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5 de julho de 2019

RECONHECIMENTO

Marcos Rezende homenageia os veterinários que
auxiliaram a elaboração do Código Zoossanitário
O presidente da Câmara
Municipal de Marília, vereador Marcos Rezende (PSD),
entregou na manhã de quinta-feira, dia 4 de julho, votos
de congratulações e placas
de honra ao mérito aos médicos veterinários doutores
Elma Polegato, Fábio Manhoso e Lupércio Garrido. O trio
integrou a comissão técnica
e parlamentar composta em
2015 para a elaboração e redação do Código Zoossanitário, promulgado no Diário
Oficial do Município de Marília (DOMM) no último no dia
26 de junho.
A solenidade de homenagem aos veterinários, que
desde a Legislatura anterior
cooperaram com a atualização de toda a legislação sanitária do Município, ocorreu
na sala da presidência do
Poder Legislativo com transmissão ao vivo pela emissora

legislativa TV Câmara de Marília.
“Reconhecemos com este
ato os esforços e toda dedicação dos médicos veterinários Elma Polegato, Fábio
Manhoso e Lupércio Garrido
para a composição de uma
matéria legislativa de extrema importância, que implantou em nossa cidade o conceito de saúde única. Vamos
cuidar das pessoas, da saúde
das pessoas, mas sem deixar
de lado a saúde animal e a
conservação do meio ambiente. Além disso, o código
estabelece a posse responsável e fortalece a política
de proteção dos animais de
estimação”, observou o presidente Marcos Rezende.
O vice-presidente do Poder Legislativo, vereador Cícero do Ceasa (PV), esteve na
sala da presidência ao final
da transmissão ao vivo pela

emissora legislativa para
cumprimentar os três homenageados.
O parlamentar municipal
estava em uma reunião e
conseguiu chegar a tempo de
parabenizar os veterinários,
mas não a tempo de participar das transmissões conduzidas pela jornalista Gabriela Cardoso, da TV Câmara.
As jornalistas Érica Rueda e
Amanda Campos, diretora
da TV Câmara, prestigiaram
as transmissões da homenagem aos veterinários.
De acordo com o médico
veterinário e professor universitário Fábio Manhoso, o
Código Zoossanitário antes
mesmo de ser promulgado
inspirou estudos e análises
científicas na USP (Universidade de São Paulo) e em congresso médico veterinário
ocorrido no primeiro semestre na Costa Rica.

Divulgação

Código Zoossanitário foi promulgado no Diário Oficial no último no dia 26 de junho

BIOMETRIA

Central de Atendimento do Eleitor faz plantão no dia 13 de julho
Divulgação

97 eleitores fizeram o cadastramento biométrico
no distrito de Amadeu Amaral em três dias

Os cartórios eleitorais
da 70ª e da 400ª zonas eleitorais de Marília vão fazer
plantão para cadastros biométricos no próximo dia
13 de julho, das 8h às 13h,
na Central de Atendimento
ao Eleitor da avenida Brasil
esquina com a rua Paraná
(Centro).
A informação foi confirmada ontem pela Justiça
Eleitoral, por conta do baixo
número de comparecimentos de eleitores para fazerem as adesões ao sistema

PREVIDÊNCIA

Comissão aprova
texto-base da reforma
Os deputados que integram a comissão especial da
reforma da Previdência (PEC
6/19) na Câmara dos Deputados aprovaram na tarde
de ontem (4) o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O placar foi
36 votos a favor e 13 contra
o relatório.
Os parlamentares vão se
debruçar agora sobre os 19
destaques de bancadas e 88
individuais com sugestões
de mudanças ao texto-base.
Os deputados da base
governista apontaram a
necessidade de reformar a
previdência para reverter o
déficit no sistema de aposentadorias e pensões. Para
os favoráveis à PEC, a reforma vai trazer de volta a geração de emprego e renda na
economia brasileira.
De acordo com o líder
do Podemos, deputado José
Nelto (GO), a reforma é necessária para que o governo
não atrase salários e aposentarias. “O país está quebrado, estados e municípios
estão quebrados e agora a
iniciativa privada está indo
para a quebradeira”.
A oposição considera
que a reforma vai desmontar o sistema de previdência
social e será mais dura com
os mais pobres. Segundo
o líder do PSOL, deputado
Ivan Valente (SP), a PEC vai
afetar o sistema de proteção
social, sobretudo de quem
ganha até quatro salários
mínimos.
Ivan Valente lembrou
que o elevado desemprego
e a grande informalidade
no país dificultam a contribuição previdenciária dos

Divulgação

O placar foi 36 votos a favor e 13 contra o relatório

trabalhadores. “Essa reforma é recessiva, vai tirar R$
1 trilhão de circulação da
economia brasileira. Não há
consumo, o comércio e a indústria vão mal”.
Em seu novo voto complementar, lido dia 3, Samuel
Moreira manteve as regras
para as aposentadorias dos
policiais que atuam na esfera federal. As categorias, que
incluem policiais federais e
legislativos, se aposentarão
aos 55 anos de idade, com
30 anos de contribuição e 25
anos de exercício efetivo na
carreira, independentemente de distinção de sexo.
Em seu novo texto, Moreira recuou da permissão
para que estados e municípios aumentem a contribuição dos servidores públicos
locais para cobrir os rombos
nos regimes próprios de
Previdência. A possibilidade
constava do relatório apresentado na terça-feira (2)
pelo relator.
Com a desistência, os
estados e os municípios voltam a ficar integralmente

fora da reforma da Previdência. Caberá às Assembleias
Legislativas estaduais e às
Câmaras Municipais aprovar
a validade da reforma para
os governos locais, assim
como o aumento das alíquotas dos servidores sob sua
alçada.
Principal
ferramenta
para elevar a arrecadação
da seguridade social e cobrir
parte do rombo da Previdência, o aumento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de 15% para
20% será restrito a bancos
médios e grandes. A modificação constou do novo voto
complementar do relator da
reforma da Previdência na
comissão especial da Câmara.
O texto anterior, lido na
terça-feira (2), previa que a
elevação da alíquota valeria
para todas as instituições
financeiras, exceto a B3 (antiga Bolsa de Valores de São
Paulo). As cooperativas de
crédito haviam sido beneficiadas com aumento menor,
para 17%.

biométrico, desde o início
do mês passado.
Pouco mais de 50% do
eleitorado mariliense fez o
procedimento. Para não fazer o cadastro biométrico e
não ter o título cancelado, o
eleitor deve levar documento oficial de identificação
original com foto, comprovante de residência recente
e o título, caso tenha.
O cancelamento do título de eleitor pode impedir o
cidadão de tomar posse em
concurso público. No caso

de servidor público, não
será pago o salário. O eleitor com o título cancelado
também não poderá se matricular em estabelecimento
de ensino oficial, tirar passaporte, nem CPF, além de não
poder obter empréstimo em
bancos públicos e perder os
benefícios sociais tipo bolsa
família, entre outros.
Amadeu Amaral
Após três dias consecutivos, o posto itinerante de
cadastramento
biométrico instalado no distrito de

Amadeu Amaral encerrou
no final da tarde de ontem
(4) os trabalhos com 97 procedimentos realizados.
Os cadastros biométricos
foram efetuados na Emefei
(Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental) Antônio Garcia
Egéa.
Mais postos itinerantes
de atendimento ao eleitor
deverão acontecer nos próximos dias. Entre os locais
previstos está o distrito de
Padre Nóbrega.

DIREITOS HUMANOS

Governo lança programa
para “reconectar famílias”
Divulgação

O Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos lançou, ontem
(4), o programa Reconecte.
Segundo a titular da pasta,
Damares Alves, a finalidade
é alertar a população para
os riscos do uso excessivo
da tecnologia e “reconectar
as famílias do Brasil”.
O programa tem cinco
eixos: tecnologia e dignidade humana; responsabilidade digital; tecnologia e
saúde; segurança digital e
cultura digital. Conforme
explicou Daniel Celestino,
coordenador-geral de Enfrentamento a Vícios e Impactos Negativos do Uso
Imoderado de Novas Tecnologias, o governo trabalha com o intuito de levar
a mensagem a pessoas de
todas as idades. Ele disse
que as orientações podem
servir, inclusive, a idosos,
que, muitas vezes, por desconhecimento, não protegem seus dados pessoais
na internet ou, então, compartilham informações que
não têm veracidade.
A ministra da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves,
participa do I Seminário

Ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves, diz que
programa Reconecte visa reconectar as famílias

Nacional sobre Corrupção e
Direitos Humanos, em Brasília.
Ainda serão abordados
no projeto a relação de doenças com a dependência
digital e temas mais delicados, como a pornografia
infantil. No ano passado,
uma ação articulada entre
a organização não-governamental Safernet e o Ministério Público Federal identificou a existência de mais
de 6 mil sites com vídeos e
imagens de estupro de me-

nores.
Uma das atividades planejadas no âmbito do Reconecte é o Desafio Detox
Digital Brasil, que deve ser
realizada em outubro, em
São Paulo, Distrito Federal,
Rio de Janeiro e Paraná. A
proposta é de que as pessoas, ao aderir à iniciativa,
troquem, durante um dia, o
tempo que gastam manuseando celulares, computadores e outros dispositivos
eletrônicos por atividades
offline.

PADRE NÓBREGA

Daem finaliza troca de bomba
reserva de poço do Jardim Maracá
O Daem (Departamento
de Água e Esgoto de Marília)
finalizou, por volta da meia-noite desta quinta-feira, dia
4, os serviços de troca da
bomba reserva do poço do
Maracá/Montana, que havia

queimado na quarta-feira,
dia 3. Com isso, o abastecimento de água nos bairros
Jardim Maracá e Jardim Montana está normalizado
O departamento informou ainda que, mesmo com

a queima da bomba, não houve problema no abastecimento durante toda a quarta-feira, já que havia sido feito um
remanejamento na rede de
distribuição de água daquela
região.

