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rÀ Proíbe a fabricação, a venda, a comercialização, o

armazenamento, o transporte, a distribuição e o uso linhas

cortantes, conhecidas como "cerol"/"linha chilena"/"linha

indonésia", no âmbito do Estado do Amazonas e dá outras
providências.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DEGRETA:

Art. 1o - Fica proibido no Estado do Amazonas, a fabricação, a venda, a

comercialização, o armazenamento, o transporte, a distribuição e o uso de linhas cortantes

conhecidas como "cerol"/"linha chilena"i"linha indonésia", independente da aplicação ou não deste

produto nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como "papagaios",

"pipas" ou similares.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por:

| - "Linha cortante". a que tem sua composição alterada na origem de sua

industrialização por outros produtos químicos ou, pó de vidro, limalha de ferro, quartzo, óxido de

alumínio ou outro componente, com a finalidade de conferir atributo cortante ao fio direto em sua

composição.

ll - "Cerol": a mistura de cola com vidro moído;

lll - "Linha chilena": a mistura de madeira com quartzo moído.

lV - "Linha indonésia": a mistura de cola cianoacrilato, conhecido como "superbonder"

com carbeto de silício ou óxido de alumínio.

Art. 20 - As pessoas físicas e jurídicas que descumprirem as determinações desta Lei

estarão sujeitos às seguintes penalidades:

a



co

-L@,
PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZOI{AS

DEpurADo FAusro JR. (Pv) - 3" sEcRETARIo on AlrnÚt

MISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO nÈOtONnl

| - Pessoa Física: Advertência e multa de 02 (dois) salários mínimop;

ll_ pessoa Jurídica: Advertência e multa de 10 (dez) salários mínin10s.

s ío - Em caso de reincidência, quando se tratar de pessoa físicq, a multa será de 20

(vinte) salários mínimos nacionais

S 2o - Em caso de reincidência de pessoa jurídica a multa será de 100 (cem) salários

mínimos nacionais e o cancelamento da inscrição estadual

S 3o - Quando o infrator for menor de idade, a multa será exigida dos seus pais ou dos

responsáveis;

AMAZONAS, em Manaus, 1o de agosto de 2019

DEPUT O FAUSTO JR.

3O SEC RETARIO

Artigo 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

pLENARIO RUY ARAUJO, da ASSEMBLEIA LEGISLATNÁ DO ESTADO DO
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JUSTIFICATIVA

os "papagaios" ou "pipas" têm por finalidade a recreação de crianças' adolescentes e adultos'

A brincadeira é frequente nas ruas das cidades do Amazonas, contudo' a diversão muitas vezes consiste

na realização de confrontos entre brincantes, em que o objetivo do jogo é cortar e derrubar o "papagaio"

ou ..pipa,, do outro. Para tanto, são utilizados nas linhas o famigerado 
..cerol,, e as mais atuais são a ..linha

chilena,, e .,linha indonésia,,' lmportante salientar que o poder de corte das linhas chilena e indonesia é

quatroVezessuperioràtradicionalmisturaàbasedecolaevidromoída.

oceroléumprodutomaissimples,produzidoemescalareduzida.Jáaversãochilenae

indonésia são feitas em processo industrial e tem um refino mais apurado, o que as tornam mais leves e

extremamente nocivas. são obtidas a partir da combinação de madeira com quartzo moído e de cola

cianoacrirato, conhecido como ,,superbonder" com carbeto de sirÍcio ou oxido de alumínio. o cianoacrilato'

por exemplo, Íoi usado na Segunda Guerra Mundial para estancar ferimentos, um procedimento arriscado,

pois foi descoberto posteriormente que a cora pode causar necrose do tecido conjuntivo. E recomendado a

não utirização em em tecido vivo, caso contrário pode ser necessário até mesmo procedimento cirúrgico

para remoção da necrose causada pelo ferimento interno'

osriscosàvidasãoenormes.umasimplesbrincadeirapodeserextremamenteperigosa'pois

quandoessaslinhasestãoesticadas,dificilmentetem-seavisãodamesmae,apessoaaopassarpor

ela, poderá sofrer sérias lesÕes e cortes profundos que podem levar à morte, já que funcionará como uma

perfeita " guilhotina".

ÉduranteasÍériasescolaresqueaumentamonúmerodeacidentescomessaslinhas,onde

são consideráveis os casos de resões corporais e mortes de motocicristas, cicristas, transeuntes, crianças

e animais que acabam mutilados ou degolados, ao terem a linha enroscada em seu corpo' Dessa

maneira, é preciso urgência na aprovação de uma regisração estaduar para coibir tais práticas que colocam

em risco a vida.

Ante o evidente interesse público da matéria, conto com os nobres pares para a aprovação deste

relevante Projeto de Lei'

PLENÁRIoRUYARAÚJo,DAASSEMBLE|ALEGISLATIVADoEsTADoDoAMAZoNAS'

em Manaus, 1o de agosto de 2019
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