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5.1.2 Dos testes aplicados durante a validação dos ciclos de
aspersão descritos no PCAC, com vistas a avaliar o grau de in-
trodução de perigos microbiológicos

O teste aplicado deverá ter a finalidade de avaliar se os
protocolos referentes aos ciclos de aspersão propostos não propiciam
a introdução de perigos microbiológicos aos produtos.

O teste consistirá na pesquisa de Salmonella spp realizada na
superfície por meio de "swab" das meias-carcaças que foram se-
lecionadas para a verificação do nível de retenção e absorção de
umidade, após o final do resfriamento.

A taxa de amostras positivas para Salmonella sp. em meias-
carcaças será aplicada na avaliação do desempenho padrão, utilizado
para a validação do processo, e será determinada pelo número de
amostras positivas dividido pelo número de amostras testadas mul-
tiplicado por 100.

Quando a taxa de amostras positivas para Salmonella sp.
ultrapassar 1% nas meias-carcaças de bovinos submetidas ao sistema
de aspersão, o teste deverá ser imediatamente suspenso, tendo o
estabelecimento a obrigação de identificar a causa do desvio e tomar
as medidas corretivas e preventivas adequadas.

Após o estabelecimento identificar a causa do desvio e tomar
as medidas corretivas e preventivas adequadas, deverá ser realizado
novo ciclo de testes, para verificação do atendimento ao índice de
avaliação de desempenho estabelecido.

5.2 Das responsabilidades dos Serviços de Inspeção Federal
durante o processo de validação do PCAC

O parecer do Serviço de Inspeção Federal (SIF) deverá ser
baseado através da execução das seguintes atividades:

- verificação da execução dos testes conforme especificados
na presente Resolução.

- verificação da revisão e avaliação de registros elencados no
subitem (iii) do item 5.1 da presente Resolução.

6. DO MONITORAMENTO DO PROCESSO PELOS ES-
TABELECIMENTOS AUTORIZADOS A UTILIZAR O SISTEMA
DE ASPERSÃO NO PROCESSO DE RESFRIAMENTO DAS
MEIAS-CARCAÇAS

Os estabelecimentos que foram autorizados a utilizar e va-
lidaram seu sistema de aspersão no processo de resfriamento de
meias-carcaças deverão monitorar os parâmetros estabelecidos no
PCAC para controle de processo, com os seguintes objetivos:

- prevenir o ganho indevido de peso;
- prevenir a introdução dos perigos microbiológicos.
6.1 Do monitoramento e verificação do processo, com vistas

à prevenção do ganho de peso
O estabelecimento deverá definir procedimentos de moni-

toramento dos parâmetros que influem na absorção de água pelas
carcaças. Além disso, deverá incorporar, como instrumento de ve-
rificação diária de processo, no mínimo, a metodologia descrita abai-
xo.

- selecionar aleatoriamente 1 % da capacidade aprovada de
abate, nunca inferior a 5 carcaças (10 meias-carcaças) por dia;

- Determinar o peso "frio" e "quente" total das meias-car-
caças selecionadas;

- Caso o peso "frio" total das meias-carcaças selecionadas
não ultrapasse o peso total "quente", as meias-carcaças poderão ser
processadas ou expedidas;

- Caso o peso "frio" total das meias-carcaças selecionadas
ultrapasse o peso total "quente", o estabelecimento deverá paralisar as
operações de aspersão até que o sistema seja ajustado, tendo a obri-
gação de identificar a causa do desvio e tomar as medidas corretivas
e preventivas adequadas, incluindo a extensão do resfriamento sem
aspersão de água até perda do excesso absorvido.

6.2 Do monitoramento do processo, com vistas à prevenção
da introdução dos perigos microbiológicos

O estabelecimento deverá definir procedimentos de moni-
toramento dos parâmetros que influem para a introdução dos perigos
microbiológicos. Os estabelecimentos deverão implantar, como ins-
trumento de verificação diária de processo, as análises microbio-
lógicas através da pesquisa de microrganismos indicadores de ino-
cuidade do processo de abate e de higiene/qualidade.

O DIPOA poderá estabelecer microrganismos que deverão
ser pesquisados e a freqüência de testes a ser aplicada pelos es-
tabelecimentos.

Caso seja constatado desvio no processo, o estabelecimento
deverá paralisar as operações de aspersão até que o sistema seja
ajustado, tendo a obrigação de identificar a causa do desvio e tomar
as medidas corretivas e preventivas adequadas.

7. DAS RESPONSABILIDADES DO SERVIÇO DE INS-
PEÇÃO FEDERAL NA VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO
PCAC

Na verificação da execução do PCAC pelos estabelecimentos
autorizados, os Serviços de Inspeção Federal verificarão:

- os registros gerados pelos estabelecimentos referentes ao
monitoramento dos parâmetros estabelecidos;

- os registros gerados pelos estabelecimentos referentes às
ações corretivas estabelecidas no PCAC;

- se o estabelecimento gerencia dados obtidos através dos
registros referentes aos procedimentos descritos no PCAC;

- se o estabelecimento adota "in loco" os procedimentos
descritos no PCAC.

Os Serviços de Inspeção Federal deverão descrever no plano
de inspeção os procedimentos efetuados para a verificação do PCAC,
devendo detalhar as freqüências dos mesmos. No mínimo, uma vez
por semana, os controles exercidos pelos estabelecimentos para fins
de monitoramento do processo, com vistas à prevenção da absorção e
retenção em excesso de água devem ser verificados em 20% das
meias-carcaças selecionadas.

8. DAS AÇÕES OFICIAIS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO
FEDERAL NO CASO DE CONSTATAÇÃO DE NÃO CONFOR-
MIDADES

O Serviço de Inspeção Federal, quando constatar que os
estabelecimentos não executaram as medidas pertinentes para a cor-
reção das não conformidades identificadas, ou que as ações tomadas
não são suficientes para prevenir a recorrência do desvio, deverão
notificar o estabelecimento, podendo adotar as seguintes ações:

- aumentar a freqüência de verificação da execução dos pro-
cedimentos previstos no PCAC;

- suspender temporariamente a autorização para a utilização
do sistema de aspersão aplicado no processo de resfriamento de
meias-carcaças de bovídeos, até que o estabelecimento revalide o
PCAC;

- revogar a autorização para a utilização do sistema de as-
persão aplicado no processo de resfriamento de meias-carcaças de
bovídeos;

- quando for detectada não conformidade que implique no
descumprimento de requisito de país importador, suspender a cer-
tificação sanitária internacional para aquele mercado.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL

DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO No- 34, DE 1o- DE AGOSTO DE 2011

1. De acordo com o Decreto 4074 de 04 de janeiro de 2002,
atendendo Ofício 1432/2010/CGASQ/DIQUA baseado no Artigo 3º §
2º da Lei 7802/89 e nos Artigos 7º, 19º, 31 e 91 do Decreto
4074/2002, suspendemos o registro do produto Phorate Técnico 900
USA registro nº 00848900.

2. De acordo com o Decreto 4074 de 04 de janeiro de 2002,
por não ter apresentado o estudo das 5 bateladas, suspendemos o
registro do produto Terbufos Técnico registro nº 001194.

3. De acordo com o Decreto 4074, de 04 de janeiro de 2002,
e baseado nos Ofícios nºs 515 e 516/2011/CGASQ/DIQUA-IBAMA,
suspendemos o registro do produto Fusilade 250 EW registro nº
005796, até a regularização do produto.

LUÍS EDUARDO PACIFICI RANGEL
Coordenador-Geral

PORTARIA No- 183, DE 9 DE AGOSTO DE 2011

O Presidente da Fundação Nacional de Artes - Funarte, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do Estatuto
aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07/04/2004, publicado no DOU de
08/04/2004, em conformidade com a Portaria n° 98, de 30/05/2011,
publicada no DOU de 31/05/2011, que regulamentou o Edital de
Ocupação do Teatro Dulcina/2011, resolve tornar público o seu re-
sultado final, tendo como selecionado "Menescal Produções Artísticas
Ltda. - Dulcina no Plural - Rio de Janeiro/RJ".

ANTONIO GRASSI

PORTARIA No- 184, DE 9 DE AGOSTO DE 2011

O Presidente da Fundação Nacional de Artes - Funarte, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do Estatuto
aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07/04/2004, publicado no DOU de
08/04/2004, em conformidade com a Portaria n° 96, de 30/05/2011,
publicada no DOU de 31/05/2011, que regulamentou o Edital de
Ocupação do Teatro Glauce Rocha/2011, resolve tornar público o seu
resultado final, tendo como selecionado "Projéteis Cooperativa Ca-
rioca de Empreendedores Culturais - Junto: Práticas de Proximidade -
Rio de Janeiro/RJ".

ANTONIO GRASSI

PORTARIA No- 185, DE 9 DE AGOSTO DE 2011

O Presidente da Fundação Nacional de Artes - Funarte, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do Estatuto
aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07/04/2004, publicado no DOU de
08/04/2004, em conformidade com a Portaria n° 92, de 30/05/2011,
publicada no DOU de 31/05/2011, que regulamentou o Edital de
Ocupação do Galpão 3 da Funarte MG/2011, resolve tornar público o
seu resultado final, tendo como selecionado "Agentz Produções Cul-
turais Ltda. - Projeto Ocupação do Galpão 3 Funarte MG-2011 - Belo
Horizonte/MG".

ANTONIO GRASSI

PORTARIA No- 188, DE 9 DE AGOSTO DE 2011

O Presidente da Fundação Nacional de Artes - Funarte, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do Estatuto
aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07/04/2004, publicado no DOU de
08/04/2004, em conformidade com a Portaria n° 95, de 30/05/2011,
publicada no DOU de 31/05/2011, que regulamentou o Edital de
Ocupação do Teatro Cacilda Becker/2011, resolve tornar público o
seu resultado final, tendo como selecionado "Projéteis Cooperativa
Carioca de Empreendedores Culturais - Manifesta - Rio de Janei-
ro/RJ".

ANTONIO GRASSI

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA

PORTARIA No- 446, DE 9 DE AGOSTO DE 2011

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria
nº 17 de 12 de janeiro de 2010 e o art. 4º da Portaria nº 120, de 29
de março de 2010, resolve:

Art. 1° - Aprovar projetos culturais, relacionados nos anexos
I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados
a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista,
respectivamente, no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.º 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de
novembro de 1999.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HENILTON PARENTE DE MENEZES

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS - (ART.18, §1º)
11 1255 - Criando arte com teatro
Fábio do Prado Silva
CNPJ/CPF: 261.374.778-19
Processo: 01400.002434/20-11
SP - Mauá
Valor do Apoio R$: 453.800,00
Prazo de Captação: 10/08/2011 a 31/12/2011
Resumo do Projeto:
Realização dos espetáculos Profeta Urbano (Jorge de Barros), O Tea-
tro das Maravilhas (Miguel de Cervantes) e Drácula (Bram Stoker)
pela Cia Criart de Theatro. Serão realizadas oficinas de criação de
cenário, iluminação, sonoplastia, introdução ao teatro e música nas
periferias do município de Mauá e São Paulo, Levando a arte do
teatro para pessoas com acesso limitado á cultura.

Ministério da Cultura
.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
C U LT U R A L

MOÇÃO No- 41, DE 6 DE ABRIL DE 2011

Moção de repúdio à avaliação coletiva im-
posta aos músicos da Orquestra Sinfônica
Brasileira.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Ordinária, nos dias 5 e 6 de abril de 2011,

e no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto nº
5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973/2009,
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria nº 28, de 19 de março de 2010:

Considerando o tratamento inadequado dispensado aos mú-
sicos da Orquestra Sinfônica Brasileira - OSB, por parte da sua atual
direção que tenta impor uma avaliação coletiva a seus músicos, torna
público seu total repúdio a essa atitude autoritária, bem como também
sua solidariedade a esses profissionais.

Cabe lembrar que a Orquestra Sinfônica Brasileira é uma
entidade em atividade há 70 anos, e que em toda a sua história jamais
houve uma avaliação coletiva de seus músicos.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

PORTARIA No- 182, DE 9 DE AGOSTO DE 2011

O Presidente da Fundação Nacional de Artes - Funarte, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do Estatuto
aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07/04/2004, publicado no DOU de
08/04/2004, em conformidade com a Portaria n° 100, de 30/05/2011,
publicada no DOU de 31/05/2011, que regulamentou o Edital de
Ocupação do Teatro Duse/2011, resolve tornar público o seu resultado
final, tendo como selecionado "Associação Rio de Teatro de Bo-
necos/ARTB - Magna - Magda Modesto Triunfo do Teatro de Bo-
necos - Rio de Janeiro/RJ".

ANTONIO GRASSI
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