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São Paulo, 04 de agosto de 2021

À

COMISSÃO ruLGADORA DA LICITAÇÄO

SECRETARIA DE GOVERNO _ UNIDADE DE COMUNICAÇÄO

PROPOSTA TÉCNICA

Concorrênc ia n" 0 5 I 202I

Processo SEGOV - PRC - 2021100706

In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 01.091 .6361000 I -66

Inscrição estadual: isenta

Inscrição municipal: 244992-0

A In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda tem a honra de

apresentar proposta técnica para a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa pàra o

atendimento às necessidades relacionadas ao campo funcional da Secretaria Estadual de

Agricultura e Abastecimento de São Paulo, conforme edital de concorrência n" 0512021 e

SCUS ANEXOS

Cordialmente,

oÅ'-<
vel Legal: Ariadne Gasparini Pedroso

cPF 056.515.098-79

In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 0t.097 .6361000 I -66

InPress l*o"e"tl[l¡ g¿
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INSTRUMENTO PARTTCULAR DE ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

rN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçAO ESTRATÉGICA LTDA.

(29e Ateração)

cN PJIM E 0L.097 .636 1000 X-66

NrRE 35.213.622.25t

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo qualificados;

(a) tN pRESS PARTICIPAçÖES S.4., sociedade anônima fechada, constituída e existente de

acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob no

1L.418.214/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do

Estado de Säo Paulo -JUCESP sob NIRE n' 35.300.464.796, com sede no Município de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, ne 270,7e Andar - Parte A, CEP 054L3-909,

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada nos termos do seu

estatuto social por sua diretora CRISTINA MORETTI, brasileira, casada sob o regime de separação

de bens, jornalista, portadora da cédula de identidade RG ne 04.82L.3tL-O/ltP/RJ, insrita no

CPFIME sob o ne 765.53L,597-34, residente e domiciliada no Município do Rio deJaneiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon, CEP 22.450-

001;

(b) CR|STINA MORETTI, brasileira, casada sob o regime de separaçäo de bens, jornalista,

portadora da cédula de identidade R.G. ns 04.82t.3]-L-O/ltPlRJ, inscrita no CPF/ME sob o ne

765.531.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon, CEP 22.450-00L;

(c) HUGO DE VASCONCELOS GODINHO, brasileiro, casado sob o regime de separaçäo de bens,

administrador, portador da cédula de identidade R,G. ne 011.696.581.-5/lFP/RJ, inscrito no

CPF/ME sob o ne 055.371-.487-22, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Rua Maria Quitéria, n'90, apto' 501, lpanema, CEP 22.4L0-440;

(d) LUCAS MORETTI GODINHO, brasileiro, jornalista, solteiro, nascido em0t/02/1989,

da cédula de identidade RG ne 2A.267.324-0 IFP/RJ, inscrito no CPFIME sob ne L34.970.527

residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja na Av

Visconde de Albuquerque ne 333, apto. 204, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 2

ato representado por Cristina Moretti, acima qualificada, nos termos da pro

L9 de abril de 2016;

(e) MARIA JoSÉ MORETTI, brasileira, divorciada, aposentada, po

R.G. ne 04923885-0/ltP/Rl, inscrita no CPF/ME sob n" 269.7

no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

apto. 20L, Leblon, CEP 22.441-t2A;

Ëste docurnenio foi assinado digitalrnente por Nina De Vasconcelos Godinho
Jose

De Almeida Gomes, Alexanclre Gomes Sansana e Cr¡stina
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{f) NINA DE VASCONCELOS GODINHO GOLDBERG, brasileira, casada sob o regime de separação

de bens, profissional de marketing, portadora da cédula de identidade R.G. nc LL.697.64t-

6/ltP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o ne 056.Aß.287-24, residente e domiciliada no Município do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, n'2.244, apto.802, CEP

22.411-072;

(g) VINICIUS TRALDI DOS SANTOS, brasileiro, jornalista, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens, portador da cédula de identidade RG ns 20,135.849-9 SSP/SP, inscrito no

CPF/ME sob ne t73.243.388-79, residente e domiciliado na Rua Chico Pontes ne 589, apto. 101

Vila Guilherme, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02067-001, neste ato

representado por Cristina Moretti, acima qualificada, nos termos da procuração datada de 14

de janeiro de 20L9.

(h) ALEXANDRE COSTÀ brasileiro, jornalista, convivente em regime de união estável, portador

da cédula de identidade RG ne t9.285.344-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob ne 129.621.038-39,

residente e domiciliado na Rua Artur de Azevedo ne 1583 apto. 31, no Município de São Paulo,

Estado de São Paulo, CEP: 05404-014, neste ato representado por Cristina Moretti, acima

qualificada, nos termos da procuração datada de 06 de fevereiro de 2020;

E de outro lado como sócia admitida

(i) ELISANGELA RODRIGUES ALMEIDA, brasileira, contadora, solteira, portadora da cédufa de

identidade RG n'65.315.679-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n" 073.695.007-99, residente e

domiciliada a Av. Pavão, n" 389, aplo!2t,lndianópolis, no Município de São Paulo, Estado de

Säo Paulo, CEP: 04516-010.

Os sócios e a sócia admitida da lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMU

ESTRATÉG¡CA LTDA., sociedade empresarial limitada constituída e existente de acordo

leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 01.097.636/000 L-66, com

sede no Município de Säo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua HenriqueSchaumann,ne2T0,

Andar - Parte A e 4s Andar- Parte A, CEP 05413-909, com seus atos constitutivos e última alteração

do Contrato Social devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Säo Paulo -

JUCESP sob o NIRE 35.2L3.622.253 ("Socíedade"), têm entre si, justo e por

unanimidade e sem reseruas, alteraro Contrato Sgcialda Sociedade, mediante as segu

e condiçöes:

1. A sócia ln Press Participaçöes S.4., acima qualificada, neste

admitida ELISANGELA RODRIGUES ALMEIDA, a tÍtulo oneroso,

de RS 1,00 (um real), perfazendo o montante de RS 1,00

Ëste documento foi assinado dig¡talmente por Nina De Vasconcelos Godinho
Jose

De Almeida Gomes, Alexandre Gomes Sansana e Cristina Moretti.
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29q AlrrnnçÃo DO CoNTRATO SOcru oe IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E CoMUNIcAçÃo ESTRATÉGICA LTDA.

corrente, pelo que os demais sócios outorgam recíproca e irretratável qu¡tação, inclusive com

relação ao seu direito de preferência sobre a quota alienada e transferida a sócia ora admitida

ETISANGELA RODRIGUES ALMEIDA, concordando, de forma irrevogável e irretratável, com a

cessão e transferência da quota aqui real¡zada e efetiva,

2. Em razão das deliberações acima mencionadas, os sócios decidem por unanimidade alterar a

cláusula "lll- Contrato Social" do contrato socialda Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte

nova redação:

III - CAPITAL SOCIAL

Cldusulo 4s: O copitøl social do Sociedade, totalmente subscrito e inteqralizado neste ato em

moeda corrente nocionql é de R53,003.000 00 (três milhões e três mil reois). dividido em

3.003.000 (três milhões e três milt quotas. com valor nominol unitdrio de R51.00 fum real) cado.

assim distribuídos entre os sócios:

(al À sócia ln Press Pqrtícipacões 5.A., cobem 3,002.992 (três milhões. duos mil. novecentos e

noventa e duas] quotas, de valor unitório de R57.00 fum reqll cadq, perfazendq o qlontonte de

R53.002.992.00 (três milhões. dois mil, novecentos e novento e dois reoisl:

þ) À sócio Cristina Moretti. cobe L fuma) quota. de valor unitórío de RSL,0O (um reail,
perfozendo o montonte de R5L.00 (um reoll:

k) Ao sócio Huao deVqsconcelos Godinho, cabe 7 (umql quota. de valor unitdrio de R57.00 fum

reoü, oerfazendo o montante de R57.00 fum reol):

perfozendo o montqnte de RS 1..00 fum reol

perfozendo o montønte de R5L.00 (um real't:

R51,00 (um reall. perfazendo o montante de R5L.00 (um reall:
(ht Ao sócio Vinicius Troldi dos Santos cobe 7 {umol auota de volor unitórìo de RS 7 00 fum reolt

perfozendo o montonte de RS 7.00 (um reol): e

o montdnte de Rs L 00 (um real);

perfozendo o montonte de R5L.00 (um reqll.

3. Os sócios, neste ato, resolvem, alterar o endereço da sede

Paulo, Estado de São Paulo, passando da Rua Henrique Schau

Este documento foi assinaclo digitalmente por Nina De Vasconcelos Godinho
Jose
Godin De Almeida Gonres, Alexandre Gomes Sansana e
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29! ALTERAçÃo Do CoNTRATo SocIeI o¡ IN PREss AssEssoRIA DE IMPRENSA E CoIT¡uI.IICIçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

Andar - Parte A, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 0541.3-909 para Rua Henrique

Schaumann, ne 270, 6e Andar - Parte A, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP

05413-909.

2. Ê.m razão das deliberaçöes acima mencionadas, os sócios decidem por unanim¡dade alterar a

Cláusula 1E do contrato soc¡al da Sociedade, que passará a vigorar com a segu¡nte nova redação:

Cláusula 7g A emoresa constitui-se em uma sociedade empresória limitodo. sob a denominacão

de tN PRESS ASSESSOR/,A DE //MPRENSA E COMIJNTCACÃO ESTRATÉG|CA LTDA, com sede nd

Ruo Henrique Schaumann. ne 270. 6e Andar - Porte A. Phheiros, CEP 05473-909. Município de

São Poulo, Estodo de São Poulo.

3. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas e o Contrato Social, depois de

consolidado com as alterações indicadas ac¡ma, passa a vigorar com a segu¡nte nova redação:

CONTRATO SOCIAL

rN PRESS ASSESSORTA DE TMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉG|CA LTDA.

cN PJIME 01 .097.636 /0001-66
NlRE 3s.213.622.253

I. DENOMINAçÃO, PRAZO DE DURAçÃO, SEDE, FORO, FILIAIS

Cláusula ls A empresa constitu¡-se em uma sociedade empresária limitada, sob a denomi

de tN pRESS ASSESSORTA DE TMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉGICA LTDA., com sed

Rua Henrique Schaumann, ne 270,6s Andar - Parte A, Pinheiros, CEP 054L3-909, Mun

São Paulo, Estado de São Paulo.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade mantém as seguintes filiais:

¡ Filial Rio de Janeiro: Rua Voluntários da Pátria, n" 89, Sala 501, Parte 01, Botafogo, Cidade

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22,270-00A e

e Filial Brasília: SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, sala 923,

Distrito Federal, CEP 7A322-9t5.

Edifício Brasil Brasília,

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá, a critério e por deliberação dos

instalar e extinguir filiais, agências, escritórios em qualquer ponto

Exterior.

Este documento foi assinaclo digitalnlente por N¡na De Vasconcelos Godinho Goldberg,
Jose
Gociin De Almeida Gomes, Alexandre Gomes Sansana e Moretti.
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29¡ ALTERAçÃo Do CoNTRATo SocIAL DE IN PRESS AssEssoRIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

Cláusula 2e: O prazo de duração da Sociedade é ¡ndeterminado.

il - oBJETO SOCtAt

Cláusula 3¡: A Sociedade tem por objeto social:

a) A prestação de serviços de comunicaçäo corporativa, tais como: (i) assessoria de

imprensa; (ii) comunicação interna; (iii) produção de conteúdo para míd¡as impressa, eletrôn¡ca

e digital; {iv) treinamentos de porta-vozes para relacionamento com ¡mprensa e públicos de

relacionamento dos clientes; (v) desenvolvimento de po.líticas de cornunicação; e (vi) serviços

de clipping impresso, eletrônico e digital;

b) A prestação de serviços para gerenciamento de crises, a saber: (i) planejamento pré-

crise; (ii) estratég¡as de gerenciamento de crise; (iii) monitoramento na mídia; e (iv)treinamento

de porta-vozes;

c) A prestação de serviços de produçäo de relatórios analíticos, tais como: (i) auditoria de

imagem; (ii) desempenho na mídia; (iii) relatórios setor¡ais; e (iv) serviços de pesquisa de

comunicação e imagem;

d) A prestação de serviços de agenciamento de publicidade, usando a produção e veiculaçâo de
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peças publicitárias e publieditoriais em veículos de comunicação;

e) Consultoria de estruturação de departamentos de comunicação;

f) Consultoria e implementação de estratégias em comunicação digital; e

g) A participação em outras sociedades como sócia cotista ou acionista.

III . CAPITAL SOCIAL

Cláusula 43: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato em

moeda corrente nacional é de R$3.003.000,00 (três milhões e três mil reais), dividido em

3,003.000 (três milhöes e três mil) quotas, com valor nominal unitário de RS1,00 (um real) cada,

assim distribuídas entre os sócios;

(a) À sócia ln Press Participaçöes S.4., cabem 3.002.992 (três milhões, duas mil, novecentas e

noventa e duas) quotas, de valor unitário de R$L,00 (um real) cada, perfazendo o m de

RS3,002.992,00 (três milhöes, dois mil, novecentos e noventa e dois reais);

(b) À sócia Cristina Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de

perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(c) Ao sócio Hugo de Vasconcelos Godinho, cabe 1 (uma) quota, de valor unitá

real), perfazendo o montante de R51,00 (um real);

(d) Ao sócio Lucas Moretti Godinho, cabe 1(uma) quota, de valor

Este documento foi assinado digitalnrente por Nina De Vasconcelos Godinho Goldberg
Jose
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perfazendo o montante de R$ 1,00 {um real

(e) À sócia Maria José Moretti, cabe 1 (urna) quota, de valor un¡tár¡o de RS1.,OO (um real),

perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(f) À sócia Nina de Vasconcelos Godinho Goldberg cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de

RS1,00 (um real), perfazendo o montante de R$1,00 (um real);

(h) Ao sócio Vinicius Traldi dos Santos, cabe 1 (uma) quota, de valor un¡tário de RS 1,00 (um real),

perfazendo o montante de R$ 1,00 (um real); e

(i)Ao sócio Alexandre Costa, cabe 1 (uma) quota, de valor un¡tár¡o de R$ 1,00 (um real), perfazendo

o montante de Rs 1,00 (um real);

ü)À sócia Elisangela Rodrigues Almeida cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de RS1,00 (um real),

perfazendo o montante de R$1,00 (um real).

rv - ADMTNTSTRAçÃO DA SOCTEDADE

Cláusula 53: A administração da sociedade será exercida por um ou mais administradores, sócios

ou näo, que seräo nomeados por prazo indeterminado.

Parágrafo Primeiro: Neste ato é nomeada como administradora da Sociedade a sóc¡a CRISTINA

MORETTI, brasileira, jornalista, casada sob o regime da separação obrigatória de bens, portadora

da cédula de identidade R.G. ne 04.821.3L1-0-lFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob ne 765.531.597-

34, residente e domiciliada na Capital do Estado de Rio de Janeiro, na Av. Visconde de

Albuquerque, 333 - apto. 204 - Leblon, CEP 22450-001, que terá as atribuições e os poderes

conferidos por lei, podendo, para tanto, promover e praticar sozinha e independente

anuência de outros sócios todos e quaisquer atos que envolvam responsabilidades, di

obrigações para a Sociedade, inclusive compra, alienação ou oneração de bens móveis e

do ativo fixo, observadas as disposiçöes desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: Os administradores podem outorgar procuraçöes em nome da Sociedade.

Todavia, as procuraçöes deverão mencionar expressa e especificamente os poderes por ela

conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais e/ou procedimento administrativos,

deverão conter prazo de vigência limitado a 24 meses

Parágrafo Terceiro: Ficam expressamente vedados, sendo nulos e não gera

relação à sociedade, quaisquer atos de seus sócios, administradores, procurado

ou prepostos, que a envolvam em qualquer obrigação relativa a transaçöes

objetivo social, tais como a prestaçäo de fiança, aval ou qualquer o

terceiros.

Este documento foì assinado digitalmente por Nina De Vasconcelos Godi¡rho Goldberg, Maria
Jose

De Alr¡eida Gomes. Alexandre Gomes Sansanâ e Cr¡stina Moretti.
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Parágralo Quarto: A remuneração dos administradores será fixada por del¡beração dos sócios

representantes da maioria do capital soc¡al e será levada à conta de despesas gerais da

sociedade.

Parágrafo Quinto: Os administradores poderão ser destituídos a qualquer tempo, observados

os quóruns e formalidades estabelecidos na legislação aplicável.

v - ExERCfCtO SOCTAL E DEMONSTRAçÕES FTNANCETRAS

Cláusula 5e: O exercício social inicia-se em le (pr¡meiro) de janeiro e encerra-se em 3i. (trinta e

um) de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo Balanço e Demonstrações

Financeiras.

Parágrafo Primeiro: Serão obrigatoriamente levantados balanços e demonstraçöes financeiras

intermediárias nos meses de julho e janeiro de cada ano, relativas aos resultados dos seis meses

anteriores. Na hipótese de apuração de lucros no referido período, serão obrigatoriamente

distribuídos aos sócios 25o/o do lucro líquido e o restante terá a destinação determinada pelos

sócios representantes da maioria do capitalsocial.

Parágrafo Segundo: Os sócios representantes da maioria do capital poderão deliberar pela

apresentação de balanços e demonstraçöes financeiras referentes a períodos inferiores a LBO

(cento e oitenta) dias, para distribuição de lucros e dividendos referentes aos respectivos

períodos.

Parágrafo Terceiro: Os lucros serão distribuídos aos sócios sempre proporcionalmente,

quando a maioria do capital social deliberar pela distribuição de lucros despro
participações societárias de cada sócio na Sociedade.

VI . CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula 73: As quotas da sociedade não poderão ser cedidas ou transferidas

expresso consentimento dos outros sócios, que terão preferência para a

igualdade de condiçöes. Na hipótese de um sócio pretender ceder e transfe

deverá comunicar sua intenção, com a antecedência mínima de 90 (n

nome do pretendente à sua aquisição, o preço e as condiçöes da

Este docurrento foi assinado digitâlrnente por Nina De Vasconcelos God berg,
Jose

De Almeida Gomes, Alexandre Gomes Sansana e
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Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios exercer o direito de preferência que ora lhes é
assegurado, o sócio poderá ceder as suas quotas, observada a proposta original.

vn - FALEctMENTo, TNTERDTçÃo, FALÊNcIA,lrusot-vÊrucle e exclusÃo or sóclo

Cláusula 8!: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, insolvência, falência,

concordata ou exclusão de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes, a

não ser que os sócios representantes da maioria do capital deliberem por sua liquidação. Os

sócios eventualmente nas condiçöes retro mencionadas, ou os herdeiros do sócio falecido,

receberão seus haveres, observadas as seguintes regras:.

(a) a apuração dos haveres do sócio falecido, interdito, insolvente, falido, concordatário ou

excluído será feita com base em balanço especial levantado na data do evento;

(b) o valor do reembolso de cada quota será determinado pela divisão do patrimônio líquido

corrigido monetariamente, na data do balanço especial, pelo número de quotas em circulação;
(c) os haveres do sócio apurados conforme o acima disposto seräo pagos a seus herdeiros ou

sucessores, em até 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas, sem juros ou correçäo

monetária, vencendo-se a primeíra delas 90 (noventa) dias após a data do Balanço Especial.

vril - EXCLUSÃO Oe SóC|O

Clausula 9e: Os sócios representantes da maioria do capital poderäo deliberar pela exclusão de

sócio que coloque em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável

gravidade, por justa causa,

acusado nos termos da Cláus

disposto na Cláusula Oitava.

em reunião especialmente convocada, cientificando-se o

ula Décima Primeíra para preparação de sua defesa, obse o

¡x - LTQUTDAçÃO DA SOCTEDADE

Cláusula 103: A sociedade será dissolvida e liquidada nas hipóteses e de acordo com as

disposições estabelecidas na legislação

x - DELTBERAçÖES SOCTATS

Cláusula 113: Todas as deliberaçöes de sócios previstas neste Cont

aplicável serão tomadas em Reuniöes de Sócios, convocadas

Ëste documento foi assinado dígitalmente por N¡nâ De Vasconcelos
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De Almeida Gomes, Alexandre Gomes Sansana e
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notificação prévia e escr¡ta de 3 (três) dias úteis, especificando-se a ordem do dia, encaminhada
por qualquer me¡o de comunicação que emita confirmação de recebimento.

Parágrafo Primeiro: As reuniões de sócios serão mant¡das sempre que necessário, näo sendo

obrigatória sua realização em períodos determinados.

Parágrafo Segundo: Dispensar-se-ão as formalidades de convocação prev¡stas no caput desta

cláusula sempre que todos os sócios comparecerem ou se declarem, por escr¡to, clentes do local,

data, hora e ordem do dia da respectiva reunião de sócios.

Parágrafo Terceiro: As reuniões de sócios poderão ser validamente real¡zadas mediante a

presença dos sócios representantes da maioria do capital social da Sociedade, observados, para

as deliberaçöes, quando aplicáveis, os quóruns mínimos específ¡cos estabelecidos no presente

ou na legislação aplicável,

Parágrafo Quarto: Dependerão de deliberação dos sócios representantes da maioria do capital

socialos atos que importem em:

(a) participação em sociedades de qualquer natureza, bem como a cessão, venda e oneração

dessa participação; e

(b) celebração ou alteração de contratos/ acordos, entendimentos ou transaçöes entre a

sociedade e os sócios, ou pessoas/ físicas ou jurídicas, que, direta ou indiretamente, vierem a
participar de seu cap¡talsocial.

Parágrafo Quinto: A prática dos atos abaixo listados, pelos administradores ou procura

agindo em nome da Sociedade, dependerá da prévia autorização por escrito da sócia da

Participaçöes S.A.:

(i) a venda, locação ou outra forma de alienaçâo de todos ou substancialmente os

ativos ou negócios da Sociedade;

(ii) a adoçäo de qualquer linha de negócios não relacionados ao objeto soc¡al da

{íii) (a) a aquisição ou alienação pela Sociedade de quaisquer valores mo

quotas, ativos ou negócios de outra pessoa ou entidade, ou (b) qualquer investi

corporativos em, ou empréstimo de fundos corporativos para, outra pessoa ou

(iv) (a) a emissão de qualquer tipo de dívida para ou pela Sociedade

do orçamento anual da Sociedade aprovado pelos sócios da

"Orçamento Aprovado"), ou (b) a emissão ou alienação de ações, q

Ëste documento foi assinado digitalmente por Nina De Vasconcelos Godinho Goldberg,
Jose

De Almeida Gornes, Alexandre Gomes Sansana e
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ou valores mobiliários da Sociedade ou opções, garantias ou obrigações conversíveis ou

permutáveis por tais açöes, guotas, part¡cipações societár¡as ou valores mobiliários, incluindo,

sem limitação, a funcionários, Diretores, Conselheiros ou consultores;

(v) a concessão de quaisquer garantias pela Sociedade em favor de terceiros ou de

su bsidiárias;

(vi) a celebração de qualquer acordo no que diz respeito ao licenciamento do nome

empresar¡al ou de qualquer marca ou direito de propriedade intelectual de propriedade da

Sociedade;

(v¡i) a cr¡ação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Sociedade, exceto por ônus

que (x) surjam no curso normal dos negócios ou que sejam impostos pela legislação aplicável, e

(y) que não afetem materialmente a propriedade, o uso, ou o valor de qualquer ativo da

Sociedade;

(viii) qualquer mudança de prática contábil, exceto se exigido pelos princípios contábeis

geralmente aceitos e aplicados no Brasil;

(¡xi a operação da Sociedade de forma inconsistente ou em desconformidade com o

Orçamento Aprovado então vigente;

(x) a participação em qualquer transação fora do curso normal dos negócios;

(xi) a aprovação ou alteração de qualquer plano de bonificação, plano de outorga de

participação societária, plano de incentivo ou outro plano de outorga de benefícios (que não

esteja previsto no fora do Orçamento Aprovado);

(xii) a criação de qualquer subsidiária pela Sociedade;

(xiii) qualquer modificação ou alteração a qualquer remuneração paga pela Sociedade (que

não esteja previsto no Orçamento Aprovado) para {a) qualquer sócio pessoa físíca ou

qualquer pai, mãe, irmão, irmã, filho ou cônjuge de qualquer sócio, exceto no que se a

modificação ou alteração decorrente da correção monetária, inflaçäo e/ou dissídio

(xiv) a autorização para a prática de qualquer ação que seja incompatível com

Orçamento Aprovado da Sociedade;

(xv) a incorporação ou fusâo da Sociedade em outra pessoa jurídica ou dessa pessoa jurídica

na Sociedade;

(xvi) (a) a liquidação, dissoluçäo, encerramento, cisão ou reorganização societária da

Sociedade ou (b) a submissão da Sociedade a qualquer procedimento de recupera

falência, insolvência ou procedimento semelhante;

(xvii) a criação de qualquer classe ou espécie de quotas ou açöes

autorizadas pela Sociedade, ou a alteração dos direitos, preferências e

açöes ou quotas existentes da Sociedade;

(xviii) qualquer alteração ao Contrato Social ou ao Estatuto Social

governança equivalentes) da Sociedade, que (x) possa resultar em

Este documento foi assinaclo digitalnrente por Nina De Vasconcelos Godinho Goltlberg,
Jose

De Alme¡dã Gomes, Alexandre Gomes Sansana e Morelti
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redução aos direitos da sócia ln Press Participaçöes S.A. previstos nos Acordos de Acionistas, ou

(y) possa afetar os direitos da sócia ln Press Part¡c¡paçöes S.A. ao recebimento de dividendos da

Sociedade, conforme previstos nos Acordos de Acionistas;

(xix) a eliminação ou ato que, de outra forma, afete adversamente os direitos de preferência

concedidos por lei ou por este Contrato Soclal (ou documento de governança equivalente),

conforme aplicável, aos sócios ou acionistas em relação à futura emissão de guotas, ações ou

outras formas de participaçäo societária ou títulos com direitos de voto da Sociedade ou

quaisquer opçöes ou valores mobiliários conversíveis em quotas ou ações ou em participação

societária ou títulos com direitos de voto da Sociedade;

(xx) a transformação da Sociedade de sociedade limitada em sociedade anônima; e

(xxi) a delegação a qualquer administrador, Diretor ou Conselheiro da Sociedade do poder

para a prática de qualquer uma das ações referidas nos itens anteriores, antes de obtida a

autorização requerida pelo presente parágrafo quinto.

xr - DrsPosrçÖEs GERATS

Cláusula 12e: As omissões ou dúvidas que possam ser suscítadas sobre o presente contrato

social, deverão ser supridas ou resolvidas com base nos artigos L.052 até L.087, todos do Código

Civil e, suplementarmente, pelas disposições aplicáveis às Sociedades Anônirnas, nos artigos

1.088 e 1,089 e Lei ns 6.404/76 de 15.12.76.

Parágrafo Primeiro: A sociedade não manterá livros societários.

Parágrafo Segundo: Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para

quaisquer questões oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

A administradora CRISTINA MORETTI declara, para os devidos fins e efeitos legais, que

näo está impedida de exercer a função de administradora da Sociedade, em decorrência

de qualquer dos motivos ou razöes estabelecidas no parágrafo primeiro do artigo 1.011
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do Código Civil

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de altera

referida Sociedade, após lido e achado conforme, na presença de duas testem

os fins de direito.

Este docurnento foi assinaclo digitalrnenfe por Nina De Vasconcelos Godinho Goldberg,
Jose

De Almeida Gonles, Alexandre Gonres e Cr¡st¡na Moretti.
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São Paulo,05 de abril de202t.
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rN PREss PARTTcTPAçöes s.n.

por Cristina Moretti

CRIST¡NA MORETTI
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lv¡RR¡R¡osÉ MoRETTT ALEXANDRE COSTA

p.p. Cristina Moretti

HUGO DE VASCONCELOS GOD¡NHO NlNA DE VASCONCELOS GODINHO

GOTDBERG

VINICIUS TRALDI DOS SANTOS

p.p. Cristina Moretti

Sócia Admitida

ELISANGELA RODRIGUES ALMEIDA

Testemunhas

t.
Nome: Alexandre Gomes Sansana

CPF: 379.195.608-61

RG: 44.67 L.903-1 SS P/SP

s

Co m u n i cq cd o Estraté a i co Ltdo. )

Este docurnento foi assinaclo digitalmente por
Jose

De Almeida Gonres, Alexandre Gomes Sa

LUCAS MORETTIGODINHO

p.p. Cristina Moretti

Nome: Thais de Alme

CPF: 470.326,478-L2
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assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/VerificariD2S9-8107-C36F-7207 ou vâ

até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o códþo abaixo para verificar se este documento

é válido. .i " " !o

Código para verificação: D239-B 1 07-C36F -7207
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Hash do Documento
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em A310512021 é(são)

s NINA DE VASCONCELOS GODINHO GOLDBERG {Signatário) -

056.073.287-24 em 2010412A21 11:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s MARIA JOSÉ MORETTI (Signatário) - 269.710.897-15 em

1910412021 13:1 4 UTC-03:00

Nome no certificado: Maria Jose Moretti

Tipo: Certificado Digitat

s ELISANGELA RODRIGUES ALMEIDA (Signatário) - 073.695.007-

99 em 1910412021 12:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s HUGO DE VASCONCELOS GODINHO (Signatário) -

055.371 .487-22 em 1610412021 17:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

ø Thais de Almeida Gomes (Testemunha) - 470.326.478-12 em

1610412021 1 6:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s Alexandre Gomes Sansana (Testemunha) - 379,195.608-61 em

1610412021 16:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s Cristina Moretti (Signatário) - 765.531 .597-34 em 16104/2021

16:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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TRASLADO

LIVRO:7814 FLS: 149 ATO NOTARIAL: 105

PROCURACÃO bastante que faz IN PRESS ÄSSESSORIA DE IMPRENSA E
COMIINICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA., na forma abaixo;

SAIBAM quantos esta virem que aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte,
(06.10.2020), nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste 10o Oficio de

Notas, situado na Rua Barata Ribeiro, no 330, loja, perante mim, JOSÉ MARCELO CAMPOS
SOARES, Tabelião Substituto, compareceu como OUTORGANTE: IN PRESS ASSESSORIA
DE IMPRENSA E COMUNICAÇ.Ã,O ESTRATÉGICA LTDA., sociedade empfesada
limitada, inscrita no CNPJ sob o no 01.097,63610001-66, NIRE no 35.213.622.253,
com sede estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, no 27A,6o andar,
parte A e 4o andar, parte A, Pinheiros, CEP: 05413-909; com filiais localizadas na Rua Mena
Barreto, no 37, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22271-rc0, inscrita no CNPJ sob o no

01.097.63610002-47; e na SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, sala 923,Edifício Brasil 21,
Brasília, Distrito Federal, CEP 70322-915, inscrita no CNPJ sob o no A1.097.63610003-28; neste

ato, na forma da sua 26u alteração contratual datada de 14.01 .2020, registrada na JUCESP sob o

n" t52.867120-0, em 19.03.2020, representada por sua administradora: CRISTINA MORETTI,
nascida em 07.05.1963, filha de Mario Moretti e Maria José Moretti, brasileira, casada, jornalista,
portadora da carteira de identidade no 04.821.311-0, expedida pela DIC/DETRAN/RI em
15.04.2009, inscrita no CPF sob o no 765.531.597-34, com endereço eletrônico:
kiki.moretti@grupoinpress.com.br, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Visconde de

Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon - CEP: 22450-001. A outorgante e sua representante
identificadas como as próprias por mim, em face da documentação acima aludida, do que dou fé,
estäo cientes de que desta procuração farei enviar nota ao competente cartório distribuidor no
ptazo e forma da Lei. Então pela OUTORGANTE, através de sua representante, me foi que

por este Público Instrumento de Procuraçäo, nomeia e constitui seus bastantes
HUGO DE VASCONCELOS GODINHO, nascido em 26.08.1981, filho de

Godinho Junior e Teresa Cristina Ribeiro de Vasconcelos, brasileiro, casado,
empresas, portador da carteira de identidade no 011.696.581-5, expedida pelo IFP
do CPF sob o no 055.371.487-22, com endereço eletrônico: hugo.
residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Maria Quitéria, no 90, apto.50l,
22410-04A; e/ou 2) ARIADNE GASPARINI PEDROSO, nascida em 06.05.1
Celso Gasparini e Maria José Fenaz Gasparini, brasileira, casada,
ca¡teira de iclentidacle nu 13.801.501, expcdicla pela SSP/SP, insurita nt-r

056.515.098-79, com endereço eletrônico: ariadne.gasparini(@grupoinpress e

domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de Säo Paulo, na Rua Tagipuru, ,82,-
CEP: 0l 156-000; aos quais confere poderes expressos e específicos
isoladamente. independentemente da ordem de nomeação: a)
públicas e privadas na apresentação de documentos de habilitação e proposta, podendo
recorrer, renunciar ao ptazo de interposição de recursos, firmar compromissos,
documentos e praticar os demais atos necessarios durante qualquer sessão ou reunião
oferecendo preços, condições comerciais especiais e/ou vantagens para os potenciais )
representar, negociar e assinar contratos comerciais e cont¡atos de prestação de serviços
clientes e fornecedores, bem como rescindi-los ou modificá-los, estipulando valores, prazos
forma de pagamento, juros, multas e demais cláusulas e condições, sempre em relação ao

objetivo social da Outorgante, c) representar a OUTORGANTE perante instituições financeiras;
d) receber, depositar, descontar e aceitar quaisquer importâncias devidas à Outorgante, assinando
os necessários recibos e dando quitações, bem
administrativamente, inclusive por meio de protesto de

cobrando amigavelmente
e) assinar toda a correspondência
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da Outorgante dirigida a clientes, fornecedores, funcionários e empregados; f)



representá-la perante as Repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias,
Paraestatais, de Economia Mista, Administrativas, Judicialias, Institutos de Previdência, Receita
Federal e demais órgãos fiscais, na Junta comercial Caixa Econômica Federal, em seus
Ministérios, DepaÉamentos, Secretarias, Delegacias, Diretorias, Agências e Postos Fiscais, bem
como Embaixadas, Consulados, Junta Comercial, Consórcios, Seguradoras, Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras e suas coligadas e onde
mais preciso for e com esta se apresentar , tudo requerendo, promovendo, declarando, formulando
e assinando o que se fizer necessário , em defesa dos direitos e interesses dela, Outorgante, no
cumprirnento deste mandato; apresentar e retirar documentos; assinar guias, livros, papéis e
demais documentos fiscais, pagar impostos, taxas e outros tributos, receber restituições dos
mesmos, recebendo e dando quitação; recorrer de impostos, taxas, multas, contribuições e
emolumentos indevidamente cobrados ou pagos a maior e recebê-los; g) admitir e demitir
empregados, estipulando cargos e salários, assinando e dando baixas em carteiras profissionais;
representar a outorgante perante o Ministério do Trabalho e sindicatos, fazer Jromologações e
rescisões, prestar depoimento em processos administrativos ou judiciais, inclusive perante a
Justiça do Trabalho, podendo nomear prepostoso enfim, tudo o mals praticar para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato, vedado o substabelecimento. Estão excluídos do presente
instrumento os poderes necessários para assumir obrigações em nome da OUTORGANTE
estranhas ao seu objetivo social.. A presente procuração terá validade e eficácia nelo prazo
de VINTE E OUATRO (24) MESES, a contar desta ùata. Todos os dados e informações
contidos no presente instrumento foram passados diretamente pela representante da Outorgante,
pelos quais essunxe total e integral responsablliclade, pela vcracidade dos mesmos. A
representante da OUTORGANTE declara, sob as penüs da Lei, que a Alteração Contratual
mencionada e apresentoda é o último ato constitutivo da OUTORGANTE, respondendo civil e
crirninulmente pela veracidade da declaração. Þ'oram apresentadas e ficam arquivadas cópias da

cumentação da Outorgante e de sua representante devidamente autenticadas, conforme 1i

exigência da Corregedoria Geral da Justiça, Provimento 1512007. f,'oi realizada consulta ao
sistema MAS da CGJ-RJ, nesta data, com ocorrência de ób ito não encontrada, em nome da
representante da Outorgante, conforme certidão no l09l_TQJ-00750214. As cusras devidas
pela lavratura desta escritura na importância de R$264,14 calcula-se conforme Tabela 07, item 1,
mais R$5,28 (atos gratuitos e PM
5), mais R$i 1,16 (arquivamento - tabela 01

CMV), mais R$38,82 (guias de comunicação -
, item 04), às quais serão acrescidas

tabela 01, ite¡n
do adicionlde

R$62,82 (Lei 3217199), do adicional de R$15,70 (FLINDPERJ), do adicional de 15,70
(FLINPERJ), e do adicional de R$12,56 (FUNARPEN/RÐ, que serão recolhidos no forma
da lei, mais R$31,60 (6o Distribuidor), mais R$16,53 Assim o disse, do que(rss).

JOSÉaceitou e assina, dispensando as testemunhas. Eu, MARCELO CAMPOS
Tabelião Substituto , matrícula na CGJ-RJ n" 94-8018, lavrei, li e encerro a pre
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a(s) assinatura(s).
coMtrNrcAÇÃo

(ASSTNADO): IN ASSESSORIA DE
ISTRATÉGICA LTDA. - Moretti. Eu, S

assino. Nada mais se continha na pROCURA ui bem fielmente
mês de outubro do ano de
assino, em público e raso.

2020. Eu, Tabeliã(o o), a digitei,
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3.2.1.1. RACTOCÍrulO nÁSICO

"Quem tem fome tem pressa", diz a frase célebre do falecido sociólogo Betinho

pronunciadahâ décadas e que se mostrou atualíssima em tempos de pandemia. Relatório da

ONU divulgado em 12 de julho de202l revelou um agravamento dramático da fome mundial

no ano passado, muito provavelmente relacionado às consequências da Covid-19. Cerca de

um décimo da população global - em torno de 81 1 milhões de pessoas - enfrentaram a fome

em2020. No Brasil, um a cada quatro brasileiros (23,5%) sofreu com a falta de comida de

maneira moderada ou severa ao longo do biênio 2018-2020, ou l2,l milhões de pessoas a

mais que nos 4 anos anteriores.

Em 2009, a FAO, Food and Agriculture Organization, órgão da ONU, havia estimado

que o mundo precisaria aumentar a produção global de alimento s em7 0%o,tomando como base a

média de produção entre 2005 e 2007 ,para alimentar 9,1bilhões de pessoas em 2050. Estamos

em 2021 e isso sugere que será necessário um tremendo esforço para o mundo honrar sua

promessa. Ninguém vive bem sem comida no prato, nem sem comida de qualidade. Alimentar-

se faz parte de nossas necessidades fisiológicas, e o debate sobre a alimentação e todos os

subtemas que orbitam o assunto é de interesse de todos: das autoridades governamentais,

estudiosos, pesquisadores, cientistas, instituições filantrópicas, do cidadão comum.

São muitas as soluções para a insegurança alimentar que se iniciam na agricultura

até chegar às gôndolas. Neste caminho, habita a tecnologia de alimentos,

atender às novas demandas de consumo e suas necessidades de novos ingredientes, S

e embalagens

O governo do Estado de São Paulo está atento a essa questão. Mantém, há 6

anos, o ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos, órgão da Agência Paulista de Tecnologia

dos Agronegócios (Apta), pertencente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que vem

colaborando com inovações representativas desde então, embora poucos saibam. Foi por

meio do ITAL que, por exemplo, chegou ao Brasil o know-how para produção em larga

escala do suco de laranja concentrado e congelado e a tecnologia para a obtenção do leite de

soja. Grande parte dos produtos longa-vida existentes no mercado e embalagens em papelão

ondulado para frutas e hortaliças também têm a tecnologia do ITAL.

Uma das poucas instituições do País voltadas para a pesquisa em tecnologia de

alimentos, o ITAL é um "food expert", um parceiro da indústria de alimentos porque ao

mesmo tempo em que soma toda a experiência e conhecimento

décadas de existência, permanece trabalhando no presente, mas pensando turo. Sua

em quase sels
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principal missão é alinhar os interesses mercadológicos com as demandas sociais e ambientais,

agregando contribuições ao longo de toda a cadeia: na produção de alimentos e bebidas não

alcoólicas, na indústria, no varejo e no consumo.

A pandemia só reforçou o interesse da sociedade pela garantia de uma alimentação de

qualidade, aliada à responsabilidade social e processos sustentáveis. Entre os assuntos mais

presentes na imprensa atualmente, além da Covid-19, está o ESG - Environmental, Social and

Corporate Governance (Governança Social, Ambiental e Corporativa), uma forma de colocar

métricas que revelem o papel das corporações no planeta parc o desenvolvimento social e

redução dos impactos ao meio ambiente. E fato, então, que a indústria de alimentação passará

por importantes transformações nos portfólios de produtos, na sustentabilidade da produção e

nas formas de comunicação com o consumidor e a sociedade. E o ITAL tem toda a expertise

para desenhar esse futuro. São várias as inovações como, por exemplo, produtos com redução

de sódio, açucar, gordura, alimentos com apelo funcional, melhora do perfil de nutrientes,

sem deixar de lado as embalagens.

A conclusão inevitável é que o ITAL tem, portanto, tudo para ser um dos protagonistas

deste tema, porém ainda necessita de projeção mais sustentadapara isso. Não vemos o ITAL

apenas como "referência no mercado nacional na realização de atividades de pesquisa,

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

embalagem, transþrmação, conservação e seguranÇa de alimentos e bebidas ", conforme o

órgão é apresentado, de forma burocrática, na seção 'oSobre" do seu website. Entendemos que o

ITAL deve ocupar uma outra posição neste cenário alimentar: a de expert em alimentos, bebidas

e embalagens, que desenha o cardápio que será servido no amanhã, gourmetizado

ingredientes necessários para uma "alimentação saudável" e um futuro alimentar

pesquisa e desenvolvimento, inovação de produtos e processos e segurança e q

A proposta de solução da InPress é um plano de comunicação que posicionará o

e, consequentemente a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e o governo do Estado

de São Paulo, como protagonista na segurança alimentar e na pavimentação de um futuro

alimentar mais justo e saudável, por meio do qual a tecnologia, a ciência e a transparência de

informações prevaleçam. As ações deste planejamento auxiliarão na preparação do terreno

para as celebrações de 60 anos do instituto, em 2023.

Para que o ITAL conquiste esta posição no cenário alimentar, propomos uma

estratégia de comunicação que irá reposicionar o instituto frente à sociedade, visando

ampliar a visibilidade e atingir outros públicos, utilizando elementos,

desconsiderados. As iniciativas visam trazer mudanças profundas na

recurso\anars antes

forma co/nù ITAL é
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InPress l*""?EIEI >ZL



lr,/

visto entre o público e seus diferentes stakeholders, desde o consumidor comum até grandes

especialistas no tema e autoridades que regulam o setor.

Renovar uma marca o após 58 anos não é uma tarefa tão simples. Porém, uma

comunicação bem estruturada, com agenda positiva e alinhada às necessidades que se

apresentam no mercado é capaz de reconstruir uma reputação que já éboa,porém, inexplorada.

Além de pautas inovadoras para uma revigoração da marca, propomos também ações de

relacionamento com a mídia e stakeholders estratégicos, para que este novo posicionamento

seja compartilhado, além da promoção de debates a respeito do sistema regulatório por meio

da colaboração da expertise do ITAL na construção de políticas públicas, das quais prevaleça

o embasamento científico. Se no meio científico e governamental o ITAL é conhecido, pouco

nome o instituto tem junto ao consumidor comum, uma brecha, aliás, prontapara ser ocupada,

já que o consumidor brasileiro não tem qualquer referência de um'oexpert" quando o assunto

é alimentação.

Levando em consideração também os princípios que regem a atividade governamental

e os objetivos do Sistema de Comunicação do Governo (SICOM), além do escopo já

apresentado, um plano de comunicação de sucesso terá necessariamente que convergir para

a boa divulgação dos serviços para o cidadão. A isso alinham-se ainda as atribuições da

Unidade de Comunicação (Secom), alicerçadas na proposição e condução de políticas de

comunicação e dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal que permitem o amplo

acesso à melhor informação sobre os investimentos realizados pelo Estado e à divulgação dos

serviços disponíveis ao cidadão para sua melhor utllizaçã,o.

Propomos para isso utilizar desde ferramentas tradicionais de assessoria de imprensa até

materiais e recursos amparados pelas mais modernas tendências na comunicação institucional.

O resultado será medido tanto pelo rol de notícias positivas a serem veiculadas pela mídia

como pelos indicadores de satisfação, reconhecimento e envolvimento da população com as

conquistas do instituto. Desta forma, acreditamos que as ações integradas de comunicaçã.o

entre os órgãos de governo envolvidos, a cliaçáo de fluxos de informação ágeis e eficazes e

o alinhamento das mensagens-chave dos porta-vozes são essenciais para que as ações sejam

bem recebidas e encaminhadas da melhor forma pela opinião pública. É por meio destas

"melhores práticas" que as oportunidades positivas são potencializadas e,

os riscos de exposição negativa são minimizados.
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3.2.1.2. PLANO DI AÇAO

A falta de visibilidade do ITAL é seu principal ponto fraco. Pouca gente sabe do peso da

contribuição do instituto para a indústria e também o consumidor, a não ser instituições ligadas

ao setor. Sua presença na mídia basicamente se faz em matérias do trade agro e científico, tais

como o Agrolink, Notícias Agrícolas, Revista Globo Rural, Agência Fapesp etc, isolando a

visibilidade do instituto em um quadrante bem pequeno diante das possibilidades existentes em 
\

outras editorias, cadernos e mídias como emissoras de TV e rádio, programas de entreten imento-)

entre outros.

O tema tecnologia e ciência possui um cesto de oportunidades de pautas positivas

capazes de construir uma reputação forte entre diversos stakeholders, entre eles, o cidadão

comum, que certamente tem interesse em saber o que está por trás da comida que ingere

diariamente e como o alimento é um santo remédio para uma boa saúde e qualidade de vida.

Um exemplo é a participação do ITAL no especiaT "Tâ na mesa" do Gl Campinas, em 12 de

julho de 2018. Nele, o instituto participa com a matéria "Pesquisadores da (Jnicamp e do

ITAL usam a tecnologia para melhorar e dar novas funções a alimentos tradicionais ", patJta

excelente sobre como alimentos industrializados também são uma aposta para melhorar e dar

funcionalidades à alimentação, mesmo que, muitas vezes, sejam vistos como vilões.

Outro bom exemplo de como há espaço para este tipo de posicionamento é aparticipação

do órgão no Viver Bem do UOL, onde é um consultor eventual e esclarece mitos como o

publicado em maio de 2021 sobre o consumo do pão moflado, ou em dezembro de 2020, a

respeito de embalagens danificadas. Duas mostras de que há interesse dentro desta abordagem,

ratificando indícios do sucesso de um dos pilares da estratégia de comunicação que

adotar: a tradução da ciência para o consumidor, ponto fundamental da construção

do ITAL como especialista quando o tema é alimentação de qualidade

Porém, não é só consumidor final (cidadão) que temos que atingir, mas sim au
2.

pesquisadores, a indústria, parceiros, enfim toda a cadeia alimentar no país e,paraesses públicos,

a mensagem e o tom são diferentes. Devemos apresentar números, métricas, tendências a serem

reunidas e avaliadas com a chancela exclusiva do ITAL. Isso, na realidade, já teve início,

porém não é apresentado com a importância devida. O estudo Indústria de Alimentos 2030,por

exemplo, é o tipo de material inédito que merece uma coletiva de imprensa, assim como uma

apresentação à parte aos públicos mais estratégicos, como o book Sorvetes Industrializados, ou

o de Iogurtes, de Pães Industrializados etc. Hábitos de consumo é outro tema que mui rnteressa

a todos, sem exceção. Mas, em vez de pautas isoladas, acreditamos que o "emp
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desse know how inico do ITAL poderá ganhar o peso e o espaço que merecem se for lançado

com outro nome, outro approach, outro formato, outra estratégia. Ou seja, o trabalho já é feito,

a expertise o ITAL já tem, só falta embalar de forma mais ousada, diretiva e inovadora.

Dentro de nosso plano master de comunicação avistamos oportunidades também em

canais como o YouTube, que só no Brasil conta com 105 milhões de usuários mensaisr, e tem,

entre seus assuntos mais seguidos, entretenimento e bem- estar. O estudo "Inside Video" da

Kantar Ibope Media2 mostra que quando o assunto é vídeo gratuito online, 80% dos brasileiros

ficam vidrados nas telas, enquanto a média global é de 65%o. Entendemos que a presença do

ITAL no YouTube é uma maneira inovadora e impactante de renovar as mensagens, a postura e

a reputação do órgão diante de diferentes stakeholders. Por isso propomos, complementarmente

às ações de assessoria de imprensa e iniciativas de relações públicas, também o apoio para

algumas ações nas redes sociais, mesmo sabendo que extrapolam a proposta deste edital,

porque entendemos que orientações como essas são fundamentais para o pontapé inicial desta

estratégia, principalmente para recolocação do ITAL no lugar que merece: o número I em

tecnologia alimentar de todo o país.

a) Estratégi¿r de relacionamento com ¿t mídia

Diante deste cenário que consideramos low profile, e avistando possibilidades de

crescimento reputacional, estabelecemos como objetivos gerais do plano de comunicação:

(I) Gerar o reconhecimento do ITAL como expert em alimentação no país e protagonista das

transformações pelas quais o setorj á passou, está passando e passará, (II) Expandir a visibilidade

do ITAL para além da imprensa técnico-científica, (III) Traduzir a ciência alimentar para o

consumidor, (IV) Esclarecer mitos sobre alimentação e munir o consumidor de informação

correta e de qualidade para auxiliar na sua dieta e (V) Fomentar o debate sobre ciência e futuro

da alimentação e sustentabilidade da produção alimentar. Como estratégia geral do plano de

comunicaçã.o para atingirmos esses objetivos temos:

' (I) renovação da marca com a construção de uma reputação baseada na expertise do ITAL e

toda sua contribuição para a ciência, indústria e consumidores;

' (II) garimpo de fatos e notícias que ajudem a construir uma narrativa sólida e

de darem projeção;

' (III) iniciar e estabelecer relacionamento com outras mídias e stakeholders;

. (IV) apoio para o desenvolvimento de ações complementares em redes

I Dado revelado pela própria platafo rma em 511112020
2 https://www.kantaribopemedia.com/consumo-de-video-bate-recorde-no-brasil/
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Ações de Relações Públicas

A construção de uma nova imagem não se sustenta apenas com boas pautas. É preciso

reunir outras iniciativas que se transformem em fatos e, consequentemente, gerem não apenas

notícias positivas, como também engajem públicos diversos. Ações deste tipo, a serem descritas

na sequência, também marcam e deixam boas lembranças, principalmente se forem cobertas

pelas redes sociais, onde o alcance é muito maior e viral. Abaixo sugerimos:

ITALTalks - Os TED Talks são conferências destinadas à disseminação de ideias que "merecem

ser disseminadas" e que acumulam sucessos na internet. Entre eles, por exemplo, o TED sobre

o poder da vulnerabilidade da cientista Brene Brown, com mais de 54 milhões de views.

Propomos, assim, a criação de um canal democrático para apresentar inovações alimentares que

impactam a saúde de todos nós. Pesquisas, novas tecnologias, segurança alimentar no futuro,

regulação do setor, entre vários outros temas que não apenas validem ainda mais a expertise do

instituto mas, principalmente, o coloque como mediador das discussões, como idealizador deste

espaço para elevar o debate e propagá-lo de lorma fácil, acessível e viral, jâ que o evento deve

contar com convidados palestrantes.

"Traduz pra mim?o'- Internautas nunca tinham ouvido falar em Atila Iamarino até que este

biólogo ficou famoso ao criar o canal Nerdologia, com vídeos esclarecedores que traduzem a

divulgação científica de uma forma palatável ao público leigo. Mas a fama mesmo surgiu depois

que a Covid 19 surgiu e Atila virou uma espécie de consultor sobre o vírus. A ideia é criar algo

similar no Canal do YouTube do ITAL. O programa Traduz pra mimT pode ser exibido em

formato de "cápsula", ou seja, vídeos de no máximo cinco minutos que respondam as dúvidas

dos intemautas e possam ser compartilhados em aplicativos de mensagens, com o WhatsApp,

por exemplo. Cada "cápsula" pode ser gravada por um profissional diferente do instituto,

mostrando, assim a rede competente de profissionais que forma o órgão além de colaborar

para a transparência da comunicação da indústria com o consumidor final. Os vídeos podem

ser feitos sem muita produção, tendo diferentes dependências do ITAL como cenário e mesmo

sem uma câmera profissional; um celular de última geração e a utilização de Kit Completo

Youtuber Selfie Pro, como é chamado comumente na internet e utilizado pelos blogueiros S

profissionais, como, por exemplo, o influenciador Felipe Neto, já são suficientes.

será o de apoio no conteúdo e geração de mídia espontânea a pafür dessas

les e de baixo custo,Dentro do ITAL - programas de "portas abertas" são uma boa
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porém efetivas para apresentar a jornada da ciência dentro do instituto a públicos estratégicos

como: autoridades, indústria alimentícia, parceiros, clientes, estudantes, pesquisadores entre

outros stakeholders. O programa deve ser reinaugurado e renomeado - Programa Mundo da

Tecnologia Alimentar - e comunicado com iniciativas alinhadas à estratégia e às mensagens-

chave da comunicaçào externa como, por exemplo, convites pessoais da diretora-geral aos

públicos mais estratégicos, dentro de um layout simples, porém moderno, que remeta à ciência

e o futuro da alimentação.

Exposição "Bom Prato" - a construção da imagem de expert requer desengavetar muitas das

conquistas do ITAL desde sua fundação e a forma mais impactante de se fazer isso é criar uma

exposição presencial e digital que apresente as inovações no passado, assim com as realizações

atuais e o cardápio do futuro. Para o lançamento, propomos uma ação em grafite em um dos prédios

que percorem o minhocão de São Paulo, e que já abriga grafites itinerantes, a respeito do futuro

da comida. Com este start, a exposição abertapode contar com telas grafitadas acompanhadas de

QR Code em locais da cidade de São Paulo e de Campinas, como shoppings e estações de metrô.

No QR Code estarão dados sobre a tecnologia da alimentação e seu futuro para acabar com a

fome. Além de atingir o cidadão comum, também gera mídia espontânea e positiva.

Maratona Alimentar - O ITAL também vive de parcerias com institutos de pesquisa entre

outros parceiros, porém, para se posicionar como o mais importante órgão nacional de

tecnologia alimentar faz-se necessário estabelecer parcerias com entidades fora do estado,

como, por exemplo, universidades estratégicas de engenharia alimentar, como a Universidade

de Brasília, na capital do país, local interessante para ganhar mais visibilidade, por exemplo,

na ârea regulamentar. Sugerimos o lançamento, inicialmente, do programa piloto "Maratona

Alimentar", uma espécie de Hackathon da alimentação, uma jornada de ideias inovadoras a

partir de um tema dado.

Todas as ações sugeridas acima deverão ser divulgadas para a imprensa e nas

sociais já existentes do ITAL, no caso o Facebook, o Linkedln e o YouTube.

b) Ações il serem clesenvolviclas.iunto à mídia

Aproposta de ações de assessoria de imprensa da Inpress, diante dos objetivos estabelecidos

e descritos na sessão anterioq e tendo como missão principal renovar a marca do instituto, é

focada no seguinte tripé: criação de agenda positiva, estabelecimento de índices oficiais ITAL
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que validem ainda mais a expertise do órgão, e abertura de um canal direto e mais próximo com

jomalistas que cobrem o tema de perto com iniciativas de estreitamento de relações.

O ponto de partida é a seleção de notícias positivas e a construção de um mailing de

jornalistas mais abrangente, que extrapole os veículos do trade de agro e científico para que as

novas informações e a nova abordagem possam chegar a jomalistas que cobrem saúde, indústria

da alimentação, negócios, inovação, sustentabilidade, serviço entre outras editorias, cadernos e

suplementos que podem ser inseridos a partir do momento que a apuração tenha sido concluída.

De antemão, apenas com a pesquisa realizada pelo time InPress, já enxergamos possibilidades

de pauta que descrevemos mais abaixo.

Entretanto, entendemos que, além de um calendário robusto de pautas, também se torna

fundamental a criação do estudo Tendências de Consumo, a ser divulgado anualmente por meio

de coletiva de imprensa. Além dele, os estudos jârealizados como mencionados anteriormente

e que cobrem tendências de produtos alimentícios específicos como iogurtes, pães, sorvetes, ou

mesmo o Indústria de Alimentos 2030, também podem fazer parte de uma programação robusta

de agenda positiva, sendo aproveitados não apenas como divulgação, mas também como forma

de estreitar relacionamento com mídia e stakeholders estratégicos, podendo ser enviados para

autoridades, pesquisadores, universidades, entidades de classe etc. A seguir, exemplos de ações

que faremos com a mídia:

Editoria de Negócios

O jornal Valor Econômico sempre deu espaço, e vem dando cadavezmais, para mulheres

executivas e a presença feminina em grandes corporações. Há oportunidades para uma pauta

sobre a presença mais estratégica das "mulheres da ciência", entre elas Eloisa Garcia, a primeira

mulher a liderar o ITAL em quase 60 anos de história, que iniciou sua carreira como estagiária

no Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) do órgão. Mulheres, inclusive, são a maioria

na direção dos institutos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e lideram

dos sete institutos, considerados de elite na pesquisa agropecuária.

Editoria Inovação

A FAO já anunciou que são necessários muitos esforços para que haja comida pata

todos até 2050. O Brasil é sabidamente um celeiro de alimentos e o ITAL o "laboratório"

tecnológico que traz inovações para colaborar com esta missão. Sugerimos uma pauta sobre

como a tecnologia colabora com esta missão alimentar e as contribuições mais recentes do

instituto, a ser proposta, por exemplo, com exclusividade para veículos de Economia. Um

\
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infográfico pode acompanhar a pauta, facilitando o entendimento do jornalista e também do

público comum, caso a mídia em questão queira aproveitá-lo.

Editorias de Saúde e Bem-Estar

"A gente é o que a gente come" já virou expressão antiga. Hoje temos consciência

de como uma boa alimentação interfere em nossa saúde, principalmente com a pandemia

onde o aumento da imunidade virou fator primordial de prevenção de muita gente (o sistema

imunológico é, inclusive, capa da Revista Superinteressante de julho de 2021). Adotamos,

muitas vezes, dietas recheadas de alimentos processados e ultra processados em razão de nosso

estilo de vida. Estes alimentos são vistos como grandes vilões. Porém, o aumento do valor

nutricional de diversos produtos alimentícios industrializados tem sido rcalizado por meio da

inovação tecnológica orientada conforme as tendências de consumo, como a maior presença de

vitaminas, proteínas, redução de sódio, açúcar, entre outros ingredientes. Um melhor perfil de

nutrientes é uma pauta que pode ser muito bem explorada na Veja, com exclusividade, e após

publicação, pode ser divulgadapara editorias de saúde e bem-estar de veículos diversos como

o Correio Braziliense, de Brasília, ou o Correio Popular, de Campinas, ou o Diário Catarinense

etc. Pauta importante para começar a dem¡bar mitos sobre alimentação industrializada e munir

o consumidor de informação correta e de qualidade para auxiliar em sua dieta.

Editoria Ciência

Quando o assunto é a ciência por trás da alimentaçáo, aprimeira coisa que vem à cabeça

são produtos agrícolas, como ferlilizantes, ou sementes híbridas e transgênicas. Pouco se fala,

contudo, em como a inclusão de nutrientes ou a redução de ingredientes maléficos à saúde,

como excesso de sal, açúcares ou gorduras, também trazbenefícios quando inseridos na dieta

do dia a dia do cidadão, principalmente o que vive em grandes metrópoles, trabalha 12 horas

por dia e pouco tempo tem de ir à feira ou cozinhar em casa. Propomos uma pauta que mostre

exatamente qual a tecnologia por trás disso, como ela evoluiu e até onde deve chegar para

garantir comida de qualidade no prato. Entendemos que a editora de Ciência do Estadão pode

ser o melhor caminho, tendo em vista que muitas pautas do jornal são aproveitadas

Estado, que garante grande alcance nacional.

Editoria Sustentabilidade

)

Na era do ESG, qual o papel da indústria de alimentos na sustentabilidade do ecossistema

que envolve o setor? Desde 1995 o Centro de Tecnologia de Embalagens do ITAL iniciou
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estudos e conta com ferramentas que estimam o impacto ambiental associado a um produto

ou atividade durante seu ciclo de vida, desde as matérias-primas até a disposição de resíduos

após o consumo. A expertise do ITAL foi além com a criação do Ecodesign para atender à

demanda da indústria no que diz respeito aos seus processos produtivos e no desenvolvimento

de produtos mais sustentáveis. A ideia aqui é elaborarmos uma pauta focada na sustentabilidade

do processo de embalagens e como o ITAL contribui para esta jornada. Pode ser sugerida, por

exemplo, no especial sustentabilidade do Valor Econômico , trazendo dados como eficiência no

uso da água em processos fabris de alimentos industrializados, redução de carbono etc, assuntos

estes recorrentes nas páginas do jornal.

Pautas para TV

1) O Dia Mundial da Alimentação é celebrado em 16 de outubro e propomos para esta data uma

pauta especial sobre os gaps ainda existentes na comunicação com o consumidor quando o assunto

é comida, o que deixa os consumidores confusos, induzindo effos na hora da compra. Entre os

mitos, estão, por exemplo, que os alimentos processados não são nutritivos, ou que esses alimentos

são os responsáveis pelo excesso de sódio no prato do brasileiro. A principal origem de ingestão

de sódio, porém, é o sal de cozinha que representaTl,5o/o do sódio ingerido no País (59,7Yo das

refeições preparadas nos domicílios e 1l,\Yo na alimentação fora do lar). Uma pauta séria sobre

mitos e verdades pode caber em programas como o Fantástico ou o Domingo Espetacular.

2) O tema alimentação e saúde já foi trabalhado em grandes reportagens pelo Globo Repórter.

Porém, o viés dos alimentos industrializados nunca foi abordado, já que as pautas sempre

passearam pela discussão em cima de dietas consideradas saudáveis. O que propomos com

esta pauta é mostrar toda a evolução da ârea de ciência e tecnologia de alimentos, seu estágio

atual e perspectivas futuras. Apresentar as instituições científicas, tecnológicas e acadêmicas

que compõem esta írea e o resultado disso na mesa do consumidor. O ITAL entraria

dessas fontes e abriria suas portas para a equipe do programa

3) Como ler os rótulos dos alimentos? O ITAL colaborou com a indústria e a lsa no

aperfeiçoamento de norrnas para padronizar determinados tipos de informação ao consumidor.

Há, contudo, muitas dúvidas e dificuldades em como entender essas informações. Propomos

que uma pauta simples para explicar como ler os rótulos seja sugerida para programas de TV

como o Encontro com a Fátima Bernardes, ou o Mais Você, de Ana Maria Braga,levando,

-'-)

claro, um especialista do instituto como fonte.
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Seminários Folha - mesmo sendo expert quando o assunto é alimentação e toda a ciência e

tecnologia que envolve o tema, o ITAL deve estar aberto a debater questões, tendências, novas

regulações com públicos diversos. O projeto Seminários Folha, do jornal Folha de S.Paulo,

parece ser o palco ideal para isso. Novos temas e assuntos recorrentes entram na programação

anual. Este ano, por exemplo, jâ foram realizados debates como a cobertura vacinal, com

o patrocínio da Sanofi Pasteur, sobre Open Banking, com apoio da Embratel, Educação

Profissional e Retomada Econômica, tendo o Itaú como principal patrocinador. A proposta é

que o ITAL reúna a indústria alimentar para a qual o instituto oferece consultoria para custear o

evento que conta com grande repercussão e, certamente, auxiliarâna transparência dos temas.

Artigos

Artigos são uma importante ferramenta para construção da autoridade do ITAL como expert

quando o assunto é alimentação no país. Abaixo propostos algumas oportunidades identificadas.

A Veja Saúde conta com um time de colunistas que abordam temas distintos e não são

fixos. Espaço nobre que o ITAL pode, eventualmente, ocupar. Cabeia, por exemplo, um artigo

a respeito de como a tecnologia de alimentos colaborapafaa missão de reduzir a fome mundial.

Como a indústria de alimentos está modificando seu portfólio para atender as demandas cada

vez maiores de saudabilidade. O jornal Valor Econômico tem espaço para ftatar do tema em

artigo específico, assinado pela diretora-geral do ITAL, que traga números que fazem parte

do book Alimentos Industrializados 2030. Trata-se de um texto que apresente as tendências

nacionais e internacionais e como as fabricantes se preparam para elas.

Visitas aos centros de tecnologia de alimentos e embalagens do ITAL

Complementarmenteaotrabalhodaspautasedacriaçãodenovosestudose"empacotamento"

dos temas já existentes, propomos uma agenda de visitas de jomalistas de todo o Brasil, que

cobrem as editorias mencionadas anteriormente, para conhecerem os Centros Tecnológicos do

ITAL. Cada visita pode render uma pauta diferente. No Centro Cereal e Chocotec, por exemplo,

é uma doce forma de se aproximar de jornalistas e consumidores, explorando temas mais leves

e, literalmente, com sabo¿ já que o local cuida da tecnologia também de balas, confeitos, cereais,

pães, bolos e biscoitos. No Frutotec, os jomalistas convidados poderão conhecer importantes

linhas de pesquisa como, por exemplo, a de aproveitamento de subprodutos e resíduos da indústria

de alimentos. No Tecnolat, a imprensa pode conhecer como é o desenvolvimento de queijos,

requeijões e outros queijos processados, bebidas lácteas, doce de leite e sorvetes, em

tradicionais e diferenciadas (fortificadas, funcionais, light, diet e outras).
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c) Vlateriais a sel"em procluzidos

Para o atingimento dos objetivos de Comunicação deste plano, a In Press utilizará

desde ferramentas tradicionais da assessoria de imprensa até materiais amparados pelas mais

modernas tendências na comunicação institucional.

A seguir, listamos os principais, alguns deles já citados ao longo deste plano, mas que

consolidamos aqui para facilitar a avaliação. Complementarmente, sugerimos uma renovação

dq website do ITAL e também do portal alimentosprocessados.com.br para que estejam em

linha com toda estratégia de comunicação descrita anteriormente. Iniciativas assim não fazem

parte do escopo aqui proposto, porém a Inpress está disposta a orientar os fornecedores do ITAL

nesta empreitada, com um plano editorial para cada um deles.

Mapa de jornalistas, veículos, influenciadores e formadores de opinião: um dos primeiros

materiais a ser produzido, o mapa é essencial para atuar com eficácia na ârea de relações com

a mídia. O perfil não se limitarâ aos nomes e telefones, mas incluirá as principais matérias já

produzidas, as redes sociais de cada um e quando foi o último contato realizado pelo ITAL.

Mapa de stakeholders: diagnóstico de todos os envolvidos nos temas relacionados, como secre-

tarias e órgãos do próprio governo, prefeituras, associações, entidades de classe, por exemplo.

Conteúdo para divulgação: press-releases, avisos de pauta (convites para eventos ou coletivas),

sugestões de pauta, artigos para publicação em veículos nacionais, regionais e locais assinados

por porta-vozes do ITAL, notas para colunistas, infográficos, matérias de serviço, entre outros.

Banco de pautas: criaremos um banco de sugestões de pautas relacionadas às iniciativas do ITAL,

aos mitos e verdades da alimentação processada, entre outros temas descritos anteri

novos que poderão surgir durante aapuração

Banco de personagens: trata-se de lista de pessoas que possam contar à imprensa hi

de sucesso em tomo do ITAL. Podem ser funcionários, pesquisadores, outros servidores,

professores universitários, fornecedores, parceiros e mesmo autoridades.

Paper de Referências: documento em forma de bullet points contendo as mensagens-chave

que devem ser transmitidas pelos porta-vozes, em sintonia com os objetivos de comunicação e

diretrizes do plano estratégico. Ele deve conter sugestões de fala, grandes números e respostas

para os questionamentos negativos que possam surgir
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Briefing: informativo com breve relato da pauta, perfis de repórter e veículo, a fim de dar

subsídios ao porta-vozpara que tenha um bom desempenho em cada entrevista a ser concedida.

Ele estará acompanhado de um documento no estilo "perguntas e respostas", com sugestões de

posicionamentos assertivos e eficazes.

Respostas aos questionamentos da imprensa: a equipe estará a cargo de produzir respostas

imediatas às demandas de jornalistas sobre temas de interesse, revertendo qualquer percepção

equivocada e enfatizando os pontos positivos.

Media Training: rodadas de capacitação de porta-vozes a fim de se relacionarem eficazmente

com os veículos de mídia.

Relatórios de Monitoramento: consolidado dos principais assuntos debatidos nos veículos de

comunicação e redes sociais, a fim de antecipar assuntos relevantes, crises e tendências sobre

os assuntos de interesse e o tema alimentação.

Programa de relacionamento com jornalistas: cronograma de encontros dos principais porta-

vozes do ITAL com jornalistas e visitas às redações.

Press tours: realização de pequenas viagens com grupos de jornalistas por instalações do

ITAL. Neles a imprensa conhecerá o dia a dia do instituto, suas pesquisas, trabalhos e terâ a

oportunidade de tirar dúvidas com os servidores e pesquisadores.

Branded content: desenvolvimento de conteúdos exclusivos sobre alimentação a

veiculados nas mais diferentes soluções propostas pelas empresas como, por exemplo

Lab, do Estadão, ou o Estúdio Folha.

Presença digital: iremos apoiar o planejamento e a execução de uma ampla e forte

digital, incluindo desde a criaçã"o de fanpages até a produção de vídeos para canais específicos.

As redes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e Linkedln ganharão páginas próprias.

A atualização será constante, a partir de um calendário especial de conteúdo montado com

nosso apoio para apresentar novidades diárias aos seguidores.
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3.2.I.3. OPORTUNIDADES DE NIÍDIA POSITIVA

l) Urn espaço a ser ocupa(lo

A não ser pela imprensa que cobre o agronegócio ou a técnico-científica, a mídia pouco

uliliza do ITAL como fonte. Uma das premissas básicas do jornalista é contar com fontes de

credibilidade e especialistas nos assuntos que se propõem a falar. E isso o ITAL tem de sobra.

A estratégia essencial deste planejamento foca em renovar a reputação do ITAL por meio de

iniciativas diversificadas que visam aproveitar essa importante oportunidade que é o espaço

existente para exposição. Não há atualmente qualquer instituição que seja referência da opinião

pública quando o assunto é tecnologia alimentar, diferentemente de outros setores como, por

exemplo, aAnvisa (AgênciaNacional de Vigilância Sanitária) em questões sanitárias, ou o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), principal provedor de dados socioeconômicos

do país, ou a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), sinônimo no setor. No

cenário da alimentação, hâ fontes como a ABIA (Associação da Indústria de Alimentos) ou

a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não alcoólicas, porém

representam os fabricantes. Já o ITAL é um órgão do governo do Estado de São Paulo que

domina todo o ecossistema da ciência da comida. Avaga está aberta para ser ocupada e não há

candidato melhor que o instituto.

2) Uma nova muclança cle pers¡rectiva

Quando se fala em tecnologiapara alimentação ou segurança alimentar, o pensamento

comum é a agricultura, a pecuária, o agronegócio. Nossa memória coletiva é remetida

automaticamente à tena, ao pasto, ao que vem do plantio, da mão do homem e, claro, da

natureza, Tanto que há veículos de comunicação que só tratam disso, e de grande porte, não

apenas o trade, como, por exemplo o programa de TV e a revista Globo Rural, peftencentes ao

maior grupo de comunicação do país. Muitos jornais contam com editoria de agronegócio. A

campanha "Agro é tech, agro é pop, agro é tudo", da Rede Globo em parceria com entidades do

setor, ficou no ar por cinco anos em horário nobre de TV para que o cidadão comum pudesse

entender e desmitificar a agricultura, uma de nossas maiores riquezas. Não se fala dacontribuição

da tecnologia alimentar, ao contrário, o que se vê são relatos e mais relatos sobre os malefícios

dos alimentos industrializados. E como seria viver sem eles? Haveria comida para todos? Mitos

e paradigmas precisam ser quebrados por meio de informação de

perspectiva deve ser construída e o melhor mensageiro é o ITAL.

aqualidade. Uma
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3) Humanização do tema

Quando se fala em ciência e tecnologia pensamos, nós, os cidadãos comuns, em algo

distante, quase etéreo. Dificilmente, porém, lembramos que são pessoas, como nós, que estão

por trás de todos os avançados criados até hoje. E quem são essas pessoas? Quem são os

especialistas do ITAL? Humanizar a ciência também é uma forma de desmitificâ-la, por isso

sugerimos o programa "Traduz pra mim?", com diferentes profissionais a cada "cápsula"

de informaçáo, matérias sobre as mulheres na ciência tendo a diretora geral do ITAL como

principal personagem, artigos assinados pelos especialistas do Instituto e visitas aos Centros

Tecnológicos. Desta maneira, mostramos que além da ciência e tecnologia hâ pessoas

trabalhando para um futuro alimentar melhor para todos.
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3.2.1.4.IDENTIFTCAÇAO rlOS RISCOS A TVTACEwT

1) Alirnentos inclustrializados e processados não são saucl:iveis

Em tempos em que a saudabilidade está associada, como nunca, à alimentação e busca

por alimentos, por exemplo, menos gordurosos, menos calóricos, menos salgados e açucarados,

é difícil enxergar benefícios na comida industrializada. Afinal, tudo o que vem direto danatureza

é melhor. A opinião pública, no geral, não reflete sobre como o crescimento exponencial da

população reduz as chances de termos comida no prato daqui a poucas décadas, o que significa

que não há como depender só de produtos 100% naturais para rcduzir ou exterminar a fome

global. Os alimentos industrializados garantem também o acesso à alimentação básica. Um

bom exemplo é o leite que chega como parte da merenda das escolas públicas, industrializado.

Muitos são os revezes que podem surgir a paftir do momento que se comece uma divulgação

mais pesada sobre os processados e seus benefícios. Por isso entendemos como necessária a

divulgação de pautas que traduzam a tecnologia alimentar porque é materializando o tema que

podemos iniciar todo o processo de educação a respeito de alimentação não apenas

mas disponivel, capaz de fazer com que a oferta atenda a demanda.

2) Ataques recon'entes

Matéria como a publicada no G1 de 17 de julho de 2021 sob o título "O que os

ultraprocessadosfozem com nosso corpo?3 é o tipo de reportagem que deverá crescer na imprensa

a pafür do momento que o ITAL iniciar o discurso planejado, o qual explica a importância

da tecnologia da alimentação e sua contribuição para garantir a segurança alimentar. Mesmo

deixando claro o seu posicionamento, não quer dizer que o leitor concorde. Esta matéria,

por exemplo, conta que um médico e pesquisador conduziu um experimento em que comeu

alimentos ultra processados por um mês como parte do documentário da BBC "What are we

feeding our kids? ("Com o que estamos alimentando nossos filhos?", em tradução livre). Ao

fim do período, relatou dormir mal, sentir azia,lentidão, constipação, hemorroidas e um ganho

de peso de 7 kg. A matéria traz ainda dados de uma pesquisa que mostrou que quem adota uma

dieta ultra processada acaba ingerindo pelo menos 500 calorias a mais por dia em comparação

com aqueles que consomem ultra processados em pouca quantidade.

O indivíduo também registra um aumento no hormônio responsável pela fome e uma

diminuição no hormônio que nos faz sentir saciados. Outros estudos anteriores mostraram uma

relação entre o consumo prolongado de ultra processados e um risco maior de cardíacas,

obesidade, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e até depressão. Matérias como serao
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casuais. Pesquisas e estudos também não. Surgirão a partir da maior exposição do tema. Por

este motivo, sugerimos no plano de comunicação o estreitamento de relações com a imprensa

a partin de um programa de visitas aos Centros Tecnológicos do ITAL. A imprensa pode ser

uma grande aliada na disseminação de informação de qualidade e redução da desinformação.

Por outro lado, jornalistas tambémtrarão os questionamentos dos consumidores e pretendemos

enfrentar isso com a elaboração das mensagens-chave, Q&A e preparação de porta-vozes

propostas no plano.

3) [,m del'esa cle quern

Para se mostrar especialista em tecnologia da alimentação o ITAL deve abrir suas

portas, suas pesquisas, sua visão sobre o tema. Mas ao falar sobre isso, se mostra em defesa

da indústria de alimentos, claro, afinal de contas, sem ela, não seria possível colaborar com a

segurança alimentar por meio da "flórmula" ciência e produção em escala. Todo cuidado será

necessário para que a postura do ITAL não gere questionamentos sobre até que ponto o instituto

está defendendo interesses da sociedade ou da indústria. Em tempos de CPI da Covid, onde

não apenas o Governo, mas também a postura das empresas envolvidas é julgada, fica mais

fácil que a atenção pública levante suspeitas. No site www.alimentosprocessados.com.br, por

exemplo, na pâgina sobre "O que são alimentos processados", há uma foto de uma fâbrica da

Cacau Show e um breve descritivo sobre ela. O internauta pode se questionar do porquê de este

"parceiro" estar ali em detrimento de outro e se era realmente necessário incluir esta informação

e foto. Um novo olhar editorial sobre este site e o website do ITAL se faznecessário, conforme

mencionado no plano estratégico, assim como nas mensagens-chave a serem criadas para os

porta-vozes, no sentido de que não reste dúvida que o trabalho do ITAL é voltado para o bem

comum de todos.
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3.3. Análise diária tle imagem

Data: 2310112020

Análise: O destaque da mídia hoje é a veiculação no poftal especializado 2A* Alimentos do

release do balanço de atividades de 2019 e parte dos financiamentos previstos pelo Instituto

de Tecnologia de Alimentos para este ano, desde novos equipamentos, bolsas, infraestrutura

e iniciativas a fim de modemizar a instituição, que também realizou várias ações estratégicas.

No ano passado, se destacaram 12 novos equipamentos, editais de seleção para onze bolsas

de Pós-Doutorado e Jovem Pesquisador e diversas melhorias estruturais do Ital, vinculado à

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da secretaria. Grande parte das novidades é

resultado do Plano de Desenvolvimento Institucional em Pesquisa, financiado pela Fapesp, gue

prevê o investimento de R$ 13,134 mi até 31 de março de 2021. A modernizaçáo está alinhada

ao atendimento das linhas de pesquisa Segurança dos Alimentos, Inovação em Produtos e

Processos, Sustentabilidade na Cadeia Produtiva de Alimentos, Alimentos para Saúde e Bem-

estar, Ingredientes, Sistemas de Embalagem e Processamento de Alimentos. O texto ffaz aspas

da diretora geral do Ital, Eloísa Garcia.

Em outra frente, os portais Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial, de Itu,

publicam texto sobre o calendário de eventos 2020 do Ital. Serão 44 atividades entre março

e novembro. Dentre 34 cursos programados, estão o 1o Curso Básico de Projeto Sanitário da

European Hygienic Engineering & Design Group, Grupo Europeu de Projeto Sanitário de

Equipamentos que tem o Ital como sede regional no Brasil, e o curso Direito da Inovação, com

foco na ciência e tecnologia de alimentos.

Pontos positivos: divulgação em portais especializados atinge público-alvo do instituto, gera

impacto nas regiões metropolitana de Campinas e de Sorocaba, levanta pautas e desdo

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, alimentar redes sociais,

monitorar comentários e interações, reforçar disparo de releases às editorias de agricultura e

ciência da mídia impressa e eletrônica das regiões de Campinas, Sorocaba e metropolitana de

São Paulo com flollow-up, sobretudo do calendário de eventos 2020.
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Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Portal 2A+ Alimentos: Novos equipamentos, bolsas, infraestrutura e iniciativas modernizam

Ital

Suinocultura Industrial (Itu): Calendário de eventos 2020 do Ital prevê 44 atividades

Avicultura Industrial (Itu): Calendário de eventos 2020 do Ital prevê 44 atividades
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Data: 30/0112020

Análise: O destaque do dia é a publicação nos portais Terra e Gazeta da Semana do anúncio da

segunda edição daANUFOOD Brazil - Feira Internacional Exclusivapara o Setor de Alimentos

e Bebidas, de 9 a I I de março, com 1 I pavilhões internacionais, na São Paulo Expo, na Rodovia

dos Imigrantes, tendo entre seus parceiros estratégicos o Instituto de Tecnologia deAlimentos. O

evento terá expositores de países europeus, asiáticos árabes e latino-americanos, além de outros

independentes de 24 paises. Na segunda edição, a ANUFOOD BRAZIL realizarâ novamente

a Rodada de Negócios, com a previsão de realizar mais de 1.500 reuniões entre expositores

e compradores nacionais e internacionais. Em sua primeira edição, em 2019, o projeto

movimentou entre U$ 10 e U$ 15 milhões e a expectativapara este ano é de um crescimento

de 50Yo. Entre os compradores confirmados, estão empresas de países como Colômbia, Chile,

Peru, Uruguai, Canadá, México, Estados Unidos, Paraguai e Argentina, além do Brasil. A feira,

versão brasileira da Anuga, maior evento mundial do setor, ocupará em 2020 uma ârea de cerca

de 14 mil m2 do São Paulo Expo.

Pontos positivos: veiculação nos sites gera impacto em nível estadual para o setoq

amplia visibilidade da imagem institucional do Ital, vinculada à SAA, suscita demandas e

desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão, elaborar informativo,

destacar porta-voz para atender eventuais solicitações de entrevista acerca da participação do

Ital e redigir nota para atender demandas sob análise, produzir release a ser distribuído cinco

dias antes do evento e o pós-release com os resultados, a ser disparado para a mídia de todo o

Estado no último dia da feira.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Terra: ANUFOOD Brazil traz 11 pavilhões internacionais em sua próxima edição

Gazeta da Semana: ANUFOOD Brazil trazll pavilhões internacionais em suapróxima edição
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Data: 3110112020

Análise: O tema de hoje é o artigo técnico assinado pelas pesquisadoras do Ital Beatriz M.

Curtio Soares e Aline Brionisio Lemos, atuantes no Centro de Tecnologia de Embalagem da

SAA, publicado na revista mensal Embanews, intitulado "Materiais destinados ao contato direto

com alimentos". O texto trata das atualizações das regulamentações sanitárias nas legislações

brasileira e do Mercosul em três colunas, com fotos de rosto das autoras nas assinaturas, logos

do Ital e do Governo do Estado sobre a rubrica Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Pontos positivos: texto técnico amplia visibilidade da SAA e do Ital no campo de pesquisa e

desenvolvimento de embalagens em nível nacional, fortalece imagem da secretaria e do governo

no setor do agronegócio.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar desdobramentos e comentários,

alimentar redes sociais, ponderar com autoras e Cetea possibilidade de oferta de entrevista a

editorias de ciência e agricultura de jomais e outras publicações especializadas.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Revista Embanews: Materiais destinados ao contato direto com alimentos
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Data: 2l/0212020

Análise: O destaque desta sexta-feira é amaféria publicada pela editoria VivaBem do portal

UOL sobre a propaganda de um novo sanduíche da rede Burger King, em que o Instituto de

Tecnologia de Alimentos foi creditado como fonte. A empresa apresentou um lanche em

decomposiçáo paru anunciar um novo sanduíche sem conservantes, aditivos ou corantes

artificiais, na quarta-feira (19). A expectativa é que esse lanche feito com ingredientes "de

verdade" chegue aos cardápios ainda em2020, ao menos nos Estados Unidos, segundo o portal.

"Alimentos processados são aqueles desenvolvidos pela indústria alimentícia, em que há a

adição de componentes como açucar, sal e conservantes para melhorar o sabor, o aroma, a textura

e, claro, aumentar seu prazo de validade", disse Aline Martins de Carvalho, nutricionista do

Grupo de Estudos Epidemiológicos e Inovação emAlimentação e Saúde da Faculdade de Saúde

Pública da USP, consultada em 1910212018, informa o texto. Entre esses aditivos, liberados

pela Anvisa no Brasil, estão os conservantes, que retardam o crescimento de microrganismos

que causam a deterioração do alimento. "De acordo com o ITAL (Instituto de Tecnologia de

Alimentos), da Secretaria deAgricultura de São Paulo, a inclusão de conservantes nos alimentos

é fundamentalpara a segurança alimentar, umavez que garante a disponibilidade do alimento

e reduz perdas e desperdícios consideravelmente. Mas o mais saudável, mesmo, é sempre optar

pelo produto in natura", conclui amatéria.

Em outra frente, a divulgação do release sobre a presença das mulheres na Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios foi amplamente comtemplada esta semana por

diversos veículos do interior, tais como O Defensor, de Taquaritinga, O Serrano, de Serra Negra,

e pelos portais Feed & Food e Mix Vale. AAPTA, que coordena os seis Institutos de pesquisa

paulista da ârea, reTata que as mulheres são mais de 50o/o do corpo de pesquisadores científicos

e estão na liderança de três dos seis Institutos. Entre as profissionais que ocupam o cargo estão

engenheiras agrônomas, biólogas, economistas, engenheiras de alimentos e diversas outras

formações de desenvolvem pesquisas em agricultura, pecuâria, pesca e aquicultura, economia

agrícola, sanidade e processamento de alimentos e que contribuem ativa e

crescimento do setor do agronegócio no Estado e em todo o Brasil.

ara o

Pontos positivos: matéria do portal UOL gera impacto em nível nacional, e

interações, suscita pautas e desdobramentos, amplifica visibilidade das pesquisas efetuadas

pelo Ital e fortalece imagem da SAA. Veiculação do texto sobre a presença feminina no

técnico do Ital robustece conceito e imagem institucional em todo o Estado, gera interaçõe
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comentários e demandas.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões com mensuração e

qualificação, elaborar informativos, destacar porta-vozes para atendimento de demandas

derivadas da propaganda da rede Burger King e sobre a presença feminina na SAA, alimentar

redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

UOL VivaBem: BK anuncia comida "de verdade" com lanche mofado; fast-food não estraga?

Feed & Food: 50% dos pesquisadores do SAA são mulheres
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Data: 2910212020

Análise: O tema de hoje é o artigo técnico intitulado "Embalagens Celulósicas Recicladas",

assinado pelas pesquisadoras do Instituto de Tecnologia de Alimentos Leda Coltro e Elisabete

Segantini Saron, atuantes no Centro de Tecnologia de Embalagem da Secretaria deAgricultura

e Abastecimento, e publicado na revista mensal Embanews. O texto aborda a aprovação do

regulamento técnico do Mercosul de f,bras recicladas pós-consumo em material celulósico

para contato com alimentos, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pela Anvisa,

que entrou em vigor em 29 de junho de 2018. Ao final do artigo, em três colunas, há link do

Cetea para a integra, fotos de rosto das autoras, logos do Ital e do Governo do Estado sobre

a rubrica da SAA.

Pontos positivos: publicação produz impacto na mídia do setor em nível nacional, fortalece

imagem institucional da secretaria.

Riscos à imagem: não há

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, avaliar com as autoras

a possibilidade de oferta de entrevista açerca do tema a outras publicações especializàdur .
programas de tv e rádio da editoria de agronegócios, ecologia e ciência.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Embanews: Embalagens Celulósicas Recicladas
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Data: 04/0312020

Análise: O destaque do dia é a matéria veiculada nas edições impressa e online do jornal

O Regional, de Catanduva, sobre as embalagens flexíveis desenvolvidas pelo Instituto de

Tecnologia de Alimentos para comercializar palmito em conserva, com a mesma capacidade

dos frascos tradicionais. A nova tecnologia apresenta vantagens aos produtores, como redução

no tempo de processamento térmico com consequente redução do consumo de energia e

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

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

propiciar melhores e mais baratas condições de transporte do produto final. O projeto intitulado

"Desenvolvimento de tecnologia para processamento de palmito em conserva acidificada,

acondicionada em embalagens flexíveis compostas por diferentes polímeros" foi desenvolvido

pelo Ital e financiado pela Fapesp. A SAA trabalha agora na transferência dessa tecnologia às

indústrias, facilitando a produção e gerando oportunidades de lucro.

Pontos positivos: texto produzreverberação naregião de São José do Rio Preto, levanta pautas

entre a mídia especializada.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, alimentar redes sociais,

distribuir release sobre a nova embalagem com follow-up para as regiões metropolitana de

Campinas, Baixada Santista, RM Vale e Litoral Norte.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Regional (Catanduva): Agricultura de SP Desenvolve Embalagem Flexível Para

Comercializar Palmito

Internet

O Regional Online (Catan

Comercializar Palmito

duva): Agricultura de SP Desenvolve Embalagem vel Para
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Data: 08103/2020

Análise: O destaque deste Dia da Mulher é a veiculação do release sobre as conquistas das

pesquisadoras e servidoras da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em portais de diversas

regiões do Estado, como Acontece Botucatu, Mix Vale, de São José dos Campos, ZI, de

Indaiatuba e Revista Rural. O texto apresenta algumas conquistas lideradas pelas servidoras

da Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio, que conta com I .423 servidores, sendo

48% mulheres. Entre os cientistas, as pesquisadoras ocupam 53% dos cargos. No Instituto

Agronômico, as cientistas Mariângela Cristofani-Yaly e Marinês Bastianel são responsáveis

pelo desenvolvimento da primeira tangerina 100% obtida no Brasil, a "IAC 2}l9Maria", eue

também é o primeiro material de citros do Instituto protegido no Sistema Nacional de Proteção

de Cultivares, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já a pesquisadora do Polo

Regional de Piracicaba daAPTA, Edna Bertoncini, líder do projeto Oliva SP, daAPTA, também

vê os frutos do trabalho sendo colhidos em diversas áreas do Estado. O projeto visa a fomentar

a produção de oliveiras em São Paulo e incentivar o consumo de azeites de oliva extravirgem

de alta qualidade. Outro exemplo de pesquisa são os trabalhos com truta desenvolvidos pelo

Instituto de Pesca, que tem participação de Yara Aiko Tabata, veterinâria pela Universidade

Estadual Paulista do campus Jaboticabal, com especialização pela Japan International

Cooperation Agency, em Kanagawa Center, no Japão, e pela Food Agricultural Organization,

em Cohiaique, no Chile. Ela desenvolveu diversas tecnologias paru a truticultura brasileira. O

texto traz aspas de todas as pesquisadoras citadas. Dados do Centro de Estudos Avançados em

EconomiaAplicada mostram que, de 2004 a2015, o total de mulheres trabalhando no agro

aumentou 8,3Yo e a participação da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu

no período, passando de24,7Yopara28Yo. No caso daAPTA, as mulheres têm ocupado cargos

de liderança dentro dos seis institutos de pesquisa da agência. No ITAL, todos os seis centros

técnicos são dirigidos por mulheres.

Pontos positivos: divulgação gera impacto em nível estadual, suscita demandas e

desdobramentos, fortalece imagem e conceito dos institutos, da APTA, da SAA e do

do Estado.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, redistribuir release ao

)
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longo da semana com follow-up e oferta de entrevista das pesquisadoras mencionadas para

programas selecionados do setor agro de rádio e tv nas regiões metropolitana de São Paulo,

Campinas, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Central, Baixada Santista, RM Vale e

Litoral Norte.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Revista Rural: Competência feminina impacta desenvolvimento científico

Acontece Botucatu: Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico

no estado

Zl Portal (Indaiatuba): Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento

científico em SP

SBNotícias (Santa Bárbara d'Oeste): Competência feminina impacta agronegócio e

desenvolvimento científico em São Paulo

Portal Mix Vale (São José dos Campos): Competência feminina impacta agronegócio e

desenvolvimento científico em São Paulo
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Data: 19/0312020

Análise: O tema do dia é a reportagem de cinco páginas, com fotos, publicada pela revista Plástico

Moderno, de São Paulo, intitulada "Setor precisa investir mais na inovação de produtos". No

segundo parâgrafo, o texto informa que, em encontro promovido em fevereiro pela Associação

BrasileiradeMáquinas e Equipamentos sobre astendências e desafios daindústriade embalagens,

o diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

Luis Madi, avaliou que esses números apresentam grande potencial de crescimento. Para ele, o

Brasil, visto por muitos como o celeiro do mundo, poderia se transformar em superrnercado do

mundo, passando a oferecer um número bem mais significativo de produtos processados. Essa

evolução significaria avanço importante para a indústria de embalagens de alimentos e bebidas

- fora o potencial de outros ramos industriais, como os de higiene e limpeza, de cosméticos ou o

farmacêutico. Para exemplificar o diretor cita o mercado de água mineral. "Nos Estados Unidos

são engarrafados 52 bilhões de litros, no Brasil engarrafamos 15 bilhões, menos de um terço".

Madi constata os baixos investimentos feitos pela indústria brasileira em inovação, barreira

para que objetivos mais ambiciosos sejam alcançados, diz o texto.

Pontos positivos: matériagera impacto em nível nacional no setor e na imprensa especializada,

levanta demandas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, elaborar informativo,

alimentar redes sociais, redigir nota stand-by sobre a participação do Ital no evento para atender

eventuais demandas, avaliar oferta de entrevistapara outras publicações segmentadas.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Revista Plástico Moderno: Setor precisa investir mais na inovação de produtos
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Data: 2610312020

Análise: O destaque do dia é a veiculação do release sobre as ações tomadas pelo governo

do Estado e a SAA diante da pandemia do novo coronavírus nos principais portais do setor

agropecuário, como Datagro, Notícias Agrícolas e AviSite. Uma das medidas adotadas foi

o incentivo ao distanciamento social e adequações nas relações de trabalho para garantir a

segurança e a saúde da população. Na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios,

diversas iniciativas têm sido tomadas, com critérios que permitem a continuidade dos serviços

essenciais prestados pelas instituições científicas ligadas ao setor dos agronegócios, fundamental

paraa alimentação e abastecimento. Os seis Institutos e 11 Polos Regionais de pesquisa ligados

à APTA frzeram uma análise criteriosa para que grande parte de seus servidores seja colocada

em regime de teletrabalho, principalmente aqueles que compõem o grupo de risco à doença.

Trabalhos relacionados à sanidade animal e vegetal do Instituto Biológico, considerados

essenciais, não serão interrompidos. As pesquisas e levantamentos realizados pelo Instituto de

EconomiaAgrícola são fundamentais paraatomada de decisão no agronegócio, principalmente

em um momento de incerteza econômica, como o atual. Segundo a diretora-geral do IEA,

Priscilla Fagundes, os trabalhos técnicos científicos se mantôm na forma de teletrabalho. No

Instituto de Tecnologia de Alimentos também estão mantidas as atividades essenciais de pesquisa

e prestação de serviço para a indústria de alimentos. Estão suspensos por tempo indeterminado

cursos e eventos programados pelos Institutos e unidades de pesquisa da APTA. Os eventos

serão remarcados e anunciados em momento oportuno.

Pontos positivos: divulgação do texto impacta tempestivamente o setor em nível nacional,

produz interações, comentários, gera demandas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão com mensuração e

qualificação, reforçar distribuição do release junto às emissoras de rádio e tv de todo o Estado,

produzir informativo e Q&A a serem atualizados constantemente, de acordo com as diretivas

políticas do governo , realizar media training para porta-vozes selecionados acerca das medidas

adotadas para enfrentamento da pandemia, redigir notas cuftas sobre o funcionamento de cada

instituição vinculada à SAA a fim de alimentar redes sociais e atender demandas específic AS

sob aval da Secom
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Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Datagro: Agricultura de SP mantém pesquisas e prestação de serviços para o setor de produção

AviSite (Campinas): SP: Secretaria deAgricultura eAbastecimento toma medidas de prevenção

Notícias Agrícolas (Campinas): SP: Sec. de Agricultura toma medidas de prevenção e mantém

pesquisas e prestação de serviços para o setor de produção
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Data: 07/04/2020

Análise: O destaque do dia é o boletim do professor José Luiz Tejon sobre a plataforma

biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis do Ital, transmitido pela rádio Jovem

Pan e veiculada no portal da emissora. Tejon inicia afirmando que é nas grandes crises que

surgem grandes soluções. "Está nascendo um movimento de inovações do agronegócio

que vai tomar uma gigantesca força exatamente no pós-coronavírus. Mercado global de

ingredientes alimentícios, o invisível da nutrição e o novo agronegócio será chamado de

saúde. No mundo, US$ 33 bilhões neste mercado e deverá dobrar até2026. Eu acho que mais

do que dobra, porque pós-coronavírus alimentação será sinônimo de saúde e quem produzir

ingredientes nutricionais para os alimentos estará criando um novo e poderoso agronegócio

invisível onde gramas valerão ouro. Então vem aí o lado o criador brasileiro. Está sendo

criado e lançado um consórcio competitivo, reunindo inteligência brasileira e internacional

numa plataforma biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis. Participam Fapesp,

Unicamp, USP, Ital, Apta e a Secretaria deAgricultura do Estado de São Paulo. A sede física no

Ital, Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas, com laboratórios e plantas-piloto na

Unicamp e na USP e ainda com muitos experts internacionais participando. Empreendedores

e cooperativas: nesta hora de crise nos preparamos para os grandes saltos no pós-crise.

As empresas participantes desde jâ teño direito de licenciar tecnologias desenvolvidas

e poderão utllizar a lei do bem, obter e abater 40o/o a 50o/o do investimento realizado. Na

história da humanidade, as enfermidades provocaram grandes mudanças no mundo e dessas

mudanças novos conhecimentos e novos ciclos científicos e econômicos surgiram e desta vez

será da mesma forma. A hora do novo agronegócio, plataforma biotecnológica integrada de

ingredientes sustentáveis; procure no Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas.

A inovação já está sendo trabalhada ali, participe com a sua empresa, a sua cooperativa",

diz. O investimento será 70o/o do governo do Estado e 30o/o da iniciativ a privada, que poderá

usufruir dos resultados da pesquisa, informa o texto publicado no blog de José Luiz Tejon,

que divulga o e-mail de Gisele Anne Camargo, do ltal.

Pontos positivos: radiodifusão gera impacto em nível nacional,

suscita pautas e desdobramentos.

eln

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão, alimentar redes sociais,

distribuir release sobre a nova plataforma paru a mídia de todo o Estado, com follow-up e

ênfase em programas de tv selecionados da editoria de agronegócios, oferecer entrevista com

porta-voz, no intervalo de 15 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio

Jovem Pan: A Hora do Agronegócio - José LuizTejon (2min27seg)

Internet

Jovem Pan: Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Sustentáveis: o novo

agronegócio (Blog Cabeça de Líder, José Luiz Tejon)
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Data: 10/04/2020

Análise: O tema desta sexta-feira é o release veiculado pelo site Revista Nova Família,

intitulado "Páscoa: qualidade do chocolate exige cuidados da produção ao consumo". A abertura

lembra que a quantidade e a variedade de chocolate no mercado brasileiro são uma grande

tentação para apaixonados por doce, "especialmente em época de Páscoa aliada à quarentena

diante da pandemia da Covid-19, mas nem sempre o consumidor está atento às características

fundamentais e às condições de armazenamento". Com unidade especializada em pesquisa e

desenvolvimento de cereais e chocolate há mais de duas décadas, o Ital destacou pontos a serem

levados em consideração na compra e no consumo. "Basicamente, o chocolate é elaborado

à base de massa ou líquor e manteiga de cacau com ingredientes como açucar,leite em pó,

emulsificantes e aromatizantes, podendo conter ainda outras gorduras vegetais", explica o

pesquisador Valdecir Luccas, que atua no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate do Ital.

Ele ressaltou que o chocolate produzido adequadamente na fâbrica, transportado e armazenado

no supermercado em local frio, necessariamente deve possuir uma textura quebradiça, portanto,

ainda no ponto de venda, não pode apresentar textura amolecida. Em relação à rotulagem, deve

ser observada a composição e a data de validade . "Para ser denominado chocolate, o produto

deve possuir no mínimo 25o/o de sólidos totais de cacau na formulação, sendo que o chocolate

branco precisa apresentar 20% de sólidos totais de manteiga de cacau", especificou.

Pontos positivos: divulgação atinge público consumidor em nível estadual, gera reverberação

nas redes, com interações e comentários.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, distribuir release ao longo

da próxima semana na região metropolitana de São Paulo com follow-up e oferta de entrevista

do pesquisador a programas de rádio de defesa do consumidor.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Revista Nova Família: Páscoa: qualidade do chocolate exige cuidados daprodução ao consumo
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Data: 22/0412020

Análise: O destaque de hoje é a vasta repercussão do release com dicas sobre a preparação do

cafe em portais de diversas regiões do Estado, como Notícias de Campinas, Portal Prudentino,

Mix Vale, de São José dos Campos, Grupo Rio Claro e Mais Expressão, de Indaiatuba. O Brasil

é o maior produtor de café do mundo e o Instituto Agronômico, da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, o berço das principais variedades cultivadas no país. Existem diversas espécies

de café, porém só duas são amplamente cultivadas, a do Coffea arabica e a Coffea canephora. As

bebidas de Coffea arárbica,ou café arátbica, como é popularmente chamada, são cales que podem

resultar em bebidas "nobres e complexas", devido à grande quantidade de aromas e sabores que

podem conter, diz a aberitra do texto. As bebidas do Coffea canéfora, mais conhecidas como

robusta e o conilon, resultam em bebidas muito mais simples e mais amargas. Porém, ele é

valorizado para a composição de blends e pela indústria de café instantâneo, por ser um grão

mais barato, possuir mais cafeína e principalmente cor preta intensa. No Brasil, o consumidor

de café não dispõe de muitas ferramentas para escolher a bebida, e, para isso, a Associação

Brasileira da Indústria de Café criou em 2004 seu Programa de Qualidade do Cafe, que oferece

notas de Qualidade Global dos cafés vendidos no país, analisando-os através dos aromas e de

seu grau de intensidade. O Instituto de Tecnologia de Alimentos tem um dos únicos laboratórios

que certificam as bebidas oferecidas aos consumidores brasileiros, e podemos encontrar no

mercado embalagens certificadas com os selos Bronze para cafés tradicionais, selo Prata para

cafés Superiores e selo Ouro para cafes Gourmet. Para cafes especiais, absolutamente tudo faz

a diferença e a ausência de defeitos passa a ser obrigação neste tipo de bebidas. Os atributos

de qualidade do café abrangem uma ampla gama de conceitos, desde características físicas,

variedades, cores e tamanhos, até preocupações de ordem ambiental e social, como os sistemas

de produção e as condições de trabalho da mão de obra produtiva. O pesquisador da Agência

Paulista de Tecnologia dosAgronegócios, Daniel Gomes, deu algumas dicas parufazer um bom

café. Entre as orientações, está a da compra de grãos para moê-los na hora, a fim de obter o

máximo da bebida e a constatação de que cafés bons dispensam açúcar.

Pontos positivos: texto gera impacto em nível estadual, sobretudo na imprensa especializada,

suscita demandas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão com mensuração e

qualificação, reforçar distribuição do release na região metropolitana de São Paulo, com follow-

up e oferta de entrevista do porta-voz a programas de rádio e televisivos de gastronomia e

agronegócios.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Portal Prudentino (Presidente Prudente): Você sabe preparar um bom café? Veja algumas

dicas

Mais Expressão (Indaiatuba): Saiba identificar e preparar um bom café

Mix Vale (São José dos Campos): #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom café

Notícias de Campinas: #FiqueEmCasa: saiba identificar e preparar um bom café

Grupo Rio Claro: Saiba identificar e preparar um bom café

(
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Data: 30/0412020

Análise: Os destaques do dia são quatro artigos técnicos publicados em revistas especializadas,

assinados por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos, vinculado à SAA. Na Doce

Revista, texto intitulado "De Olho no Rótulo", de uma pâgina,trazfoto de rosto da pesquisadora

do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Elizabeth Nabeshima. Ela opinou sobre a abertura de

consulta pública pelaAnvisa para regulamentação de produtos alimentícios integrais. A consulta

é parte de uma série de atividades conduzidas pelaAnvisapara estabelecer requisitos sanitários

para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Essa agenda regulatória levou à criação, em

2016, do grupo de trabalho de integrais, com o qual contribui o Ital, através da expertise de pelo

menos 15 anos da equipe de pesquisadores do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate. "A

regulamentação que está sendo proposta traz o conceito internacional de farinha de grão inteiro,

sustentando que o benefício dos produtos integrais não são provenientes de um componente

isolado, mas da interação de todos os componentes do grão (endospeffna, farelo e gérmen).

Além das fibras, eles apresentam proteínas, lipídeos funcionais e importantes micronutrientes

(vitaminas, minerais e compostos fitoquímicos)", explicou a pesquisadora, que representa o Ital

nas discussões.

Na revista Indústria de Laticínios, o artigo técnico "Importância das proteínas do leite

no sistema imunológico", de duas páginas, é co-assinado pelas pesquisadoras do Instituto de

Tecnologia de Alimentos Adriana Torres Silva Alves, Leila Maria Spadoti e um especialista

da Embrapa. Outro texto na mesma publicação, intitulado "Redução de açúcares em iogurtes,

leites fermentados e bebidas lácteas fermentadas", de seis páginas, é co-assinado por cinco

pesquisadores científicos do Centro de Tecnologia de Laticínios do Ital na seção "Fazet

Melhor - Tecnologia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Produtos Lácteos" do veículo

segmentado. 'oEm experimentos realizados recentemente no Tecnolat, do Instituto de Tecnologia

de Alimentos, os tempos de fermentação em triplicata não foram influenciados quando se

adicionou açicar ou misturas de advantame com aspartame, sucralose ou stévia", diz trecho.

Já a revista Embanews traz o artigo "A logística e suas interações com as embalagens - Parte

II", assinado pela pesquisadora do Ital Ana Paula Reis Noletto, atuante no Centro de Tecnologia

de Embalagem da SAA, que aborda as embalagens em operações urbanas em uma página com

três colunas. Ao final do texto, há foto de rosto da pesquisadora, logos do Ital e do

Estado sobre rubrica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Pontos positivos: artigos produzem impacto em nível nacional no setor agrop na
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mídia especializada, geram reações nas redes sociais, suscitam pautas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões, elaborar informativos,

alimentar redes sociais, ponderar ofertas de entrevistas a programas de rádio e tv das editorias

de saúde e agro de todo o Estado ao longo do próximo mês, especialmente sobre a importância

do leite para a proteção do sistema imunológico e a nova rotulagem dos produtos com cereais

integrais.

Notícias mais relevantes do dia:

Imnresso

Doce Revista: De olho no rótulo

Indústria de Laticínios: Importância das proteínas do leite no sistema imunológico

Indústria de Laticínios: Redução de açúcares em iogurtes, leites fermentados e bebidas lácteas

fermentadas

Embanews: A logística e suas interações com as embalagens - Parte II
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Data: 08/0512020

Análise: O destaque do dia é o artigo de uma pâgina assinado pelo titular da Cátedra de

Agronegócios da Esalq/USP, embaixador especial da FAO para as Cooperativas e coordenador

do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, publicado pela

revista Agroanalysis, da FGV, intitulado "Ciência gerando renda no agro". O texto abre

informando que, "com ou sem pandemia, a Academia brasileira ligada ao setor agropecuário

continua trabalhando. O governo paulista e a Fapesp lançaram uma chamada de propostas

conhecida como Ciênciapara o Desenvolvimento, de grande importânciaparaa agricultura, mas

também para outras áreas, como saúde, energia, segurança e desenvolvimento econômico . Cada

uma das propostas, elaboradas em conjunto por diversas instituições acadêmicas trabalhando

em rede, dará origem a um Núcleo de Pesquisa Orientada a Problemas, com participação da

iniciativa privada também, até porque o objetivo final dos trabalhos é "transformar ciência em

dinheiro", como define a apresentação dachamada" .Mais adiante, no terceiroparâgrafo, Roberto

Rodrigues relata que "um NPOP já formado com esse propósito de transformar conhecimento

em negócio é a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis, liderada pelo

Instituto de Tecnologia de Alimentos", gus abrange, entre outras, instituições como o Instituto

Agronômico de Campinas e o Instituto de Economia Agrícola. Segundo o professor, a ideia é

produzir ingredientes nacionais apafür de resíduos do nosso agroparcsubstituir os importados,

que são utilizados na indústria de alimentos e bebidas em lugar de gorduras e açúcar e para

adição de fibras, proteínas, antioxidantes e probióticos.

Em outra frente, o portal especializado 2u + Alimentos veicula release sobre o

esclarecimento da SAA, através do Ital, da proposta de regulamentação de produtos

alimentícios integrais, por meio de consulta pública da Anvisa. O Instituto de Tecnologia de

Alimentos integra as discussões sobre o tema desde 2076, através da expertise de pelo menos

15 anos da equipe de pesquisadores do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate. A

ausência de critérios de composição e rotulagem em produtos à base de cereais integrais tem

resultado em informações variadas entre fabricantes e consumidores, o que induz ao engano.

Diante desse contexto, o assunto ganhou especial atenção da Anvisa, que abriu consulta

pública aIé 15 de junho sobre requisitos para identificação como integral e para destaque dos

ingredientes integrais na rotulagem dos alimentos contendo cereais. "A regulamentação que

está sendo proposta traz o conceito internacional de farinha de grão inteiro, que diz que os

benefícios dos produtos integrais não são provenientes de um componente isol

interação de todos os componentes do grão, que, além das fibras, apresentam

>G'L



lr./

funcionais e importantes micronutrientes", explicou Elizabeth Nabeshima, pesquisadora

que representa o ltal nas discussões. De acordo com ela, também estão sendo detalhadas

as fontes de grãos permitidas e a porcentagem mínima para que o produto seja considerado

integral, permitindo a disponibilização de produtos padronizados ao consumidor. "Muitos

estudos já se baseavam em regulamentações internacionais, assim como algumas indústrias,

principalmente as multinacionais. Entretanto ainda são poucas as ofertas de produtos com

esses requisitos", esclarece.

Pontos positivos: artigo do professor Roberto Rodrigues produz impacto em nível nacional,

gera pautas e desdobramentos políticos e econômicos. Divulgação do release em portal

especializado motiva demandas, interações e comentários.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussões e eventuais declarações

do embaixador Roberto Rodrigues a programas de tv e rádios, atualizar informativos, alimentar

redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

ImDresso

Revista Agoanalysis (Fundação Getúlio Vargas): Ciência gerando renda no agro

Internet

Portal 2'* Alimentos: Regulamentação de produtos alimentícios integrais é tema de consulta

pública da Anvisa
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Data: 24/0512020

Análise: O tema deste domingo é a ampla repercussão do texto divulgado pela Secretaria de

Agricultura eAbastecimento a respeito do DiaNacional do Café,24 de maio, oficializado pela

Associação Brasileira da Indústria do Café em 2005. O release, com deztópicos informativos

e dicas de consumo, foi divulgado na íntegra pelos principais portais jornalísticos do país, tais

como Terra, os das revistas Exame e IstoÉ, dos jornais O Estado de S. Paulo, Correio Popular,

de Campinas, e Diário do Grande ABC, de Santo André. "A escolha da data coincide com

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

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

de café do planeta", informa a abertura. Referência em estudos com cafeeiros, o Instituto

Agronômico de Campinas, da SAA, foi fundado por D. Pedro II, em 1887, justamente para

estudar os problemas que atingiam o café naquela época. De lá para câ, o IAC nunca mais

interrompeu seus estudos e desenvolveu 6J cultivares. O Instituto é responsável também por

estudos com café naturalmente sem cafeína, colheita, produtividade e resistência a pragas

e doenças, além de qualidade da bebida, característica que conquista ñs mundo afora. São

do IAC as cultivares mais plantadas nos cafezais nacionais e paulistas: chamadas Mundo

Novo, Catuaí Vermelho e Catuaí Amarelo; juntas, elas representam cerca de 80% do café

arátbica produzido no Brasil. A produção nacional responde por 213 do volume mundial desse

tipo de café. Entre de 35% e 40o/o do café consumido no mundo são produzidos no Brasil,

segundo dados do MAPA, sendo que, em 2020, o País deve ter safra recorde de 70 milhões

de sacas, aproximadamente. Em São Paulo, o café ocupa o quinto lugar no valor da produção

agropecuária do Estado e no porto de Santos há o embarque de 80% do café exportado.

"Temos em São Paulo mais de l7 m1l imóveis rurais que produzem café e somos o estado

que mais consome a bebida", afirmou Celso Vegro, pesquisador do Instituto de Economia

Agrícola, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. São Paulo é um dos Estados

mais tradicionais no cultivo de café e sua produção é distribuída em duas regiões: Mogiana e

Centro-oeste. Na capital existe um dos maiores cafezais urbanos do País, na sede no Instituto

Biológico, com dois mil pés de café arâbica plantados em sistema orgânico. Anualmente,

no local é realizado o evento Sabor da Colheita, em q

colher café no pé. Neste ano, em razáo da pandemia do

informa o texto.

ue o público pode conhecer e

novo coronavírus, a fe

Pontos positivos: reverberação em nível nacional produz impacto, levanta
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desdobramentos, gera reações nas redes, fortalece imagem da SAA e do govemo do Estado no

setor agropecuário.

Riscos à imagem: náohâ.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão com mensuração e

qualificação de comentários, destacar porta-voz para oferta de entrevistas a emissoras de rádio

e tv nas editorias de agronegócio, saúde, ciência e defesa do consumidor ao longo da semana,

reforçar distribuição do release com follow-up na Baixada Santista e RM Vale e Litoral Norte.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Exame: Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Estadão: Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades sobre a bebida (E +)

IstoÉ Online: Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades sobre a bebida

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

Correio Popular (Campinas): Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Diário do Grande ABC (Santo André): Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre

a bebida

Guarulhos Web: Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida

Portal Meon (São José dos Campos): Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades sobre a

bebida
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Data: 28/05/2020

Análise: O destaque da mídia hoje é a publicação do release na íntegra aceÍca das ações

realizadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento para o setor cafeeiro no Estado,

pelo portal CafePoint. O produto que ocupa o 5o lugar no valor da produção agropecuária

de São Paulo. O desenvolvimento de novas cultivares de plantas mais produtivas, resistentes

a doenças e com características que agradam produtor, indústria e consumidor é o caffo-

chefe do trabalho do Instituto Agronômico, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios. Um dos destaques é o desenvolvimento de 70 cultivares de cafe. Além das

pesquisas com café do tipo aúrbica, o IAC, em conjunto com unidade regional da APTA e

a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável desenvolvem trabalhos com café do

tipo robustapara alavancar a cafeicultura em regiões marginais ao café arítbica. A sanidade do

café é uma das preocupações da SAA, que desenvolve trabalhos na átrea com a Coordenadoria

de Defesa Agropecuária e o Instituto Biológico. O Estado possui 74 viveiros certificados pela

Defesa Agropecuária. O projeto Microbacias II beneficiou 22 organizações rurais da cadeia

produtiva do café, sendo 18 associações e quatro cooperativas que, além de agregaçã,o de valor

à produção, tiveram uma maior inserção no mercado, em um investimento total de R$ 16,4

milhões, dos quais R$ 11,5 milhões foram apoiados com recursos do Projeto. Diretamente,

foram beneficiadas 530 famílias rurais.

Pontos positivos: veiculação em site especializado produz impacto em nível nacional, suscita

demandas e desdobramentos, interações e comentários.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, redistribuir release

encurtado para programas de agro em emissoras de

entrevista de porta-voz do IAC nos próximos 30 dias.

rádio e tv com follow-up oferta

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Café Point: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo lista ações realizadas para

setor cafeeiro
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Data: 3l/05/2020

Análise: O destaque do dia é a publicação, em pâgina inteira, com cinco colunas e duas

fotos, n'O Jornal da Região, de Andradina, das informações e dicas de consumo do café, em

texto produzido pela SAA. Referência em estudos com cafeeiros, o Instituto Agronômico de

Campinas, da SAA, foi fundado por D. Pedro II, em 1887, justamente para estudar os problemas

que atingiam o café naquela época. De lá para cá, o IAC nunca mais interrompeu seus estudos e

desenvolveu 67 cultivares. O Instituto é responsável também por estudos com café naturalmente

sem cafeína, colheita, produtividade e resistência a pragas e doenças, além de qualidade da

bebida, característica que conquista ñs mundo afora, diz trecho do primeiro tópico. "Temos

em São Paulo mais de 17 mil imóveis rurais que produzem café e somos o estado que mais

consome a bebida", afirmou Celso Vegro, pesquisador do IAC-APTA. São Paulo é um dos

Estados mais tradicionais no cultivo de cafe e sua produção é distribuída em duas regiões:

Mogiana e Centro-oeste. Ao final, o pesquisador da APTA, Daniel Gomes, enumera cinco

orientações para melhor saborear a bebida; entre elas, a de evitar usar água clorada no preparo,

pois ela reage negativamente com os óleos essenciais do café.

Pontos positivos: divulgação gera impacto na região de Araçatuba, interações e comentários.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar reverberação, destacar porta-vozpara

atendimento de eventuais solicitações de entrevista a emissoras de rádio e tv.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Jornal da Região (Andradina): Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades da bebida

que é preferência nacional
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Data: 0510612020

Análise: O destaque desta sexta-feira é a repercussão do texto produzido pela SAA sobre o Dia

Mundial do Meio Ambiente em importantes portais do setor agropecuário de várias regiões

do Estado, como Notícias Agrícolas, de Campinas, Portal Regional, de Dracena, e O Extra.

net, de Fernandópolis. O release, veiculado naintegra, abrange as relevantes ações e projetos

executados pela Secretaria com aspas de pesquisadores, começando pelo Prêmio Cidadania no

Campo - Município Agro, para estimular as prefeituras a implementar agendas estratégicas

para fortalecer a gestão rural local, melhorando a produtividade e a sustentabilidade do

agronegócio paulista. Em 2019, os dez municípios paulistas com o melhor desempenho no

desenvolvimento rural sustentável receberam premiações em dinheiro, pata utilizarem na

execução de projetos alinhados à proposta sustentável.Em2020,393 municípios apresentaram

interesse em participar, e 220 já tiveram a adesão confirmada. O Instituto Agronômico foi a

primeira instituição de pesquisa a rcalizar análise de solo e planta no Brasil e, atualmente,

possui 13 centros de pesquisas experimentais, nos quais as boas práticas ambientais servem

de diretrizes. Hâ 20 anos, o Programa Cana IAC conduz projetos de seleção de variedades de

cana-de-açúcar e de estratégias de mitigação de déficit hídrico para regiões onde essa condição

ocolre de maneira mais frequente e extrema. A produtividade da cana passou de 60 toneladas

por hectare para 100 toneladas por hectare, na média dos cinco primeiros cortes, passando de

5 mil litros de etanol, por hectare, pata 8.700 l/ha, um acréscimo de 660/o na produção deste

biocombustível na mesma área cultivada. O trabalho do Instituto Biológico é monitorar solo,

água de rios, córregos, represas e animais não alvo para minimizar os riscos de contaminação e

garantir a sustentabilidade ambiental. O Instituto de Pesca realiza ações junto à cadeia produtiva

para promover a importância da preservação da nature za.IJmadelas é a palestra " Agua: um bem

comum", que será realizada no dia 17 de junho , da9h às 10h30, informa o texto. Outro destaque

é o Projeto Nascentes, iniciativa do governo do Estado com apoio de diversos parceiros que

promoveu recuperação ambiental, oferta de recursos hídricos à população e à agropecuâria,

incentivo à adoção de práticas conservacionistas integradas. Ele foi desenvolvido como projeto

modelo em três municípios; Holambra, com um investimento

mil mudas de essências nativas, e em Botucatu e Pardinho, no

milhões na instalação de 120 fossas sépticas biodigestoras.

R$4milhõeseop de 27

e

qual foram in

Pontos positivos: divulgação gera impacto em nível estadual, suscita

desdobramentos, reações e comentários nas redes, robustece imagem de unidade política
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as secretarias de Estado e relevância do tema entre as diretivas do governo

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar reverberações, reforçar distribuição

do release para a mídia das regiões metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista,

Presidente Prudente, Central, Araçatuba e RM Vale e Litoral Norte, com follow-up e oferta de

entrevista com porta-vozes a emissoras de rádio e tv ao longo da próxima semana.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Notícias Agrícolas (Campinas): Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura de

SP promove ações para a produção agropecuária sustentável

O Extra.net (Fernandópolis): Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações para

a produção agropecuária sustentável

Portal Regional (Dracena): Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações

Jornal Campo Aberto: Dia Mundial do Meio Ambiente: Secretaria de Agricultura e

Abastecimento promove ações para a produção agropecuária sustentável

Portal Mix Vale (São José dos Campos): Secretaria de Agricultura promove ações para a

produção agropecuária sustentável
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Data: 0710612020

Análise: O tema do dia é a repercussão do release a respeito da produção paulista de amendoim,

que abarca 90% do total composto no país, no impresso Diário Tupã e em sites de várias regiões

do Estado, como Notícias de Campinas, Portal Mariliense, Regional Press, de Araçatuba, Zl
Portal, de Indaiatuba, e Mix Vale, de São José dos Campos. "A safra de amendoim deste ano foi

beneficiada pelo clima e a alta do dólar favoreceu as exportações, gerando renda aos produtores

do estado, mesmo no momento de pandemia. Durante todo o mês de junho, a SAA divulgará

semanalmente textos sobre produtos juninos paulistas que recheiam as mesas durante essa

época do ano e suas ações para fomentar a produção na ëtrea de pesquisa, extensão rural e

abastecimento", informa o texto, contemplado esta semana também pelo impresso Diário Tupã

e pelo site Cana Online, de Ribeirão Preto. Dados do Instituto de Economia Agrícola mostram

que a produção de amendoim em São Paulo, em20I9, foì de 602,9 mil toneladas, produzidas em

1,5 mil propriedades rurais, localizadas, principalmente, em Jaboticabal, Presidente Prudente,

Tupã, Marília, Barretos, São José do Rio Preto, Assis, Lins, Catanduva e Ribeirão Preto. O

Valor de Produção do Amendoim no ano foi de R$ 1,03 bilhão. Ao todo, 198 mil toneladas

de amendoim em grãos foram exportadas pelo Estado de São Paulo, principalmente para

Rússia, União Europeia eArgélia. Outras 39 mil toneladas de óleo de amendoim foram também

exportadas pelo Estado para China eItâlia. O valor arrecadado com essas transações chegou a

US$ 276 milhões. No mercado interno, o produto é utilizado principalmente na indústria para

produção de confeitos, amendoim salgado e pastas proteicas. De acordo com Rodrigo Lemes,

diretor de Tupã da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, o clima ajudou os

produtores na safra deste ano e a pandemia não afetou a produção, já que o amendoim não é um

produto perecível. 'oHouve um aumento de cerca de l0% na produtividade na ërea de cultivo.

Os produtores estão comemorando a alta nos valores pagos", afirma. "Nos dois anos anteriores,

a seca afetou a produção, mas neste ano está sendo lavorável ao Brasil com a saca valendo

R$ 70. O amendoim colhido é de excelente qualidade e o dólar alto aqueceu o mercado de

exportação", confirma Luís Carlos Rodrigues, engenheiro agrônomo responsável pela Casa da

Agricultura de Quintana, da irea de atuação da CDRS Regional Marília.

Pontos positivos: divulgação produz impactos regionais, levantam pautas e

causam reações nas redes sociais.

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar reverberação, redistribuir release nas

regiões de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, com follow-up, oferecer entrevistas

com porta-vozes a emissoras de rádio e tv da editoria de agronegócios e saúde de todo o Estado

no intervalo de 15 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Diário Tupã: SP produz 90% do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor

Internet

Portal Mariliense: Região de Marília produz receita de até R$ 1 bi com produção de amendoim

Notícias de Campinas: SP produz 90%o do amendoim brasileiro e movimenta economia

do setor

Regional Press (Araçatuba): Estado de SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta

economia do setor

Cana Online: São Paulo produz 90%o do amendoim brasileiro e abriga parte importante dos

demais elos da cadeia produtiva

Portal Mix Vale (São José dos Campos): SP produz9}%o do amendoim brasileiro e movimenta

economia do setor

Portal R3 (Pindamonhangaba): SP produz 90o/o do amendoim brasileiro e movimenta

economia do setor

Zl Portal (Indaiatuba): SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta economia

do setor
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Data: 16/0612020

Análise: O destaque do dia é a veiculação do texto sobre as variedades de milho de alta

qualidade garantidas pela tecnologia da SAA, nos portais Região Noroeste, de Fernandópolis,

Ternura FM, de lbitinga, Primeira Edição, de Osasco e Regional Press, de Araçatuba. "Curau,

pipoca, pamonha, cuscuz, canjica, bolo, diversos quitutes típicos que enchem os olhos e a

boca d'água nas festas juninas paulista têm origem no milho, produzido em São Paulo com

alta qualidade. Em 2019, o Estado produziu 5.I89.573,69 toneladas do item em uma ârea de

889.35l,49hectares, sendo cerca de 134 mil toneladas de milho verde e2.452 toneladas de

milho pipoca", detalha o release na abertura. Foram colhidos 2 milhões de toneladas de milho

e 2 milhões de toneladas de milho safrinha, além de pouco mais de 435 mil toneladas de milho

irrigado. Entre as principais regiões produtoras destacam-se Itapetininga, São João da Boa

Vista, Sorocaba, Itapeva, Avaré, Assis e Ourinhos, de acordo com informações do Instituto de

EconomiaAgrícola. No ano passado, as exportações de 42.752.103 toneladas de milho em grão

totalizaram US$ 7,2 milhões, tendo como principal destino Japão, Irã, Vietnã, Coreia do Sul e

Egito. Para garantir grãos de excelente qualidade, as pesquisas conduzidas pelos institutos de

pesquisa da Secretaria consideram fatores como rendimento e produtividade. No período junino,

a estrela gastronômica são os milhos especiais, abrangendo os milhos pipoca, canjica branco

e amarelo, e o milho verde. Entre as cultivares de milhos especiais do Instituto Agronômico

desenvolvidas pelo pesquisador Eduardo Sawazaki, destacam-se os híbridos de milho pipoca

IAC I25 de alta produção de sementes e menor custo das sementes, IAC 361 de alta capacidade

de expansão da pipoca e o IAC 98 de alta produtividade. Jâpara quem quer produzir ouprover

a alimentação animal, São Paulo garante as melhores sementes de milho via SAA. Há mais de

30 anos, percebendo a necessidade de o produtor paulista adquirir sementes com baixo custo

de produção e sem maiores investimentos em defensivos e correção de solo como as híbridas,

a pasta passou a fazer testes de melhoramento para obtenção de sementes de milho variedade.

Mais rusticas, são adaptadas a qualquer tipo de solo, inclusive mais pobres, sem coffeção e/ou

recém-abertos, e que

gastos de produção.

não requerem, principalmente de pequenos e médios produtores S

Pontos positivos: divulgação causa impactos regionais, gera interações e comentários

e portais.

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, reforçar disparo do release

com follow-up e oferta de entrevista com porta-vozes a programas de rádio e tv das editorias de

agronegócio e saúde nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Itapeva e Marília.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Portal Ternura FM (Ibitinga): Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho

de alta qualidade

Região Noroeste (Fernandópolis): Tecnologia garante variedades de milho de alta qualidade

em SP

Primeira Edição (Osasco): Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de

alta qualidade

Regional Press (Araçatuba): Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho

de alta qualidade
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Data: 1810612020

Análise: O tema desta quinta-feira é a divulgação das informações sobre os webinars gratuitos

da Série Ingredientes Saudáveis, promovidos pelo Ital, no jornalGazetade São Paulo, com três

colunas e foto, e nos portais Notícias de Campinas, Ata News, de Araçatuba, Revista Laticínios

e Mix Vale, de São José dos Campos. Em parceriacom a Faculdade de Engenharia deAlimentos

da Unicamp e a Escola de Engenharia de Lorena da USP, serão realizados quatro webinars na

Série Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas, que acontecerá às quartas-feiras, às

16h, em semanas alternadas, com apoio da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e da

Mentto, empresa que transmitirá os eventos. A estreia da série, na quarta-feira(17), abordou

os lipídeos especiais. Em julho, ganharão destaque os extratos fenólicos (1'), as proteínas

doces e fibras (15) e, por fim, as proteínas vegetais (29). O primeiro webinar será mediado pela

pesquisadora e vice-diretora do Ital, Gisele Camargo, e terâ como convidados Gabriela Alves

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

de Cereais e Chocolates do Ital. "São encontros destinados a ajudar na compreensão de temas

como biotecnologia, formas de produção de ingredientes e seus efeitos para a saúde, bem como

pré-requisitos para uso e desafios na aplicação", explicou Gisele, que está à frente da iniciativa,

cujas áreas abordadas compõem a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes

Saudáveis, parceria do Ital com a Unicamp e a USP, envolvendo consórcio de empresas.

Em outra frente, o jornal Folha de Itapetininga publicou matéria de página inteira,

com foto e chamada de capa sobre as variedades do milho de alta qualidade produzidas pela

tecnologia do agronegócio no Estado, repercutindo o release elaborado e divulgado pela SAA

na terça-fei ra (l 6 I 06).

Pontos positivos: veiculação do texto sobre os webninars gratuitos do Ital gera impacto em

nível estadual, suscita demandas e desdobramentos, fortalece imagem e marca da de

Agricultura e Abastecimento. Matériana Folha de Itapetininga produz impacto regi

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões, alimentar redes sociais,

reforçar distribuição do release sobre a série Ingredientes Saudáveis na região metropolitana de

São Paulo com follow-up e oferta de entrevista com porta-vozes a programas de rádio e tv sobre

>'44

agronegócio, ciência e saúde.
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Notícias mais relevantes do dia:

Imnresso

Gazeta de S.Paulo: Evento online discute novas tecnologias para alimentação saudável

Folha de ltapetininga: Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta

qualidade

Internet

Notícias de Campinas: Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para

alimentos e bebidas

Ata News (Araçatuba): Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para

alimentos e bebidas

Revista Laticínios: Parceria do Ital com Unicamp e USP resulta em série de webinars sobre

ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas

Mix Vale (São José dos Campos): Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis

para alimentos e bebidas
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Data: 0310712020

Análise: O assunto de hoje é a publicação do release sobre a agregaçã"o de valor obtida

pelos produtores de doce de leite no Estado nas versões impressa - com foto -, e online do

jornal O Regional, de Catanduva e nos portais Notícias de Campinas, Regional Press, de

Araçatuba e Mix Vale, de São José dos Campos. Sendo um produto de grande consumo

no Brasil e em outros países da América Latina, o doce de leite é uma das opções mais

viáveis para agregação de valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos

da SAA. A pasta conta com equipe técnica especializada em produtos lácteos no Centro de

Tecnologia de Laticínios, o Tecnolat. "Trata-se de uma importante alternativa, em especial

para os pequenos produtores, pois requer investimentos menores em equipamentos do que

os exigidos para produtos lácteos como iogurtes, sorvetes e queijos. O doce de leite é ainda

mais atraente pela vida de prateleira extensa sem necessidade de estocagem sob refrigeração

ou congelamento", destacou a pesquisadora e diretora do Tecnolat, Adriana Torres. Para

a fabricaçã"o, é preciso atenção à Portaria 354 de 1997 do MAPA e à RDC 12 de 2001,

da Agência Nacional de Vigilância Sanitâria, em vigor até dezembro deste ano, ressalta

o texto. Pelas normas, o doce de leite precisa passar por avaliação de umidade, matéria

gorda, cinzas, proteína, bolores e leveduras e detecção de coliformes a 45oClg, estafilococos

coagulase positiva/g e Salmonella spl25g, realizadas pelo Tecnolat, entre outras análises

físico-químicas, microbiológicas e sensoriais no produto final e nas matérias-primas como

o leite fluido e o leite em pó. "Entre as análises feitas pelo Tecnolat, destacam-se aquelas

necessárias ao controle de qualidade e à elaboração de rotulagens, diagnósticos de causa

de deterioração e estudos de estocagem. Para o leite em pó, o destaque está na análise de

V/PNI (whey protein native index), que determina o percentual de proteína do soro

desnaturada, parãmetro que interfere nas características tecnológicas do

textura final do doce", esclareceu a pesquisadora Leila Spadoti.

Em outra frente, os sites Notícias de Campinas, Ata News, de

de São José dos Campos, veiculam texto acerca dos benefícios dabatata-doce para a

a produção da raiz no Estado. "A tradição de comer quitutes nesta época do ano não mudou

mesmo com a pandemia de COVID-19, i¿L que famílias, em suas casas, têm preparado pratos

doces e salgados com milho, amendoim e também batata-doce", diz a abertura. Dados do

Instituto de Economia Agrícola mostram que São Paulo produziu 147 .959 toneladas de batata-

doce em 2019, o que representa cerca de 20o/o da produção nacional. Aárea plantada com

a cultura no estado foi de 9.295 hectares, sendo as principais regiões produtoras
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Prudente, Araçatuba, Tupã, Jaboticabal e Dracena. O valor da Produção Paulista de batata-doce

foi de R$ 170 milhões, aproximadamente, em2019.

Pontos positivos: publicação dos releases geram impactos regionais, reações e comentários nas

redes, levantam pautas entre a mídia especializada.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussões, fazer follow-up dos

releases e prospectar entrevistas com pesquisadores junto a emissoras de rádio e tv nas editorias

de agronegócio, saúde e bem-estar de todo o Estado.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Regional (Catanduva): Doce de Leite é Opção de Agregação de Valor Para Pequenos

Produtores de São Paulo

Internet

Notícias de Campinas: Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores

de São Paulo

Regional Press (Araçatuba): Doce de leite é opção de agregação de valor paru pequenos

produtores

Mix Vale (São José dos Campos): Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos

produtores de São Paulo

Ata News (Araçatuba): Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das

famílias

Notícias de Campinas: Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das

lamílias

Mix Vale (São José dos Campos): Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação

saudável das famílias
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Data: 07/0712020

Análise: O destaque do dia é a publicação de nota sobre o doce de leite como agregador de

valor ao produtor na coluna do jomalista Maurício Picazo Galhardo, veiculada nos jornais O

Dia, de São Paulo, A Tribuna Piracicabana e Folha de Itapetininga. "Produto lácteo de grande

consumo no Brasil e em outros países daAmérica Latina, conquistando cada vez mais o mundo

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

valor ao leite, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo", diz anota.

Já os portais especializados Revista Rural e A Lavoura, da Sociedade Nacional de

Agricultura, do Rio de Janeiro, veicularam o release a respeito do produto lácteo elaborado pela

SAA na íntegra.

Pontos positivos: nota publicadana coluna do jornalista especializado gera impactos regionais,

reações e comentários. Divulgação em portais do setor produzem impacto em nível nacional,

suscitam pautas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussões, atualizar informativos,

alimentar redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Dia: Doce de leite - Coluna Maurício Picazo Galhardo

Folha de ltapetininga: Doce de leite - Coluna Noticias Agricolas

A Tribuna Piracicabana: Coluna Maurício Picazo Galhardo

Internet

Revista Rural: Doce de leite é opção atraente de agregação de valor ao leite

A Lavoura (Rio de Janeiro): Doce de leite é opção de pequenos produtores para agregar valor

ao leite
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Data: 14107/2020

Análise: O destaque do dia é a veiculação do texto intitulado "Especialistas do Ital, da USP

e da Unesp abordam proteínas doces e fibras alimentares em webinar gratuito" no portal

GestAgro360o e de nota sobre o evento nas versões online e impressa do jornal Gazeta de

S.Paulo. O terceiro webinar gratuito da série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e Bebidas,

marcado para esta quarta-feira, 15 de julho, às 16h, abordará proteínas doces e oligossacarídeos

funcionais com palestras de quatro doutores especialistas do Ital, da Escola de Engenharia de

Lorena e do Instituto de Física de São Carlos, vinculados à USP e da Unesp, campus Assis.

Para receber os links das transmissões, é preciso inscrever -se na përyina da série mentto.com.

br/webinarslital, realizada pelo Ital em parceria com a EEL-USP e a Faculdade de Engenharia

de Alimentos da Unicamp, com a mediação da pesquisadora e vice-diretora do ltal, Gisele

Camargo. "Será uma oportunidade de conhecer as expertises dos pesquisadores em obter

ingredientes alimentares usando a biotecnologia e biologia molecular, duas áreas em evidência

para produção de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos", pontua Maria Teresa

Bertoldo Pacheco, pesquisadora do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos do Ital, que

abrirâ as palestras.

Pontos positivos: divulgação produz reverberação no setor, reações e comentários nas redes

soclals.

Riscos à imagem: náohâ.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, destacar profissionalpara

acompanhar o evento e produzir release, oferecer porta-vozes para entrevistas a programas de

rádio e tv das editorias de agronegócio e saúde ao longo de 15 dias

Notícias mais relevantes do dia:

ImDresso

Gazeta de S.Paulo: Ingredientes saudáveis

Internet

GestAgro360': Especialistas do ltal, da USP e da Unesp abordam proteínas

alimentares em webinar gratuito

doces e fibras
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Dataz 2210712020

Análise: O tema do dia é a publicação da nota intitulada "Pesquisa sobre alimentos à base de

vegetais similares aos produtos cárneos" no portal CarneTec Brasil, de Chicago (Illinois, EUA).

"O Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Instituto de Tecnologia deAlimentos (Ital), órgão

vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, convida os profissionais do setor

para participarem de uma pesquisa sobre alimentos à base de vegetais similares aos produtos

qámeos. O CTC/Ital quer saber a sua opinião a respeito de vários aspectos relacionados aos

produtos identificados como *100o/o vegetal", "feito de plantas" , "l00o/o com proteína vegetal"

e "plant-based". O questionário pode ser respondido em cerca de cinco minutos, de forma

voluntária e anônima. "Você pode retirar seu consentimento e deixar de participar a qualquer

momento", lembrou o CTC/Ital. Não há restrição de quem pode ou não participar dapesquisa.

"Não há respostas certas ou erradas, o importante é a sua opinião", diz o texto veiculado no site,

com link parapafücipação na sondagem ao final.

Em outra frente, os portais Notícias Agrícolas, de Campinas, e Suinocultura Industrial,

de Itu, veicularam o release "Com unidade dedicada à segurança e qualidade de cames e

produtos cámeos, Ital lista as principais mudanças regulatórias" na integra. Com 44 anos de

experiência em qualidade e segurança de carnes e produtos cárneos, o Centro de Tecnologia de

Carnes do Instituto de Tecnologia de Alimentos, da SAA, ressalta a necessidade de constante

observância às questões regulatórias, que passam por importante modernizaçáo nos últimos

anos. Os exemplos mais recentes são o Decreto N.o 10.419, publicado na última semana,

definindo a composição da equipe do Serviço de Inspeção Federal nas atividades de vistoria

em estabelecimentos relacionadas a animais destinados ao abate, e a consulta pública relativa

ao Selo Arte aberta até 16 de agosto, com foco nos produtores rurais que fomecem animais

para abatedouros frigoríficos, fornecedores de matéria-prima e estabelecimentos

produtos artesanais, informa a abertura do texto.

Pontos positivos: nota sobre pesquisa do Ital divulgada no portal CameTec gera

nível internacional, amplia visibilidade e fortalece imagem da SAAno setor, causa

na imprensa especializada, suscita demandas e desdobramentos. Release sobre mudanças

regulatórias no setor pecuário produz impacto em nível nacional e motiva pautas.

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões, atualizar informativos,

alimentar redes sociais, elaborar Q&A a respeito da pesquisa sobre alimentos à base de vegetais,

redigir nota stand-by para atendimento a eventuais demandas sob análise , avaliar media training

paru porta-voz responder à imprensa sobre o tema e as mudanças regulatórias expostas pelo

Centro de Tecnologia de Carnes.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

CarneTec Brasil (Chicago/EUA): Pesquisa sobre alimentos à base de vegetais similares aos

produtos cámeos

Datagro: Com unidade dedicada a segurança e qualidade de carnes e produtos cárneos,Ital lista

as principais mudanças regulatórias

Notícias Agrícolas (Campinas): Com unidade dedicada a segurança e qualidade de carnes e

produtos cárneos, Ital lista as principais mudanças regulatórias

Suinocultura Industrial (Itu): Com unidade dedicada a segurança e qualidade de carnes e

produtos cámeos, Ital lista as principais mudanças regulatórias
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Data: 28/07/2020

Análise: O destaque de hoje é o texto sobre o Dia do Agricultor, publicado nos portais Datagro,

CaféPoint, revistas online Campo e Negócios, de Uberlândia (MG) e EaeMáquinas. A SAA listou

seis ações que facilitam o dia adia, tanto na realizaçáo de serviços como nacapacitação, em

release que aborda os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria mesmo durante a pandemia com

pesquisadores, extensionistas e técnicos, que continuam levando informação e tecnologia aos

agricultores. De abril a julho de2020, por exemplo, os pesquisadores dos Institutos e unidades

regionais da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios participaram de cerca de 70

lives, aproximadamente. Além disso, os Institutos têm se esforçado pararealizar eventos online,

como é o caso ITAL-APTA. Já o setor cafeeiro dispõe de uma ferramenta de comunicação para

ffatar de assuntos que vão da semente àxícara e que contribui para alavancar a produção de cafle:

a Rede Social do Cafe, uma ação que tem o pesquisador do IAC-APTA, Sérgio Parreiras Pereira,

como mediador. Ainda, o sistema Gestão de Defesa Animal Vegetal (Gedave) modernizou e

agilizou a vida dos agricultores nos últimos anos, perrnitindo arealizaçáo de diversos serviços

sem a necessidade de se deslocar ao Escritório de DefesaAgropecuâria. ACalculadora do Valor

Venal da Terra Rural, primeiro aplicativo desenvolvido pela SAA, permite que, ao informar o

município, átrea e categoria da terra rural, o interessado tenha na tela do celular, em questão de

segundos, o valor venal de uma propriedade. O app foi desenvolvido no âmbito do Instituto de

EconomiaAgrícola do projeto de modernizaçáo da metodologia para cálculo dos índices preços

de terras, que passou a contar com 12 informações sobre cada um dos 645 municípios. Por fim,

o Sistema Edital Paulista oferece informações e meios para acompanhar e participar dos editais

de compras públicas dos Programas Nacional de Alimentação Escolar e Paulista da Agricultura

de Interesse Social em andamento.

Em outra frente, o portal GestAgro360o noticia o quarto e último webinar gratuito da

série Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas, nesta quarta-feira,29 de julho. No

último encontro, aprogramaçãoterâinício com Raquel Casselli, gerente de engajamento do The

Good Food Institute Brasil, que tem como foco a atuação de startups, investidores, restaurantes

e varejo no mercado de proteínas altemativas.

Pontos positivos: divulgação gera impacto em nível nacional na

interações e comentários nas redes.

Riscos à imagem: náohâ.
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Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões, alimentar redes sociais,

reforçar distribuição do release a respeito do Dia do Agricultor em todo o Estado com follow-up

e oferta de entrevista com porta-vozes a programas da editoria rural e agronegócio em emissoras

de rádio e tv no prazo de 48 horas, destacar profissional para acompanhar o último webinar da

série Ingredientes Saudáveis e produzir release a ser disparado até 12 horas após o evento.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Datagro: Dia do Agricultor: 6 inovações da Agricultura de SP para facilitar as atividades deste

profissional

Revista Campo e Negócios: Dia do Agricultor: 6 inovações para facilitar as atividades deste

profissional

Revista Eae Máquinas: Dia do Agricultor: 6 inovações da Agricultura de SP para facilitar as

atividades deste profi ssional

CaféPoint: 6 ações que podem facilitar as atividades do agricultor

GestAgro360': Proteínas vegetais são tema de último webinar gratuito do Ital sobre ingredientes

saudáveis para alimentos e bebidas
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Data: 2l/0812020

Análise: O destaque desta sexta-feira é o texto de serviço publicado pelo portal CameTec

Brasil, com base em Chicago (Illinois, EUA), sobre o curso online "Processos Tecnológicos

I - Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos reestruturados crus e cortes marinados",

promovido pelo Centro de Tecnologia de Carnes do Instituto de Tecnologia de Alimentos, do

Ital, a ser realizado de 1o a 3 de setembro. O objetivo é abordar os conhecimentos teóricos

e práticos necessários para a produção destes produtos cárneos de grande relevância para o

mercado brasileiro. O público-alvo é formado por profissionais de pequenas e médias empresas

processadoras de carnes, nas áreas de produção e desenvolvimento de produtos, bem como

demais profissionais atuantes no setor frigorífico, nas áreas comercial e de marketing. Os temas

a serem cobertos no curso incluem qualidade das matérias-primas cámeas, tripas, ingredientes e

aditivos convencionais e alternativas clean label, produtos artesanais, hambúrguer plant based,

estabilidade e segurança microbiológica, entre outros temas em parceria com a indústria. O

evento tem patrocínio das empresas Givaudan/1.{aturex, Novaprom, Ulma Packaging, ESB

do Brasil e Corbion. A pâgina traz a programação, com a participação dos pesquisadores e

especialistas do Instituto de Tecnologia de Alimentos da SAA. O período de inscrições termina

em 28108 e as aulas serão ministradas na plataformaZoomdas th às 16h. O valor do investimento

é de R$ 1.500,00 para profissionais e R$ 1.100,00 para professores e estudantes, informa o site.

Pontos positivos: veiculação em portal especializado gera impacto no setor em nível

intemacional, fortalece imagem e marca do Ital e da SAA.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão, alimentar redes sociais,

distribuir release à mídia de todo o Estado com follow-up junto às editorias de agronegóc ios/

rural, com ênfase em sites ejornais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

CarneTec Brasil (Chicago/EUA): Ultimas vagas: Linguiças frescais, hambúrgueres, produtos

reestruturados crus e cortes marinados
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Data: 28/08/2020

Análise: O tema de hoje é a veiculação do release sobre Dia da Avicultura em portais

especializados, como NotíciasAgrícolas, eAviSite, de Campinas, eAgroPlanning, de São Paulo.

"Dada sua relevânciapara o agro paulista, o setor recebe grande atenção no Estado por meio de

atividades de pesquisa, extensão rural, defesa agropecuária e prestação de serviços realizadas

pela SAA. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal o Brasil atingiu, em

2019 , o recorde de produçã o de 49 bilhões de ovos, com o consumo médio de 230 unidades por

pessoa. No mesmo ano, a produção de came de frango chegou a 13,245 milhões de toneladas,

com um consumo médio de 42,84 quilos por habitante. Em 2020, a estimativa é que a produção

de carne de frango poderá alcançar em torno de 13,7 milhões de toneladas", diz a abertura do

texto. Algumas das ações da Secretariapara o setor são apresentadas em seguida, nos tópicos

sanidade avícola, pesquisa zootécnica em avicultura, qualidade de ovos e saudabilidade, fontes

altemativas de nutrientes e qualidade de casca, sistemas de produção de aves, tecnologia de

produtos cárneos, apoio ao produtor rural e Defesa Agropecuária.

Pontos positivos: divulgação em importantes sites do setor produz impacto em nível estadual,

gera reações nas redes sociais, demandas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, oferecer entrevista com

porta-voz a programas da editoria de agropecuâria em emissoras de rádio e tv de todo o Estado

no intervalo de três dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Notícias Agrícolas (Campinas): Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura de SP

contribuem com o setor e ajudam na garantia da qualidade

AviSite: Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura contribuem com o setor

Agro Planning: Dia da Avicultura: ações da Secretaria de Agricultura con

e ajudam na garantia da qualidade

o
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Data: 3l/08/2020

Análise: O destaque do dia é a extensa entrevista técnica conjunta da diretora do Centro de

Tecnologia de Laticínios, Adriana Torres, e das pesquisadoras Leila Spadoti, Maria Isabel Berto

e Patrícia Blumer Zacarchenco, publicada pela revista Indústria de Laticínios, com seis páginas

e várias fotos. Intitulada "Tecnolat - Um Olhar da Ciência para o Leite", sob o selo Ciência e

Tecnologia da seção Fazer Melhor da publicação, a matéria reporta na abertura que o Instituto

de Tecnologia de Alimentos, uma das instituições mais respeitadas e dedicadas à pesquisas

na ërea de alimentos e bebidas, incorporou o Tecnolat, cujo trabalho tem o reconhecimento

da comunidade científica e empresas do setor de lácteos. "A Revista Indústria de Laticínios

convidou as pesquisadoras, atualmente responsáveis pelas pesquisas e desenvolvimentos do

Tecnolat para contar um pouco da organização e dos trabalhos que são realizados no Tecnolat

sob a direção de Adriana Torres", diz o texto. Abaixo, com logos do Tecnolat,ltal e do Governo

do Estado sobre a rubrica da SAA, a primeira pâgina da entrevista traz foto da diretora do

Centro de Tecnologia de Laticínios e uma declaração dela a respeito do papel de extrema

relevância econômica e social que o agronegócio do leite e seus derivados desempenha. "Se

acrescentarmos a importância nutricional, estamos diante de um dos produtos mais relevantes

da agropecuária brasileira", diz trecho.

Pontos positivos: entrevista gera impacto em nível nacional no setor, amplia visibilidade das

marcas Ital e Tecnolat, robustece imagem e conceito da SAA, suscita demandas e desdobramentos,

reações e comentários nas redes da mídia especializada.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, alimentar redes sociais,

ponderar com pesquisadoras oferta de entrevistas a programas de agropecuária e rurais a

emissoras de rádio e tv de todo o Estado sobre o tema, ao longo dos próximos 30 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Revista Indústria de Laticínios: Tecnolat - Um Olhar da Ciência para o
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Data: 0810912020

Análise: O tema desta terça-feira é a repercussão da notícia sobre o seminário "Contaminação

por embalagens", promovido pelo ltal, aserrcalizado em l7 de setembro. As versões impressa-

com foto - e online daGazeta de S.Paulo, os sites Diário do Litoral, de Santos, Jornal daFranca,

Cajamar Notícias, Vale News, de Pindamonhangaba e a rádio Jornal, de Indaiatuba, veicularam

a informação. Para esclarecer os consumidores sobre a transmissão do vírus responsável pela

atual pandemia via alimentos ou embalagens, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, da SAA,

oferece um seminário online gratuito em TJ de setembro, às 17h, com inscrições abertas até o

preenchimento das vagas. O evento virlual terá como palestrantes dois pesquisadores do Centro

de Tecnologia de Embalagem do Ital, abordando a viabilidade do novo coronavírus em diversas

superfícies, design das embalagens pós-pandemia, algumas tendências de mercado e aspectos

de sustentabilidade, como a flexibilização de medidas restritivas de plásticos descartáveis e a

interrupção da cadeia de reciclagem, informa o release. "A persistência do vírus em superfícies

inanimadas depende de diversos fatores como temperatura, umidade relativa, radiação solar,

natureza da superfície e carga viral", comenta Gustavo Moraes, bacharel e mestre em Química,

que falará sobre o assunto assim, como a respeito de demandas e oportunidades do mercado.

A bacharel em Química, mestre e doutora em Físico-Química, Leda Coltro, apresentarâ o

efeito da pandemia em relação à economia circular. "Muitos consumidores se sentem seguros

consumindo produtos embalados", lembra.

Pontos positivos: divulgação gera impactos regionais, interações e comentários nas redes,

suscita demandas e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão, alimentar redes sociais,

redistribuir release no interior do Estado com follow-up e oferta de entrevista com porta-vozes

ao longo da semana.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Gazeta de S.Paulo: Notas - Risco das embalagens
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Rádio

Rádio Jornal (Indaiatuba): O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento, oferece seminário online gratuito sobre a transmissão do

Coronavírus via alimentos ou suas embalagens (lmin32seg)

Internet

Diário do Litoral: Estado fará seminánio para debater contaminação do coronavírus por

embalagens

Gazeta de S.Paulo: Notas - Risco das embalagens

Jornal da Franca: Contaminação por embalagens é tema de seminário online dia 11109

Cajamar Notícias: Contaminação por embalagens é tema de seminário em 17 de setembro

Vale News (Pindamonhangaba): COVID-19: Contaminação por embalagens é tema de

seminário online em 77 de setembro
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Data: 1710912020

Análise: O destaque do dia é a veiculação das informações sobre a 6" edição da Semana

Tecnológica Cereal Chocotec na Rádio Notícias de Tatuí, nas versões impressa - com foto - e

online daGazeta de S.Paulo, Jornal da Franca e Jornal Folha da Terra, de Itupeva. O evento será

realizado pela primeiravezno formato online, de 5 a 9 de outubro, está com inscrições abertas e é

possível conferir a programação completa do evento promovido pelo Instituto de Tecnologia de

Alimentos da SAA. A iniciativa tem o objetivo de oferecer aos participantes cinco dias dedicados

à transferência de conhecimento em chocolates, drageados, balas de goma, barras de cereais e

de frutas, pão de queijo, farinha de trigo, microencapsulação de alimentos e sustentabilidade

em produtos de panificação e confeitaria. A semana é promovida pelo Centro de Cereais e

Chocolate do Ital, com programação pensada para ampliar as oportunidades entre profissionais

e dirigentes das indústrias, pesquisadores e estudantes das âreas, além de micro, pequenas,

médias e grandes empresas com interesse em se aprimorar e em inovar. Serão oferecidos sete

cursos teórico-práticos, além do 2" Seminário Sustentabilidade em Bakery & Confectionery,

que contará com palestras da diretora-geral do ltal, Eloísa Garcia, sobre conceitos e aplicação,

e da vice-diretora do Centro de Tecnologia de Embalagem do Ital, a pesquisadora Fiorella

Dantas, sobre tendências em embalagens.

Já o site Suinocultura Industrial, de Itu, informa que o Ital está divulgando o edital

do processo seletivo 202I para mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Inscrições

paradez vagas em 15 linhas de pesquisa serão abertas de 1" a 30 de outubro e os interessados

já podem consultar o edital. A seleção ocomerá em duas etapas on-line; prova escrita em 23

de novembro e entrevistas individuais e análises de currículo entre 30/11 e 02112. As linhas

de pesquisa vão desde microbiologia dos alimentos, análise de alimentos e conservação por

processos térmicos até processamento de frutas e vegetais e seus coprodutos, desenvolvimento

de produtos com substituição e/ou redução de gordura e açicar e incorporação de ingredientes

funcionais, desenvolvimento de sistemas de embalagens e estudos de desempenho ambiental na

cadeia agroalimentícia.

Pontos positivos: divulgações produzem impactos regionais na mídia especializada, causam

reações e comentários nas redes sociais, fortalecem imagem do Ital e da SAA no

Riscos à imagem: não há.
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Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar reverberações, alimentar redes sociais,

reforçar distribuição do release sobre a 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec no interior

com follow-up e prospecção de entrevistas com pofta-vozes a programas de agronegócio em

emissoras de rádio e tv.

Notícias mais relevantes do dia:

Imnresso

Gazeta de S.Paulo: Notas - Inscrições abertas

Rádio

Rádio Notícias (Tatuí): 6u Semana Tecnológica Cereal Chocotec está com inscrições abertas

(4min)

Internet

Gazetade S.Paulo: Notas - Inscrições abertas

Jornal da Franca: Evento online promove capacitação em panificação e confeitaria

Jornal Folha da Terra (Itupeva): Evento online promove capacitação em produtos de

panificação e confeitaria

Suinocultura Industrial (Itu): Ital divulga edital do Processo Seletivo 202I para mestrado em

Ciência e Tecnologia de Alimentos
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Data: 2510912020

Análise: Os destaques de hoje são as publicações de dois textos da SAA no nos portais

segmentados Datagro e 2A + Alimentos. Intitulado "Covid- 19 e embalagem: Ital aponta reflexos

da pandemia em questões de sustentabilidade e tendências no mercado", o release acerca do debate

sobre higiene e inovações nas embalagens para evitar a contaminação pelo novo coronavírus

ganhou destaque. A pesquisadora Leda Coltro, do ITAL-APTA, afirma que houve aumento do

uso de embalagem e produtos descartáveis. Isso vai na contramão do banimento progressivo de

embalagens descartáveis assinado por mais de 350 organizaçöes na União Europeia em outubro

de 2018, o chamado Compromisso Global para a Nova Economia dos Plásticos, com a visão

de economia circular, mantendo-os na economia e fora dos oceanos. "Dentre as empresas que

assinaram estão seis das top 10 de bens de consumo, quatro das top 10 produtoras de embalagens

plásticas, cinco das top 15 varejistas e duas das maiores empresas de serviços ambientais",

especifica a bacharel em Química, mestre e doutora em Físico-Química. Segundo Leda, são

seis as características da economia circular proposta: eliminação da embalagem problemática

e desnecessâriaatravés de redesign, inovação e novos modelos de entrega; reutrlização quando

relevante, reduzindo a necessidade do descartável; todas as embalagens 100% reutilizáveis,

recicláveis ou compostáveis; todas de fato reutilizadas, recicladas ou compostadas; dissociação

de recursos finitos, com redução de plásticos virgens através de reuso ou reciclagem; toda

embalagem plástica livre de produtos químicos perigosos. Apesar do cenário negativo para a

sustentabilidade, Leda é esperançosa quanto à conscientização do consumidor diante da maior

percepção da quantidade do resíduo gerado nas residências e acredita no investimento em

alternativas para garantir a correta destinação dos recicláveis. "Como a triagem dos materiais

recicláveis tem ocorrido somente onde há separação mecânica, como em São Paulo e ou

cidades do exterior, é esperado também o aumento do uso de sensores ópticos e uso de

paraa separação dos recicláveis", diz

O texto sobre o acordo do Ital com a BioinFood, que permitiu a instalação da startup

órgão da Secretaria, também foi veiculado nos portais Datagro e 2A+Alimentos. O inédito acordo

de cooperação da pasta com a BioinFood viabilizou sua instalação por dois anos no Instituto

de Tecnologia de Alimentos, para realizar projetos de PD&I em parceria. Com a BioinFood,

especializada em fermentos e processos fermentativos, o Ital reforçará sua competência para

desenvolvimento de microrganismos que incorporem características nutricionais, funcionais

e tecnológicas a alimentos e bebidas.

Fundação de Desenvolvimento da Pesq
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são o Tecnolat e o Cereal Chocotec, tendo como pesquisadoras responsáveis Adriana Torres e

Elizabeth Nabeshima, e estão previstos quatro projetos para desenvolvimento de levedura de

lermentação de cacau, de probióticos para base de frutas e grãos eparubase láctea e de fermento

para a chamada massa árcida, de fermentação natural, como a do panetone e as de outros pães

de casca dura.

Pontos positivos: divulgação gera impacto em nível estadual no setor, suscita demandas da

imprensa especializada e desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, alimentar redes sociais,

ponderar com gabinete da SAA, Secom e pesquisadores do Ital oferta de entrevistas sobre

utilizaçáo de embalagens recicláveis e reciclagem na pandemia a jornais, sites, programas de tv

e rádio das editorias de agronegócios, ecologia, ciência e saúde nos próximos 30 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Datagro: Covid-l9 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões de

sustentabilidade e tendências no mercado

2A + Alimentos: Covid-19 e embalagem: pesquisador do Ital esclarece sobre possibilidades de

contaminação através dos materiais

Datagro: Acordo do Ital com a BioinFood permite instalação da startup em órgão da Secretaria

de SP

2A + Alimentos: Acordo do Ital com a BioinFood

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

permite instalação da startup em
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Data: 16110/2020

Análise: O assunto desta sexta-feira é a matéria intitulada "secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP faz diagnóstico inédito das pesquisas desenvolvidas em seus Institutos",

publicada na internet pela revista CanaOnline, de Ribeirão Preto e o portal Região Noroeste,

de Femandópolis. "As pesquisas científicas Institutos ligados à SAApossuem alto desempenho

junto às cadeias de produção da cana-de-açúcar, citros, bovinocultura, grãos, aquicultura,

olericultura e plantas aromáticas e medicinais, além de abelha e mel. É o que mostra a publicação

inédita Planeja PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nos Institutos da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que fiazum diagnóstico das atividades de

pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia nos seis Institutos e 11 Polos

Regionais que formam aAgência Paulista de Tecnologia dosAgronegócios", informa a abertura

do texto, que veicula hiperlink para a integra do estudo em seguida. O objetivo foi realizar um

diagnóstico e a construção de planos de ação visando o planejamento, gestão e a governança das

atividades de PD&I da Secretaria nas principais cadeias de produção do agronegócio paulista

e brasileiro. Foram avaliadas 18 cadeias de produção do agro, em 18 eventos realizados em

2019, que reuniram público de 952 pessoas, sendo 78,3o/o delas oriundas dos Institutos da

APTA e 2l,7Yo de outras unidades da Secretaria e instituições extemas. Segundo o diretor

do IAC, MarcosAntônio Machado, que liderou as discussões e elaboraçã,o da publicação, é

urgente identificar oportunidades de inserção das instituições de pesquisa no setor do agro e

desenvolver mecanismos que permitam o planejamento, gestão e governança das atividades

de pesquisa, em prol do desenvolvimento do agro paulista, incorporando elementos como

integração institucional, metas e avaliação de efetividade e impacto dos estudos

Foram definidas três áreas estratégicas para atuação: inovação e tecnologias

sustentabilidade e segurança alimentar.

Em outra frente, o portal DBO, do ramo pecuário, traztexto abordando o

em congresso científico de uma pesquisa com hidroxi-minerais na nutrição de bovinos. O

graduando em engenharia agronômica Matheus França teve seu trabalho sobre comparação

de fontes minerais na alimentação de bovinos escolhido entre os melhores no 14o Congresso

Interinstitucional de Iniciação Científica. O evento r ealizado on-line entre os dias 1" e 3 de outubro

é organizado anualmente pela Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Informática Agropecuária,

Embrapa Territorial, Instituto Agronômico, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto

de Zootecnia e Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculados à Secretaria

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Sob orientação do pesquisador Flávio
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Dutra de Resende, do Polo Regional de Colina, o estudante do Centro Universitârio da

Fundação Educacional de Barretos buscou mostrar as vantagens de se utllizar novas tecnologias

na nutrição animal.

Pontos positivos: textos geram impacto no setor agropecuário, causam reações e comentários

nas redes, suscitam desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussões, redistribuir release sobre

diagnóstico das ações dos institutos da SAA junto à mídia de todo o interior do Estado, com

follow-up e prospecção de entrevistas a programas da editoria de agronegócios/rural em jomais,

sites, emissoras de rádio e tv no intervalo de l5 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Revista CanaOnline (Ribeirão Preto): Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP faz

diagnóstico inédito das pesquisas desenvolvidas em seus Institutos

Região Noroeste (Fernandópolis): Estado faz diagnóstico inédito dos estudos em institutos

Portal DBO: Pesquisa com hidroxi-minerais na nutrição de bovinos é reconhecida em congresso

científico

L,
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Data:29/1012020

Análise: O destaque de hoje é a publicação do release sobre o Inova Trade Show 2020,

integrado por atividades de pesquisadores, no jomal O Dia e nos portais Mix Vale, de São José

dos Campos, e Jornal Folha da Terra, de ltupeva. Com referências nacionais e internacionais

do agronegócio abordando inovação e sustentabilidade, o Inova Trade Show 2020 ocorre

desde quarta-feira (28), até sexta-feira (30) de forma online e gratuita,com palestras de dois

institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da SAA. A 7" edição

é organizada pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, que reúne 22 membros, abrangendo

centros de pesquisa, universidades e representantes da indústria. A pesquisadora do Instituto

de Zootecnia, Flavia Similli, participa hoje, às 10h, de mesa sobre "sistemas sustentáveis de

produção agropecuária: benefícios e oportunidades da integração". Além de disseminação de

conhecimento por meio dos webinars, o Inova Trade Show 2020 terâ o Speed-Dating 100 Open

Startups para agendamento de reuniões por aplicativo, ampliando possibilidades de novos

negócios. O objetivo da iniciativa, que em 2019 gerou mais de 300 reuniões em dois dias, é

conectar startups, pesquisadores, cientistas, empreendedores e empresas.

Pontos positivos: divulgação produz impactos regionais, fortalece imagem da SAA e dos

institutos a ela vinculados no setor, gera reações e comentários nas redes.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões, destacar equipe para

acompanhar o evento, redigir release, distribui-lo para todo o Estado e atualizar redes

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Dia: Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova Trade Show 2020

Internet

Portal Mix Vale (São José dos Campos): Pesquisadores de São Paulo integram atividades do

Inova Trade Show 2020

Jornal Folha da Terra (Itupeva): Pesquisadores de São Paulo integram atividades do Inova

Trade Show 2020
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Data: 30/1012020

Análise: O destaque desta sexta-feira é a publicação do artigo técnico "Covid-19 e Embalagens

para Alimentos - lu Parte", assinado pelos pesquisadores Gustavo Moraes e Leda Coltro,

do Instituto de Tecnologia de Alimentos, atuantes no Centro de Tecnologia de Embalagem

da SAA, na revista especializada Embanews. O texto aborda quais são as possibilidades de

contaminação de embalagens de diferentes materiais, mencionando as discussões realizadas

durante o webinar realizado pelo Cetea sobre o tema e os impactos ambientais da pandemia, em

17 de setembro. Aprimeira parte do artigo, em três colunas, trazreferências técnicas em inglês

e português e fotos de rosto dos autores ao final, além do endereço do canal do Ital no YouTube,

em que a gravação do webinar está disponível.

Pontos positivos: artigo técnico gera impacto em nível nacional no setor e na mídia

especializada, amplia visibilidade do Ital e fortalece imagem da SAA nos meios científicos e no

setor secundário.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, elaborar informativo,

alimentar redes sociais, ponderar com autores oferta de entrevistas a outras publicações

segmentadas, incluindo internet.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Revista Embanews: Covid-l9 e Embalagens para Alimentos - lu Parte
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Data: l0lll/2020

Análise: O destaque da mídia hoje é amatéria veiculada no portal Guia Lat, intitulada "Projeto

do Instituto Biológico muda a realidade de pequenos produtores de leite do Vale Histórico do Rio

Paraiba". Os 22 pequenos produtores de leite da região aliaram conhecimento à aplicabilidade

para melhorar a qualidade de produção e de vida nos municípios de São José do Barreiro e

Areias, contando com o auxílio da pesquisa científica realizada pelo Instituto Biológico, da

SAA, para tratar da mastite, grave e silencioso problema que afeta a produção leiteira. Os dois

municípios produzem cerca de 24 milhões de litros de leite por ano, informa a abertura do

texto. O projeto do IB na região se iniciou em 2017, após demanda de parte dos pequenos e

médios produtores dos municípios, que tinham problemas relacionados ao controle da mastite,

doença que pode causar até 40o/o de perda na produção de leite, além de reduzir a qualidade final

do produto, o que impacta no preço pago ao produtor. A partir do trabalho de coleta, análise

laboratorial e orientação aos produtores pelo IB foi possível reduzir em 25o/o o valor gasto

com produtos veterinários e diminuir em 60Yo o número de produtores que tinham dificuldade

em controlar a doença. Os dados são da SEI - Assessoria em Sustentabilidade, parceira do

projeto. "Muitas vezes, o produtor compra um antibiótico inadequado para o tratamento da

mastite. É comum que eles comprem o produto mais vendido no mercado, sem conhecer o

agente que está causando a doença, o que rcduz a eficiência do medicamento. Com esse projeto,

coletamos materiais e fizemos análise para saber qual bactéria era causadora da doença e qual

o melhor medicamento para tratâ-Ia", explica Alessandra Nassaq pesquisadora do IB. Segundo

Alessandra, essa análise cuidadosa para escolha do medicamento também é importante porque

alguns antibióticos não são indicados por gerarem resíduo na produção de leite, deixando o

produto impróprio para o consumo. O projeto piloto do IB ganhaút mais profundidade a

do desenvolvimento de uma pesquisa de doutorado, conduzida pela pesquisadora cien e

aluna da Pós-Graduação em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no

Instituto, Vanessa Castro. A pesquisa orientada por Alessandra Nassar tem como ineditismo

educação sanitária dos produtores rurais, avaliação de aspectos econômicos e sociais da mastite

em duas importantes regiões produtoras de leite em São Paulo, o Vale do Paraíba e Araçatuba.

Em outra frente, o release a respeito do curso do Ital sobre a produção de requeijão

também ganhou destaque na revista Indústria de Laticínios, no Guia Lat e portal 2A + Alimentos.

"Genuinamente brasileiro e com grande aceitação pelo consumidot o requeijão cremoso

conquistou espaço na alimentação dentro e fora de casa, está presente nas mais diferentes delícias

culinárias e tem a vantagem de ser um produto bastante seguro microbiologicamente quando
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comparado aos queÜos, que têm mesmo teor de umidade", diz a abertura do texto. Ciente da

relevância para o consumidor e para o mercado, o Ital-APTA, da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, oferece o curso Fabricação de Requeijão Cremoso on-line no próximo dia 19,

das 8h30 às 17h, com inscrições abertas até segunda-feira (16). "São várias as possibilidades

de inovação, pois os queijos fundidos são muito versáteis para a incorporação de diversos

ingredientes com benefícios à saúde. A adição de fibras, por exemplo,traznão só características

funcionais como também tecnológicas que possibilitam redução do teor de gordura", ressalta a

pesquisadoraPatrícia Blumer Zacarchenco, que coordena o curso.

Pontos positivos: divulgação gera impacto em nível nacional no setor, suscita pautas e

desdobramentos.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões, alimentar redes sociais,

reforçar distribuição de release sobre projeto do IB no Vale do Paraíbajunto à mídia especializada

de todo o Estado e oferecer entrevista com porta-vozes a programas de rádio e tv das editorias

de agronegócios/rural e ciência nos próximos 30 dias. Com relação ao curso do ltal, destacar

profissional para acompanhar o evento no próximo dia 19 e produzir release.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Guia Lat: Projeto do Instituto Biológico muda a realidade de pequenos produtores de leite do

Vale Histórico do Rio Paraíba

Revista Indústria de Laticínios: Com lorte presença na mesa dos lares e do food service,

requeijão cremoso é foco de curso on-line do Ital

Guia Lat: Requeijão cremoso é foco de curso on-line do Ital

Portal2A + Alimentos: Requeijão cremoso é foco de curso on-line do Ital
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Análise: O destaque do dia é a publicação de artigo opinativo na versão online do jornal Le

Monde Diplomatique, em que a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e os Institutos

Agronômico e de Tecnologia de Alimentos foram citados. Intitulado "O sequestro dos orgânicos

pelos ultraprocessados", o texto é assinado pela nutricionista e socióloga Elaine de Azevedo,

professora da Universidade Federal do Espírito Santo, autora do livro Alimentos Orgânicos

e do podcast Panela de Impressão e pelo agricultor orgânico Fernando Ataliba, palestrante e

organizador de cursos de Agricultura Orgânica, e atual presidente da Associação de Agricultura

Orgânica. "Os ultraprocessados orgânicos produzidos pelas grandes multinacionais da comida

estão ganhando mercado. Como todaprâtica sociocultural, o consumo - também o de alimentos

- implica diferentes graus de subjetividade e o consumidor tem muitas necessidades. Por isso,

talvez o alimento ultraprocessado orgânico faça sentido para alguns consumidores que vêm

aplaudindo essa lacuna no mercado de alimento. Mas afinal, qual é o problema desses alimentos?

A primeira questão tem a ver com qualidade. Todas as produções chamadas de sustentáveis se

preocupam com muitos aspectos de qualidade alimentar. Para isso, os vegetais são produzidos em

solos férteis, com todos os minerais e microrganismos benéficos e os animais são tratados bem

(ou deviam ser), a base de fitoterapia, homeopatia e ração orgânica. Sem venenos. O resultado é

um alimento de melhor qualidade", argumentam os autores na abertura. Em meio à abordagem

acetca da vitalidade e conservação dos alimentos, com citações a obras e cientistas das áreas de

agronomia,zootecnia,nutrição e botânica, são mencionados o IAC, o Ital e a SAA. "Desde 2019,

a Nestlé jâ é parceira do governo paulista para estimular a produção do agronegócio orgânico.

O Instituto Agronômico e o Instituto de Tecnologia de Alimentos, ligados a Secretaria Estadual

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estão alavancando o desenvolvimento

de leite orgânico entre produtores locais para atender a expectativa dos consumidores (e a da

Nestlé). Tal parceria poderia ser visto pelos desatentos com um tipo de apoio para o crescimento

do setor orgânico. Mas na verdade, deve mesmo é beneficiar a jâpoderosa indústria de alimentos

que vai se apropriar de uma parte desse setor. Apropriação essa da qual o setor dificilmente se

libertarâ, assim como aconteceu com suinocultores no sul do Brasil. Com

Com granjeiros de frangos. Quando formam uma rede coesa de produtores

conglomerados passam a explorá-los".

Em outra frente, os portais segmentados Panorama Farmacêutico, e

Information Management veiculam matéria intitulada "Embalagem autônoma inteligente para

cadeia fria de sistemas de saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado pela F
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escolas paulistas de Enlermagem e Medicina da Unifesp, o lnstituto Mauá de Tecnologia e o

Instituto de Tecnologia de Alimentos, da SAA, realizarão juntos pesquisa e desenvolvimento de

embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de saúde, visando trazer segurança

aos processos críticos durante o transporte de órgãos, tecidos e células para transplante. Com

ptazo de execução de até 36 meses, prorrogável a critério da Finep, o projeto receberá R$ 1,854

mi de subvenção, com R$ 394 mil de contrapartida.

Pontos positivos: artigo do Le Monde Diplomatique gera impacto em nível nacional, explicita

parceria da SAA com a iniciativa privada para alavancar a produção do agronegócio orgânico,

o que representa e concretiza a busca do governo do Estado por melhorias no quadro da saúde

pública dos paulistas. A despeito das críticas de uma suposta 'apropriação'pela indústria, os

pequenos e médios produtores poderão decidir em quais condições assumem o acordo com a

empresa e o consumidor final se vê beneficiado por um produto de alta qualidade.

Riscos à imagem: nãohát

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussões e comentários com

mensuração e qualificaçáo, avaliar com gabinete da SAA e Secom envio de resposta ao Le

Monde Diplomatique em até cinco dias, sugerir elaboração de artigo pela direção da Tecnolat

ou gabinete da SAA a respeito dos objetivos atingidos em parcerias com a iniciativa privada, a

ser enviado para publicação no j ornal em até 20 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Le Monde Diplomatique Brasil: O sequestro dos orgânicos pelos ultraprocessados

Panorama Farmacêutico: Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria de sistemas de

saúde é foco de projeto interinstitucional aprovado pela Finep

Pack Online: Embalagem autônoma inteligente para cadeia fria

projeto interinstitucional aprovado pela Finep

de sistemas de e de
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Análise: O destaque desta quinta-feira é a reportagem intitulada "Tem problema comprar

alimentos com embalagem danificada?", publicada pela seção Viva Bem do portal UOL, com

crédito ao Instituto de Tecnologia de Alimentos da SAA como fonte e fotos. "Quem nunca fez

uma compra de supermercado e, quando chegou em casa, notou que a embalagem do alimento

não estava em perfeitas condições? A pressa do dia a dia ou falta de atenção na hora de pegar

o produto podem nos impedir de ver garrafas, latas, potes e pacotes violados, levemente

estufados, com partes amassadas ou enferrujadas, com furos, sulcos e yazamentos. Quando

detectamos esses danos, ficamos em dúvida se o alimento está seguro para o consumo. E não é

exagero ter esse tipo de hesitação", diz a abertwa da matéria.'oA embalagem pode perder sua

função principal, que é proteger contra agentes externos e garantir a segurança e a qualidade do

alimento embalado, engarrafado ou enlatado", afirma Renata Maria Galvão Cintra, professora

do departamento de ciências humanas e ciências da nutrição e alimentação da Unesp. Arespeito

das embalagens de latas, o texto informa que, "assim como acontece com as embalagens de

papelão, pequenos amassados podem não expor o alimento aos compostos químicos que

constituem a estrutura metálica dalata, segundo o Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos).

Para evitar contaminações, a indústria aplica uma camada de verniz ou esmalte específico,

cuja função é isolar o metal, de modo que ele não passe parc o alimento. Só que dependendo

da extensão da deformação,a película de vernizpode se romper, deixando esse alimento em

contato direto com metais da lata como o alumínio e suas ligas, folhas de aço cromadas e

folhas-de-flandres, compostas por estanho, aço de baixo teor de carbono e ferro. O problema

é que esse rompimento que pode provocar uma reação de corrosão, contaminando o produto.

Além disso, o impacto pode causar microfissurras na lata, deixando a comida desprotegida.

Todo cuidado é pouco, mesmo porque não sabemos o que aconteceu no trajeto da fëtbrica para

os pontos de venda. As latinhas de cervejas, refrigerantes e chás costumam ficar expostas ao ar,

a micro-organismos como bactérias mesófilas e fungos, a aves e animais roedores, que podem

transmitir infecções variadas. Por isso, elas precisam ser higienizadas antes de irem para a

geladeira, principalmente o lacre da tampa. E por falar em ge

compramos em latas não sejam totalmente consumidos na hora,

recipiente de vidro e mantê-los refrigerados".

ladeira, caso que

o ideal é um

Pontos positivos: reportagem produz impacto nacionalmente, gera reações e

redes sociais, amplifica visibilidade do ltal, levanta demandas e desdobramentos.
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I Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar repercussão, alimentar redes sociais,

elaborar nota stand-by com posicionamento para atender eventuais demandas sob análise,

avaliar oferta de entrevista sobre o tema embalagens ao portal UOL e programas de defesa do

consumidor com porta-voz do Ital no intervalo de 30 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

UOL Viva Bem: Tem problema comprar alimentos com embalagem danificada?

(

1

{.
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Análise: O tema do dia é a matéria sobre a pesquisa da SAA sobre produção de palmito para

ampliar as opções no mercado, veiculada pelo portal AgroPlanning. O Instituto Agronômico

desenvolve pesquisa a fim de estudar outra palmeira para produzir palmito, avaliando quatro

espécies do gênero Roystonea; uma delas é a palmeira imperial, conhecida como espécie

ornamental, informa o texto. Para se tornar um agronegócio, o cultivo tem que ser de uma

palmeira precoce, isto é, produza dentro de 18 a 24 meses, e gere palmitos com características

interessantes para o mercado in natura e em conserva. O palmito em estudo não escurece, assim

como o palmito pupunha. Os experimentos estão instalados no Vale do Ribeira, principal região

produtora do Brasil que conta com 22 municípios e o Programa Vale do Futuro, estabelecido

pelo governo do Estado. Em termos de cultivo, a pesquisa busca precocidade e qualidade

do palmito a fim de oferecer uma nova opção ao mercado, um novo sabor. Não se pretende

substituir o palmito de pupunha ou de outras palmeiras, a proposta é ofertar um novo produto ao

consumidor e uma nova opção aos agricultores e à indústria. De acordo com a pesquisadora do

IAC, ValériaAparecida Modolo, há produtores que já plantam essa palmeira, mas apenas de uma

espécie, que é a oleracea. 'oComo o IAC tem outras espécies em seu Banco de Germoplasma,

nós decidimos testar quatro", comenta. O projeto foi aprovado pela Fapesp em dezembro de

2019, e as plantas foram a campo em fevereiro de 2020. O estudo é composto por várias partes

e envolve uma equipe multidisciplinar com pesquisadores do IAC, do Instituto de Tecnologia

de Alimentos e do Polo do Vale do Ribeira, todos vinculados à Secretaria de Agricultura. A

primeira colheita será feita na metade de 202I. Será possível avaliar a produção em termos de

quantidade e qualidade, além do processamento do palmito.

Em outra frente, o portal Guia Lat publicou matéria acerca do início das discussões sobre

regulamentação de produtos à base de vegetais. "Os primeiros passos para a regulamentação

do segmento de produtos à base de vegetais (plant-based) no Brasil, foram dados em workshop

sobre mercado, conceitos e pesquisas em desenvolvimento, realizado pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio da Embrapa Agroindústria de Alimentos, no

dia 8, pelo canal da Embrapa no Youtube",relata a abertura. Segundo o diretor do Departamento

de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mapa, Glauco Bertoldo, a partir do workshop

será aprofundada a discussão dos tópicos mais relevantes. "Serão chamados à discussão os

demais entes envolvidos, com destaque para a Anvisa e as entidades de defesa do

A diretora geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, vinculado à S

participou do evento.



Pontos positivos: publicação do texto sobre a pesquisa do IAC no AgroPlanning - Diario

Agrícola causa impacto nacional no setor, motiva comentários e demandas da imprensa

especializada. Participaçáo da diretor do Ital em workshop do Mapa fortalece imagem do

instituto e da SAA.

Riscos à imagem: não há

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussões, reforçar distribuição do

release sobre estudos do IAC na Baixada Santista e RM Vale e Litoral Norte com follow-up e

oferta de entrevista com pofta-voz a programas de rádio e tv das editorias de agronegócios e

saúde noprazo de 30 dias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Diário Agrícola/AgroPlanning: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP pesquisa

produção de palmito para ampliar opções no mercado

Guia Lat: Começam discussões sobre regulamentação de produtos à base de vegetais no Brasil

lnPress l"å?EïEF¡ 4¿q


