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§ 3o O setor de agricultura orgânica do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento fica responsável por identificar
os produtos prioritários para uso na agricultura orgânica e en-
caminhar aos órgãos da agricultura, saúde e meio ambiente, que
definirão quais são as informações, testes e estudos necessários
para o estabelecimento das especificações de referência.

§ 4o As especificações de referência serão estabelecidas em
regulamento próprio pelos órgãos responsáveis pelos setores de
agricultura, saúde e meio ambiente.

§ 5o Os produtos de que trata este artigo serão registrados
com a denominação de "PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS COM
USO APROVADO PARA A AGRICULTURA ORGÂNICA".

§ 6o Cada produto comercial com uso aprovado para a agri-
cultura orgânica terá registro próprio.

§ 7o Ficam os produtos fitossanitários com uso aprovado para a
agricultura orgânica dispensados de RET e de registro de compo-
nentes, quando registrados seguindo as especificações de referência.

§ 8o Ficam isentos de registro os produtos fitossanitários com
uso aprovado para a agricultura orgânica produzidos exclusi-
vamente para uso próprio." (NR)

"Art. 12-B. O processo de registro de produtos fitossanitários
com uso aprovado para a agricultura orgânica terá tramitação
própria e prioritária." (NR)

Art. 2o O Anexo II do Decreto no 4.074, de 2002, passa a
vigorar acrescido do item 24, na forma do Anexo deste Decreto.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Reinhold Stephanes
José Gomes Temporão
Carlos Minc

A N E X O

"24 - Anexos - PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS COM USO APROVADO PARA A AGRICULTURA ORGÂNICA

• Identificação do produto em relação à especificação de referência;
• Descrição do processo de produção do produto;
• Declaração do registrante, sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, indicando os limites máximo e mínimo da va-

riação de cada componente e sua função específica, acompanhada de laudo laboratorial de cada formulador;
• Indicação de uso (culturas e alvos biológicos), modo de ação do produto, modalidade de emprego, dose recomendada, concentração e

modo de preparo de calda, modo e equipamentos de aplicação, época, número e intervalo de aplicações;
• Restrições de uso e recomendações especiais;
• Intervalo de segurança;
• Intervalo de reentrada;
• Informações referentes a sua compatibilidade com outros produtos;
• Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem como medidas de proteção

coletiva;
• Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação;
• Sistema de recolhimento e destinação final de embalagens e restos de produtos;
• Modelo de rótulo e bula. "(NR)

Presidência da República
.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 569, de 21 de julho de 2009. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento da Argüição
de Descumprimento do Preceito Fundamental nº 181.

Nº 573, de 23 de julho de 2009. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Institui o Programa de
Cultura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura e dá outras providên-
cias".

Nº 574, de 23 de julho de 2009. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 11.984, de 23 de julho de 2009.

Ministério da Cultura
.

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA No- 798, DE 22 DE JULHO DE 2009

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
CULTURA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao
disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Decreto No- 5.761,
de 27 de abril de 2006, Medida Provisória No- 2.228-1, de 06 de
setembro de 2001, alterada pela Lei No- 10.454 de 13 de maio de 2002
e Portaria n.º 500 de 18 de dezembro de 1998, resolve:

Art. 1º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no
anexo I, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da
Lei No- 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo
Art. 53, alínea f, da Medida Provisória No- 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001.

Art. 2º Aprovar o projeto audiovisual, relacionado no anexo
II, para o qual o proponente fica autorizado a captar recursos, me-
diante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 26 da Lei No- 8.313,
de 23 de dezembro de 1991.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RANULFO ALFREDO MANEVY
DE PEREIRA MENDES

ANEXO I

091583-QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ.
Antonio Balbino
CNPJ/CPF:688.246.451-00
Processo:01400.007309/20-09
DF-Brasília
Valor do Apoio R$:27.428,86
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produção de filme de curta metragem, do gênero ficção, com

duração de 13 minutos, cuja temática é a arte como agente trans-
formador de pensamento e atitudes.

092120- Documentário Roda
Carla Ludmila Maia Martins
CNPJ/CPF:043.448.766-01
Processo:01400.007859/20-09
MG-Belo Horizonte
Valor do Apoio R$:104.600,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Finalização do documentário Roda, com duração aproximada

de 65 minutos
092312-Da Origem ao Silêncio
Carlos Norcia Morais
CNPJ/CPF:364.909.688-94
Processo:01400.008091/20-09
SP-São Paulo
Valor do Apoio R$:12.873,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Finalização digital de um curta-metragem, filmado em 35

mm, com a duração de 15 minutos, para posterior exibição em va-
riados festivais nacionais e internacionais.

091765-NADANDO COM OS TUBARÕES
Kinoosfera Filmes e Produções Artisticas Ltda
CNPJ/CPF:08.465.974/0001-52
Processo:01400.007507/20-09
SP-São Paulo
Valor do Apoio R$:143.200,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Realizar uma obra cinematográfica de ficção, no formato de

curta-metragem 35mm, 15 minutos.
091804-PROJETA CAXIAS
Graziella Calvano Ferst
CNPJ/CPF:804.678.900-30
Processo:01400.007561/20-09
RS-Porto Alegre
Valor do Apoio R$:247.824,50
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Realização de um evento de difusão de acervo audiovisual

que contempla ações de exibição, formação e incentivo à produção
local,com duração de 6 meses, de setembro de 2009 à fevereiro de
2010.

091807-PROCURA-SE
Pavirada Filmes e Produções Ltda.
CNPJ/CPF:08.847.593/0001-38

Processo:01400.007565/20-09
DF-Brasília
Valor do Apoio R$:128.041,50
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produzir, lançar e distribuir um curta-metragem infantil em

35mm, com aproximadamente 15 minutos de duração.
0 9 2 11 9 - S O L I T Á R I O S
Josivanio Pires da Silva
CNPJ/CPF:717.565.584-34
Processo:01400.007857/20-09
RJ-Niterói
Valor do Apoio R$:54.824,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Realizar o curta-metragem de ficção, com duração de 15

minutos.
090061-S.O.S Animais
Immagini Animation Studios Brasil LTDA
CNPJ/CPF:09.325.623/0001-09
Processo:01400.000465/20-09
MG-Belo Horizonte
Valor do Apoio R$:177.927,27
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produção de um filme de animação em 3D, curta metragem,

com a duração de 15 minutos.
090211-Jamais um Poeta teve Tanto pra Contar
Maria Alice Baggio da Silva
CNPJ/CPF:712.451.549-15
Processo:01400.001608/20-09
SC-Florianópolis
Valor do Apoio R$:369.507,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produção de um documentário, média metragem, com a du-

ração de 40 Minutos
088707-Sessão Criança 2009
CINEDUC - Cinema e Educação
CNPJ/CPF:42.355.503/0001-20
Processo:01405.000599/08-57
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$:115.580,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Realização de exibição gratuita de filmes e vídeos para crian-

ças e jovens com comentários e debates no CCBB no RJ, de agosto
de 2009 à Julho de 2010.

091961-Quando o Gavião Vem Dançar Conosco - um ri-
tual

maxakali
Renata Otto Diniz
CNPJ/CPF:935.004.756-04
Processo:01400.007718/20-09
MG-Belo Horizonte
Valor do Apoio R$:98.690,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produção de um vídeo-documentário de aproximadamente
60 minutos.
092124-A Raça Síntese de Joãosinho Trinta
Maria Bonita Produções Ltda
CNPJ/CPF:06.043.303/0001-78
Processo:01400.007864/20-09
SP-São Paulo
Valor do Apoio R$:414.089,99
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produção de um documentário, sobre a trajetória de João-

sinho Trinta, com duração de 70 minutos.
092247-Caminhos e Entradas
Roberto Bocchino
CNPJ/CPF:775.802.308-87
Processo:01400.008051/20-09
SC-Itajaí
Valor do Apoio R$:189.138,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Produção de um vídeo documentário de 52 minutos com

temática histórica, cultural e turística

ANEXO II

088373-Portal Cronópios
BITNIK Comunicação ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:08.249.973/0001-70
Processo:01400.007464/08-62
SP-São Paulo
Valor do Apoio R$:458.000,00
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Manutenção de portal sobre literatura brasileira e hispano-

americana, com criação de banco de dados, chats, formação de rede
de colaboradores e canal de imagens na internet, com acesso gra-
tuito.

085909-Rede Olhar Circular de Produção de Compartilha-
mento de

Sabores
Associação Artística Saudáveis Subversivos
CNPJ/CPF:07.066.570/0001-23
Processo:01400.005468/08-14
AL-Maceió
Valor do Apoio R$:396.949,94
Prazo de Captação:10/07/2009a31/12/2009
Realização de diversas atividades, em comunidade de pes-

cadores de Alagoas.Construção de trailler, estúdio de produção, e
realizar mostras por meio de edital de produção audiovisual.




