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Vereadores rejeitaram o projeto de Lei que propunha aumento de 
16% do IPTU para 2019

Chamadas

A Câmara Municipal de 
São Lourenço, em reunião, 
que aconteceu na última se-
gunda-feira, dia 10, rejeitou 
o projeto de lei complemen-
tar 61/2018, que propunha 
um reajuste médio do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) de 16% para 2019. 
Além disso, o texto trazia a 
diferenciação das alíquotas de 
acordo com o tamanho e a lo-
calização dos imóveis. Segun-
do o documento enviado pelo 
Poder Executivo, o objetivo 
era aumentar a arrecadação 
dos atuais R$ 10,8 milhões 
para R$ 12,2 milhões, já que 
a revisão da taxa deve acon-
tecer a cada três anos.

ALMG aprova em 2° turno 
projeto sobre queijos artesanais
Projeto procura oficializar a produção artesanal de 
queijo como uma agroindústria de pequeno porte

Apesar da votação, a le-
gislação vigente permite que 
o imposto seja reajustado por 
meio de decreto municipal, de 
acordo com a inflação.  Até o 
momento, a taxa acumulada 
em 2018 chega aos 8,72%. 
Levando-se em conta os úl-
timos 12 meses, o número 
vai para 9,69%, segundo o 
IGPM (Índice Geral de Pre-
ços do Mercado), calculado 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas). Na mesma sessão, 
os vereadores também vota-
ram contra a substituição do 
projeto original por outro, cuja 
proposta era aumentar o IPTU 
em 13%.

Câmara de São Lourenço 
vota Orçamento para 2019 e 

reajuste de IPTU

Mais Médicos: governo abrirá 
vaga para formado no exterior 

sem Revalida
 Página 02 

Comissão da Escola Sem 
Partido encerra trabalhos e 

projeto será arquivado
 Página 04

Poesia Marcelo  Guimarães
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Vagas abertas no 
SINE São Lourenço

Auxiliar de Limpeza

Copeiro de Hotel 

Cozinheiro de Restaurante

Cozinheiro Geral (Itamonte)

Cuidador de Pessoas Idosas e 
Dependentes (Rio de Janeiro)

Motorista Carreteiro (Caxambu) 

Programador de Computador 

Representante Comercial (São 
Lourenço e Região) - Para atuar no 

segmento de produtos de 
informática e afins

Vendedor Pracista (São Lourenço 
e Região)

Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer 

ao SINE  São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429

Loja - Centro
Horário de Atendimento

08:00/17:00 horas
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Em Reunião Extraordinária 
na manhã desta terça-feira 
(11/12/18), o Plenário da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) aprovou, em 
2° turno, o Projeto de Lei (PL) 
4.631/17, que trata da pro-
dução e comercialização de 
queijos artesanais.

O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo nº 2, do 
deputado Agostinho Patrus 
Filho (PV), apresentado em 
Plenário durante as discussões 
e que teve como objetivo fazer 
ajustes técnicos ao substitutivo 
n° 1 ao vencido (texto aprova-
do com alterações) em 1º turno 
da Comissão de Administração 
Pública. O substitutivo n° 2 
também incorporou as modi-
ficações previstas no substi-
tutivo n° 1, como ajustes nas 
competências de órgãos sobre 

a questão.
A proposta, de autoria do 

governador Fernando Pimentel 
(PT), busca oficializar a produ-
ção artesanal de queijo como 
uma agroindústria de pequeno 
porte e possibilita a criação de 
variedades diferentes de quei-
jos artesanais. Atualmente, só 
há o reconhecimento legal em 
Minas Gerais para o queijo 
tipo Minas Artesanal de Casca 
Lavada e não são permitidas 
variações dele.

O projeto permite que o 
Poder Executivo defina tipos di-
ferentes do produto alimentício, 
como o parmesão, e, a partir 
desses tipos, os produtores 
poderão criar variações com a 
adição de ingredientes, desde 
que isso não resulte na perda 
de qualidade do item.

Foto: Câmara Municipal

Vereadores rejeitaram o projeto de Lei que pedia um reajuste do IPTU para 16% em 2019

Alterações sugeridas pelo projeto buscam estimular a diversificação dos produtos e 
incentivar seus produtores, com vistas a abrir mais oportunidades de mercado

Foto: Guilherme Dardanhan

  Página 03



Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018Pág 2 :: Correio do Papagaio
Atos e Gerais

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO LEI-
LÃO Nº. 01/2018

PROCESSO 156/2018
Retificação de publicação onde lê-

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

se 03 de janeiro de 2018 passasse a 
ler 03 de janeiro de 2019.

Informações complementares, pelo 
telefone (35) 3325-1432 ou email: lici-
tacao2@andrelandia.mg.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório n° 061/2018, 
Tomada de Preço nº 002/2018, Contrato 
060/2018. Contratada: WI Construtora 
LTDA. ME. Contratação da empresa es-

pecializada em execução de obras para 
construção parcial de arquibancada do 
Estádio Municipal Nogueira de Paula. 
Valor total: R$ 193.403,12. Bom Jardim 
de Minas, 11 de dezembro de 2018. 
Sérgio Martins. Prefeito Municipal.

Melanoma: Lesões podem ser 
sinal de câncer de pele

Detecção precoce eleva chances de cura em 
90% dos casos

Os cânceres de pele são 
os mais incidentes no Brasil, 
representando cerca de 30% de 
todos os casos da doença – um 
número que chega a 180 mil 
novos casos por ano, segundo 
dados do INCA (Instituto Nacio-
nal de Câncer). O melanoma 
corresponde a 3% deste total, 
mas, apesar de ser um dos tipos 
de tumores que afetam o órgão 
com menor prevalência entre 
a população, é considerado o 
mais grave e com grande po-
tencial metastático. Entretanto, 
a chance de cura é de mais 
de 90% se houver diagnóstico 
precoce.

Esse tipo de tumor surge por 
conta do crescimento anormal 
dos chamados melanócitos, 
células que produzem a mela-
nina, dando cor e pigmentação 
à pele. Pessoas de pele clara, 
cabelos claros e sardas são 
mais propensas a desenvolver 
o câncer de pele. A idade é 
um fator que também deve ser 
considerado, pois quanto mais 
tempo de exposição da pele ao 
sol, mais envelhecida ela fica. 
Evitar a exposição excessiva e 
constante aos raios solares sem 
a proteção adequada é a melhor 
medida – e isso vale desde a in-
fância. Vale lembrar que, mesmo 
áreas não expostas diretamente 
ao sol e menos visíveis – como 
o couro cabeludo - podem apre-
sentar manchas suspeitas.

De acordo com Dr. Bernardo 
Garicochea, oncologista e es-
pecialista em genética do CPO, 
unidade do Grupo Oncoclínicas 
em São Paulo, é importante 
a avaliação frequente de um 
dermatologista para acompa-
nhamento das lesões cutâneas. 
“As alterações a serem avalia-
das como suspeitas são o que 
qualificamos como ‘ABCD’- As-
simetria, Bordas irregulares, 
Cor e Diâmetro. A análise da 
mudança nas características 
destas lesões é de extrema im-
portância para um diagnóstico 
precoce”.

Além dos cuidados gerais 
indicados à toda a população 
quando o assunto é câncer de 
pele, o que inclui o uso do pro-
tetor solar e atenção ao período 
de exposição solar prolongada, 
pessoas com propensão a de-
senvolver o melanoma devem 
estar constantemente mais 
atentas, pois ele pode surgir 
em áreas difíceis de serem 
visualizadas. “Uma lesão apa-
rentemente inocente pode ser 
suspeita aos olhos do médico. 
Métodos diagnósticos auxilia-
res, como biópsia e dermatosco-
pia*, podem ser indicados. Além 
disso, pacientes que já tiveram 
um tumor de pele diagnosticado 
estão sob maior risco de apre-
sentar uma recidiva, e devem 
ser submetidos a exames der-
matológicos periódicos”, diz o 
Dr. Bernardo.

Novos tratamentos dobram 
chances de cura

O melanoma é o tipo de cân-
cer que apresenta o maior nú-
mero de mutações genéticas no 
DNA do tumor. Essas mutações 
podem confundir o sistema imu-
nológico do paciente e dificultar 
a ação de terapias tradicionais. 
Por isso, a imunoterapia é uma 
das grandes aliadas no trata-
mento da doença.

“A Imunoterapia é o trata-
mento que promove a estimu-
lação do sistema imunológico 
por meio do uso de substâncias 
modificadoras da resposta bio-
lógica. Em resumo, trata-se de 
um grupo de drogas que, ao 
invés de mirar o câncer, ajuda 
as nossas defesas a detectá-lo 
e agredi-lo”, explica o oncoge-
neticista do CPO.

De acordo com ele, 3% dos 
melanomas são hereditários. 

Ele indica alguns pontos de 
atenção que podem indicar 
propensão à doença:

•Pessoas que possuem uma 
grande quantidade de pintas es-
curas espalhadas pelo corpo;

•Incidência de melanoma 
em algum parente muito jovem 
(menos de 35 anos);

•Mais de dois casos de me-
lanoma na família (em qualquer 
idade).

Nesses casos, há um teste 
genético capaz de identificar se 
há predisposição genética ao 
melanoma. O teste coleta uma 
amostra de saliva ou sangue 
para detectar a presença de 
genes ligados à doença. Já 
para quem não conta com um 
histórico ou indicação que jus-
tifique a realização do exame 
específico de analise do DNA, 
o Dr. Bernardo recomenda que, 
em especial para áreas em que 
há mais dificuldade de visualiza-
ção, seja solicitado a um familiar 
ou conhecido um apoio para a 
avaliação dos sinais existentes 
no corpo. “Muitas das pintas 
suspeitas surgem nas costas 
e pescoço, lugares de difícil vi-
sualização. É muito importante 
também estar atento a manchas 
que surjam sob as unhas, na 
palma das mãos e planta dos 
pés”, finaliza o Dr. Bernardo

*Dermatoscopia é um méto-
do que utiliza o dermatoscópio, 
espécie de microscópio que 
aumenta a imagem da pele 
em 10 a 70 vezes e permite 
a visualização das estruturas 
cutâneas sem nenhum corte 
ou desconforto. As imagens 
colhidas ficam em computador 
e são regularmente comparadas 
a cada visita médica.

Sobre o CPO
Fundado há mais de três 

décadas pelos oncologistas 
clínicos Sergio Simon e Rene 
Gansl, o Centro Paulista de 
Oncologia (CPO) - Grupo On-
coclínicas, oferece cuidado 
integral e individualizado ao 
paciente oncológico. Com um 
corpo clínico com mais de 50 
oncologistas e hematologistas 
e uma capacitada equipe mul-
tiprofissional com psicólogos, 
nutricionistas, farmacêuticos, 
enfermeiros e fisioterapeutas, 
conta com consultas médicas 
oncológicas e hematológicas, 
aplicação ambulatorial de qui-
mioterápicos, imunobiológicos 
e medicamentos de suporte, 
acompanhamento multidiscipli-
nar ambulatorial, além de um 
serviço de apoio telefônico aos 
pacientes 24 horas por dia e 
acompanhamento médico du-
rante internações hospitalares.

O CPO possui a acreditação 
em nível III pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA) 
e a Acreditação Canadense 
Diamante (Accreditation Cana-
da), do Canadian Council on 
Health Services Accreditation, 
o que confere ao serviço os 
certificados de “excelência em 
gestão e assistência” e qualifica 
a instituição no exercício das 
melhores práticas da medicina 
de acordo com os padrões in-
ternacionais de avaliação. A in-
situição conta com uma parceria 
internacional como Dana Farber 
Institute / Harvard Cancer Cen-
ter, que garante a possibilidade 
de intercâmbio de informações 
entre os especialistas brasilei-
ros e americanos, bem como 
discussão de casos clínicos e, 
ainda, proporciona a educação 
continuada do corpo clínico do 
CPO, com aulas, intercâmbios e 
eventos com novidades em es-
tudos e avanços no tratamento 
da doença. Atualmente o CPO 
possui unidades de atendimento 
em São Paulo, nos bairros Itaim 
Bibi e Higienópolis.

Fonte: DIGITAL TRIX

Mais Médicos: governo abrirá 
vaga para formado no exterior 

sem Revalida
Novo edital busca garantir cobertura em todos 
os locais que contavam com os profissionais 

da cooperação com Cuba 
O Ministério da Saúde 

abriu as inscrições do Pro-
grama Mais Médicos aos 
profissionais brasileiros e 
estrangeiros formados no 
exter ior,  sem registro no 
Brasil. O novo edital é uma 
medida para garantir médicos 
em todos os locais que con-
tavam com os profissionais 
da cooperação com Cuba e 
que foi encerrada pelo país 
caribenho.

Os candidatos terão entre 
os dias 11 e 14 de dezembro 
para se inscrever e enviar a 
documentação ao Ministério 
da Saúde para que a inscri-
ção seja validada.

De acordo a pasta, são 
necessários dezessete do-
cumentos para validar a ins-
crição, entre eles, o reco-
nhecimento da instituição de 
ensino pela representação 
do país onde os profissionais 
obtiveram a formação. Assim 
como já era adotado pelo 
programa, não será preciso 
revalidar o diploma estran-
geiro no país.

A ausência de exigência 
do Revalida, em que a forma-
ção no exterior é reconhecida 
pelas autoridades brasileiras, 

era uma das críticas que o 
presidente eleito Jair Bolso-
naro fazia ao programa. Cuba 
anunciou sua retirada do pro-
grama após as declarações 
consideradas “ameaçadoras 
e depreciativas” aos médicos 
do país.

Nesta sexta-feira, 7, às 
23h59, termina a inscrição 
de médicos com registro 
no Brasil. Até esta quinta 
o programa havia recebido 
35.716 inscrições, preen-
chendo 98,6% das 8.517 
vagas disponibilizadas do 
edital vigente.

Desse total, 3.949 médi-
cos já se apresentaram aos 
municípios selecionados. As 
vagas que restarem serão 
ocupadas pelos profissionais 
formados no exter ior,  de 
acordo com o novo edital.

No dia 17 de dezembro 
será feito um balanço das va-
gas disponíveis, o que soma 
as desistências e as que não 
tiveram procura. No dia se-
guinte, os profissionais com 
registro no país terão nova 
oportunidade para se inscre-
ver no programa e escolher 
os municípios disponíveis.

Fonte: UOL

EDITAL DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA

O Oficial Substituto do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca 
de Andrelândia, Estado de Minas Gerais, faz público para ciência das 
partes interessadas, em cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 
6.015/73 e 1.018-F, do Provimento nº 260/CGJ/2013 (Código de Normas), 
que Wendel Dermeval Nogueira, brasileiro, solteiro, borracheiro, CPF: 
045.554.636-33, RG-MG-11757350 e Marcos Welber Nogueira, brasileiro, 
solteiro, comerciante, CPF: 795.401.206-91, RG: M-7843414, residentes à 
Rua Carlos Romeiro de Andrade, nº 87 e 87A, Bairro Serrinha, nesta cidade 
de Andrelândia/MG, depositaram em Cartório, nesta cidade e Comarca de 
Andrelândia/MG, à Rua Joaquim José de Andrade Carvalho, nº 280, um 
requerimento de Usucapião Administrativa de duas casas residenciais, no 
endereço acima mencionado, sendo cada casa com área de 116,60 m2, 
e terreno com área de 382,63 m2, sendo requerida a Usucapião Ordiná-
ria, com o tempo de posse alegado de mais de 10 anos. Documentos à 
disposição dos interessados. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias con-
tados da publicação deste, proceder-se-á o registro. DADO E PASSADO 
nesta Cidade e Comarca de Andrelândia, aos 28 de novembro  de 2018 
(28/11/2018). Eu, Júlio César Meireles de Andrade, Oficial Substituto do Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia-MG, digitei e assio.                                                                                                                                           
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São Lourenço e região

Câmara vota 
Orçamento para 2019 

e reajuste de IPTU
Vereadores de São Lourenço rejeitaram o projeto 

de Lei que propunha aumento do IPTU 

A Câmara Municipal de São 
Lourenço, em reunião, que acon-
teceu na última segunda-feira, 
dia 10, rejeitou o projeto de lei 
complementar 61/2018, que 
propunha um reajuste médio do 
IPTU (Imposto Predial Territorial 
Urbano) de 16% para 2019. Além 
disso, o texto trazia a diferencia-
ção das alíquotas de acordo com 
o tamanho e a localização dos 
imóveis. Segundo o documento 
enviado pelo Poder Executivo, o 
objetivo era aumentar a arrecada-
ção dos atuais R$ 10,8 milhões 
para R$ 12,2 milhões, já que a 
revisão da taxa deve acontecer 
a cada três anos.

Apesar da votação, a le-
gislação vigente permite que o 
imposto seja reajustado por meio 
de decreto municipal, de acordo 
com a inflação.  Até o momento, 
a taxa acumulada em 2018 che-
ga aos 8,72%. Levando-se em 
conta os últimos 12 meses, o 
número vai para 9,69%, segundo 
o IGPM (Índice Geral de Preços 
do Mercado), calculado pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas). Na 
mesma sessão, os vereadores 
também votaram contra a subs-
tituição do projeto original por 

outro, cuja proposta era aumentar 
o IPTU em 13%.

LOA
Outro destaque da 40ª reu-

nião ordinária do ano foi a aprova-
ção da LOA, a Lei Orçamentária 
Anual, que fixou a despesa e es-
timou a receita do município para 
2019 em R$ 200.690.907. Entre 
as emendas dos vereadores, 
está o estabelecimento do limite 
máximo de 18% para a abertura 
de créditos adicionais suple-
mentares. Antes era de 25%. A 
autoria é do presidente da Câ-
mara, Ricardo de Mattos (PMN), 
juntamente com Isac Ribeiro 
(PRP), Ricardo Luiz Nogueira 
(MDB), Waldinei Alves Ferreira 
(PV), Renato Motta de Carvalho 
(AVANTE) e Rodrigo Martins de 
Carvalho (PSB).  Operações que 
envolvam valores acima desse 
percentual devem passar pela 
Casa Legislativa.

Expediente
Ainda entraram em pauta três 

projetos, todos de Abel Goulart 
Ferreira (PR). Em um deles o 
vereador propõe denominar a 
atual Rua Projetada 12, do Lote-
amento Residencial Jardim das 
Oliveiras, de Alameda Cineasta 

Gabriel Ferrer de Andrade. O 
homenageado nasceu em Carmo 
de Minas nos anos de 1920 e foi 
um dos pioneiros do cinema colo-
rido. Utilizou a Fazenda Sharp e o 
Rio Verde como cenários de suas 
produções. Ele, que também era 
escritor, produtor, diretor e ator, 
faleceu aos 84 anos.

Já no Pro je to  de Le i 
29/15/2018, a proposta é para 
que a Rua Projetada 13 se 
denomine Alameda Otávio Jun-
queira, que foi ator, seresteiro 
e humanitário. Segundo o do-
cumento, ele Integrou o Trio 
Mocambo, prestou serviços 
como voluntário na Defesa Civil 
e ainda trabalhou como instrutor 
de natação do Country Clube e 
inspetor de alunos no Instituto 
Agrícola João Lage. Faleceu 
aos 76 anos.

A última matéria apresentada 
pelo vereador foi o Decreto Le-
gislativo 282/2018, que concede 
o Título de Cidadã Honorária de 
São Lourenço a Maria Apare-
cida Nogueira Mira, professora 
que nasceu em Pouso Alto.  De 
acordo com Abel Goulart, a tra-
jetória de vida dela é marcada 
pela ajuda ao próximo.

Sessão aconteceu na última segunda-feira, dia 10, na Câmara Municipal 

Foto: Câmara Municipal

ALMG aprova em 2° 
turno projeto sobre 
queijos artesanais

Projeto procura oficializar a produção artesanal de 
queijo como uma agroindústria de pequeno porte

Em Reunião Extraordiná-
ria na manhã desta terça-feira 
(11/12/18), o Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) aprovou, em 2° turno, o 
Projeto de Lei (PL) 4.631/17, que 
trata da produção e comercializa-
ção de queijos artesanais.

O projeto foi aprovado na for-
ma do substitutivo nº 2, do depu-
tado Agostinho Patrus Filho (PV), 
apresentado em Plenário durante 
as discussões e que teve como 
objetivo fazer ajustes técnicos 
ao substitutivo n° 1 ao vencido 
(texto aprovado com alterações) 
em 1º turno da Comissão de 
Administração Pública. O subs-
titutivo n° 2 também incorporou 
as modificações previstas no 
substitutivo n° 1, como ajustes 
nas competências de órgãos 
sobre a questão.

A proposta, de autoria do 
governador Fernando Pimentel 
(PT), busca oficializar a produ-
ção artesanal de queijo como 
uma agroindústria de pequeno 
porte e possibilita a criação de 
variedades diferentes de queijos 
artesanais. Atualmente, só há o 
reconhecimento legal em Minas 
Gerais para o queijo tipo Minas 
Artesanal de Casca Lavada e 
não são permitidas variações 
dele.

O projeto permite que o Poder 
Executivo defina tipos diferentes 
do produto alimentício, como 
o parmesão, e, a partir desses 
tipos, os produtores poderão 
criar variações com a adição de 
ingredientes, desde que isso não 
resulte na perda de qualidade 
do item.

O processo chamado de 
“afinação” também pode ser 
reconhecido oficialmente pela 
primeira vez com a aprovação da 
proposta. Trata-se de uma etapa 
na qual um queijo padrão forne-
cido por um produtor é alterado 
a partir de técnicas específicas 
que vão dar novas característi-
cas ao item.

Assim, pretende-se estimular 
a diversificação dos produtos 

e incentivar seus produto-
res, com vistas a abrir mais 
oportunidades de mercado. 
A proposta viabiliza, para os 
tipos de queijo artesanal cujo 
regulamento permitir, a utili-
zação de leite produzido fora 
da propriedade ou posse em 
que se situa a queijaria.

A nova norma foi proposta 
para se adequar à Lei Federal 
13.680, de 2018, que dispõe 
sobre afiscalização de pro-
dutos alimentícios de origem 
animal produzidos de forma 
artesanal.

Conheças algumas mo-
dificações feitas pelo subs-
titutivo

Assim, entre as modifica-
ções estão ajustes formais na 
redação do artigo 2º, como a 
definição de leite, para fins 
legais, como sendo o pro-
duto da ordenha completa, 
ininterrupta, em condições de 
higiene, de vacas ou outras 
fêmeas animais sadias, bem 
alimentadas e descansadas.

No mesmo artigo, o inciso 
VI teve ajustado para “esta-
belecimento rural” produtor 
de leite o que vinha mencio-
nado como sendo “proprieda-
de ou posse rural produtora 
de leite”, de forma que seja 
usada a nomenclatura legal 
em vigor.

Competências - Ajustes 
também no artigo 3º foram 
sugeridos para aprimorar a 
redação e evitar confronto 
de competências. A nova 
redação estabelece que “os 
queijos artesanais de Minas 
Gerais e sua produção po-
derão, a critério dos órgãos 
responsáveis pela política 
de patrimônio cultural do Es-
tado, ser objeto de proteção 
específica, por meio de inven-
tários, tombamento, registro 
ou de outros procedimentos 
administrativos pertinentes, 
conforme a legislação apli-
cável”.

Outra modificação incide 

sobre o artigo 5º, que trata das 
competência de órgãos e enti-
dades da administração pública 
do Poder Executivo. A Secre-
taria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), por exemplo, passa 
a ter uma nova competência 
discriminada, a deregular a 
emissão dos regulamentos 
de identidade e qualidade dos 
tipos de queijo artesanal.

IMA - Competências do Ins-
tituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) também foram ajustadas, 
passando a ser discriminadas 
em seis dispostivos, e não em 
quatro como aprovado ante-
riormente. Uma delas é habi-
litar queijarias e entrepostos 
e registrar seus produtos (o 
texto vencido fala somente em 
registrar).

Foram inseridas ainda no-
vas competências do IMA, 
como habilitar estabelecimen-
tos rurais para fornecimento de 
leite para a produção de quei-
jos artesanais e editar normas 
complementares sobre queijos 
artesanais.

Nova definição - Mudanças 
propostas incidem também 
sobre o artigo 7º, que trata 
da variedade de queijos arte-
sanais e acrescentada, entre 
as características do queijo, 
a identidade. “Fica admitida 
a produção de variedades 
derivadas de determinado tipo 
de queijo artesanal desde que 
respeitadas as características 
de identidade e qualidade es-
tabelecidas no regulamento do 
produto”, diz o novo texto.

O parágrafo único do mes-
mo dispositivo também ajusta 
a definição do que venha a 
ser a variedade de um tipo de 
queijo artesanal, passando a 
defini-la como sendo “o produ-
to obtido a partir da adição de 
condimentos, especiarias ou 
outras substâncias alimentícias 
ou de alterações pontuais no 
processo de fabricação ou na 
etapa de maturação”.
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BAILARINA
Anjo de pureza singular

De leve gesto delicado

Encanta somente por olhar

Sempre me deixa acanhado.

Flutua como se asas tivesse

Tem o céu como seu tablado,

Ah de mim se contigo estivesse

Pois por um anjo seria amado.

Sua voz é doce melodia

Sua dança, ritmo perfeito

Com Deus, em constante harmonia

Choro eu, por ser tão imperfeito. 

Cruzadinha

Comissão da Escola Sem Partido encerra 
trabalhos e projeto será arquivado

Projeto proíbe que professores manifestem posicionamen-
tos políticos ou ideológicos e que discutam questões de 

gênero em sala de aula
O presidente da comis-

são especial da Câmara 
dos Deputados que dis-
cute o projeto conhecido 
como Escola Sem Partido, 
deputado Marcos Rogério 
(DEM-RO), encerrou nesta 
terça-feira (11) os traba-
lhos do colegiado sem que 
fosse votado o parecer do 
relator. Não haverá mais 
reunião da comissão e o 
projeto será arquivado.

A proposta proíbe que 
professores manifestem 
posicionamentos políticos 
ou ideológicos e que dis-
cutam questões de gênero 
em sala de aula.

O deputado Marcos 
Rogério encerrou os tra-
balhos da comissão depois 
de 12 sessões sem resul-
tado e seguidas tentativas 
de votação do relatório do 
deputado Flavinho (PSC-

SP).
“Quem está sepultando 

o projeto nesta legislatura 
não é a oposição. Quem 
não está deliberando é 
quem tem maioria neste 
parlamento - que não com-
parece”, afirmou Marcos 
Rogério.

Ele fez ainda elogios à 
atuação dos partidos de 
oposição, que, segundo 
ele, fez o “bom combate”, 
que conseguiu atrasar o 
andamento da tramitação 
com base no regimento 
da Câmara. “A oposição 
merece o reconhecimento 
da comissão. Se pautou na 
obstrução e cumpriu aquilo 
que lhe é garantia regimen-
tal”, disse.

Arquivado
Com o fim da legislatura, 

todos os projetos que não 
têm parecer aprovado nas 

comissões vão automatica-
mente ao arquivo. O atual 
mandato termina em 31 de 
janeiro, mas os parlamen-
tares entram em recesso a 
partir do dia 23 de dezembro 
e, portanto, encerrando os 
trabalhos legislativos.

Pelo regimento da Câ-
mara, o autor do projeto 
ou de qualquer outro que 
tramita em conjunto pode 
apresentar requerimento 
para desarquivá-lo. Se isso 
acontecer, a tramitação 
começará do zero, com a 
criação de uma nova co-
missão.

A oposição comemorou 
o encerramento dos traba-
lhos. Com cartazes, mani-
festantes que acompanha-
vam a comissão entoaram 
cantorias.

Embora houvesse quó-
rum suficiente registrado no 

painel eletrônico, o plenário 
da comissão estava esva-
ziado, o que fez com que a 
reunião demorasse quase 
três horas para ser aberta.

Os deputados favorá-
veis ao projeto – muitos 
deles ligados à bancada 
religiosa – marcavam pre-
sença e deixavam o local, 
com exceção de apenas 
três ou quatro. Apenas os 
parlamentares críticos ao 
projeto permaneceram em 
peso na comissão o tempo 
todo.

Foi a 12ª reunião para 
votar o parecer que im-
põe regras aos professo-
res sobre o que pode ser 
ensinado em sala de aula. 
Desde julho, a comissão 
tem convocado reunião 
para a discussão e votação 
do relatório do deputado 
Flavinho (PSC-SP).

Assim como nas reuni-
ões anteriores, deputados 
críticos ao texto apresen-
taram requerimentos re-
gimentais que precisaram 
ser votados antes, fazendo 
com que a tramitação da 
proposta não avance.

Controvérsia
No seu parecer, o rela-

tor diz que o professor “ao 
tratar de questões políticas, 
socioculturais e econômi-
cas”, deverá apresentar aos 
alunos, “de forma justa, as 
principais versões”.

Críticos ao texto argu-
mentam que o projeto não 
permitirá o pensamento 
crítico em sala de aula. 
Defensores alegam que a 
proposta tem como objetivo 
evitar a “doutrinação” nas 
escolas.

Fonte: G1 Brasília


