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NOTA DE REPÚDIO
É impressionante a falta de conhecimento de algumas pessoas que, na
tentativa de chamarem a atenção para si, acabam trocando alhos por
bugalhos. Foi o caso do site “O Grito do Bicho”, que insistentemente e
sem propósito insinua, maliciosamente, em nota, que defendo a indústria
de cosméticos porque sou coordenador da Frente Parlamentar do Bemestar, quando na realidade o objetivo da criação do colegiado sempre foi
o de defender a regulamentação da profissão de cabeleireiros,
manicures, depiladores e esteticistas a partir de uma legislação própria,
bem como o de revisar a base de cálculo do imposto sobre serviços, haja
vista que deveria incidir sobre uma base excluindo os custos dos insumos
utilizados para a prestação dos serviços.
A referida frente sempre adotou uma postura participativa antes de tomar
qualquer decisão, haja vista que já convidou associações e sindicatos de
trabalhadores ligados à beleza.
Infelizmente, a ignorância e o despreparo de alguns acabam confundindo
a compreensão de conceitos como indústria e serviço. O próprio post
publicado pelo Sr Patrick Fernandes de Carvalho entra em conflito
quando destaca, com clareza, os dois objetivos da frente parlamentar. Em
outras palavras, o responsável pelo citado post reconhece que o nosso
colegiado não trata propriamente das questões de produtos, e sim de
regulamentação de algumas profissões e revisão tributária, pois
atualmente sofrem com a bitributação.
Continuarei lutando por essa classe que merece todo respeito, e são
trabalhadores. Aliás, categoria essa (cabeleireiros e manicures) que
representa o serviço e não a indústria como sugerem o post e a matéria.
Peço aos profissionais dessa área e que são protetores, que expliquem
isto aos desocupados de plantão.
Admira-me muito um site conceituado como “O Grito do Bicho” publicar
uma matéria baseada nesse post, sem nos consultar.
É bom lembrar aos irresponsáveis de plantão que tais categorias
profissionais representam o setor de serviços e não o da indústria. É
inacreditável como algumas pessoas são maliciosas. Quando um político
defende um único setor ele é tachado de ineficiente ou limitado. Mas, no
momento em que é proativo e heterogêneo em suas ações acaba sendo
prejulgado e recriminado, como estou sendo neste caso. Desde cedo
aprendi que podemos fazer mais e ir além do trivial ou rotineiro. Fico me
perguntando: é demérito defender o direito de determinados
trabalhadores tão importantes para a sociedade e, ao mesmo tempo,
elaborar leis em favor da causa animal? Claro que não!
Na realidade, sob o artifício da desinformação, tais pessoas querem
mesmo é denegrir o Projeto de Lei 6602, de 2013, que veda a utilização
de animais de qualquer espécie em atividades de ensino, pesquisa e
testes laboratoriais que visem à produção e ao desenvolvimento de
produtos cosméticos, higiene pessoal e perfumes quando os ingredientes
tenham efeitos conhecidos e sabidamente seguros ao uso humano ou se
tratar de produto cosmético acabado nos termos da regulamentação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Nunca demostrei e tampouco afirmei que tenho vínculo com a indústria de
cosméticos. Quem afirma erroneamente tal frase é o próprio autor da
matéria. Fica fácil construir frases de efeito e jogar palavras ao vento,
sem embasamento. O que me dói, na realidade, é saber que essas
pessoas sequer construíram algo pela causa animal, mas querem destruir
quem faz. Além disso, é muito simples macular a imagem de ativistas e
ONGs de renome como Frank Alarcon e Cruelty Free, Adriana Khouri e
Fátima Couto Valle.
Todos nós sabemos que tanto a lei de imprensa quanto a lei do
contraditório e da ampla defesa nos orienta a ouvirmos os dois lados de
uma história para sermos imparciais. Dessa forma, não incorreremos em
erros elementares.
Mas, voltando ao PL 6602/13, a quem realmente interessa denegrir uma
iniciativa que só protege os animais de especulações capitalistas? O que
queremos, na prática, é que a lei de combate a crimes ambientais seja
respeitada. Não aceitarei acusações feitas por pessoas despreparadas
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juridicamente, falando que alteramos o texto da Lei Arouca e da Lei de
Crimes Ambientais, quando juristas falam o contrário. Um bom exemplo
que ratifica nossa intenção em defesa dos animais foi a declaração da
jurista Tiziane.
https://www.facebook.com/245650782283770/photos/a.245706638944851
.1073741828.245650782283770/280342115481303/?type=1&theater
Quanto às pessoas que dizem que estamos retrocedendo, gostaria que
elas olhassem para as leis vigentes na Europa, que tem os mesmos
parâmetros do texto aprovado.
Link do Post no Facebook de Alexandre G. Valente:
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Bom Negócio - Volte!
bomnegocio.com

"SOBRE A LEI QUE PROÍBE OS TESTES EM COSMÉTICOS COM
ANIMAIS:
CONTRA O PL 6602 PORQUE ?? O QUE A EUROPA PEDE DE TESTES
PARA APROVAR UM NOVO INGREDIENTE ??
https://www.facebook.com/alexandre.galvaninivalente/posts/70604911278
7004

Respondeu um anúncio
no Bom Negócio? Que tal
agora anunciar também?
É ainda mais fácil!
Convoque essa seleção
vivotudo.com.br
VOZ + INTERNET + SMS
por só R$ 6,90/semana,
menos de R$ 1/dia.
29
Cadastre-se grátis.

Verificação de Segurança de novos Ingredientes Cosméticos na Europa:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sc
Sheila
Procurar pessoas, locais e coisas
cs_s_006.pdf”
Quanto aos novos ingredientes para a fabricação de cosméticos,
levantamentos mostram o país que mais utiliza ingredientes para
formulação de cosméticos nos últimos anos é a China (9 novos
ingredientes nos últimos nove anos).
Outra alegação absurda do site é que estou fazendo lobby para as
indústrias de cosméticos, o que é uma informação descabida. Reafirmo:
defendo os trabalhadores e uma revisão na base de cálculo do imposto
sobre serviços, excluindo os custos dos insumos utilizados para a
prestação dos serviços. E nada mais!
Esta semana me reunirei com pessoas sérias, que realmente defendem a
causa animal e que têm visão antagônica sobre o PL 6602/2013.
Defensores dos dois lados estarão discutindo estratégias e políticas
públicas que melhor atendem aos animais.
É assim que se constrói a verdadeira democracia, com pluralismo e
participação.
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TV Cinema 3D LED 55”
pontofrio.com.br
Oferta imperdível e por tempo
limitado: TV Cinema 3D LED
55” por R$ 1.399,00

Sua marca pode mais!
Aproxime sua marca dos
seus fãs e venda mais
participando da Rota do
Sucesso do Facebook!

A rotina do Brasil mudou.
tam.com.br
Alguns dos nossos voos
também. Confirme dia e
hora do seu voo para
evitar contratempos.

Para as calúnias recebidas tomarei as medidas judiciais cabíveis.
Deputado Ricardo Izar

Seja Representante Eudora
eudora.com.br
Revenda os produtos de
Eudora, a marca que
desperta a sensualidade
e poder das mulheres.
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Fatima Couto Valle, Patricia De Biase, Cris Barreto e
outras 22 pessoas curtiram
isso.
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Escreva um comentário...
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trabalho fora.Não dê ouvidos a quem não entende de Nada. Os animais estão
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