, Região Noroeste.corn e Jornal Folha da Terra/ltupeva.

PONTOS POSITIVOS:

' Secretaria de Agricultura e Abastecimento rebate críticas e mostra a valorização das

pesquisas voltadas para o agronegócio dentro das esfèras do governo.

' ITAL é citado conr destaque pelo trabalho e desenvolvimento de pesquisas e soluções para

as diversas cadeias do agronegócio.

RISCO DE IN{AGEM

. Artigo reestabelece a verdade sobre a inrportância das pesquisas científicas no ântbito do

govemo e ressalta a importância das instituições de pesquisa. Esse artigo reverte o risco de

danos à inragem do ITAL preconizado enr artigo publicado pelos jornais Correio do Povo e

Correio Popular.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Imprensa do ITAL deve se unir aos esfbrços da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento e repercutir, ao máximo, o presente artigo.
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Pesquisa com hidroxi-minerais na nutricão de bovinos

é reconhecida em consresso científico

Reportagem neutra publicada no Portal DBO. Cita a participação de vários institutos de

pesquisa, inclusive o ITAL, nas atividades do l4.o Congresso Interinstitucional de Iniciação

Científìca. O texto destaca o trabalho do graduando em engerrlraria agronômica Matheus

França. sobre conrparação de fontes rninerais na alinrentação de bovinos. No total, l8 bolsistas

paulistas tiveram seus trabalhos reconhecidos durante o evento, que ocorreu pela prinreiravez

na fornra on-line devido à pandenria do novo coronavírus.

PONTOS POSITIVOS:

' Texto ressalta o desempenho dos pesquisadores ligados aos institutos de pesquisa paulistas

no 14.o Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL f'oi diagnosticado nesse texto.

AçAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenlruma ação da Assessoria de Inrprensa do ITAL é necessária.
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I 7/I 0/2020

ITAL: princípios da tecnolosia de carnes são abordados em canacitacão on-line inédita

Reportagem positiva publicada pelos sites Notícias de Campinas, Beto Ribeiro

Repórter/Araras, Portal Mix Vale e O Dia/São Paulo. O texto infornra arealização de um curso

onlitre, gratuito, de três dias sobre tecnologia no processamento de carnes. E ressalta a imagem

do ITAL corn seus 44 anos de experiência junto à cadeia produtiva da carne, principalmente

nos campos de segurança e qualidade.

PONTOS POSITIVOS:

' Destaca a experiência do ITAL no calnpo e em segurança e qualidade de canles e produtos

cárneos.

' Abre caminho para que um público maior tome conhecinrento das atividades desenvolvidas

pelo ITAL.

. Universalização do conhecitnento desenvolvido pelo instituto.

RISCO DE IMAGEM:

. Falta de divulgação do curso e do período de inscrições cause baixa procura e afete a

qualidade do evento.

AçAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Inrprensa do ITAL deve produzir novo material sobre o telna

exenrplificando de fortrra prática as atividades que serão desenvolvidas durante o curso
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t8/10/2020

Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP integram

Semanas de Ciência. Tecnologia e Inovacão

Reportagem positiva publicada nos sites Amanhecer da Notícia, 2A+Alimentos e Cargo

News Online. Faz um balanço das atividades científicas que serão desenvolvidas pelo Estado

durante o Mês Nacional de Ciência e Tecnologia. O ITAL participa dessa iniciativa que visa

popularizar a produção científica, principahnente entre os jovens e as crianças. Este ano, por

causa da pandenria de covid-19, as atividades serão oferecidas on-line.

PONTOS POSITIVOS:

. Difi-rsão do trabalho dos institutos de pesquisa.

. Atração de crianças e jovens para o mundo da ciência.

. Universalização do conhecimento desenvolvido pelo ITAL.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' A Assessoria de Inrprensa do ITAL pode ajudar na divulgação dos eventos do Mês Nacional

de Ciência e Tecnologia.
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Uso de resíduos asroindustriais nara alimentos e anlicacões técnicas

Reportagenr positiva publicada nos sites EAE Máquinas, Pack Online, Investe São

Paulo e 2A+Alimentos. Celebra, com unl evento on-line, os dez anos de parceria entre o ITAL

e o Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging, da Alemanha. Esse será o

primeiro da série lTAl-Fraunhofer IVV de webinars trimestrais para celebrar essa década de

cooperação técnica e científica entre os institutos. Juntos, os dois institutos conduziram oito

projetos de fonrento público enr parceria com órgãos ligados à Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (APTA) e denrais instituições de pesquisa e desenvolvinrento e cor'ìl

universidades brasileiras.

PONTOS POSITIVOS

. Parceria com instituto alemão salienta o caráter internacional da atuação do ITAL.

. Difusão do trabalho dos institutos de pesquisa.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Imprensa do ITAL deve ajudar na divulgação dos eventos que celebrarn os

dez anos dessa parceria. criando uma retrospectiva de tudo que foi produzido durante o

período e o inrpacto dessas pesquisas no cenário do agronegócio brasileiro.

São Paulo é o maior nrodutor de banana do Brasil

Yes, nós temos banana!

Longa reportagem, de caráter positivo, que conta a saga da produção da banana no

Brasil. As inovações tecnológicas que permitiram produtividades cada vez maiores e as

variedades que se destacam. O texto f'oi publicado, corn títulos diversos, pelos sites Revista

Rural e Investe São Paulo. O ITAL é citado cor'ì1o un1 dos importantes parceiros dos produtores

de banana nessa verdadeira revolução tecnológica.
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Quatro Estados brasileiros concentram mais da metade da produção nacional. São Paulo

ocupa o primeiro lugar Iro ranking, respondendo por 15,7Y' do total produzido ern 2018. Na

sequência apareceÍn Bahia (12,2o/o), Minas Gerais (11J%) e Santa Catarina (10,5%). Enl20l9,

a produção paulista alcançou l.l milhão de toneladas e respondeu por 19,3oÁ (R$1,6 bilhão) do

Valor da Produção das Frutas Frescas do Estado, valor que a posiciona em primeiro lugar no

grupo. Para este ano, os dados do quarto levantamento de previsão de safra sinalizam pequena

oscilação negativa de produção.

O texto destaca ainda duas importantes pesquisas no desenvolvimento da cadeia

prodr.rtiva da banana: o projeto "Bananicultura Circular", focado na banana-nanica, para a

Região do Vale do Ribeira, no contexto do programa estadual Vale do Futuro. O projeto está

baseado nos conceitos de econouria circular, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e nas diretrizes do Decreto da

Cidadania do Carnpo 2030, orientado com os progranlas e as linhas estratégicas da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). Cinquenta e seis pesquisadores de seis

institutos de pesquisa e a APTA Regional participam do programa.

Também voltados à produção sustentável da barrana, os estudos de Avaliação de Ciclo

de Vida ajudanr a tornar os processos mais eficientes para reduzir os inrpactos anrbientais.

Nesse campo, o projeto elaborado pelo ITAL analisou os indicadores anrbientais de duas

variedades, nanica e prata, de fornra a pronrovel'seu collsumo.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem mostra a importância do ITA[, e dos outros institutos de pesquisa estaduais no

desenvolvimento da cadeia produtiva da banana.

' Preocupação dos pesquisadores ern desenvolver técnicas que possibilitem a produção

sustentável da banana,

RISCO DE IMAGEI\,I:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto

AÇAO DE ASSESSORTA DE TMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa do ITAL deve ajudar na divulgação desse trabalho desenvo
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Covid-l9 e embalaqem: ITAL aponta reflexos da Dandemia em questões

de sustentabilidade e tendências no mercado

Reportagem positiva publicada no site 2A+Alimentos e na revista Enrbanews. Mostra a

preocupação dos pesquisadores do ITAL corì o aumento do uso de embalagens descaftáveis

durante a pandemia de covid-19 e o baixo índice de reutilização de materiais. A pesquisadora

Leda Coltro afirma que tal atitude vai na contranrão do banimento progressivo de entbalagens

descartáveis assinado por mais de 350 organizações na União Europeia enr outubro de 2018, o

cltanrado Conrpronrisso Global para a Nova Econoniia dos Plásticos, conl a visão de econonria

circular, mantendo-os na economia e fora dos oceanos, Apesar do cenário negativo para a

sustentabilidade, a pesquisadora Leda Coltro se diz esperançosa quanto à conscientização do

consunridor diante da nraior percepção da quantidade do resíduo gerado nas residências e

acredita no investimento enl alternativas para garantir a correta destinação dos recicláveis.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportagem mostra a preocupação constante dos pesquisadores do ITAL conr o meio

anrbiente e com o desenvolvimento de práticas sustentáveis que não agridar-n a nafureza

RISCO DE II\{AGBM:

. Nenhurn risco à imagem do ITAL foi diagnosticado nesse texto.

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Inrprensa do ITAL deve ajudar na divulgação desse trabalho desenvolvido

pelos pesquisadores do instituto.
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ITAL oferece bolsa de pós-doutorado em ciência de alimentos

com foco em metabólitos fúngicos

Reportagem relata que o ITAL está com inscrições abeúas, afé 6 de novembro, para

uma bolsa de pós-doutorado em ciência de alimentos com foco em metabólitos fúngicos. A

bolsa é financiada pela Fapesp. Podern se candidatar graduados conl doutorado concluído nos

últirnos sete anos. O texto, considerado positivo, foi publicado nos sites Cidade de Marília.com

e 2A+Alimentos.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagem mostra a importância do ITAL no cenário da pesquisa nacional, buscando,

sempre, profìssionais do mais alto gabarito para ingressar enl seus quadros.

. O texto destaca, ainda, o conlprornisso do ITAL ent manter os profissionais que atuam em

seus quadros cada vez mais capacitados.

RISCO DE IMAGEM:

. A divulgação restrita da vaga e as inúmeras exigências do edital podem fazer com que o

número de concorrentes seja pequeno olr, na pior das hipóteses, que ninguém se interesse enl

participar do processo. Isso poderia denotar desprestígio do ITAL.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRBNSA:

. Acompanlrar o andamento das inscrições e reforçar a divulgação do processo seletivo até o

encerranlento do prazo.

. Errviar r-ìovos press releascs não só para a nrídia tradicional e especializada, como tanrbém

para órgãos que representenr as classes dos profissionais adequados ao preenchimento da vaga

oferecida.
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28/10/2020

Pesquisadores da Secretaria de Asricultura de SP intesram

Drogramação do Inova Trade Show 2020

Reportagem positiva publicada pelos sites Jomal Folha da Terra/ltupeva, Portal Mix

Vale, O Dia/São Paulo e Investe São Paulo. O texto frafada participação dos pesquisadores dos

institutos paulistas no lnova Trade Show 2020. O encontro vai ser fèito de forma on-line e vai

discutir, principahrente, a inovação e a sustentabilidade do agronegócio, além de contar con'l

projetos brasi leiros e internacionais.

O ITAL participará do primeiro dia do evento conÌ as palestras "Ciclo de vida dos

alimentos: iuovações e oportunidades", "Econonlia circular: papel das embalagens", e "Futuro

do setor de alin,entos e aceleração de startups". Além de disserninação de conhecimento por

nreio dos webinars, o Inova Trade Show 2020 terá o Speed-Dating 100 Open Startups para

agendamento de reuniões por aplicativo, arnpliando possibilidades de novos negócios. O

objetivo dessa iniciativa, que en 2019 gerou mais de 300 reuniões em dois dias de evento, é

conectar startups, pesquisadores, cientistas, empreendedores e empresas que buscam soluções

inovadoras.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagem mostra a importância do ITAL no cenário da pesquisa nacionale

internacional, buscando, senrpre, estar na dianteira das discussões sobre inovação e

sustentabilidade.

' Participação constante de pesquisadores do ITAL em eventos nacionais e internacionais.

' Universalização do conhecimento desenvolvido pelo ITAL.

RISCO DE IN{AGEM:

. Nenlrum risco à irnagenr do ITAL foi detectado nesse texto.

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. A Assessoria de Iniprensa do ITAL pode ajudar na divulgação dos eventos e na participação

dos pesquisadores do instituto uo encontro.
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30/10/2020

Nutri Ingredient Summit discute tendências e inovações dos

setores de nutrição e ingredientes funcionais

Reportagem neutra publicada pelo site Grupo Mais Food. O ITAL é apenas citado como

participante do Nutri Ingredient Summit, marcado para os dias 9 e l0 de novembro.

PONTOS POSITIVOS:

. Participação do ITAL em mais um evento que discute a cadeia de alimentos.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi detectado nesse texto.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenhuma ação da Assessoria de Imprensa do ITAL é necessária.
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1.4.2.11 NOVEMBRO DB 2020

06/t 1/2020

Webinar do ITAL aborda microencapsulação Þara Droduzir ineredientes substitutos de

gorduras trans e de outros insumos em alimentos

Repoftagem, publicada pelo site 2A+Alimentos, anuncia evento on-line que será

realizado pelo ITAL em parceria com a empresa Noviga. O tema do encontro será o processo

de microencapsulação e sua aplicação para substituição de gorduras trans e outros insumos em

alimentos.

PONTOS POSITIVOS:

. Participação do ITAL em mais um evento em parceria com a iniciativa privada.

. Tecnologia patenteada pela Noviga será apresentada em prirneira mão para os pafticipantes

RISCO DE II\,IAGEM:

. Problenras tecnológicos que possam difìcultar, ou impedir, a realização da apresentação,

frustrando a expectativa dos participantes.

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Reforçar a divulgação do evento nrais próxirlo da data de sua realização.

. Acompanhar os preparativos para a realização do curso, garantindo segurança no sistema de

transnrissão.
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10/1 1/2020

Requeiião cremoso é foco de curso on-line do ITAL

Reportagem positiva publicada nos sites Guia Lat, 2A+Alimentos e Revista Laticínios

Online. O texto divulga unÌ curso de fabricação de requeijão cremoso que será disponibilizado

pelo ITAL, pela primeira vez de maneira on-line. A reportagem destaca que o requeijão

crenloso conquistou grande espaço lla alimentação do brasileiro e que está presente nas mais

diferentes delícias culinárias. Ressalta, ainda, que o produto tenr a vantagem de ser bastante

seguro nricrobiologicamente quando cotnparado aos queijos. que têm mesmo teor de unlidade.

O texto fala também da especialização do ITAL no ranro de lácteos, conr a criação, há 43 anos,

do Centro de Tecnologia de Laticínios.

PONTOS POSITIVOS:

. Preocupação do ITAL ern ajudar o produtor de leite a agregar cadavez mais valor ao que

produz no campo.

. Apresentar tecnologias que reduzam o desperdício da produção leiteira.

. Manter os pesquisadores do ITAL em contato constante com o produtor rural.

RISCO DE IMAGEM:

' Problenras tecnológicos que possam dil'icultar, ou impedir, arealização do curso on-line,

frustrando a expectativa dos participantes.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanhar os preparativos para a realização do curso. garautindo segurança no sistenra de

transnrissão.

. Antpliar a divulgação do evento para que a iniciativa seja um sucesso e anime outros setores

do ITAL aufilizá-la.
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t 1/t t/2020

Cadeia trrodutiva de papel e celulose é tema da /iv¿

desta 4." (ll/fl\ do "Caminhos do Asro SP"

Reportagem positiva publicada nos sites Celulose Online/Brodowski e Programa

Sucesso no Campo. O texto aborda a realização de mais um evento do projeto "Caminhos do

Agro SP". O tema, desta vez, é a cadeia produtiva de papel e celulose. O secretário de

Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo .lunqueira, participará da lit'e. A

reportagem destaca tanrbénr que a cadeia produtiva do papel e celulose movinrentou no Brasil,

em 20l9, R$ 97,4 bilhões e é responsável por 3,75 milhões de enrpregos.

O Brasil possui 9 milhões de hectares plantados de eucalipto, pinus e demais espécies

para a produção de painéis de madeira, pisos larninados, celulose, papel, energia e biomassa.

São Paulo se destaca nesse cenário, ocupando o segundo lugar no ranking nacional de área

plantada cont árvores de eucalipto, alénr de ser o quarto Estado com maior área de plantio de

pinus. O projeto "Caminhos do Agro SP" é resultado de uma parceria entre InvestSP, Fundag.

TV Cultura, Secretaria de Agricultura e Abastecimerrto e a iniciativa privada.

PONTOS POSITIVOS:

. Reportageur nrostra o empenho do ITAL em divulgar as pesquisas realizadas pelo instituto e

o apoio dado pela Secretaria de Agricultura e Abastecirnento do Estado a essas iniciativas.

' A importância do Estado de São Paulo na cadeia produtiva do setor de papel e celulose.

RISCO DE I]\,I,{GEM:

. Problenras tecnológicos que possam dificultar, ou impedir, a realização da live , frustrando a

expectativa dos participantes.

AçÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Aconrpanhar os preparativos para a realização da live, garantindo segurança no sistema de

transmissão.
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12/I t/2020

Com 55%o de área fireservada, setor de nanel e celulose mostra eficiência

ao aliar Drodução e sustentabilidade

Reportagem faz um balanço da |ive realizada pelo secretário de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira. O evento fezparl"e do progran,a "Caminhos

do Agro SP". O texto foi publicado nos sites Datagro. EAE Máquinas, Programa Sucesso no

Campo e Revista Campo e Negócios.

Durante a live, o secretário Gustavo Junqr,reira destacou o pesado investimento em

pesquisa realizado pelo governo paulista e pelo segmento de papel e celulose para garantir o

aperfeiçoamento da produção industrial. E ressaltou gua, graças às pesquisas de

aprimoramento, é possível aliar a sustentabilidade cofiì a viabilidade econômica.

'oO setor de papel e celulose é um dos grandes patrimônios do agronegócio do Brasil e

de São Paulo, coln muita tecnologia empregada. Sem dúvida, é urna potência nacional, pois

representa uma receita bruta muito grande de quase R$ 100 bilhões e corresponde a I,2o/odo

PIB do País", disse Junqueira durante a live.

Parte desses números é fruto do trabalho de pesquisadores do ITAL. O Centro de

Tecnologia de Ernbalagem é responsável por desenvolver trabalhos de pesquisa que garantam

a padronização. reforçando as vantagens das embalagens do papelão ondulado perante as caixas

de nradeira. Esse tipo de pesquisa beneficia os produtores rurais no que tange à redução de

perdas durante o transporte, especialnrente de frutas, verduras e legumes.

PONTOS POSITIVOS:

' Reportagem mostra o enrpenho do ITAL em divulgar as pesquisas realizadas pelo instituto e

o apoio dado pela Secretaria de Agricultura e Abastecirnento do Estado a essas iniciativas.

' A necessidade de investimento em pesquisa científica para resolver problernas enfì'entados

pelas diversas cadeias produtivas.

.Parceria dos centros de pesquisa públicos colÌ'ì a iniciativa privada.

' A irnportância do trabalho dos pesquisadores do ITAL no apoio ao homem do campo.

RISCO DE IMAGEM:

. Nenhum risco à imagem do ITAL foi detectado nesse texto.
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AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Avaliar o desempenho dos equipamentos de transmissão durante a live para levantar falhas,

equacionar problemas e garantir melhor desempenho no futuro.

. A Assessoria de Imprensa pode aproveitar o bom momento da parceria entre a pasta da

agricultura e o ITAL para organizar novos eventos com a participação do secretário.
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I 7/1 r/2020

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP Dromove treinamento de startuDs Dara

atuar no setor dos agronegócios

Reportagem positiva, de grande repercussão, que faz um balanço da segunda edição do

Progranra de Treinamento de Startups realizado pela Secretaria de Agricultura e

Abastecimento. O programa, que contou com a participação de 13 equipes de pesquisadores,

ressaltou a importância da inovação colaborativa. Pesquisadores do ITAL estavanr entre os

participantes. O texto foi publicado em diversos veículos de imprensa: O .lornal da

Região/hidaiatuba (impresso e web), Arnanhecer da Notícia, Notícias de Canipinas, Beto

Ribeiro Repórter/Araras, Prinreira Página/São Carlos (inrpresso e web), Revista Agrícola

Online/Pedrinhas Paulista, Datagro, Jornal Folha da Terra/ltupeva, Universoagro/Barueri,

Portal Mix Vale, Rede Clipex, Investe São Paulo e Folha de ltapetininga.

PONTOS POSITIVOS

. Interação de várias equipes de pesquisadores dos diversos órgãos vinculados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento em busca de soluções conjuntas para problemas das diversas

cadeias produtivas ligadas ao agronegócio.

. Troca de experiências entre pesquisadores de várias instituições.

RISCO DE Ii\,IAGEM:

. Nenhum risco de imagem foi detectado.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Fazer unr levantanteltto, col'n as equipes de pesquisadores, de conro esse evento foi avaliado
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20/I I/2020

Livro multidisciplinar "Probióticos e prebióticos: inovações e desafios" será lançado em

simnósio do ITAL com o IFRJ

Reportagem positiva publicada pelo site Gest Agro 360. O texto fala do lançamento, em

1.o de dezelnbro, de um livro que reúne o trabalho de dezenas de pesquisadores no campo dos

probióticos e prebióticos, Pesquisadores do ITAL participaram do projeto.

PONTOS POSITIVOS

'Interação de várias equipes de pesquisadores dos diversos órgãos vinculados à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento.

. Troca de experiências entre pesquisadores de várias instituições.

' Difusão do conhecimento e consolidação de pesquisas sobre probióticos e prebióticos e sLra

utilidade paru a saúde humana.

RISCO DE IMAGEM:

'Nenhum risco de imagem foi detectado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Preparar um novo infornrativo sobre o terna perto da data do lançarlento.
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24/1 I/2020

Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde é foco de ltroieto

interinstitucional aprovado pela Finen

Reportagem positiva publicada nos sites Investe São Paulo, 2A*Farma, Abeinftr,

Panorama Farrlacêutico, Pack On Line, Portal Information Managemetrt, Clube da

Enrbalagem, Abre News, Enrba¡rews (impresso - 22 de dezembro). ABC Repórter/São Caetano,

RD Repórter Diário Online/Santo André e Clique ABC/Mauá. O texto conta que o ITAL, as

Escolas Paulistas de Enfermagem e de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e o

Instituto Mauá de Tecnologia vão participar, ern conjunto, de um trabalho de pesquisa e

desenvolvirrrento de uma embalagenr autônoma inteligente para a cadeia fria de sistemas de

saúde, visando trazer segurallça aos processos críticos durante o transporte de órgãos. tecidos e

células para transplante. O projeto ficou em oitavo lugar entre os I I aprovados pela

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

PONTOS POSITIVOS:

' Interação de equipes de pesquisadores dos órgãos em busca de uma solução técnica para unl

probler-ua detectado no transporte de órgãos, tecidos e células para transplante.

. Troca de experiências entre pesqr"risadores de várias instituições.

. Projeto financiado pelo Ministério da Ciência, Teurologia e Inovação.

RISCO DB IN{AGBM:

' Terminado o prazo de 36 do financiaurento do projeto e não se chegar a nenhum resultado

prornissor.

. Desentendinrento entre as equipes envolvidas no projeto.

AÇÃO DE ASSESSORTA DE INiTPRENSA:

. Nenlrunra ação nromentânea da assessoria de inrprensa é ltecessária.
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30/1 t/2020

Covid-I9 e embalasens r)âra alimentos -2.o narte

Segunda parle de reportagem técnica publicada pela revista Enrbanews sobre o risco de

contanrinação de embalagerts durante a pandenria de covid 19. A reportagem cita a redução da

reciclagem no País por conta do risco de contágio para os trabalhadores do setor.

PONTOS POSITIVOS:

. Atuação dos pesquisadores do ITAL enr estudos que difìcultenr a propagação do novo

corolravírus pelas embalagens dos produtos aliurentícios.

RISCO DE IIVIAGEM:

, Nenhum risco de imagem f-oi detectado.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Nenhunra ação da assessoria de imprensa é necessária no momento.
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1.4.2.12 DBZBMBRO DE 2O2O

03/t 2/2020

Seminário on-line reúne institutos de pesquisa de São Paulo e startups

n

Reportagerl positiva publicada llos sites Notícias de Canrpinas, Beto Ribeiro

Repórter/Araras, Portal Radar/Cotia e Investe São Paulo. O texto detalha a progranração do 2.o

Serninário Ecossistema de Startups Inovadoras do Agronegócio e será realizado de 9 a I I de

dezembro. O evento é organizado pela Secretaria de Agricurltura e Abastecimento e vai contar

com pesquisadores do ITAL, de outros quatro institutos de pesquisa públicos e da Agência

Paulista de Tecrrologia dos Agronegócios. Será dividido em três eixos temáticos, cada un'r

representado enr unr dos dias de apresentações: tecnologia e inovação. sustentabilidade e

segurança alimentar. Ao todo, contará com l9 painéis temáticos. 96 palestrantes e 47 startups.

PONTOS POSITIVOS:

' Preocupação do ITAL e dos outros institutos de pesquisa enl desenvolver soh.rções para o

campo dentro dos rnodernos conceitos de sustentabilidade.

. Atuação dos pesquisadores do ITAL em pesquisas conjuutas cor.n outros institutos.

RISCO DE II\,IAGEM:

. Nenlrum risco à irnagenr do l1'AL foi detectado nesse texto

AÇAO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Mapear os equipamentos a ser usados na transmissão do senrinário on-lille pal'a garalltir que

não ocorrarn falhas que dificultem a participação dos inscritos.

. Preparar novos informa{ivos sobre o evento para distribuição aos veículos de comunicação

tnais perto da data de realização do senrinário.

Tem problema com¡rrar alimentos corn embalageln danificada?

Reportagern positiva produzida pelo site UOL Viva Bem e republicada pelo site Central

de Notícias. O texto descreve problenras do dia a dia conr a conlpra de ernbalagens danificadas

e sells riscos à saúde, colrr entrevistas cclrn especialistas no assunto, entre eles pesquisadores do .
ITAL. \i
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Para a pesquisadora Renata Galvão Cintra, profèssora do Departarnento de Ciências

Hurnanas e Ciências da Nutrição e Alimentação da Unesp. a embalagem pode perder sua função

principal, que é proteger contra agentes externos e garantir a segurança e a qualidade do

alirnento eurbalado, engarrafado ou enlatado.

Já para os pesquisadores do ITAL, o problema varia de embalagem para erlbalagen'r,

dependendo do produto r¡tilizado. Assim cor'ìro ocorre corn as embalagens de papelão, pequenos

arnassados podern não expor o aliniento aos conlpostos químicos qne constituem a estrutura

lnetálica da lata. Para evitar contaminações, a indústria aplica uma camada de verniz ou esmalte

específìco, cuia finção é isolar o nretal, de rlrodo que ele não passe para o alinrento.

A reportagernfez bastante sucesso no site do UOL, tendo sido clicada por nrilhares de

pessoas elrr todo o País.

PONTOS POSITIVOS:

. Participação dos pesquisadores do ITAL em repofiagern de destaque sobre o uso adequado

de errrbalagens, atestando o bonl traballio realizado pelo instituto neste setor.

. Divulgação dos estudos do ITAL na grande rnídia.

RISCO DE II\{AGEM:

. Posição do ITAL ern def.esa dos fàbricantes de embalagenr pode gerar algurna controvérsia

entre os leitores.

AÇÃO DE ASSBSSORIA DE IMPRENSA:

' Monitoral'a repercussão da reportagem, através dos conrelrtários dos leitores, pala avaliar se

algurna ação ou esclarecimento se fàz necessário.
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09/t 2/2020

Comecam discussões sobre resulamentacão de nrodutos à base de vesetais no Brasil

Reportagem neutra publicada nos siles Datagro e Guia Lat. Faz o balanço de unr

encorltro prortrovido pelo Ministério da Agricultura para discutir a regulamentação do segmento

de produtos à base de vegetais (¡tlunt based). O ITAL participou do v,orksholt apenas conlo

convidado.

PONTOS POSITIVOS:

. Participação de representantes do ITAL enr serninár'io para regularnentar novo segr-nento

ligado ao agronegócio.

RISCO DE IN,IAGBM:

' Nenhum risco à imagern do ITAL f'oi detectado nesse texto.

AÇÃO DE ASSESSORIA DB IMPRENSA:

'Nenhuma ação é necessária neste nromento.

Tem início amanhã,9, um dos maiores eventos do ano

voltados ao emDreendedorismo no asro

Repor'lagenl positiva publicada no site Investe São Paulo. O texto aborda o início do 2.o

Seminário Ecossisterna de Starlups Inovadoras do Agronegócio, a ser realizado de 9 a I I de

dezenrbro. O evento é organizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e vai conlar

cont pesquisadores do ITA[-. de outros quatro institutos de pesquisa púrblicos e da Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Será abefio pelo secletário de Agricultura do Estado.

Gustavo .lunqueira.

PONTOS POSITIVOS:

. Preocupação do ITAL e dos outros institutos de pesquisa eur desenvolver soluções para

carnpo dentro dos lnodernos conceilos de sustentabilidade.

. Atuação dos pesquisadores do ITAL eur trabalhos conjuntos coul outros institutos.

RISCO DE II\,IAGEI\4:

'Nenhunr risco à inragenr do ITAL fbi detectado nesse texto.
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AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Mapear os equipamentos a ser usados na tralrsmissão durante o senlinário on-line para

gararrtir que não ocorram fallias que dificulterrr a participação dos inscritos.
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I t/r2/2020

ITAL divulsa edital do Processo Seletivo 2021para mestrado

enl ciência e tecnologia de alimentos

Reportagem negativa por ter sido publicada no site Avicultura Industrial Online/ltu fbra

do prazo para inscrição dos candidatos. A ideia era divulgar o curso de mestrado enr ciência e

tecnologia de alimentos do Prograrra de Pós-Gradr"ração do ITA[,. nlas as inscrições se

encerraralll enr outubro e o texto só foi publicado no dia 12 de dezenlbro.

PONTOS POSITIVOS:

. Divulgação do curso de mestrado do I'I'AL, só que o {enrpo da publicação foi errado.

RISCO DE IN,IAGEM:

. Reportagem pode causar interesse er-n vários jovens pesquisadores, nlas fì'ustração pelo

prazo ter terrninado.

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

' Procurar o site Avicultura Industrial Online para entender o motivo dessa publicação fbra de

época.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP pesquisa produção de palmito para

amDliar oÌrções no mercado

Reporlagem positiva publicada nos siles Agroplannig e Que Gostoso! O texto fala de

unr pro.ieto do lnstituto Agronônrico de Canrpinas (lAC). em parceria con-r o I1'AL e conr o Polo

Vale do Ribeira. para estudar nrais unra palmeira para produção de palnrito. O IAC está

avaliando quatro espécies do gênero Rol,stonea, unra delas é a palnteira imperial. tnuito

conlrecida como espécie ornanrental. Espera-se disponibilizar ao mercado de palnritos nrais

urrra opção de corrsurno. A primeira colheita será feita na nretade de 2021.

PONTOS POSITI\/OS:

. Trabalho de pesquisa desenvolvido ern coniunto por r,ários institutos. rnostrando sinergia

. Busca de alternativas de produção para a.iudar na renda do hornenr do campo.

' Preservação de espécies eln risco de extinção exploradas ilegalmente para a retirada do

pahnito.
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RISCO DE INIAGEM:

. Nenhurn risco de imagern foi associado a essa reportagenr.

AÇÂO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanliar o trabalho dos pesquisadores, informando ao público cada etapa vencida da

pesquisa e os resultados positivos do projeto.
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l4/t 2/2020

Reportagem positiva publicada pelo site Clube da Entbalagent. Texto produzido pela

Assessoria de Imprensa do ITAL que infornia que o instituto abriu inscrições, até 30 de

dezembro, para os interessados em participar do processo seletivo de uma bolsa jovem

pesquisador para atuar por quatro anos en1 pro.ieto de pesquisa relacionado a contaminantes

químicos de alirnentos decorrentes da nrigração a partir de nrateriais de enrbalagem.

PONTOS POSITIVOS:

. A reportagenr rnostra a importância do ITAL no cenário da pesquisa nacional, buscando.

sempre, profissionais do urais alto gabarito para ingressar em seus quadros.

. O texto destaca, ainda, o conrpromisso do ITAL enl marìter os profissionais que atuam no

instituto cada vez mais capacitados.

RISCO DE IMAGEM:

. A divulgação restrita da vaga e as inúmeras exigências do edital podern fazer corn que o

número de concorrentes seja pequeno olr, na pior das hipóteses, que ninguém se interesse enl

participar do processo. Isso poderia denotar urn desprestígio do ITAL.

AÇAO DE ASSESSORTA DE TMPRENSA:

. Aconrpanhar o andanrento das inscrições e reforçar a divulgação do processo seletivo até o

encerran'ìento do prazo.
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I 6/1 2/2020

Confira estudos sobre biscoitos. iogurtes e sucos industrializados realizados Delo ITAL

Reportagem negativa por ter sido publicada no site 2A+Alinlelrtos tardiantente. O texto.

divulgado pela Assessoria de Imprensa do ITAL, se refèria a atividades realizadas em outubro.

PONTOS POSITIVOS

. Divulgação de atividades do IT'AL para os segmentos de biscoito, iogurtes e sucos

industrializados, só que o tempo da publicação foi errado.

RISCO DE TI\{AGEM:

. Reportagem pode calrsar interesse sobre o terna, nras frustração por ter sido publicada f-ora

de época.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Entender, junto ao site 2A+Alimerltos, o motivo dessa publicação fora de época.
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24/I 2/2020

Fórunl dos leitores

Carta de utrr leitor publicada no jornal O Estado de S. Paulo conr elogios ao desenrpenho

e à qualidade dos institutos de pesquisa paulistas. incluindo o ITAL. O texto cobra tanrbénr unla

melhor renruneração e um plano de carreira para os pesquisadores, corrigilrdo as distorções que

existenr atualmente. Na avaliação da Anima2l, apesar do elogio, a publicação deve ser

considerada neutra.

PONTOS POSITIVOS:

. Elogio do desempenlio dos pesquisadores do ITAL durante a pandemia.

RISCO DE IMAGEM:

. Carta do leitor coloca enr discussão distorções na rernlrneração dos pesquisadores das várias

instituições e a falta de urn plano de carreira.

AÇAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Inf'onnar a direção do ITAL sobre a opinião do leitor Alexander George Razook.

Plataforma Biotecnológica de Insredientes Saudáveis liderada

pelo ITAL é aprovada pela Fa¡resrr

Reportagem positiva publicada pelos sites Arnanhecer da Notícia e Dalagro. O texto

corlrenlol'a a aprovação, pela Fapesp. de urna linha de filtancianrento público-privado para o

pro.ieto da Platafonna Biolecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis (PBIS). que ficará

sediada nas irtstalações do ITAL. O valor do investinrento se aproxinra dos R$ 7 nlilhões e vai

pernritir a inlegração dos sisternas produtivos e a aplicação de processos biotecnológicos

sustentáveis para produção de alinlenlos usando matérias-prilrras nacionais e aproveitando

subprodutos da agroindúrstria. O projeto está alinhado aos ob.ietivos de desenvolvinrento

sustentável da Organização das Nações Unidas (ONtJ) e vai contar conr a parlicipação não só

de pesquisadores do ITAL conlo de oulras instituições púrblicas paulistas.

PONTOS POSITIVOS:

. Aprovação de verba para o fìnatrciarnento de um dos nrais irrrportantes pro.jetos de

agricultura sustentável em andamento no País.
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' Destaque para o noure do ITAL como uln dos principais responsáveis pelo desenvolvil-nellto

desse projeto.

RISCO DE II\,IAGEM:

' Falhas na implarttação do projeto e na litreração de recursos que possam pôr enr risco a

viabilidade da platafbn-na e, por consequência, a imagern do ITAL.

AÇÃO DB ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Acompanlrar, passo a passo, o desenvolvinrento do projeto e informar cada efapa vencida.
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29/I 2/2020

Investimentos em canital humano traz crescimento da nrodutividade

Reportageni positiva publicada no site Avicultura Industrial Online/ltu. O texto cita um

estudo liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo que nrostra os efeitos dos

investirnentos ern capital humano r1a agropecuária do Estado de São Paulo. Cada R$ I aplicado

enr pesquisa e desenvolvimeuto, educação superiol e extelrsão rural resultou en1 unl retorno de

R$ l2 para a economia paulista, por nreio de crescinrento da produtividade. Enl relação aos

recursos aplicados pelos institutos estaduais dedicados à pesquisa enr agricultlu'a, conlo o ITAL,

o Agronônrico de Campirtas e as unidades par"rlistas da Enrbrapa, o retorno econônrico f'oi ainda

tttaior, de R$ 20 por real aplicado. Para investi¡rrentos em extensão rural. que levanr assistência

e inf'ornrações técnicas aos produtores, o retorno por real executado foi de R$ I l. Nota-se,

portanto, a inrportâucia do investinrento cadavez nraior elll ciência.

PONTOS POSITIVOS:

. Pesquisa mostra a importância do investinrento em ciência e selt retorno financeiro paîa a

sociedade.

- Retorno financeiro das pesqLrisas do ITAL é superior ao da média geral.

RISCO DE II\{AGEM:

. Nenhurrr risco à inragem do ITAL f'oi detectado.

AÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA:

. Divulgar a pesquisa liderada pela USP a finr de nrostlar a importância do investimeltto enr

pescluisa científica voltada para o canrpo.

. Produzir n¡aterial infbnnativo colll ca"r¿.r relativos a pesquisas realizadas por profissionais

do ITA[, que conlproverlr essa teoria.
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NOTICIAS NAO RELACIONADAS DIRETAMENTE AO ITAL

'SP monitol'a I.'suslreita de coronavírus no Interior e lanca nlano de continsência

Irrrplesso - O Dia de Marília 3110112020

. RB muda tática contra Palmeiras

Inrpresso - Folha da Região/Araçatuba 0210212020

. Bom Prato de São Bernardo ultranassa marcâ de 600 mil refeicões servidas

Web - RB Repórter On-Line/ Santo Andr'é 0610212020

. Com fortes influências iamaicanas e particinação internacional. MicroDub lanca EP

"O PiÞa"

Web - Agita Ih!/Sorocaba 2A10212020

. Nizan Guanaes

Inrpresso - Folha de S. Paulo - São Paulo 2410312020

. BATB BOLA

Irrrpresso - lnterior Penápolis -22104DA20

. Líderes de Vendas

Irrrpresso - Super-liiper (Abras) - 3010412020

. Cotno a ârea de PD&I nocle melhorar a nerforrnance da nroducão de acúcal'^ etanol e

energia? A resposta será dada em rvebinar

Web - Gest Agro 360 - 1410712020
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. SP muda critério de ocupação de UTIs e facilita mudança de fase em reabertura

Irrrpresso - O Estado de S. Paulo - 2810712020

Estunro: o oue a vítima deve fazer nara realizar oueixa. auais são as r)rovas e oual a

penalização Dara o crilne?

Welr - Amanhecer da Notícia - 0310912020

Brasil ex¡rorta primeira cargâ de melão Dara China

Web - EAE Máquinas - 2510912020

9 chás que dão disposicão e podem substituir o café

Web - UOL Notícias - 2610912020

Mudancas e imnactos nrovocados nela nandemia na cadeia do triso

Web - EAE Máquinas - 1911012020

Correio do Leitor

Irrrpresso - Correio Popular - 2011012020

Proieto clo lnstituto Biolósico muda a realidacle de Dequenos lrrodutores de leite do Vale

Histórico do Rio Paraíba

Web - Guia Lat - l0/l I 12020

Caminhos do Agro - Sequranca. Þesquisa e invesfimento em tecnoloqia são

fundamentais para a sustentabilidade da cadeia da olericultura

Web - Gest Agro 360 - 27 ll I12020
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NEI Ton Five 202012021 - O mais imnortante Rankins Nacional de F ornecedores

Industriais!

lnrpresso - NEI - Noticiário de Equipamentos Industriais - 3011112020

Anresentacões nresenciais com núblico

Irnpresso - Concerto São Paulo - 0311212020
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