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MENSAGEM DO JUNJI
Minha amiga, meu amigo:
Encerramos um ano emblemático para o Brasil. A população saiu às ruas para reivindicar
mudanças. E melhorias. A legitimidade das manifestações sacudiu a classe política com

Em todas as batalhas travadas, dia após dia, tenho cristalina a meta de honrar os compromissos que assumi, dentro dos princípios éticos cultivados ao longo destes mais
de 40 anos de vida pública. Aqui, apresento um pequeno balanço das principais ações
desenvolvidas entre janeiro e novembro de 2013, quando este material seguiu para impressão.
Neste terceiro ano de mandato, sustentei a postura de guiar minha atuação pelas necessidades e anseios da sociedade. Graças à efetiva participação popular, a jornada rendeu
resultados positivos e permitiu reforçar a luta em nome de grandes bandeiras como o
além da valorização do agronegócio.
Evidente que ainda temos muito a fazer para viabilizar as conquistas desejadas. Ainda patinamos em reformas indispensáveis para a evolução do País, como a político-partidária,
a tributária, a previdenciária e a trabalhista, além da tão cobrada reformulação do pacto
federativo para ampliar a participação dos municípios no bolo de recursos arrecadados
no Brasil.
Mantenho-me a postos, perseguindo os objetivos estabelecidos pela sociedade a quem tenho a responsabilidade
continuem contribuindo com nossas ações cotidianas
na Câmara Federal, agradeço muitíssimo e deixo
Um forte abraço,

Junji Abe
Deputado Federal

Novembro/2013

Vale do Paraíba

Junji mobiliza bases pró-causa agrícola
Em reunião com lideranças e produtores rurais, deputado diz que é
preciso “garimpar apoios” junto aos elos da cadeia produtiva e fortalecer
união de entidades para sensibilizar governo
sistemático desapreço do poder público pela agropecuária,
a inoperância do Ministério da
Agricultura, a minguada representação paulista da classe no Congresso
Nacional, a crescente indiferença da população urbana, inclusive a mídia, em relação aos problemas enfrentados no campo
e a desarticulação das ações desenvolvidas pelas entidades representativas, em
contraste com a orquestrada atuação de
organizações internacionais para frear os
avanços do agronegócio brasileiro, são
os principais entraves a serem superados
pelo setor para receber “a mínima atenção” do governo federal.
Essa avaliação do deputado federal Junji
Abe teve o efeito de gás paralisante sobre
parte da plateia de produtores e lideranças
agrícolas, reunidos na Assivarp – Associação dos Sindicatos Rurais do Vale do Paraíba e entidades cooperativadas paulistas,
que esperava ouvir do político promessas
de soluções para o drama vivido pela pecuária leiteira da Região.
“Uma andorinha só não faz verão e um
deputado sozinho, sem o maciço respaldo das bases, está fadado a discursar em
vão”, arremessou Junji, com uma franqueza que deixou boquiaberto o público
da reunião realizada em Taubaté, em dewww.junjiabe.com

|

zembro (10/12/12). Antes de descrever
os pontos apontados como obstáculos ao
atendimento governamental para as reivindicações do setor, o deputado clamou por
maior participação das bases no processo
de reversão do quadro.
Segundo Junji, “já passou da hora de cada
um contribuir para garimpar apoios” junto aos atores dos demais elos da cadeia
produtiva e cobrar de suas entidades representativas em níveis estadual e nacional a adequada sintonia. “A ordem geral
é sensibilizar as pessoas para as causas
tem seu leitinho, sua saladinha, tudo que
come, porque os produtores trabalham
sob sol e tempestades, sem qualquer ajuda, para matar a fome do planeta”.
Com histórico de produtor rural, com
mais de 35 anos de atuação como líder
rural e ex-deputado estadual que comandou a Comissão de Agricultura e Pecuária
do Legislativo paulista por uma década,
Junji tem conhecimento e moral para
falar sobre as agruras do setor agrícola.
No Congresso, ele idealizou e preside a
Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista em
granjeiro, além de integrar todos os outros colegiados da Casa relacionados à
produção de alimentos.
janeiro a novembro/2013
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Hortaliças e Frutas

Aprovado o parecer de Junji
Deputado obtém aval unânime da Comissão de Agricultura ao seu relatório que prevê regras para embalagens de produtos hortícolas frescos,
visando preservar qualidade e garantir economicidade
parecer do deputado federal
Junji Abe sobre o projeto de Lei
(3778/2012), que impõe regras
para as embalagens de produtos
hortícolas, recebeu aval unânime da Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária,
“A transformação da instrução normativa
em determinação legal visa resguardar
condições adequadas de higiene e garantir
como a conservação apropriada de hortaliças e frutas, quando vendidas in natura”,
A determinação das características para
as embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas não processados entrou em vigor em 2003, por
meio de Instrução Normativa conjunta dos
ministérios da Agricultura; da Saúde; e do
os alimentos continuam a ser negociados
em recipientes inadequados”, expôs Junji, apontando o uso de caixas de madeira,
focos de contaminação por agentes pato-

no longo prazo, em custo superior ao de
embalagens modernas.
Apresentado pela deputada Iracema Portella (PP-PI), “o projeto pode contribuir
positivamente para uma indução, mais
8

efetiva, do processo de modernização
de nosso sistema de comercialização de
produtos hortícolas in natura”, como manifestou-se o relator. Junji adicionou duas
emendas à proposta original. Uma delas
-

cação das informações, constantes do
ao Ministério da Saúde, sob os aspectos
rá encarregado de monitorar a indicação
quantitativa dos recipientes.
Após o aval da Capadr, em dezembro
(12/12/12), a matéria seguiu para a Co-

para a de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se receber parecer favorável em
ambas, será aprovada sem necessidade
de votação no Plenário.

Medicação Veterinária

Aprovada venda fracionada
Acolhendo parecer de Junji, Comissão de Agricultura avaliza projeto
que torna obrigatória a venda fracionada de medicamentos em clínicas
veterinárias e pet shops

A

Capadr – Comissão de Agricultura,
volvimento Rural da Câmara aprovou o parecer do deputado federal

(3764/2012), que torna obrigatória a venda
fracionada de medicamentos em clínicas
veterinárias, pet shops e estabelecimentos

na íntegra o parecer do deputado Hélio
embalagens existentes forçam os criadores a terem gastos desnecessários, porque nem sempre os animais precisam de
todos os comprimidos. Aliás, é comum
a dosagem prescrita não coincidir com o
conteúdo dos invólucros, prejudicando o

comércio de remédios para seres humanos.
Em seu relatório,
Junji
também
apresentou
uma emenda,
aprovada pela
Capadr, com o
objetivo de corrigir um termo
constante do
projeto de au-

a proposta, pelo
menos 30% do
estoque de medicamentos deverão ser reservados para venda
fabricantes também terão de
produzir a mesma porcentagem mínima de embalagens
adequadas ao comércio fracionado. Para
esta forma de venda, clínicas e pet shops
serão obrigados a obter uma licença especionamento deverá ser feito pelo veterinário
responsável. Além disso, conforme o texto,
as embalagens fracionadas terão de conter
todas as informações dos produtos comercializados integralmente.
www.junjiabe.com

|

Houve a substituição da expressão “conda Capadr, em dezembro (19/12/12), a
matéria seguiu para análise da Comissão
de Seguridade Social e Família, onde também foi aprovada. A proposta, que tramita
em caráter conclusivo, será examinada
ainda pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
janeiro a novembro/2013
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Leite e Derivados

Subleite denuncia
importações predatórias
Junji cobra defesa da produção
nacional para garantir sobrevivência do setor e manutenção
de 4 milhões de empregos,
quantidade superior à população do Uruguai que mais exporta para o Brasil

A

Subleite – Subcomissão Permanente do Leite da Câmara formalizou denúncia pública sobre
as “importações predatórias” de
produtos lácteos que ameaçam a sobrevi-

atender o mercado interno. Mesmo assim,
até novembro (2012), o País já importou
93 mil toneladas de leite em pó, o equivalente a 19% do total produzido nos campos
-

4 milhões de empregos, quantidade superior à população do Uruguai, responsável
pelo maior volume de exportações de leite
em pó para o Brasil. Integrante do grupo, o
deputado federal Junji Abe voltou a cobrar
do governo medidas efetivas para a defesa
da produção nacional.
Levantamento da Subleite mostra que a
balança comercial de lácteos apresenta,

Em 2008, o Uruguai exportou 4,5 mil toneladas de leite em pó para o Brasil. Já de
janeiro a novembro de 2012, ultrapassou
a casa das 50 mil toneladas. “Trata-se de
um crescimento superior a 1000%. Graças
às compras brasileiras, a produção de leite
no Uruguai cresce acima de 10% ao ano e
deixa à míngua o setor leiteiro nacional”,
protestou Junji.
“Tentamos todos os meios de sensibilizar
o governo federal para a situação dramática
dos produtores nacionais, principalmente
os familiares, mínis, pequenos e médios.

em US$ 467 milhões. Trata-se de valor semelhante ao da década de 90, quando a
produção brasileira de leite não dava conta
da demanda interna e o País sofria práticas
comerciais ilegais, como o dumping.
dução de leite atingindo o patamar de 32

10

fechado olhos e ouvidos para nossas justas reivindicações por defesa comercial”,
arremessou Junji durante a denúncia pública, em dezembro (19/12/12).

Homenagem

Junji destaca papel do veterinário
Em comemoração aos 45 anos do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, deputado enaltece atores da cadeia
produtiva de alimentos e promotores da saúde humana

A

população precisa, cada vez
mais, reconhecer os médicos veterinários como atores da cadeia
produtiva de alimentos e promotores da saúde humana. A análise foi feita
pelo deputado Junji Abe, durante a sessão
solene em comemoração aos 45 anos do
Sistema Conselhos Federal e Regionais de
nais que garante a produção com qualidade – tanto para os grandes quanto para os
pequenos criadores – e o bem-estar dos
animais de estimação”, discursou, repreSegundo Junji, o Brasil necessita difundir
conhecimentos técnicos no campo para
aumentar e elevar a qualidade de produção. “No contexto, é imprescindível a
zootecnistas. Eles respondem, em grande
parte, pelo desempenho de produtos brasileiros no mercado internacional”, disse o
deputado, referindo-se ao fato de o Brasil
res de carne bovina do planeta.
Realizada em outubro (24/10/13), a sessão solene celebrou os 45 anos de promulgação da Lei nº 5.517 de 1968, que
regulamentou o exercício da Medicina
Veterinária e criou o Sistema CFMV/CRMV
– Conselhos Federal e Regionais de Mediwww.junjiabe.com

|

cina Veterinária. Naquele ano, havia pouco
nas sete Conselhos Regionais. Hoje, são
quase 10 mil especialistas, 250 cursos de
Medicina Veterinária e Zootecnia. Além do
Conselho Federal, há Conselhos Regionais
instalados em todos os estados, estruturados para exercer um papel fundamental na
Criada em 1918, a Medicina Veterinária

de diversas espécies animais, produção
e inspeção de alimentos, defesa sanitária animal, saúde pública, ensino técnico
e superior, pesquisa, extensão rural até
controle de zoonoses propiciado por este
da a saúde pública e cuidar dos animais de
estimação que consideramos membros da
família”, complementou Junji.

janeiro a novembro/2013
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Minimamente Processados

Isenção depende de mudança no Confaz
Junji luta pela aprovação do projeto que acaba com “unanimidade burra”
no Conselho Nacional de Política Fazendária visando o fim da tributação
de hortícolas semielaborados ou prontos para consumo em todo País

C

om o apoio de 23 dos 26 estados

a concessão de isenção tributária
colas minimamente processados foi vetada
pelo Confaz – Conselho Nacional de Política
Fazendária. “Tudo, por conta da unanimidade burra que vigora por décadas no órgão,
prejudicando o País inteiro com o conceito
de que a arrecadação tributária está acima
de qualquer coisa, inclusive do bem-estar
da população”, vociferou o deputado federal Junji Abe, que liderou a cruzada para
livrar da tributação os alimentos frescos,
semielaborados ou prontos para o consumo, visando garantir o acesso popular à
alimentação saudável, sem pagar mais caro
pela praticidade.
se do PLP – Projeto de Lei Complementar
238/2013, de autoria do Executivo federal, já
aprovado pela Câmara e em análise no Senado. Se transformada em lei, a proposição
me (27 integrantes) no Confaz. Para conquistar o aval do conselho, uma proposta
seja, 17 dos 27 membros, desde que provenientes de, no mínimo, 1/3 de cada uma das
cinco regiões político-administrativas.
12

da Região Nordeste, dois votos da Centro
da Região Sul. “No caso dos minimamente
processados, o parecer contrário à isenção
tributária veio de Santa Catarina. Se a legislação proposta estivesse em vigor, bastaria
o apoio do Rio Grande do Sul ou do Paraná
mentado”.
deputado ao público do Seminário de FLV –
Frutas, Legumes e Verduras Minimamente
Processados IV Gama do Estado de São
Paulo, realizado em outubro (30/10/13),
no Sindicato Rural de Mogi da Cruzes. “Vamos batalhar pela aprovação do projeto que
acaba com a unanimidade no Confaz para,
então, reapresentar a proposta de isenção
cer”, conclamou Junji.

Minimamente Processados

Junji comanda cruzada contra tributação
Acionado por lideranças de entidades classistas, deputado empreende
jornada para livrar os produtos hortícolas semielaborados da injusta
tributação
deputado federal Junji Abe rememorou todas as ações da mobipara livrar os hortícolas minimamente processados da tributação. “São
tortuosos os caminhos de uma jornada
que fora procurado pela Aphortesp – Asde Hortifrúti do Estado de São Paulo. Ele
evidenciou a importância do envolvimento
das bases com as ações empreendidas
em benefício comum.
Presidente da Pró-Horti – Frente Parla-

a cruzada pela isenção tributária dos minimamente processados junto ao Confaz
dava sinais de que seria bem-sucedida.
Um fato mudou tudo: o governo catarinense passou a tributar os hortícolas minimamente processados, com alíquotas
de 7% a 17%.
lização dos parlamentares catarinenses
putados federais – para tentar convencer
Apesar dos esforços, o governo catarinense apenas reduziu a alíquota de ICMS

www.junjiabe.com
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Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação.
A medida derrubou a proposta de isenção
no Confaz, apesar do relatório favorável da
maciça maioria dos estados.
A seleção, higienização, retirada da casca,
fracionamento em porções menores e embalagem não tiram dos hortícolas a condição de frescos, sem aditivos químicos,
com durabilidade máxima de até 7 dias
e resfriamento simples, com temperatura
não inferior a 1 grau centígrado, como reA tributação desses produtos deverá elevar os preços de 30% a 40% nas prateleiras do varejo. A oferta de itens hortícolas
seleção nas bancas a granel, não precisam
para consumir e evitam desperdícios, porcom o tamanho da família.
Em estados como São Paulo, pontuou
Junji, “houve sensibilidade e bom senso
dos governantes” no sentido de livrar estes alimentos de imposto. Porém, sem o
aval do conselho, não há garantias de que

janeiro a novembro/2013
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Política Tributária

Fazenda promete readequar créditos tributários
Junji informa que Ministério assumiu o compromisso de apresentar proposta de readequação do acúmulo de créditos futuros de PIS/Cofins do
setor lácteo
Ministério da Fazenda assumiu o
compromisso de apresentar uma
proposta de readequação do acúmulo de créditos futuros de PIS
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social do setor lácteo. A informação
é do deputado federal Junji Abe, que integra
a Subleite – Subcomissão Permanente do
Leite. Além disso, prosseguiu ele, as lideranças do setor lácteo também fornecerão os
relatórios com informações sobre os valores
retidos ou que não foram contabilizados.
quanto à inexplicável retenção de créditos
tributários da cadeia produtiva do leite. Se a
tor lácteo, o de maior alcance social, que é
composto, principalmente, por pequenos
produtores e agricultores familiares?”, protestou Junji.
da em novembro (06/11/13). A preocupação
cresceu depois que a Fazenda anunciou a intenção de introduzir novas regras para o cré-

traria enormes desvantagens para as cooperativas de laticínios. A posição do colegiado é
clara: o tratamento deve ser igual para todos,
14

sejam grandes corporações, sejam microempresários rurais.
Segundo Junji, o objetivo do colegiado é
equacionar o assunto em duas fases. A prilogia capaz de assegurar o tratamento isonômico a todos os segmentos da agropecuária.
A etapa seguinte é cuidar do passado: garantir a devida compensação, por exemplo, para
cooperativas de laticínios que, diferentemente das empresas privadas, não acumularam
créditos ou não conseguiram investir o montante acumulado em modernização.

estes tributos em outros produtos fabricados, como iogurte e demais derivados do leite. Porém, muitos produtores atuam apenas
com o leite UHT, vendido direto ao consumidor, e acabam não tendo a compensação
dos impostos recolhidos.

Norma Trabalhista

Índice de exposição ao calor
ameaça parar agronegócio
Junji e membros da Frente Parlamentar da Agropecuária lutam para abolir
uso, pelo Ministério Público, de índice
criado pela marinha americana, que
inviabiliza atividades a céu aberto
agronegócio está às voltas com
mais uma ameaça que, se não
for superada, irá paralisar o trabalho em todas as regiões brasileiras onde existem altas temperaturas. A
causa do problema é a utilização, pelo Ministério Público, de um índice criado pela
marinha norte-americana (Ibutg: sobrecarga térmica), na década de 50, para medir
a exposição ao calor de trabalhadores das
as ações civis públicas ajuizadas, muitas
delas acolhidas pela Justiça do Trabalho,
consideram a medição como parâmetro para o limite de calor a que deve ser
submetido um operário em sua jornada de
trabalho. Inclusive, nos casos de quem trabalha a céu aberto, tanto no campo quanto
nas áreas urbanas.
“Esse entendimento equivocado é fulmifontes naturais de calor, sobre as quais
o deputado federal Junji Abe que, ao lado
de outros membros da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, luta para abolir a
utilização do Ibutg nas avaliações de calor
www.junjiabe.com
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a céu aberto. Eles levaram o caso ao miEm novembro (05/11/13), o grupo entreretirada do aplicativo do Ibutg do site da
Fundacentro, assim como a expedição de
uma portaria restringindo a utilização deste índice de sobrecarga térmica somente
Com base na metodologia do Ibutg, o
trabalhador deve ter pausas laborais (remuneradas) proporcionais ao índice de
exposição detectado como excessivo. Há
casos em que as pausas remuneradas
seriam de algumas horas, enquanto, em
outros, ocorreria a suspensão remunerada
dos trabalhos por toda a jornada diária.
Segundo Junji, o uso do Ibutg como parâmetro para o limite de calor afeta não só
a agropecuária, mas todas as atividades
garis, de empregados da construção civil, dos carteiros, dos coletores de lixo e
assim por diante?”, questionou ele, antevendo os impactos do uso da metodologia
equivocada sobre o desenvolvimento de
tarefas urbanas fundamentais.
janeiro a novembro/2013

15

Revitalização de Entrepostos

Junji quer revolucionar centrais
Relator do projeto para regulamentar Ceasas e criar novas unidades,
deputado comanda audiência para ouvir agentes envolvidos no processo
e aperfeiçoar plano de abastecimento

C

om a meta de democratizar o debate para aperfeiçoar o projeto de
Lei (174/2011) que institui o PlanHort – Plano Nacional de Abas-

gerais para os entrepostos públicos de
abastecimento alimentar, o deputado federal Junji Abe comandou, em novembro
de autoridades do governo e lideranças
classistas ligadas à operação de centrais
dr – Comissão de Agricultura, Pecuária,
o parlamentar concluiu o relatório a ser
votado pelo colegiado.
“Essas oitivas foram de extrema imporsobre o projeto, que será o marco regulatório para criação e funcionamento das
centrais de abastecimento”, explicou Junji, ao antecipar que seu parecer contempla
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dois primeiros cobram um entreposto moderno, acessível, instalado em local onde
não haja restrição à circulação de veículos
de carga, com logística apropriada e conexões rápidas com principais rodovias e
acessos, interestaduais e intermunicipais,
além de proximidade ou elo direto com a
malha ferroviária. Além disso, o agricultor
quer um sistema operacional transparente
para a venda dos produtos.
Junji elencou, como principal preocupação
dos permissionários, a forma de ocupação
dos pontos vagos no entreposto. “Tornouse indispensável estabelecer a obrigatoriedade de o interessado haver atuado no
derou o relator, ao enumerar particularidades das mercadorias negociadas, como
sazonalidade e alta perecibilidade.
Na visão do consumidor, a central tem de
garantia da qualidade do que ele consome
até o pleno acesso aos produtos, à metodologia de cultivo e às circunstâncias em
que a mercadoria sai do campo e chega
que um entreposto moderno precisa ter
pavilhões de exposições, oferta de cursos
e espaços apropriados para representantes de insumos, máquinas e implementos
agrícolas mostrarem seus destaques à cadeia produtiva.

Cadeia Produtiva da Cebola

Faltam políticas públicas, sobram importações
Em audiência promovida pela Comissão de Agricultura, Junji alerta para
sistemática repetição do círculo vicioso que quebra os produtores rurais
e provoca desabastecimento no meio urbano
principal problema da cadeia
produtiva de cebola e de todos
os demais setores que produzem alimentos no Brasil é
a “perversa associação entre a falta de
políticas públicas adequadas e as importações desenfreadas de países onde
a agricultura recebe fartos subsídios”. A
avaliação foi feita pelo deputado federal
movida em novembro (19/11/13) pela
Capadr – Comissão de Agricultura PecuRural da Câmara.
Junji disse que o descaso histórico do
governo federal com o campo estimula a
sistemática repetição do círculo vicioso
que provoca a quebradeira de produtores
rurais e o desabastecimento no meio urbaprodução, porque o preço está tão baixo
que nem há como colher. E está baixo por
conta das compras externas abusivas”,
descreveu, ao lembrar que a crise da cebola reprisa o episódio do tomate e, assim,
sucessivamente.
No ano anterior à elevação do preço do tomate, o produtor plantou, colheu e não recuperou nem o que investiu na produção,
www.junjiabe.com
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porque o mercado brasileiro estava escano produto importado, discorreu Junji, ao
apontar que o governo só pensa em conter
problema, desprezando as duas pontas –
produtor e consumidor.
entre o campo e as gôndolas do comérfora porque o preço de venda não cobre
o custo de produção – em torno de R$
0,40 a R$ 0,50 por quilo –, enquanto o
consumidor paga R$ 2 por quilo da hortaliça. Além disso, há graves problemas
de estocagem em razão de a hortaliça ser
altamente perecível.
cebolas, respondendo pela colheita anual
de 1,5 milhão de toneladas da hortaliça.
Segundo Junji, faltam políticas públicas,
caz da cadeia produtiva para vencer os
gargalos e investimentos em pesquisa
para evitar quebras de produção. “Estou
à disposição para contribuir como puder
visando buscar soluções voltadas ao setor
agrícola, especialmente no que se refere
aos míni e pequenos produtores”.
janeiro a novembro/2013
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Em defesa dos pequenos

Comissão aprova parecer de Junji
Deputado conquista aval unânime da Agricultura ao seu relatório sobre
o projeto que institui o Sistema Nacional de Certificação da Produção e
cria o Selo da Produção da Agricultura Familiar
parecer, com complementação de
voto, do deputado federal Junji Abe
(52/2011), que institui o Sistema
Agricultura Familiar e cria o Selo da Produção da Agricultura Familiar recebeu aval
unânime da Capadr – Comissão de Agrivolvimento Rural da Câmara. “Uma política
publica de fomento a um determinado setor
ou atividade deve se dar, preferencialmente,
por meio de lei. A medida garante segurança
jurídica quanto à continuidade do programa,
bem como confere um grau maior de estabilidade aos termos em que está estruturada
a iniciativa”, apontou o relator, defendendo a
aprovação da proposição no colegiado, consagrada em novembro (20/11/13).
A transformação em lei da política pública
de fortalecimento da agricultura familiar,
produtos de sua origem, elimina o risco de
eventual revogação da medida por ato unilateral de um ministro de Estado. As ponderações de Junji levam em conta o fato
-

fornece grande parte dos alimentos con18

sumidos no País. “No entanto, esta participação é praticamente imperceptível
para os consumidores”, ponderou Junji,
ao relatar que o selo foi criado para tornar
dos brasileiros.
Além disso, prosseguiu o relator, o projeto
cia: o acesso facilitado ao crédito rural e a
compras governamentais, essenciais na
garantia de renda aos produtores.
Na complementação de voto, Junji adicionou
quatro emendas simples ao parecer com o
propósito de incluir no texto as cooperativas.
Segundo o relator, muitos dos agricultores
familiares comercializam seus produtos por
meio dessas instituições. “É justo que os
produtores inseridos no sistema cooperativado devam se apropriar e utilizar os benefícios do selo, diferenciando e destacando
seus produtos para o consumidor”.

Política Fitossanitária

Junji integra grupo ministerial
Designado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado atua ao
lado de técnicos, no Ministério da Agricultura, para definir medidas que
acelerem registro de defensivos agrícolas
novembro (26/11/13).
Um dos documentos regulamenta a emernando a reinvindicada segurança jurídica
para adoção de procedimentos emergenciais. A outra proposta formulada pelo
grupo de trabalho do Mapa, relatou Junji,
esignado pela FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Junji Abe integra o grupo
de trabalho formado na Secretaria
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o objetivo de analisar, discutir
e elaborar proposta para acelerar o registro
de defensivos agrícolas. Além disso, caberá
ções emergenciais decorrentes de infestações de pragas e doenças no campo.
capazes de vencer a burocracia que requeremos que o Mapa coordene as ações
na publicação de decretos para autorizar o
uso de compostos alternativos no enfrentalhou Junji, ao participar da reunião, em
www.junjiabe.com
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os procedimentos admitindo a aplicação
de produtos utilizados há décadas, com
sucesso e sem danos colaterais, em dezenas de outros países. No atual sistema
na Anvisa, Ibama e Mapa levaria mais de
100 anos para ser eliminada.
Com base nas regras atuais, o registro de
uma molécula componente de herbicida,
fungicida ou inseticida, independente de
há 20, 30 ou 40 anos no País, depende
do aval do Mapa, do Ibama e da Anvisa,
que avaliam o processo separadamenórgãos consome, em média, dez anos.
Geralmente, quando sai o registro de um
determinado produto, sua formulação já
está ultrapassada no resto do mundo. “Estamos sempre correndo atrás do prejuízo e
o Brasil jogando a estrela da sua economia

janeiro a novembro/2013
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Assistência Social

Projeto em prol de famílias pobres
Comissão de Agricultura e Pecuária aprova, por unanimidade, parecer de
Junji sobre a proposta que garante apoio técnico e social à população de
baixa renda no campo
autoria do deputado Bohn Gass (PT-RS).
Com a iniciativa, instituições públicas e

A

Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
ra aprovou o parecer do deputado

Lei (4327/2012), que equipara os serviços
de apoio técnico e extensão rural às enacolhido em dezembro (12/12/12), endossa a proposta de concessão de benefícios

rural serão inseridas no rol de entidades
de apoio social, com a possibilidade de
receber incentivos governamentais, como
isenção de alguns impostos e acesso a
novas fontes de recursos “Falo de famílias
carentes que vão para o campo acreditando que poderão garantir seu ganha-pão.
Mas, sem acesso ao conhecimento e
novas tecnologias, nem conseguem seu
sustento”, observou Junji. Levantamento
do Incra – Instituto de Colonização e Reforma Agrária, feito em 2011, mostrou que
cerca de 43% dos assentados da reforma
agrária abandonam suas terras e retornam
aos bolsões urbanos de miséria, por falta
de ajuda técnica para a produção.
Segundo Junji, um dos objetivos da assis-

renda que vivem no campo.
A proposta de equiparação dos serviços
de extensão rural às entidades de assisas famílias rurais pobres e extremamente
pobres receberem apoio técnico e social
para a melhoria das condições de vida”,
como argumentou Junji sobre o projeto de
20

voltada à segurança alimentar e nutricional,
com ações proporcionadas de forma gratuita
e continuada. Com o aval da Capadr, a matéria seguiu para apreciação das Comissões
de Seguridade Social e Família, de Finanças
e Tributação e de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Se receber parecer favorável em
todas elas, será aprovada sem necessidade
de votação no Plenário da Câmara.

Câmara

Junji quer presença semestral de ministros
Deputado apoia PEC – Proposta de Emenda à Constituição que determina participação nas comissões permanentes para prestação de contas
sobre ações das respectivas pastas

G

arantir o comparecimento semestral dos ministros de Estado
na Câmara para demonstrar e
avaliar o andamento das ações,
assim como esclarecer eventuais dúvidas
dos parlamentares sobre os trabalhos desenvolvidos é o objetivo da PEC – Proposta
de Emenda à Constituição que ganhou o
apoio do deputado federal Junji Abe. “É fundamental determinar que haja interação do
governo com o Parlamento e com a sociea execução de obras e projetos”, defendeu.
Para apresentar uma Proposta de Emenda
à Constituição, o autor precisa de obter o
apoio de 171 deputados. Vencida esta eta-

ciativa de transformar a prestação semestral de contas em norma constitucional é do

se apresentaria, com periodicidade semestral, à comissão permanente da Câmara que abrange os temas relacionados
a sua área. Atualmente, a Constituição
Federal obriga a autoridade a comparecer
no colegiado onde houve um requerimento
de convocação, votado e aprovado pelo
grupo, sendo a recusa passível de punição
www.junjiabe.com
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por crime de responsabilidade.
lar junto a sua base aliada para evitar o aval
das comissões às convocações. “É uma manobra muito usada para barrar o comparecimento obrigatório de autoridades envolvidas,
por exemplo, em denúncias de irregularidapara toda sociedade”, pontuou Junji.
Junji disse que a aprovação da PEC assegura efetividade à atuação dos parlamentares na defesa dos interesses da população.

é espontânea – salvo em caso de requerimento de convocação aprovado –, crescem e muito as chances de melhoria contínua dos serviços públicos”, observou, ao
destacar que é comum a desinformação
sobre os trabalhos nas diferentes pastas.

Junji: “É fundamental determinar que haja interação
do governo com o Parlamento e com a sociedade.
obras e projetos”
janeiro a novembro/2013
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Cine-Teatro

Junji reforça pedido de revitalização
Na entrega de nova ala de leitos no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante, deputado pede atenção do governador à recuperação do cine-teatro para desenvolvimento de atividades culturais
por meio das Pastas da Cultura e da Saú-

pelo deputado como um dos patrimônios
mogianos à espera de tombamento como
talações contemplaria Mogi com um cengovernador

Geraldo

Alckmin

federal Junji Abe que “analisará
com todo carinho” o pedido do
parlamentar para a revitalização do CineTeatro Santo Ângelo, localizado no HosMogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
(07/01/13), quando o chefe do Executivo
paulista inaugurou a nova ala de 88 leitos
na unidade.
“Já levamos o apelo ao secretário da Cultura, Marcelo Araujo. Agora, pedimos sua intervenção para viabilizar as parcerias necessárias à recuperação do prédio de grande
valor cultural”, apelou Junji ao governador.
Construído na década de 40, o cine-teatro
passou por uma reforma em 1988. “É um
espaço precioso, com capacidade para mil
pessoas, mas encontra-se em absoluta precariedade”, relatou o deputado.
22

que a tentativa de acordo entre Estado e
Prefeitura para recuperação do prédio remonta ao período quando ele governou
Mogi das Cruzes.
Em outubro de 2007, durante seu segundo
mandato como prefeito, Junji intermediou
o processo. Houve a promessa de liberação, no segundo semestre de 2011, de
pouco mais de R$ 2,5 milhões pela Secretaria da Saúde, considerando que as
instalações estão em área de domínio do
hospital. Mas, com o falecimento do então
secretário de Saúde, José Barradas Barata,
em 2010, a parceria não se efetivou. “Agora, pedimos sua atenção para ver se conseguimos concretizar o trabalho”, reforçou
o parlamentar, dirigindo-se ao governador.

Cultura e Tradição

Emenda de Junji beneficia Registro
A pedido do deputado, governo estadual autoriza repasse de R$ 160
mil para o Centenário da Colonização Japonesa no Vale do Ribeiro e 59º
Tooro Nagashi de Registro

E

m atendimento a solicitação do deputado federal Junji Abe, o governo
estadual autorizou a liberação de R$
160 mil para a realização de dois
tradicionais festejos da comunidade nipo
-brasileira do Vale do Ribeira. Promovidos
pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de
Registro, o Centenário da Colonização Japonesa de Iguape, Registro e Sete Barras
e o 59º Tooro Nagashi de Registro foram
contemplados com recursos repassados
pela Secretaria de Estado da Cultura.
“Priorizamos o atendimento aos setores
essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento agrário, mas
não poderíamos nos esquecer das manifestações culturais que fazem parte da
história do povo”, pontuou Junji. Segundo
o deputado, “a destinação de recursos é
importante para custear parte da infraestrutura necessária aos eventos, realizados

meiros imigrantes japonesas em Iguape,
Registro e Sete Barras reuniram prefeitos,
o cônsul geral do Japão em São Paulo, Noriteru Fukushima, representantes da cidade
japonesa de Nakatsugawa e lideranças da
comunidade nipo-brasileira, entre outras
autoridades.
do Ribeira, a partir de 1913, vieram para
o plantio”, pontuou Junji, ao relatar que o
Conjunto Iguape (Registro, Sete Barras e
Katsura) foi a primeira grande colônia formada por japoneses no Brasil. Eram donos
de suas terras, produziam arroz até com o
objetivo de exportar. Assim, aprenderam o
idioma, construíram escolas e empenharam-se na integração com a população
local. “Constituíram um verdadeiro lar em

que dependem de patrocínios e contribuições da sociedade”. Embora os eventos
Vale do Ribeira movimentem o grande público no início de novembro (01 e 02/11),
o ponto alto das comemorações ocorreu
em outubro (31/10/13), no Hangar 116.
rativa dos 100 anos da chegada dos priwww.junjiabe.com
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Desenvolvimento Urbano

Colegiado define emendas ao Orçamento
Junji e demais integrantes do grupo optam por focar transportes públicos, mobilidade urbana, prevenção de desastres e ações para reabilitar e
desenvolver infraestrutura urbana

S

ustentando as preocupações que
povoaram as discussões em reu-

cidiu, em novembro (27/11/13), apresentar
Anual 2014. As propostas focam transportes públicos, mobilidade urbana, prevenção
de desastres e ações integradas para reabilitar e desenvolver a infraestrutura urbana.
tegrantes do colegiado, como informou o
explicou que serão apresentadas à Comissão Mista de emendas voltadas a ampliar
o apoio a sistema de transporte público
coletivo urbano, a obras preventivas e
combate a desastres, à política nacional
24

de desenvolvimento urbano e à elaboração e implementação de planos e projetos
urbanos Integrados de reabilitação de áreas urbanas.
Segundo Junji, as propostas aprovadas
das apuradas pela comissão ao longo

mento. A princípio, haverá o parecer do

grupo e seguem para apreciação do Plenário, em sessão do Congresso Nacional.
As decisões aprovadas vão para sanção
presidencial.

Desenvolvimento Urbano

Comissão acolhe parecer de Junji
Relatório do deputado pela rejeição de projeto, que limita tamanho de
propriedades rurais e o tipo de cultivo em áreas no entorno das cidades,
tem apoio unânime do colegiado

A

mento Urbano acolheu o parecer
do deputado federal Junji Abe
pela rejeição do projeto de Lei
(5969/2013) que estabelece limite quanto
ao tamanho dos imóveis rurais e determina
o tipo de cultivo admitido ao redor de áreas
urbanas. “A pretensão de limitar o tamanho
das propriedades no entorno das cidades,
tor pode produzir nas suas terras, agride
frontalmente o direito de propriedade”, argumentou o relator, apoiado por unanimidade,
no colegiado, em novembro (27/11/13).
Norte e a 50 hectares nas demais localidades brasileiras o tamanho das propriedades rurais localizadas num raio de 20
quilômetros em relação à linha divisória
da zona urbana de cidades com mais de
100 mil habitantes, além de determinar a
exclusiva produção de hortifrutigranjeiros.
ocupação do autor do projeto, deputado

A proposta colide também com os princípios gerais da atividade econômica e da
livre iniciativa. “Respeitada a legislação
trabalhista e ambiental, cabe ao produtor
rural, como agente econômico, decidir
como, quanto e onde produzir. São os fatores econômicos que determinam a ocupação e a utilização dos espaços periurbanos”, ensinou Junji.
Segundo o deputado, o poder público
para estimular a produção de alimentos
nas grandes cidades, aproveitando áreas
ociosas nas regiões metropolitanas para
promover, por exemplo, o plantio de hortaliças, ervas medicinais, ervas aromáticas,
plantas ornamentais, criação de pequenos
animais e instalação de miniagroindústrias.
defender uma legislação inconstitucional
para conquistar as benfeitorias advindas
do agronegócio”.

no entorno das cidades, o desenvolvimento de atividades agrícolas que possam
contribuir para a melhoria da qualidade de
vida. Contudo, “a solução proposta para
estimular a agricultura periurbana não é a
mais adequada”.
www.junjiabe.com
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Código Comercial

Junji defende microempreendedor
Ao receber ministro Guilherme Afif na comissão especial, deputado concorda que a reformulação da legislação deva contemplar os pequenos
negócios, seguindo o rito da modernidade

P

população brasileira desejam ter
o próprio negócio. Ao levantar o
dado, o deputado federal Junji Abe
defendeu a inclusão das questões relacionadas aos pequenos negócios no projeto
do novo Código Comercial (1572/2011).
“A legislação atual está ultrapassada e a
reformulação precisa levar em conta as
necessidades do mundo contemporâneo,
que inclui a globalização e os sequenciais
avanços da internet. Igualmente, é nosso
dever facilitar a vida dos microempreendedores que não podem mais sofrer com
burocracia para formalizar sua atuação no
vice-presidente da comissão especial instalada para analisar a matéria.
As considerações do deputado foram feitas em novembro (20/11/13), durante auministro da Secretaria da Micro e Pequena
partilhando do raciocínio de Junji, ele recomendou dois pontos que precisam ser
contemplados no texto. Um deles é a inclusão do MEI – Micro Empreendedor Individual, modalidade em franco crescimento
de um sistema de cadastro nacional único
digital e acelerado.
26

“Temos de melhorar as relações empresariais do pequeno e do médio empreendedor.
precisamos criar mecanismos que reduzam a burocracia e facilitem o processo”,
reforçou Junji, lamentando que os entraves
burocráticos para a formalização dos pequenos negócios consumam 90, 120 dias.
“Falo de uma manicure, de uma cabeleireira, de uma pequena lavanderia ou um micro
transportador de alimentos que queiram rema de cadastro nacional único digital visa
facilitar a abertura e baixa de empresa, utie declarações eletrônicas, criando o balcão único da Junta Comercial. “Temos de
nos empenhar ao máximo para que o colejusto com todos os setores produtivos e
útil para a sociedade”, apregoou Junji.
(PT-SP), o projeto agrega 670 artigos, disenta os conceitos gerais sobre empresa;
o segundo aborda as sociedades empresariais; o terceiro regula as obrigações
dos empresários; o quarto trata da crise
do empreendimento; e o quinto abrange as
disposições transitórias.

Código Comercial

Aprovado debate sobre venda direta
Comissão especial avaliza requerimento de Junji para debater regulamentação desse tipo de contrato que abrange um mercado gigante, onde o
Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial
compra os produtos e revende ao cliente
com quem tem contato pessoal”, explicou
ele que integra o colegiado.
As iniciativas de Junji para regulamentar
os contratos de venda direta visam fortalecer o novo Código Comercial, preenchendo as lacunas hoje existentes. A emenda
do parlamentar (EMC 60/2013) cria uma

A

Comissão Especial do Código
Comercial, instituída na Câmara com o objetivo de analisar o
projeto (1572/2011) da nova
legislação, aprovou por unanimidade o
requerimento (nº 65), de autoria do deputado federal Junji Abe, para realização de
sidente da Abevd – Associação Brasileira
mentação dos contratos de venda direta. A
Junji está preocupado com o futuro do
mercado que envolve, por exemplo, consultores da Natura, Avon e Jequiti, as

sistema de comercialização baseado no
contato pessoal, em que o revendedor é
uma pessoa natural ou jurídica que compra os produtos diretamente de uma ou
mais sociedades empresariais e os revende a seus clientes fora de um estabeleciao da compra, sem exclusividade e sem
vínculo empregatício.
“A venda direta tem um importante papel
empreendedor e social. Além de proporcionar a possibilidade de trabalho formal,
também gera renda para mais de 4 milhões
de pessoas no Brasil – mulheres, na grande maioria”, observou Junji, ao esclarecer
que o revendedor não possui demarcação
tem cotas de vendas e nem controle de

ranking mundial da modalidade, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão.
“Falo dos negócios em que o revendedor
www.junjiabe.com
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para exercer a atividade nos dias e horários que lhe forem convenientes.
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PEC do Comércio Eletrônico

Junji apoia governador na reforma
Em audiência pública na comissão especial que analisa alterações na
cobrança de ICMS em vendas feitas pela internet, Geraldo Alckmin critica
mudança pontual e cobra reforma mais ampla

E

especial que estuda alterações na
cobrança do ICMS – Imposto sobre

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação no comércio
eletrônico (PEC 197/2012, do Senado), o
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
butação, restrita às vendas pela internet,

vam de 20% a 25% e as cidades recebem
míseros de 10% a 15% do total, como ponquanto às mudanças amplas na arrecadação do imposto. “É difícil que o governo,

deputado federal Junji Abe apoiou o chefe do Executivo paulista, em novembro
(05/11/13), defendendo o resgate do “sentido federativo”, perdido por conta da con-

aprove esse fundo”, sustentou Geraldo,
referindo-se à criação do fundo de compensação para estados que perderem receita, pelo período de 20 anos, prevista na
reformulação abrangente do tributo.
São Paulo é o estado que mais lucra com o
comércio eletrônico. A cobrança do ICMS
é feita na origem (na unidade que produz
o bem), inclusive nas vendas feitas pela
internet. Projeção do governador mostra

Segundo Junji, o governo federal fomenta
viar o foco de onde está, de fato, a con-

da nova regra de distribuição do ICMS no
comércio à distância, prevista na PEC, o
território paulista perderá R$ 2,2 bilhões.

livre para levar benefícios diretamente aos
municípios e posar de grande benfeitora,
sempre com vistas ao próprio desempenho nas urnas”, acusou o deputado, assinalando que a execução de reformulações
importantes, como a tributária, só vão
evoluir após uma profunda reforma político
da reeleição para cargos do Executivo.
cadado no País, enquanto os estados le28

Incentivo às exportações

Sem descontos sobre auxílio financeiro
Emenda de Junji à medida provisória 585/2012 visava evitar dedução
das dívidas vencidas e não pagas por municípios e estados dos valores a
serem repassados pela União
Para preservar a integralidade dos repasses
nanceiro para estimular as exportações no
País, o deputado federal Junji Abe apresentou emenda (EMC 16/2012) à medida provisória (MP 585/2012), editada pelo Palácio

“Se o propósito da MP é fomentar as
exportações por meio da prestação de
e municípios, não faz sentido que sejam
descontados os valores referentes ao que
Junji, ao defender a retirada do artigo 4º da
medida provisória. Embora a proposta não
tenha sido acolhida, o Palácio do Planalto
anunciou que não fará os descontos.

alterar o texto para evitar que os valores sofram deduções relativas às dívidas vencidas
e não pagas pelas unidades federadas.
Itaquaquecetuba

Junji anuncia benefícios para a Cidade
Ao prestigiar festa dos 453 anos de fundação do Município, deputado
anuncia emendas para contemplar o setor de saúde, com a construção
de um novo posto e reforma de outro

A

tendendo ao pedido do prefeito de
Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PTN), o deputado federal Junji
Abe apresentou duas emendas ao

lho árduo, por causa do contingenciamento
orçamentário determinado pela presidente
o repasse”, informou Junji, ao destacar que
as melhorias reivindicadas objetivam propor-

602 mil e visam melhorar a qualidade do
atendimento na rede de saúde. Uma delas,
de R$ 480 mil, destina-se à construção de
um novo posto, enquanto a de R$ 122 mil
está direcionada à reforma de outra unida-

renda, residentes em bairros da periferia.
le cívico-militar realizado na Praça Padre João
Álvares, no Centro da Cidade onde vivem cerado e com grande extensão territorial, Itaquá
tem orçamento reduzido diante do gigantesco
volume de demandas em áreas essenciais.

(08/09/13), durante a comemoração dos 453
anos de fundação do Município, na Grande
São Paulo.
Segundo o deputado, seus esforços estão
nanceiros pelo governo federal. “É um trabawww.junjiabe.com

Estado e do governo federal”, observou Junji.
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Ensino Médio

Relatório contempla período integral
Comissão acolhe principal ponto defendido por Junji que estuda meio de
conceder incentivo fiscal às empresas que liberarem alunos mais cedo
para frequentar classes noturnas com horário de aulas igual ao do tempo
integral diurno
um ano para se graduar e tentar ingressar
ensino médio noturno só poderá ser cursado por quem tem mais de 18 anos.
Junji estuda a possibilidade de uma emenda
que dispensarem mais cedo seus jovens funcionários para frequentarem as aulas do enefensor ferrenho do tempo integral
nas escolas em todos os níveis de
formação educacional, do infantil até o médio, o deputado federal
Junji Abe comemorou a aprovação, em novembro (26/11/13), do relatório da comissão especial sobre a reformulação do ensino
médio. Sub-relator do Estado de São Paulo
no colegiado, ele antecipou a necessidade de
adequações para viabilizar educação integral
a todos os alunos do nível médio, com aulas
ao longo de sete horas diárias. Em especial,
nas classes noturnas que não poderiam ser

lado, a dos alunos que cursam tempo
daqueles que trabalham e frequentam o
período noturno de quatro horas”, alertou
Junji que também não aprova a alternativa
quatro anos. “Quem trabalha levaria mais
30

curso noturno começaria às 15 ou 16 horas.
tempo integral para 50% dos alunos no prazo
de dez anos. Em 20 anos, todas as escolas
deverão oferecer o ensino médio com sete
curricular seja dividida por áreas de conhecimento. No último ano, os estudantes poderão escolher entre linguagens; matemática;

da ao conteúdo de qualidade, em escolas
bem estruturadas, dotadas de recursos multimídia, espaços apropriados para atividades
nais preparados e valorizados”, pontuou
será agora analisado por outra comissão
aprovada, seguirá para o Plenário.

Ensino Médio

Junji defende plano nacional para valorizar magistério
Deputado alerta que não há como elevar a qualidade curricular e combater a
evasão escolar, sem qualificação e remuneração adequadas dos educadores

A

çoamento contínuo dos professores, associados à implantação de
um plano de carreira capaz de garantir a devida valorização dos educadores
são vitais para melhorar a qualidade do ensino público no País. “Não dá para pensar em
conteúdo adequado e aulas capazes de conquistar o aluno e combater a evasão escolar,

União, estados e municípios para combater a evasão escolar e traçar diretrizes para
adequar a infraestrutura física e operacional, prover os recursos didáticos, ajustar
o planejamento curricular e consolidar o

remuneração condizente. Ele precisa receber salário compatível para se dedicar em
tempo integral àquela comunidade escolar,
sem precisar peregrinar por outras escolas
para complementar a renda mensal”, defendeu o deputado federal Junji Abe.
Ao participar do Seminário Nacional sobre Reformulação do Ensino Médio, em
outubro (16/10/13), Junji apontou que
a maciça maioria dos educadores ganha
mal, porque não existe compromisso
governamental para corrigir distorções.
“Pouquíssimos municípios possuem plano
nero válido para todo território brasileiro.

mantém e muito menos prepara jovens
para o mercado de trabalho ou para as
universidades. Além da estrutura e do instrumental para oferecer educação de qualidade, é urgente tratar da valorização do
professor”, avaliou.

sumir, efetivamente, seu papel de formar o
futuro cidadão”, complementou.

entrar de corpo e alma na luta para resgatar a dignidade de quem vive para ensinar”.
Segundo Junji, o problema deve ser equacionado por meio de forte operação de
responsabilidade compartilhada entre
www.junjiabe.com
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Mercado Externo

Junji apoia acordo para promoção comercial
Projeto da OCB, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Apex-Brasil
prevê investimentos de R$ 2,3 milhões para ampliar, em cerca de 30%,
as exportações de produtos lácteos até 2014
cerias em países como Angola, Arábia Saudita, Argélia, Emirados Árabes, Venezuela,
China, Iraque e Egito. “Estamos vigilantes
no andamento deste trabalho, assim como
no desenrolar das ações para combater as
importações abusivas de itens lácteos, que

presidente da Pró-Horti – Frente
jeiros, deputado federal Junji Abe,
está otimista com os resultados do acordo
Cooperativas Brasileiras, o Ministério do
Exportações e Investimentos. Juntas, as
instituições investirão pelo menos R$ 2,3
milhões para desenvolver ações de promoção comercial no mercado externo,
ções brasileiras de produtos lácteos em
cerca de 30% nos próximos dois anos.
As instituições atuarão na execução do PS
-Lácteos – Projeto Setorial de Exportações
missões de prospecção de negócios e par32

brasileiros, principalmente, os míni, familiares e pequenos pecuaristas de leite do
Vale do Paraíba e outras bacias leiteiras do
Estado de São Paulo”, pontuou Junji.
“A pecuária de leite no Brasil é invejável,
se comparada com a estrutura de outros
países. A cadeia produtiva sofre apenas
com um pecado: a insensibilidade do poder público”, arremessou Junji, profundo
conhecedor do segmento e ardoroso defensor de políticas públicas adequadas aos
míni e pequenos produtores brasileiros de
itens agrícolas, que não se enquadram
nos critérios da agricultura familiar e nem
englobam culturas de extensão, responsáveis pelas commodities.
Compartilhando da opinião de Junji, o predisse que “o Brasil pode muito mais do

o País “pode ser uma plataforma exportadora não só dos produtos lácteos, mas
produção e regulação”.

Iluminação Pública

Junji quer adiar
municipalização
Deputado cobra da Aneel revogação ou, no mínimo, adiamento por
dois anos, da transferência de encargos para as cidades, independente do número de habitantes
deputado federal Junji Abe fez
uma defesa contundente dos municípios brasileiros que, segundo
ele, serão incapazes de assumir
a responsabilidade pela manutenção da
iluminação pública, sem criar um “novo
imposto em prejuízo generalizado da po-

Energia Elétrica a revogação total do artigo
218, da Resolução Normativa 414/2010,
que estabelece a municipalização dos serviços, a partir de janeiro de 2014. “Se for
mantida a norma, a única medida paliativa
possível para evitar o sacrifício das cidades
e de seus habitantes é adiar, por no mínimo
para as prefeituras, independentemente do
tamanho da sua população”, argumentou
ao formalizar a entrega das propostas ao
A pretendida revogação visa eliminar a
clara afronta da norma a princípios e dispositivos constitucionais. Em especial,
o princípio da legalidade, consagrado na
Constituição Federal. “A norma desrespeita a autonomia dos municípios e permite
que a Aneel legisle sobre assunto que não
www.junjiabe.com
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“Na eventual impossibilidade da revogação, defendemos a alteração do cronogranação pública para todos os municípios,
independentemente de sua população”,
destacou Junji, jogando por terra o conmunicipalização em cidades com até 50
mil habitantes.
“A ótica da Aneel está míope para medir a capacidade orçamentária das prefeituras. Não
são quantos vivem numa determinada localidade, mas sim, como vivem”, despachou
Junji, aplaudido em pé pelos participantes da
São Paulo, em outubro (24/10/13).

decorrentes da iluminação pública deverá ser postergado até 31 de dezembro de
2015. Mesmo assim, alertou Junji, deverá
haver avaliação criteriosa para detectar se
cada cidade teria capacidade econômicoconsiderando a recuperação dos repasses
janeiro a novembro/2013
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Mogi das Cruzes

Emendas de Junji garantem quase R$ 6 milhões
Maior parte dos recursos vem da União e o restante está a cargo do Estado para investimentos em saúde, educação, desenvolvimento urbano,
esportes, assistência social, cultura e turismo
de R$ 1,478 milhão para o desenvolviusados para instalação de 110 abrigos em
pontos de ônibus e igual valor será empregado no projeto básico do corredor de

E

mendas do deputado federal Junji
Abe deverão garantir a Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo o repasse
de quase R$ 6 milhões. A maior par-

são provenientes do governo estadual e
a Santa Casa, assim como eventos culturais, turísticos e esportivos. Já os recursos
federais destinam-se à saúde, educação,
transportes, desenvolvimento urbano, integração e esporte.
pelo governo federal, R$ 1,702 milhão são

Jundiapeba e outras unidades de saúde,
além da construção de um novo posto de
saúde no Alto do Ipiranga, entre os bairros
da Vila Lavínia e Vila Cléo, e reforma da unidade de Biritiba Ussu.
Também da União está prevista a remessa
34

restantes visam custear uma regularização
fundiária no Jardim das Bandeiras. Tratase de um plano que ainda será detalhado
pela Prefeitura.
Para a área de esportes, outra emenda de
implantação de infraestrutura esportiva, na
Praça da Liberdade, em Jundiapeba. Já a
educação será contemplada com R$ 350
mil para a compra de dois ônibus destinados ao transporte escolar rural. Também
do governo federal, virão R$ 280 mil para
ações preventivas de deslizamentos no
Residencial Itapeti.
Planalto para a liberação de recursos referentes a uma série de outras emendas dele
nam-se a melhorias em dezenas de cidades e nos mais diversos setores, como
saúde, educação, esporte, regularização
fundiária e infraestrutura urbana. “Como
parlamentar, a gente não tem a caneta na
mão para resolver. Então, o que vale são
muito trabalho e o fôlego para cobrar todo
dia”, explicou Junji.

VERBAS DO ESTADO

U

ma emenda de Junji acolhida
pelo governo estadual renderá o repasse de R$ 300 mil à
Santa Casa de Misericórdia de

2
de Mogi das Cruzes, R$ 60 mil para a
Marcha para Jesus de Mogi das Cruzes 2013, e igual valor para o Festival

empregar os recursos na aquisição de
materiais de consumo médico hospitalar. Também acolhendo indicações do
deputado, o Estado autorizou, por meio
da Secretaria de Esporte, Lazer e Juven-

R$ 75 mil vieram da Secretaria de Cultura para contribuir com a realização do
Akimatsuri 2013.
Para contribuir com instituições de as-

eventos esportivos no Município. Cada
repasse contempla a Liga Municipal de
Futebol de Mogi das Cruzes para a realização, em dezembro, da Taça da Cidade
de Mogi das Cruzes.
Torneio Mogiano da Amizade de Kara-

de Mogi das Cruzes. Já a verba restante
seguirá para o Judô Clube de Mogi das
Cruzes custear parte da infraestrutura
necessária à realização do Troféu Yokichi
Kimura 2014, programado para maio.
Tradicionais eventos culturais e de interesse turístico de Mogi das Cruzes tamdo Estado, em atendimento a pedidos
R$ 345 mil para aplicação na infraestrutura das celebrações. A maior parte
veio da Secretaria Estadual de Turismo
que repassou R$ 150 mil para a edição
www.junjiabe.com

|

Estado para liberação de R$ 360 mil
templarão seis entidades de Mogi das
Cruzes. A Amac – Associação Mogiana
de Ações para a Cidadania, o Instituto
Caminho da Vida receberão R$ 50 mil,
cada um. A Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco será benerá para o Instituto Amor Misericordioso.

trópicas utilizarão a verba para compra
de material permanente.
Mogi das Cruzes com R$ 1,095 milhão,
em resposta a pedidos de Junji. “Agradeço imensamente o governador Geralsensível aos nossos apelos”, declarou
o deputado.
janeiro a novembro/2013
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Em defesa dos pequenos

Junji engrossa frente pela duplicação
Deputado destaca que rodovia favorecerá a ligação com sistema ferroviário Norte-Sul-Leste-Oeste e com portos, melhorando logística de
transportes para escoamento da produção agrícola

C

om o objetivo de apoiar ações
voltadas à melhoria da logística
de transportes no País, o deputado federal Junji Abe passou a in-

153), lançada na Câmara em dezembro
(28/11/2012). “É uma ligação de extrema
importância que, estruturada, garantirá conexão com o sistema ferroviário Norte-Sul
o escoamento da produção agrícola em nível nacional e também para o exterior”.
Um País de grandes dimensões continentais como o Brasil acumula décadas
de atraso no desenvolvimento de infraescompromete o deslocamento de cargas.
“É preciso ligar as fronteiras agrícolas para
baratear custos dos insumos, máquinas,
equipamentos e racionalizar o escoamento
da produção, visando melhores preços e
riquezas nacionais, que é a produção de
grãos. Iniciada em 1960 e pavimentada 13
anos depois, a BR-153 dispõe de pista única em quase toda sua extensão para servir

transporte rodoviário de Goiás, Tocantis,
36

Maranhão e Pará com o sistema ferroviário e com os portos maranhense, de São
Paulo, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. “Racionalizará a utilização dos
modais, com menores custos de produção, agilidade e maior competitividade dos
nossos produtos no mercado externo”.
Junji observou que a duplicação da BR153 também aumenta a segurança dos
usuários, haja vista o grande número de
acidentes fatais na via.
Entusiasta do sistema ferroviário para o
deslocamento de cargas e passageiros,
Junji empenha-se em outra grande batalha
pela melhoria da infraestrutura de transportes: a conclusão da Ferrovia Norte-Sul,
iniciada há aproximadamente dez anos e
ainda inacabada. Integrante da Frente Parlamentar das Ferrovias, o deputado assinalou a importância da união de forças
para pressionar o célere desenvolvimento
de obras que viabilizem a adequada operação dos setores produtivos no contexto do
mundo globalizado.

Transportes

Junji quer interligação de modais
Membro da Frente das Ferrovias , deputado pede mobilização para viabilizar expansão e modernização da malha ferroviária dotada de conexões
com os demais sistemas de transporte

A

interligação dos modais de transporte para acelerar os deslocamentos de cargas e reduzir os
custos de produção nos diversos
setores da economia é o objetivo de mais
uma jornada empreendida pelo deputado
federal Junji Abe. Membro da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias, ele pediu a mobilização do colegiado para viabilizar, junto
ao governo federal, obras que compatibilizem a expansão e modernização da malha
ferroviária com as necessárias conexões
com os sistemas rodoviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário.
“Precisamos exercitar aqui o que já se faz
em países desenvolvidos onde o modelo
misto ou intermodal garante a utilização
planejada dos serviços integrados de mais
de um modo de transporte, de acordo com
as necessidades do mercado e peculiaridawww.junjiabe.com
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(27/02/13), durante reunião da frente.
A utilização racional dos serviços integrados
no deslocamento é, segundo Junji, “dever
elementar para o País que não quer ter um
Pibinho” e almeja registrar crescimento real
de 4% a 5% ao ano, no mínimo. Ao destacar
a importância da frente na sensibilização do
governo para a retomada dos investimentos
no sistema ferroviário em pontos estratégicos do País, ele pediu esforços do colegiado
no sentido de cobrar a interligação das ferrovias – em expansão e das projetadas para
os próximos anos – com os demais modais
de transporte.
Ainda que o sistema ferroviário seja o mais
importante para o País, ponderou Junji,
“sem o devido planejamento para ligar as
o Custo Brasil, com certeza, não se reduzirá”. Ele sugeriu, por exemplo, que os
portos projetados com base no modelo de
PPP – Parceria Público-Privada tenham,
obrigatoriamente, a interligação com o sistema ferroviário. Atividades do agronegócio,
com foco no comércio exterior, estão concentradas nas regiões centro-oeste e norte,
extremamente distantes da costa brasileira.
“Precisam do modelo intermodal rodo-ferro
-hidroviário tanto para receber os insumos
necessários à produção como para o transjaneiro a novembro/2013
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Mogi das Cruzes

Cidade ganha Procuradoria da República
Em resposta a pedido de Junji, procurador-geral Roberto Monteiro Gurgel
Santos comunica criação do órgão. Deputado também cobra unidades da
Polícia Federal e da Defensoria Pública

procurador-geral representa o avanço de importante etapa, marcada pela designação de
“Agora, trabalhamos para viabilizar as acomodações necessárias ao funcionamento
da unidade física do Ministério Público Fede-

M

ogi das Cruzes, na Grande São
Paulo, ganhou uma Procuradoria da República neste ano.
A Cidade teve designada a vaga
preenchida por um dos aprovados no 26º
concurso público para ingresso na carreira
de procurador da República. As informações
do procurador-geral da República, Roberto
Monteiro Gurgel Santos, foram transmitidas
no ofício dirigido ao deputado federal Junji
Abe, em resposta ao pedido feito em fevedo Ministério da Justiça a instalação de um

“São estruturas fundamentais para atender a
grande demanda local e de cidades vizinhas,
assim como para acelerar o atendimento à
população, acabando com a necessidade
de deslocamentos a Guarulhos para tratar

está lotado em Guarulhos”.
A implantação dos outros dois requisitados
órgãos federais visa dar prosseguimento ao
processo iniciado com o funcionamento da
1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes, em
maio de 2011. Junji lembrou que o Alto TieMunicípio também já dispõe de um Juizado
Especial Federal que opera com duas Varas
Gabinetes, mas tem atuação limitada aos
casos de valor até 60 Salários Mínimos.
buirão não apenas para facilitar o acesso,
mas também para acelerar o trâmite de procedimentos. “Para ser justa, a Justiça precisa ter agilidade”, pregou Junji. A entrada
e andamento dos processos no Judiciário
do posicionamento do Ministério Público Fenovas unidades na Cidade.
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MP dos Portos

Junji fala da angústia da votação
Segundo o deputado, debate de mais de 41 horas reflete transformação
da matéria em “balcão de negócios” e ameaçou jogar pelo ralo oportunidade ímpar de modernização do setor portuário

A

em maio (16/05/13), a análise da
MP dos Portos (Medida Provisória
595/2012), editada pelo governo
tuário para mais investimentos privados e
proposta seguiu para apreciação do Senado que avalizou a matéria em prazo recorde
para evitar a perda da validade da MP.
“Ficamos angustiados com o risco de sepultar uma oportunidade ímpar de melhorar
o setor portuário no País”, apontou o deputado federal Junji Abe, ao deixar o Plenário
depois do debate de mais de 41 horas em
dois dias de exaustivas sessões. No ranking
mundial de qualidade dos portos, o Brasil
aparece na 130ª colocação entre os 142
países avaliados entre 2011 e 2012, muito
atrás dos asiáticos Cingapura (1ª) e Hong
Kong (3ª), de Suíça (3ª), Bélgica (4ª) e Panamá (5ª).
Na visão do deputado, “além da pesada
tributação, amarras da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho), inchaço da máquina
estatal e gigantesca máquina burocrática,
sofremos com a imperdoável falta de infraestrutura, que compromete a mobilidade da
população e os deslocamentos de cargas”.
amento da malha ferroviária, a péssima quawww.junjiabe.com
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lidade das rodovias (que concentram 54%
dos deslocamentos), os apagões portuários
deterioração do processo de mobilidade no
País. A retomada das PPPs – Parcerias Púabsoluta necessidade da Nação.
Segundo Junji, “a representação retrógrada
dos trabalhadores”, por meio de centrais
e sindicatos, batem na tecla do direito adquirido e do risco de prejuízos irreparáveis
à categoria. “Não aceitam a modernidade.
Lutam com unhas e dentes para resguardar
a mina de privilégios e direitos que a classe
trabalhadora comum não possui”, pinçou o
a improdutividade latente, com altos custos
e salários estratosféricos, minam a competitividade nacional no mercado externo.

janeiro a novembro/2013
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Engenheiros e Arquitetos

Junji pede apoio para criminalizar ação ilegal
Em pronunciamento na tribuna da Câmara, deputado conclama congressistas a aprovarem projeto que torna crime o exercício ilegal da profissão
de engenheiro, arquiteto e agrônomo

P

ara acelerar a votação e conseguir
a aprovação, em Plenário, do projeto de Lei 6699/2002, o deputado
federal Junji Abe fez um pronunciamento na tribuna da Câmara. Ele conclamou
os parlamentares a apoiarem a proposta que

multa de dois a 20 Salários Mínimos, caso
tratamento semelhante ao já adotado para a
atuação não habilitada de médico, dentista

engenheiro, arquiteto e agrônomo.
mentos de edifícios e outras tragédias decorrentes de obras
executadas por pessoas não habilitadas
para atuarem como
engenheiros e arquitetos”, argumentou
Junji, ao apontar
que “o primeiro
passo é transformar
o exercício ilegal

irregular é enquadrada apenas como contravenção penal.
dispositivo do Código Penal para criminalizar
formada em lei, quem atuar como engenheiro, arquiteto e agrônomo sem habilitação legal, mesmo que a título gratuito, poderá ser
punido com detenção de seis meses a dois
40

nal coloca vidas
em risco. Basta constatar as
vítimas fatais e
feridos de obras
mal
executadas”, discursou
em dezembro
(18/12/12).
pessoas inabilitadas é uma antiga reivindicação das entidades representativas de engenheiros, arquitetos e agrônomos. “Estamos
apelando para que os nobres colegas votem
projetos de Lei 6699/2002 e 6944/2002
(apensado ao primeiro) já tramitaram pelas
comissões permanentes da Casa e estão
prontos para apreciação em Plenário desde
junho de 2006.

Tragédia em Santa Maria

Comissão inclui propostas de Junji
Emenda global apresentada pelo colegiado acolhe sugestões do deputado: fim do cartão de consumação e penalidade rigorosa para lotação
acima da capacidade
uas propostas do deputado federal Junji Abe para aperfeiçoar
a legislação referente às normas
de segurança em casas noturnas
e similares foram acolhidas pela comissão
externa da Câmara que acompanhou as
investigações sobre a tragédia na boate
ça o consumidor a pagar na saída pelos
produtos adquiridos. A outra estabelece
aplicação de penalidade rigorosa para estabelecimentos que permitem o ingresso
de pessoas acima da sua capacidade.
As sugestões apresentadas por Junji constam da emenda substitutiva global de Plenário ao projeto de Lei (2020/2007), que
dispõe sobre normas gerais de segurança
em casas de espetáculos e similares. A
comissão externa optou por esta estratégia para garantir agilidade na apreciação
da matéria. Explica-se: o projeto de Lei
2020/2007 está com o trâmite adiantado.
Já recebeu parecer dos órgãos técnicos da
Casa e está pronto para ser apreciada no
Plenário.
A proposta de Junji, que proíbe o uso de
cartão de consumação em boates, discotecas e danceterias, é contemplada no
artigo 16 da emenda. A proibição do sistema de comandas poderá afetar outros
www.junjiabe.com
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estabelecimentos, a critério do Corpo de
Bombeiros Militar ou da municipalidade.
Kiss, que provocou 241 mortes, os frequentadores também sofreram com o
cerco instalado para acesso à rua. “Muitos
foram pisoteados. A estrutura desses estabelecimentos é projetada para impedir a
saída até que o consumidor salde sua dívino local enquanto não quitarem os débitos
A segunda proposta de Junji, incluída na
emenda, é a aplicação de penalidade rigorosa aos estabelecimentos comerciais e de
serviços que permitem o ingresso de pessoas acima da capacidade indicada como
máxima pela autoridade administrativa. No
texto, a sugestão consta do artigo 17.

focos facilitadores de ocorrências como a de Santa Maria”
janeiro a novembro/2013
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Viadutos

Junji volta a cobrar novo ministro
Partilhando da indignação do deputado quanto à demora das obras,
César Borges diz que desafio será equacionar preços para retomada do
contrato paralisado em 2011, mas promete empenho

ministro dos Transportes, César
Borges, reconheceu como justa
a indignação do deputado federal
Junji Abe em relação à demora
do início da construção dos dois viadutos
sobre a linha férrea da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, em
Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
ele informou o parlamentar que o grande
retomada do contrato paralisado em 2011.
“Em respeito à legítima mobilização que
alcance para acelerar o processo”, prometeu o titular da Pasta.
Borges lamentou o longo tempo consumido até a contratação do projeto executivo
de Engenharia dos viadutos, em junho úl42

nal de Infraestrutura de Transportes. “Por
determinação presidencial, todas as grandes obras só começam a ser executadas
depois desse trabalho. Como única exceção, estão as ações do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) que podem
ser desenvolvidas com projeto básico”,
relatou Junji.
tivo de Engenharia é de dez meses. Contuprimeiro semestre de 2014 em Mogi das
Cruzes. A observação do ministro indignou
Junji que cobra os serviços há dois anos.
Borges esclareceu que o orçamento atualizado para execução dos trabalhos será

trará detalhes sobre as fundações dos viadutos, sua estrutura e acessos, de modo a
dar maior precisão à planilha de custo do
empreendimento, reduzindo a possibilidade de revisão em fase de execução.
A etapa seguinte será tentar conciliar os
preços com os constantes do contracio SPA/Tejofran/Convap, no total de R$
48.474.155,51, que foi suspenso, em 14
de julho de 2011, quando surgiram denúncias de irregularidades no Ministério dos
seja, reforçou o ministro, será necessário
apurar se as empresas que assinaram o
truir os dois viadutos pelos preços nominais de 2011, indicados no documento.
Segundo Junji, ainda não se sabe se haverá possibilidade de aditivos contratuais
lores da época e o orçamento atualizado.
Caso contrário, será necessário lançar

no processo é a generosidade da bancada
paulista no Congresso Nacional que vem
renovando, sucessivamente, a emenda ao
orçamentária à construção dos viadutos”,
declarou o deputado que, em 2013, teve
seu pedido acolhido pelo colegiado para
transposições em Mogi das Cruzes.
“A notícia obtida no Ministério dos Transportes não é boa e está em total desacordo
com nossa ansiedade e com as necessia conviver com a insegurança e o tráfego
www.junjiabe.com
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gens de nível”, reclamou o deputado, ao
evidenciar que as reivindicadas obras resolveriam o problema de dois dos dez cruzamentos em nível com a linha ferroviária,
em território mogiano.
das possíveis para tentar acelerar a execução das obras. “Estou ciente da sua
mobilização para tirar o projeto do papel.
E o manterei informado”, prometeu Borges
demora na construção dos dois viadutos
prejudica a população toda a Região do
de habitantes, assim como os moradores e setores produtivos de localidades
que cortam o Município. “Mogi é rota de
ligação de percursos intermunicipais e ino elo entre rodovias estaduais e federais”.
estaduais Ayrton Senna e Carvalho Pinto,
e regionais. “Atenderão todos os municípios da Região Leste de São Paulo, 40 cidades do Vale do Paraíba, o litoral paulista,
como Santos, Guarujá, Bertioga e São Sebastião, assim como localidades do sul de
Minas Gerais”, dimensionou Junji.
Também para enfatizar a necessidade do
investimento, o deputado lembrou que Mogi
das Cruzes é um dos maiores polos produsável pelo abastecimento de boa parte do
mercado consumidor de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, entre outros, além de
registrar avantajada produção industrial enviada diariamente para todo o Brasil.
janeiro a novembro/2013
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Mobilidade Urbana

Junji orienta eficiência no Plano Diretor
Para enfrentar os desafios de melhorar a mobilidade urbana, deputado
recomenda planejamento com foco regional, visando adequar transporte
coletivo e beneficiar famílias de baixa renda

S

o desenvolvimento urbano, que
vislumbre um horizonte mínimo
de 30 anos, esteja pautado pela
evolução regional, além de compatibilizar
a expansão empresarial com a implantação de moradias populares nos mesmos
locais ou em localidades próximas, “as
chances de melhorar a mobilidade urbana
e, junto com ela, a qualidade de vida, são
nulas”. Quem opina é o deputado federal
próximos prefeitos brasileiros, com a exanos seguidos (2001 a 2008), Mogi das
Cruzes, cidade com mais de 400 mil habitantes na Grande São Paulo.
“É fundamental propiciar à classe trabalhadora condições de habitar perto do
trabalho e ter, onde mora, acesso aos
equipamentos urbanos elementares, como
postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e comércio, entre outros”,
recomendou Junji, ao assinalar que a baixa
mobilidade urbana resulta da crônica falta de investimentos na infraestrutura de
transportes.
adequada de deslocamentos de pessoas e
cargas, segundo o deputado, agravou-se
44

varam ferrovias e brecaram novos investimentos no sistema ferroviário que, se
estivesse operando de forma satisfatória,
diminuiria e muito os congestionamentos,
além de agilizar a locomoção e reduzir
custos de produção, aumentando a competitividade do País em nível internacional
e baixando preços no mercado interno”,
observou.
As considerações de Junji foram feitas em
dezembro (12/12/12), durante a XIII Congresso Brasileiro de Gestão Pública Muni-

parlamentar faz parte do colegiado. Todos
no evento foram unânimes em apontar a
a ser vencido pelos próximos prefeitos.

Novos Escândalos

Junji quer investigação minuciosa
Em audiência pública da Comissão de Segurança, deputado defende
profunda apuração de denúncias de corrupção, que agride os “cidadãos
de bem e mancha a honra do País”

N

partiu do deputado federal Junji Abe, ao

vestigadas há muita tensão, controvérsia e
confusões”, disse o ministro, que prestou
esclarecimentos às comissões. Segundo
ele, há anos, a PF evoluiu de um status de
polícia de governo para se tornar, de fato,
uma polícia de Estado, “sem se submeter

de Segurança Pública e Combate ao Crime
lização Financeira e Controle da Câmara

Se for constatada qualquer inclinação da
PF na defesa dos interesses do governo,
pontuou Junji, “nós, parlamentares, seremos os primeiros e contestar e denunciar”

ovas denúncias de corrupção envolvendo funcionários públicos e
o setor privado precisam de minuciosa investigação e punição ri-

“Além do episódio do mensalão, que levou
mais de sete anos para ser apurado, estamos, novamente, às voltas com indícios
claros de uma gigantesca corrupção envolvendo pessoas públicas e privadas. Isto
agride os cidadãos de bem, que primam
pela seriedade, ética e moral, e são maioria
neste País”, manifestou-se Junji ao cobrar
das autoridades, presentes ao debate, plena dedicação para derrubar blindagens e
neutralizar os riscos de impunidade.
política para poupar ou blindar pessoas
nas duas operações recentemente de-

ao fato de os escândalos relacionados ao
Porto de Santos e todo seu complexo “parecerem ser a ponta do iceberg de inimagináveis irregularidades, de ordem bilionária, praticadas por pessoas próximas ao
ex-presidente Lula”, assim como ocorreu
com o mensalão.
to esquema de fraude de pareces técnicos
-

em São Paulo, na AGU – Advocacia-Geral
pessoas e prendeu 27 acusados de violar

do mundo político ou econômico são inwww.junjiabe.com
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diversas vítimas.
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Saúde

Emenda de Junji beneficia Santas Casas
Acolhendo pedido do deputado, governo do Estado libera recursos para
as entidades filantrópicas dos municípios de Capão Bonito e de Cunha

A

s Santas Casas de Misericórdia
dos municípios de Capão Bonito,
na Região de Itapetininga, e de
Cunha, no Vale do Paraíba, serão
contempladas com o repasse de R$ 100
aval do Estado às emendas do deputado
federal Junji Abe. As verbas serão repastenedoras das instituições.
Em Capão Bonito, os recursos serão empregados na reforma do setor administrativo do hospital, visando a adequação das
instalações para melhoria da qualidade do
ceiro será utilizado na aquisição de equipamentos destinados a garantir melhor as-

46

“Considerando as dívidas acumuladas
pelas Santas Casas e demais instituições
da desatualizada tabela do SUS (Sistema
Único de Saúde) para ressarcir o atendimento aos pacientes do sistema público,
precisamos recorrer aos cofres estadual
Junji, agradecendo o governador Geraldo
das dirigidas ao governo estadual para be-

turismo, esporte e cultura de uma série de
municípios paulistas.

Saúde

Junji integra grupo pró-setor de higiene e beleza
Recém-lançada Frente Parlamentar do Bem Estar visa regulamentar a
relação de trabalho entre salões de beleza e profissionais prestadores de
serviços, entre outras metas
vertiginoso crescimento do segmento de beleza e higiene pesção dos parlamentares em atuar
para melhorar o relacionamento entre os
diversos atores da cadeia produtiva, com
pulação, como apontou o deputado federal
ao consumidor
precisam
ter
os resultados
vão além de
vaidade.
Envolvem o bem
-estar
físico
e emocional,
com impacto
direto sobre a autoestima”, completou.
As considerações de Junji foram feitas ao
tar do Bem Estar da Pessoa, dos Produtos
e Serviços de Higiene Pessoal, lançada no
do conta com o apoio de 225 congressistas.
Segundo o presidente do novo grupo, a
www.junjiabe.com
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intenção é “estimular e resguardar os interesses sociais e econômicos de todas as
atividades relacionadas ao segmento”. Um
dos objetivos é trabalhar pela regulamentação da relação de trabalho existente entre
prestam serviços.
Junji informou que a medida é necessária
para viabilizar segurança jurídica trabalhista e tributária,
com benefícios
aos empreendedores e aos
profissionais
que atuam no
vemos ter em
mente que empregado e empregador são os
dois principais autores da atividade econômica. Nesta busca, merece igual atenção
às relações de trabalho que, embora desprovidas de vínculo de emprego, são igualmente imprescindíveis para o aquecimento
da economia”, manifestou-se Guilherme
Augusto Caputo Bastos, ex-ministro do
TST – Tribunal Superior do Trabalho em
Corte, em março de 2012.
janeiro a novembro/2013
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Saúde

Junji integra grupo para baratear medicamentos
Recém-lançada Frente Parlamentar visa reduzir a carga tributária, da
ordem de 37%, que incide sobre os remédios no País para beneficiar a
população, especialmente os mais carentes

N

um País onde a precariedade do
sistema público de saúde e as

nhada há sete anos pela Abrafarma – Associação Brasileira de Redes de Farmácias

inviabilizam a prevenção de doenças, é “vergonhoso” que a carga tributária
incidente sobre os remédios seja da ordem

a campanha Fim do Remédio Amargo,
Imposto Zero Já, que arrebanhou 3,6 milhões de assinaturas em dez estados. A

Junji Abe, ao aderir à Frente Parlamentar

da República, aos ministros da Saúde e da
Fazenda, aos governadores e aos líderes
partidários da Câmara e do Senado. Mas,
não houve avanço.
tamento por conta dos preços exorbitantes
dos remédios, cresce a necessidade de
leitos no sistema público para internações
hospitalares. A pesada carga tributária incidente sobre a medicação também onera
as empresas e incentiva a sonegação.
Engana-se quem pensa que a redução de
tributos sobre os medicamentos detonaria
a arrecadação dos entes federados. Um levantamento do grupo mostra que o Estado
do Paraná baixou a alíquota de ICMS, de
18% para 12%. Como resposta, registrou
aumento da receita arrecadada de 100%
em um ano. Junji disse que deseja con-

“Com o título de recordista mundial na tributação de remédios, o Brasil penaliza a
saúde do povo múltiplas vezes. Peca na
pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Peca
no tratamento do paciente que não pode se
curar porque os medicamentos são caros
demais”, observou Junji, no lançamento
(04/12/12) da frente presidida pelo depu-

sobre outros itens, não relacionados à sodos 37% aplicados sobre os medicamentos. Para ilustrar, Junji citou que um avião
ou helicóptero é tributado em 4%; o preço
de um cavalo puro-sangue embute 7% de
tributos; e um carro é vendido com alíquota
tributária total de 12%. No Brasil, acrescentou, a carga que incide sobre os remédios
registrada em nações como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Reino Unido.
A nova frente resgata uma bandeira empu48

dos trabalhos do novo grupo. “Vale destacar que as pessoas também morrem por
falta de acesso aos remédios”, advertiu,
ao comentar que a rede pública não fornece todos os itens necessários aos pacientes das diferentes enfermidades.

Saúde

Ministério acolhe proposta para
evitar acidentes domésticos
Pasta manifesta parecer favorável à indicação, feita em conjunto com
a deputada Keiko Ota, em defesa de ações educativas para orientar a
população a evitar situações de risco dentro de casa
Ministério da Saúde manifestou
parecer favorável à criação da
semana nacional de prevenção
do acidente doméstico, proposcação (INC 1849/2011) dos parlamentares ao ministro da Saúde, Alexandre

Tr a n s m i s s í v e i s
e Promoção da

casa podem ser evitadas com medidas preventivas”, observou Junji informando está
ximos passos na efetivação do trabalho.
danças nos hábitos da família permitem
maioria das vezes, vitimam crianças e
cias faz dos acidentes domésticos um
problema de saúde
cou Junji. Em seu

Carvalho Malta,
atestou que a acolhida à sugestão
“destacará no calendário nacional
um momento para

Malta frisou que a
proposta atende às
recomendações da
Política Nacional de
Redução da Morbi-

cativas em massa sobre esse agravo”.
A iniciativa dos deputados visa a adoção
de ações educativas em massa para orientar a população a afastar, principalmente,
crianças e idosos, das situações de risco.
objetos, afogamentos, ingestão de produto
químico, quedas em escadas ou de janelas
e sacadas, queimaduras, choques elétricos

www.junjiabe.com
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Uma das diretrizes da medida é a promoção da adoção de comportamentos e
ambientes seguros e saudáveis.
A metodologia, de acordo com a diretora, inclui a criação de ambientes saudáveis, a reorganização dos serviços de saúde, o reforço da ação comunitária e o desenvolvimento
de aptidões pessoais. “Esta política setorial
prioriza as medidas preventivas, entendidas

janeiro a novembro/2013
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Saúde

Aprovada iniciativa para planejamento familiar
Pasta manifesta parecer favorável à indicação feita pelo deputado para
intensificar ações de planejamento familiar no âmbito do Sistema Único
de Saúde

Ministério da Saúde manifestou

ção do Ministério da Saúde para a necessida-

das ações de planejamento familiar no âmbito do SUS – Sistema
Único de Saúde, proposta pelo deputado
federal Junji Abe. Em resposta à indicação (INC 4973/2013) do parlamentar ao
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a
coordenadora da Área Técnica da Saúde
da Mulher , Maria Esther de Albuquerque
Vilela, atestou que “o esforço conjunto de
vários setores” fortalece as atividades e os

ações relacionados ao planejamento familiar.
A proposta original de Junji era propor a
nejamento familiar. Contudo, a consultoria
técnica da Câmara Federal alertou que o
problema não era a falta de uma iniciativa

população brasileira”.
Elaborada em atendimento à moção
(034/13), de autoria do vereador Benedito
vada pela Câmara Municipal de Mogi das
Cruzes, a indicação de Junji chamava a aten50

dos trabalhos em vigor. “Assim, sugerimos a
possibilidade de expandir as estratégias exismentar novas ações que permitam a efetiva
universalização do acesso e a integralidade
da cobertura das atividades de saúde sexual
e reprodutiva”, descreveu o deputado, acrescentando: “Vamos monitorar a evolução das
positivos começam a aparecer”.

PEC da Isonomia

Junji é titular da comissão especial
Após apelos à Mesa Diretora da Câmara para criar colegiado, deputado é
atendido e indicado pelo PSD para compor grupo encarregado de analisar
da Proposta de Emenda à Constituição que garante proventos integrais
aos servidores públicos aposentados por invalidez
deputado federal Junji Abe é
membro titular da comissão especial que analisará a PEC – Proposta de Emenda à Constituição
170/2012, conhecida como PEC da Isonomia, que garante proventos integrais a
todos os servidores públicos aposentados
por invalidez, desde que tenham ingressado
no serviço público até 31 de dezembro de
2003, quando entrou em vigor uma reforma

cisa ser analisada pela comissão especial
tou dois requerimentos de celeridade na
instalação do colegiado especial. “É um
apelo de instituições ligadas aos servidores
públicos. Vamos trabalhar para ter um des-

As regras atuais estabelecem que o funcionário público só tem direito à aposentadoria integral por invalidez permanente se
ela for resultante de acidente em serviço,

180 dias, a partir da mudança constitucional, para rever os benefícios concedidos

Nos demais casos, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição.
“Estamos batalhando para corrigir a distorção, lembrando que a maior necessidade de dinheiro aparece quando a pessoa
está doente e precisa se tratar”, observou

pelo colegiado, a matéria terá de ser aproquintos do total de 513) em dois turnos.

também para as autarquias e fundações.
“É uma causa legítima e justa, defendida
em nome de muitos que dedicaram uma
vida de trabalho ao serviço público, mas,
hoje, aposentados por invalidez permanente, fora das condições estabelecidas pela
integrais com paridade”, argumentou Junji.

isonômico a todos os servidores públicos
que se aposentaram e que venham a se
aposentar por invalidez permanente, independente da doença.
Para ser levada ao Plenário, a proposta prewww.junjiabe.com
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Santas Casas e Filantrópicas

Congresso quer forçar governo a investir na saúde
Junji e deputados empenhados em melhorar atendimento aos pacientes
do SUS aprovam comissão especial para elaborar projeto destinado a
garantir injeção de recursos no setor

U

ma comissão especial de deputados federais e senadores, criada
em fevereiro (26/02/13), trabalha
na elaboração de um projeto de

para obrigar o governo federal a destinar remanter e aprimorar o atendimento prestado
aos pacientes do SUS – Sistema Único de
Saúde. A informação é do deputado federal
Junji Abe, que integra a Frente Parlamentar
em Apoio às Santas Casas, Hospitais e
Entidades Filantrópicas da área da Saúde e
participou da reunião para discutir a grave
conveniadas ao sistema público.
“Não adianta determinar a correção da
tabela SUS, se o Ministério da Saúde
não tiver recursos em caixa para bancar
mais dinheiro no setor. Não estou falanjuros e correção monetária. Mas, sim de
verbas públicas para resgatar a dignidade
do paciente do sistema público, incluindo
repasses coerentes pelos atendimentos
prestados pelas santas casas e hospitais
panha as ações da Comissão Especial do
Financiamento da Saúde Pública.
52

SUS, considerando que o governo paga
apenas R$ 65 a cada R$ 100 gastos com
serviços prestados para os pacientes da
rede pública. Junji assinalou que o objetivo da comissão é “obrigar o governo a
investir dinheiro na saúde pública”, a partir
da aprovação de um projeto de Lei contendo ações e valores a serem aplicados no
sistema público para restabelecer o equilíserviços prestados aos pacientes do SUS.
“Isto envolve adequação das estruturas,
equipamentos, medicamentos e pessoal,
além dos repasses coerentes às entidades
conveniadas”.

Defesa dos Animais

Junji engrossa movimento contra crueldade
Ao participar de ato simbólico em reforço à campanha que objetiva proibição nacional de testes para produzir cosméticos, deputado cobra fim do
uso de animais em práticas comerciais e didáticas de qualquer natureza
ampla repercussão envolvendo o Instituto
Royal em São Roque, no interior paulista.
Manifestantes invadiram o laboratório e
liberaram 178 cães da raça beagle, que
-

“

Eu me declaro Livre da Crueldade. Eu
acredito que os animais não devem
sofrer e morrer para testar produtos
cosméticos ou os seus ingredientes”.
Este é o mote da campanha “Liberte-se da
Crueldade”, lançada em setembro e reforpúblico na Câmara, com a adesão do dealém e cobra a proibição nacional do uso
de animais e da vivissecção (ato de dissecar um organismo vivo) em práticas comerciais e didáticas de qualquer natureza.
“É uma enorme hipocrisia dizer que os laboratórios onde se faz testes em animais
tratam os bichinhos com cuidado e carinho. Isto não existe. E não bastam ações
pontuais. Enquanto falamos em um, muitos outros institutos royal estão, a todo vapor, torturando cães, gatos, camundongos
e demais organismos vivos, em nome da
www.junjiabe.com
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namente combatendo a crueldade com a
ilegalidade das invasões”, alertou Junji,
ao exigir que o governo federal reveja sua
postura em relação ao tema.
ção, Marco Antonio Raupp, não pode, de
acordo com Junji, continuar “repetindo a
precisa dos testes em animais”, porque
não existem alternativas. Se não há métodos para substituir o uso de animais em
laboratórios, ponderou o deputado, cabe à
pasta fazer gestões junto ao governo para
buscá-los, com o incremento de pesquisas e estudos.
Junji partilha da opinião de representantes de
associações de proteção de animais de que
o Concea – Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal, órgão do Minisder a autorização, concedida a laboratórios,
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PEC dos Jornalistas

Junji cobra comissão especial
Em apelo à Mesa Diretora, deputado quer acelerar próxima etapa no trâmite da Proposta de Emenda à Constituição que restabelece exigência
do diploma para exercício da profissão

E

mpenhado na campanha em defesa do diploma de Jornalismo, o
deputado federal Junji Abe aprera da Câmara para cobrar a constituição
da comissão especial destinada a analisar
a Proposta de Emenda à Constituição, conhecida como PEC dos Jornalistas (PEC
próxima etapa no trâmite da proposição
que recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa
em novembro.
A PEC dos Jornalistas acrescenta novo
artigo à Constituição, o 220-A, estabelenalista é “privativo do portador de diploma
de curso superior de Comunicação Social,
com habilitação em jornalismo, expedido
por curso reconhecido pelo Ministério da
ploma, no período anterior à mudança na
Constituição prevista pela proposta.
Aprovada no Senado, em dois turnos de
votação, a PEC dos Jornalistas passou
a tramitar na Câmara com o objetivo de
reverter a decisão do STF – Supremo Tribunal Federal que, em junho de 2009, re54

estabelecer que basta ter um bom texto
apontou Junji. E disparou: “Jornalista não
é mero escritor nem contador de estórias.
para, entrevista, analisa, volta a questionar
e, só então, começa a escrever”.
Integrante da Frente Parlamentar Mista em
nicação Social/Jornalismo, Junji criticou a
morosidade do sistema para reverter a decisão do STF. “Já se passaram mais de quatro
anos desde a medida equivocada e ainda
não conseguimos corrigir a injustiça que traz
prejuízos diretos à sociedade”. Ele lembrou
que o jornalista tem a missão de informar,
longo dos anos de estudo na universidade e
aprimorada no exercício cotidiano.

Atibaia

Junji protesta contra burocracia no agronegócio
Na abertura da 33ª Festa de Flores e Morangos, deputado lembra que
problemas dos míni e pequenos produtores se arrastam há mais de 30
anos e prega união para vencer obstáculos

N

ão há “fórmula mágica nem tenda dos milagres” para eliminar
os problemas que se arrastam há
mais de 30 anos no campo e que,
em grande parte, “se devem à insensibilidade e burocracia governamentais”, prejudicando diretamente míni e pequenos profederal Junji Abe, em setembro (06/09/13),
na abertura da 33ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia, ao pedir a mobilização
de agricultores e entidades representativas
da categoria para amparar as ações desenvolvidas pelos parlamentares que defendem o agronegócio no Congresso.
Efusivamente aplaudido pelo público, Junji, que preside a Pró-Horti – Frente Parla-

dos agricultores os créditos pelos avanços
conquistados para culturas como o moran-

pasta uma medida paliativa para amenizar
-

depende da aprovação do projeto de Lei
(4937/2013), de autoria dele.
da burocracia e da sanha por arrecadação
desde março último, uma cruzada pela
aos hortícolas minimamente processados. “Se tem alguém no Congresso que
conhece profundamente o segmento de
unhas e dentes, a categoria, este político
é o deputado Junji Abe”, manifestou-se o
presidente do Sindicato Rural de Atibaia,
Armando Augusto Trícoli, com o respaldo
de outras lideranças agrícolas e de parlamentares que discursaram no evento.

Junji relatou casos que seriam “surreais”
em países onde o agronegócio é respeitado e incentivado. Como provas da burocracia e do corporativismo de pseudotécnicos
do governo, el citou a cruzada para livrar
riedade de inscrição no RNC – Registro
Nacional de Cultivares do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteciwww.junjiabe.com
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Terras indígenas

Governo estuda indenizar produtores
Pressionados por Junji e outros da bancada ruralista, ministros concordam em analisar pedido de indenizações a agricultores interessados em
vender áreas destinadas a novas reservas indígenas

A

debate tenso no Palácio do Planalto, o deputado federal Junji
Abe e outros integrantes da
bancada ruralista da Câmara ouviram da
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, o compromisso de
que o governo estudará a possibilidade
de indenizar produtores rurais, legalmente detentores de títulos de propriedade,
interessados em vender suas terras para
constituição de novas reservas indígenas. Também participaram da reunião os
ministros Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pepe VarInácio Adams, da AGU – Advocacia Geral
da União.
massacrar pequenos produtores com a
decisão unilateral de desapropriação, geralmente baseada em laudos fraudulentos
da Funai (Fundação Nacional do Índio), é
pagar indenizações justas aos agricultoverno”, manifestou-se Junji. A simples
instalação de reservas indígenas agrava
56

o caos social: “Transforma ex-lavradores
em novos sem-terra, além de prejudicar
o agronegócio nacional”.
no sucesso de um processo batizado de
“Mesa de Negociação”. Trata-se da formação de um colegiado de análise em
vido, com a plena participação de todas

tendimento e busca de soluções. A etapa
seguinte precisa ser operacionalizar o
mecanismo de desapropriações indenizadas, sugerido pelos parlamentares,
como defendeu Junji.
do impacto direto sobre milhares de famílias de pequenos produtores, inclusive
adianta criar reserva indígena, que não
dá dignidade aos índios, e ainda formar
um exército de sem-terras?”, questionou Junji. Cerca de 40 congressistas, de
partidos diferentes, e vários estados da
Federação afetados pela multiplicação
de demarcações, escancararam os desacertos governamentais, em setembro
(11/09/13).

PEC da Demarcação

Constituída comissão especial
Presidente Henrique Eduardo Alves atrasa, mas cria grupo. Porém,
pressionado por lideranças de movimentos indigenistas, não instala o
colegiado para avaliar definição de terras indígenas

presidente da Câmara, Henrique
a comissão especial encarregada
de analisar a PEC – Proposta de
Emenda à Constituição 215/2000, que atribui ao Congresso Nacional a autorização
das demarcações de terras tradicionalmendas já homologadas, estabelecendo que os
critérios e procedimentos relativos ao assunto serão regulamentados por lei.
Apesar do compromisso assumido com o
deputado federal Junji Abe e outros integrantes da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, Alves cedeu às pressões de movimentos indigenistas e adiou a instalação do
colegiado, inicialmente marcada para setembro (18/09), por tempo indeterminado.
(PPB-RR), a PEC 215/2000 recebeu pawww.junjiabe.com
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recer favorável do relator da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
colegiado aprovou o relatório em março úlda, aguardando a instalação da comissão
vação da PEC 215/2000 visa corrigir uma
grave distorção do atual sistema de demarcação de terras indígenas, homologado por decreto da presidente da República
com base em relatório da Funai – Fundação Nacional do Índio. “É um modelo autoritário e inaceitável num País democrático,
porque exclui totalmente do debate a participação de não-indígenas e até de outros
entes do Poder Público, como estados e
municípios”, apontou Junji.
janeiro a novembro/2013
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Atibaia

Produção Leiteira
Ao participar de audiência
sobre política de confiabilidade da cadeia produtiva do
leite, deputado cobra assistência técnica e atuação
conjunta de órgãos governamentais

A

cada caso de adulteração do leite
registrado no País, “quem paga
o pato é o produtor rural”, o elo
mais frágil da corrente e historicamente destratado pelo governo. Quem
critica é o deputado federal Junji Abe, ao
cobrar medidas efetivas e conjuntas dos
órgãos governamentais para “tornar real”
dutiva do leite.
As considerações de Junji foram feitas
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastedo presidente da Subleite – Subcomissão
Permanente do Leite, deputado Alceu Movoltadas à defesa agropecuária.
em setembro (17/09/13), foi a revisão do
Riispoa – Regulamento da Inspeção Indusmal, que já deveria ter sido publicado pelo
governo federal, mas “continua inexplicavelmente encruado”, como protestou Junji.
Há cerca de 1,2 milhão de famílias envolvidas com a cadeia produtiva do leite no
58

País. A produção deve chegar a 34 bilhões
de litros em 3013. “Apesar do potencial, o
tores, incluindo os agricultores familiares,
ao autorizar importações abusivas de itens
lácteos, como soro e leite em pó. E sem
controle de qualidade do que é oferecido
nunciou Junji.
Quanto aos registros de adulteração do
leite por parte de transportadores, Junji
pados, porém acabam sendo os maiores
prejudicados. “Brasileiros de total má-fé,
ao transportar o leite, estão fazendo falcatruas, só com o intuito de ganhar dinheiro.
Acaba prejudicando ainda mais os produtores, porque cai o consumo”, lamentou.
Tanto Junji quanto Moreira entendem que
o controle sanitário precisa ser assumido
pelo produtor, com o devido respaldo esnica e extensão rural para todos os produtores. Se a própria categoria conseguir
zelar pela qualidade, o setor leiteiro terá
avanços formidáveis.

Caso Friboi

Junji defende investigação e punições
Na Comissão de Agricultura, deputado apoia audiência pública para
apurar cartel comandado pela JBS-Friboi no mercado interno de carnes e
na exportação do produto

P

ara apurar detalhes da aquisição de

-

grupo JBS-Friboi, a Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária,

recebido não apenas o aval, mas também

aprovou, em reunião ordinária de setembro
pública. “É preciso investigar a fundo as
operações da Friboi que, agasalhada com
recursos públicos, comanda um cartel nefasto, adquirindo a maioria das pequenas
e médias empresas do setor para monopolizar o mercado interno de carnes e as
exportações do produto”, manifestou-se o
deputado federal Junji Abe.
ção de lideranças do setor agropecuário na
apuração dos fatos que envolvem o grupo JBS-Friboi, o maior conglomerado de
carne bovina do mundo, mais conhecido

o deputado e completou: “Precisamos
frear, imediatamente, o processo que se
choca com os interesses maiores do País
e coloca a economia brasileira na mira do
caos, assim como punir os responsáveis”.
A campanha promocional da Friboi conduz ao conceito que a marca quer impor:

e seus produtos no varejo. “É o dinheiro
público, oferecido à Friboi, a juros irrisórios, que permite ao grupo sair comprando
empresas para fechá-las”, criticou o deputado, assinalando prejuízos aos pequenos
e médios concorrentes que, assim como
sionais do agronegócio, enfrentam sérias

Ramos. A irritação de Junji é agravada
nanciamento do Bndes – Banco Nacional
no valor de R$ 7 bilhões, para levar adiante
sua estratégia de monopolizar o mercado.
www.junjiabe.com
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Pró-Chacareiros

Incra garante desapropriação
Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, realizada a
pedido de Junji, Ministério das Minas e Energia também descarta empecilhos para efetivação do processo

Rousseff (PT) para desapropriação da área de 514 hectares da
de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, será
dada pelo superintendente do Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma
blica, realizada em outubro (08/10/13)
pela Capadr – Comissão de Agricultura,
mento Rural da Casa, a pedido do deputado federal Junji Abe.
existe qualquer empecilho do Ministério
das Minas e Energia para a desapropriação, aguardada há mais de 20 anos. Sevimento Socioambiental na Mineração da
60

entre a proprietária das terras, Itaquareia
Indústria Extrativa de Minérios Ltda., a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Incra para
não ocorrer mais exploração mineral na
área da Chácara de Santo Ângelo. A mineração era um dos principais obstáculos
para a efetivação do processo em benefício das 414 famílias de agricultores que
atuam no local e são conhecidos como
chacareiros.
“Isso prova que não existe mais obstáculo
para a rápida solução de um impasse cruel
com míni produtores rurais, gente da agricultura familiar que enfrenta o temor diário
de ser despejada das terras onde vive e
planta para seu sustento e para abastecer
mais de 15% da Grande São Paulo com
hortaliças”, manifestou-se Junji, lamentando a demora do Incra na desapropriação e posterior repasse da área aos chacareiros, dentro do programa de reforma
agrária do governo federal.
mento Agrário, Pepe Vargas, e o presidente
do Incra, Carlos Guedes de Guedes, Monteiro admitiu a demora na desapropriação
da Fazenda Santo Ângelo. Contudo, assegurou que o governo federal está empenhado em concretizá-lo. Ele revelou que
44 famílias já foram assentadas ao lado do
perímetro das terras reivindicadas pelos
chacareiros. “Queremos que se torne um

Horticultura

Variedade é a palavra-chave, diz Junji
No Dia Mundial da Alimentação, deputado prega a diversificação tanto
no cardápio como no setor produtivo para elevar qualidade de vida dos
consumidores e melhorar resultados no campo

H

á 842 milhões de habitantes
passando fome no planeta. No
Brasil, 6% da população sofrem
de desnutrição, o que representa 12 milhões de pessoas. Em 2050, o
mundo terá 9,1 bilhões de moradores,
o que demanda um aumento de 70% na
produção de alimentos. Ao citar os dados
nização Mundial
para Agricultura
e Alimentação, o
deputado federal
Junji Abe elegeu a
palavra variedade
como chave, tanto para uma dieta
alimentar balanceada como para
trazer melhores resultados aos produtores, principalmente, os míni, pequenos e
agricultores familiares.
“No cotidiano, as pessoas precisam adquirir o hábito de consumir produtos variados, porque o organismo necessita de nutrientes vindos de diversas fontes para ser
saudável. No campo, o pequeno produtor
deve aproveitar, ao máximo, a área de que
dispõe, conciliando o plantio de diferentes
alimentos e até pequenas criações, desenvolvendo a chamada policultura”, detalhou
Junji, ao assinalar que, em ambos os cawww.junjiabe.com
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sultados, mas depende do conhecimento,
do acesso à informação”.
As considerações de Junji foram feitas
em outubro (16/10/13), durante evento
especial preparado pela Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Alimentação.
Presidente da Pró-Horti
– Frente Parlamentar
Segmento de Hortideputado evidenciou
a importância da instituição e de todas as
demais organizações
brasileiras que se dedicam à pesquisa,
“pilar número um” para o fortalecimento e
expansão da agricultura.
Segundo a médica nutróloga Clara Takaki
Brandão, no mundo inteiro, as famílias
mais ricas alimentam-se de modo totalmente equivocado e, portanto, desequilibrado. A situação contrasta com a registrada nos segmentos menos favorecidos
onde, com menos recursos, a alimentação
é de melhor qualidade. “A prática de hábitos alimentares saudáveis independe de
classe econômica”, sintetizou Junji.
janeiro a novembro/2013
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Trabalho Escravo

Junji apoia decisão da comissão mista
Deputado aponta que principal avanço é a definição de conceito de
trabalho escravo na atividade urbana e rural, como consta do relatório
apresentado à Frente Parlamentar da Agropecuária

A

escravo, tanto na atividade econômica urbana quanto na rural,
preenche a lacuna deixada no texto da PEC – Proposta de Emenda à Constituição 438/2001, do Senado, aprovada
pela Câmara, em segundo turno, no ano
passado. Quem avalia é o deputado federal
Junji Abe, ao observar que a “falta de clareza deixava prevalecer a subjetividade da
e empregadores.
para Consolidação da Legislação Federal e
tituição sobre a expropriação das propriedades rurais e urbanas onde seja comprovada a exploração do trabalho escravo
foi apresentado em outubro (15/10/13),
em reunião da FPA – Frente Parlamentar

o que faltava para evitar penalização injusta
do gerador de empregos, seja empresário
ou intermediário”, observou o deputado.
Junji lembrou que o texto original impunha
a perda da propriedade, sem considerar
casos de locação e nem normatizar cabalho da comissão mista gerou o projeto
que corrige as distorções causadas pelo
62

conceitos claros.
e urbanos de qualquer região, onde for
vo diretamente pelo proprietário, poderão
ser expropriados e destinados à reforma
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao dono
da área que foi condenado, em sentença
penal transitada em julgado, pela prática
ilegal constatada, e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.
“A prática odiosa da escravidão precisa
ser rebatida com todo vigor. Porém, com
clareza de conceitos para não multiplicar
injustiças com empregadores, eventualmente, vitimados pela subjetividade da
cuidados, creio que teremos um avanço
histórico nas relações sociais e no zelo
com os direitos humanos”, analisou Junji.

Orientação no campo

Junji festeja criação de órgão especializado
Crítico ferrenho da falta de assistência técnica e extensão rural, deputado tem grandes expectativas em relação à nova instituição pública,
aprovada pela Câmara e pelo Senado
do acesso às informações passa, obrigatoriamente, pela criação de um órgão público especializado em levar conhecimento
ao campo”, diagnosticou Junji, ao apontar
que, segundo o mesmo estudo, 86% de
toda renda agrícola daquele ano vieram das
cerca de 500 mil unidades produtivas dota-

A

ntes tarde do que nunca, o Brasil
dá “um passo efetivo para prover

chegou à Câmara, o parlamentar defende a
criação de um órgão público especializado.
padr – Comissão de Agricultura, Pecuária,

rural aos produtores, principalmente os míni, pequenos e médios, que
sofrem com a falta de orientações, de
acesso a inovações, novos métodos de
manejo e tecnologias”. A avaliação é do
presidente da Pró-Horti – Frente Parlamen-

A principal novidade no relatório é a atri-

Abe, ao festejar a aprovação pela Câmara
do projeto de Lei 5740/2013, do Executi-

técnica e a extensão rural e a pesquisa e
terá o objetivo de aumentar o número de
agricultores com acesso a tecnologias e,
consequentemente, à produtividade e à
renda. “Assim, o Brasil ganha condições de
corrigir falhas que afetam o cultivo, comprometem a produtividade e engolem o faturamento do pequeno produtor, por conta
de desperdícios, por exemplo, na aplicação
de corretivo de solo e fertilizantes”.

matéria foi aprovada pelo Senado e enviada para sanção presidencial em novembro.
mostram que o Brasil tinha 5,2 milhões de
propriedades rurais, mas apenas 983 mil
usavam alta tecnologia. “A democratização
www.junjiabe.com
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a extensão direcionada aos agricultores e
empreendedores familiares e aos médios
produtores rurais. “Ao contrário dos grandes, eles não dispõem de estrutura própria”, concordou Junji.
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Pronunciamento

Junji evoca elos fortes da cadeia produtiva
Em discurso na tribuna da Câmara, deputado clama pela atuação da
indústria, comércio e serviços, ligados ao agronegócio, em defesa dos
produtores rurais, base da sua atividade
que será dos milhares de trabalhadores das poderosas indústrias de
tratores, de fertilizantes, de máquinas agrícolas e tantas outras
ligadas ao agronegócio, se os agricultores
das grandes redes às pequenas quitandas
–, sem seu principal fornecedor? E o que
dizer dos serviços, como o setor de transportes, caso desapareça a carga elementar
de suas caçambas? As questões foram colocadas, na tribuna da Câmara, pelo deputado federal Junji Abe para evocar os elos
fortes da cadeia produtiva em defesa dos
produtores rurais.
Presidente da Pró-Horti – Frente Parlamense conhece por gente e com um histórico
de mais de 50 anos como líder agrícola,
Junji chamou a atenção dos demais atores
das cadeias produtivas do agronegócio. “Já
passou da hora de voltarem seus olhos e
“Na defesa dessa atividade tão importante para o País, o agronegócio, advindo da
agricultura de uma forma geral, não tem
tido a parceria dos outros setores que vivem em função dos produtores rurais”,
64

suas entidades representativas, para tentar
superar gigantescos obstáculos. Se vitoriosos, estenderão os benefícios a toda corrente produtiva. Se derrotados, ponderou o
deputado, os prejuízos serão não apenas
compartilhados como poderão ocasionar a
derrocada de um vasto leque de atividades
dependentes do homem do campo.
Em seu pronunciamento, em setembro
(12/09/13), Junji disse que ocupava a
tribuna para “em alto e bom som, fazer
com que, efetivamente, as partes que se
sustentam através do pequeno agricultor,
da agricultura familiar, do médio produtor
e do grande produtor venham socorrer o
setor na sua representatividade, diante de
uma sociedade que acaba, cada vez mais,
esquecendo suas raízes”.

Assistência Social

Emenda de Junji
beneficia entidade
de Mogi
Núcleo Aprendiz do Futuro é
contemplado com equipamentos
e mobiliário comprados com verba
de R$ 100 mil repassada pelo
governo do Estado a pedido do
deputado
Núcleo Aprendiz do Futuro, localizado em Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo, ganhou novos
espaços. Erguida em parceria
com a empresa Gerdau, a unidade foi dotada de equipamentos e mobiliário adquiridos com a verba de R$ 100 mil liberada
pelo governo estadual em acolhimento à
emenda de autoria do deputado federal
Junji Abe, apresentada em 2012.
Com os recursos repassados pela Secrecial, a entidade presidida por Maria Helena
rador, fornos a gás e micro-ondas, cafeteiras, bebedouro, cortador de frios, ventilador de parede, armários, estantes com
prateleiras, mesas, cadeiras, gaveteiros,
projetor multimídia, televisores, home theater, videogame, computadores, impressoras e suprimentos de informática, entre
outros itens para melhorar a infraestrutura
no atendimento a cerca de 260 crianças,
adolescentes e jovens carentes.
www.junjiabe.com
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Indicações de Junji, acolhidas pelo governo estadual, somam R$ 990 mil em

Paraíba – Mogi das Cruzes, Ferraz de
Vasconcelos, Poá, Arujá, Suzano, Biritiba Mirim, Bertioga, Caçapava e Potim.
As verbas também são provenientes da
Social para aquisições de veículos, equipamentos e mobiliários, de acordo com
as necessidades das organizações.
trópicas, antes da sua posse na Câmara
Federal. No início de 2011, ele se reuniu
com vereadores e dirigentes das organizações que prestam atendimento a crianças
e adolescentes, aos portadores de necessidades especiais, à Terceira Idade, moradores de rua, dependentes de substâncias
psicoativas, famílias carentes, pacientes
com diagnóstico de câncer, portadores de
méstica, entre outros segmentos sociais.
janeiro a novembro/2013
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Araçatuba

Junji destaca valor das tradições
Ao participar do 47º Bon Odori da Noroeste, em Araçatuba, Junji presta homenagens e fala sobre a importância de difundir a cultura e os
valores morais
completa, juntamente com a educação,
para que crianças e adolescentes não sejam alvos fáceis do mundo das drogas e

deputado federal Junji Abe partieste, realizado na cidade paulista
de Araçatuba. Ao discursar para
o público de cerca de 10 mil visitantes,
ele destacou a importância de se preservar tradições, difundir a cultura japonesa,
cultivar valores morais e fortalecer a família
como “célula-mãe da sociedade”.
Promovido pela Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste
(que reúne entidades culturais de 30 municípios da Região) e pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, o evento
cresce a cada ano, com mais visitantes interessados em conferir a tradicional dança
folclórica da cultura japonesa, o chamado

além do envolvimento com a religião, seja
ela qual for. É preciso ter esta formação
66

suas principais batalhas na Câmara, a implantação do período integral nas escolas.
A proposta visa garantir que os alunos tenham ensino de melhor qualidade e, fora
do horário das aulas, desenvolvam atividades socioculturais e esportivas.
ga o evento em função da sua localização
estratégica – bem no coração da Região
Noroeste do Estado de São Paulo – e por
desfrutar de grande importância econômiimportantes festivais do Japão, em que se
celebram as almas dos antepassados. Prenos esquecermos das raízes, dos guerreiros de nossas famílias, da educação e dos
princípios morais que recebemos”, discursou Junji, em agosto (31/08/13).
Em atendimento às solicitações das entidades culturais nipo-brasileiras da Noroeste,
Junji homenageou, em nome da Câmara
cido prestígio, por relevantes serviços
prestados à comunidade de Araçatuba e à
de Mérito e Gratidão: Kiyo Nô, Mitsuo Motoyama e Kazoshi Shiraishi.

Cultura e Tradição

Junji prestigia evento em Sorocaba
Por iniciativa do deputado, governo estadual libera ajuda financeira para
a 3ª Festa do Japão, realizada pela Ucens, neste final de semana, com
público superior a 20 mil visitantes

U

ma importante celebração da
comunidade nipo-brasileira movi-

público superior a 20 mil visitantes em dois dias de evento. Trata-se da 3ª
ceira obtida pelo deputado federal Junji Abe
junto ao governo estadual. Ao prestigiar as
atividades em outubro (20/10/13), o parlamentar informou
a liberação de R$
60 mil, provenientes da Secretaria
de Estado da Cultura, à entidade
organizadora para
custear parte da
infraestrutura da
festividade
que
consta do calendário turístico municipal.
Yoshio Haneda, presidente da Ucens –
União Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de
Sorocaba, responsável pela organização da
festa, fez um agradecimento público ao deputado pela contribuição. “É uma enorme
satisfação contar com o apoio de um político como Junji Abe que reconhece nossos
esforços para preservar tradições e difundir
a cultura japonesa”, manifestou-se, ao lado
da esposa, Maria Helena.
www.junjiabe.com
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Ao falar para o público do evento, Junji
registrou que os agradecimentos devem
ser direcionados ao governador Geraldo
carinho especial pela comunidade nikkei
de Sorocaba”, pontuou, ao lembrar que,
pelo segundo ano consecutivo, o Estado
atendeu sua solicitação, concedendo ajuda
tado parabenizou os organizadores de mais
uma edição da
Festa do Japão e pediu
que continuem
“exercitando a
cidadania multicultural para a
grandeza desta
Pátria”.
A destinação de
recursos é importante para custear parte
da infraestrutura necessária aos eventos,
lucrativos, que dependem de patrocínios e
contribuições da sociedade, como observou Junji, ao assinalar a importância da
celebração para a difusão cultural e preservação das tradições nipônicas, além
de proporcionar opções saudáveis de lazer
para a população em geral, sempre valorizando a unidade familiar.
janeiro a novembro/2013
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Brasil-China

Junji busca investidores para Mogi
Deputado e prefeito planejam viajar para República Popular da China,
em maio próximo, para apresentar oficialmente Mogi das Cruzes, visando
novos empreendimentos na Cidade
deputado federal Junji Abe e o
prefeito de Mogi das Cruzes,
embarcar para a China, em maio
próximo, para uma viagem de estudos,
fortalecimento de relações comerciais e de
dade, localizada na Grande São Paulo, visando estimular investimentos do governo
e da iniciativa privada chineses no território
mogiano”, anunciou o parlamentar, em setembro (25/09/2013), durante comemoração do 64º aniversário de proclamação da
República Popular da China.
Vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, Junji lembrou que 2014 marcará
ticas estabelecidas entre os dois países.
A notícia da viagem foi festejada pelo embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang.
Animado com a ideia, ele colocou-se à
disposição para ajudar no que for necescom o novo Cônsul da República Popular
da China em São Paulo, Chen Xi, para o
planejamento do roteiro.
“Queremos mostrar as potencialidades de
Mogi das Cruzes, situada no eixo Rio-São
Paulo, os dois maiores polos de negócios
do Brasil, servida por importantes rodo68

vias, com fácil acesso ao litoral e a outros
centros empresariais, dotada de Terminal
Intermodal (ferroviário e rodoviário), e

técnicas, entre outros atrativos, que gaabrigar os mais diversos tipos de empreendimentos”, sintetizou Junji.
Ex-prefeito de Mogi (2001-2008), Junji
que renderam importantes investimentos,
como a implantação do Laboratório Municipal de Análises Clínicas e a expansão de
fábricas japonesas instaladas na Cidade. A
deverá reunir um reduzido grupo de autoridades. Hoje, a China é a nação que mais
investe no Brasil, como assinalou Junji.

Cartel de Combustíveis

Junji defende fiscalização eficiente
Audiência para tratar da suspeita de formação de cartel e composição
de preços de combustíveis confirma necessidade de atuação incisiva dos
órgãos fiscalizadores
enquanto a menos de 60 quilômetros de
lá, em Porto Nacional, a mesma gasolina

A

necessidade de rigor, agilidade e
Cade – Conselho Administrativo

tural e Biocombustíveis para combater a
formação de cartel e composição de pre-

discutir o tema. A avaliação é do deputado
federal Junji Abe que participou do debate e
considerou “muito frágeis” os argumentos
das autoridades presentes no sentido de
garantir a devida proteção ao consumidor.
A discussão do assunto foi motivada por
denúncias de consumidores do Tocantins
quanto às discrepâncias de preço entre
postos de combustíveis da capital e de
outras cidades do estado. “A gasolina em
Palmas é vendida entre R$ 3,02 e R$ 3,12,
www.junjiabe.com
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Em Goiânia, uma recente decisão judicial
determinou que os postos de combustíveis
do município se abstivessem de praticar
preços uniformes.
carregados de monitorar a atuação dos
atores da cadeia produtiva de combustíveis, consumidores de todos os estados
estão sob o risco de práticas econômicas
verno tem sido “lento e brando” nas apurações. Tanto, completou, que houve necessidade de intervenção da Justiça para
conter a cartelização em Goiânia.
A venda de combustível, em pontos diferentes da cidade, com preços similares não
cartel, o que dependeria da comprovação
de um acordo entre os proprietários de postos para a prática. Esta foi argumentação do
dra, e do coordenador-geral do Cade, Ravvi
Augusto Madruga. A posição, exposta na
vada de críticas dos parlamentares que cobraram apuração profunda das denúncias.
janeiro a novembro/2013
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Multa sobre FGTS

Junji quer fim da cobrança extra
Deputado discorda do argumento de que cobrança deve financiar o
Programa Minha Casa Minha Vida por entender que o governo dispõe de
outros mecanismos, sem onerar setores produtivos
por decisões judiciais sobre perdas dos
trabalhadores decorrentes dos Planos Verão e Color 1, em 1989 e 1990.
“Por ser uma medida emergencial, deveria ter sido extinta quando o reequilíbrio
do fundo foi alcançado, em junho do ano

A

extinção da multa adicional de
10% sobre o saldo do FGTS –
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, paga à União, no caso de
demissão sem justa causa é uma questão
de justiça com os setores produtivos, saga ao bolso do trabalhador e serve apenas
inchar a já pesada carga tributária nacional.
A avaliação é do deputado federal Junji
Abe. Ele defendeu, mas não teve sucesso
na derrubada do veto total ao PLP – Projeto de Lei Complementar 200/2012.
Aprovado nas duas casas, o PLP
200/2012 foi integralmente vetado pela

o Minha Casa, Minha Vida, além de servir para evitar o aumento de demissões.
2001 com o propósito de cobrir um rombo
bilionário nas contas do FGTS, causado
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do Conselho Curador do FGTS. Porém, a
cobrança perdurou em prejuízo dos setores produtivos, principalmente dos micro
e pequenos empreendedores do Brasil”,
observou Junji.
da do veto presidencial. Na visão de Junji,
o governo deve buscar no enxugamento de
gastos públicos o dinheiro de que precisa para investir no programa Minha Casa,
Minha Vida. “Não pode jogar mais este encargo nas costas dos setores produtivos.
quenos empreendedores”, manifestou-se.
Para garantir a destinação da multa do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
para o programa Minha Casa, Minha Vida,
o governo enviou outro projeto à Câmara
convicta em lutar pela extinção da multa
adicional de 10% sobre o saldo do FGTS,
no caso de demissão sem justa causa.

Evolução social

Educação e esportes andam juntos, diz Junji
Na abertura do Campeonato Paulista Aspirante de Judô, em diversas
categorias, deputado fala da importância de fortalecer atividades esportivas no ambiente escolar para formar cidadãos

A

s autoridades constituídas do Brasil nunca vincularam educação e
esporte. Tanto é verdade que, com
raras exceções, os prédios escolares da rede pública jamais foram projetados
com espaço apropriado às práticas espor-

ção Paulista de Judô, em conjunto com a
Confederação Brasileira de Judô.
Países como Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha e China, entre outros, onde
as práticas esportivas recebem merecida
importância, conquistam resultados excepcionais no esporte competitivo. “Todos

das políticas públicas o aperfeiçoamento
de Educação Física. Estas considerações
são do deputado federal Junji Abe que degestão dos governantes para inserir as atividades esportivas no contexto do ensino, já
a partir da pré-escola.
um dos grandes problemas: a crescente inserção de crianças e adolescentes

nos alunos o senso de responsabilidade,
disciplina, organização, o valor da superação, a solidariedade e o companheirismo
que são vitais para desenvolver o espírito
turos adultos”, detalhou sob os aplausos
do público que lotou o Ginásio Municipal
de Esportes Professor Hugo Ramos, de
Mogi das Cruzes, em outubro (05/10/13),
para prestigiar a abertura do Campeonato
Paulista Aspirante, promovido pela Federawww.junjiabe.com
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e educação”. Junji citou que as escolas
possuem amplos espaços para atividades
esportivas e as instituições realizam disputados campeonatos estudantis, de onde
dos atletas lhes garante bolsas de estudos
para escolher uma universidade.
mogiana, entre 2001 e 2008, marcou o
início de um novo conceito tanto para a
efetiva inserção do esporte no ambiente
escolar, com prédios adequados, quanto
para o crescimento do potencial esportivo
da Cidade, em competições como os Jogos Regionais.

janeiro a novembro/2013
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Brasil-Japão

Grupo homenageia Nikkey Shimbun
Por iniciativa de Junji, colegiado concede Diploma de Honra ao Mérito ao
jornal da comunidade nipo-brasileira, com sede em São Paulo, que completa 15 anos de fundação em 7 de outubro

A

colhendo sugestão do deputado
federal Junji Abe, o Grupo Parlamentar Brasil-Japão rendeu
homenagem aos 15 anos de fundação do Nikkey Shimbun, com sede em
de Honra ao Mérito ao jornal, um dos mais
tradicionais veículos de comunicação dirigido à comunidade nipo-brasileira e presidido
por Raul Takaki.
Para conquistar o respaldo dos integrantes
do grupo, Junji iniciou a sensibilização pela
presidente do colegiado, deputada Keiko
suma importância, porque o jornal cumpre
sua responsabilidade de informar imigrantes japoneses e seus descendentes sobre
72

todos os assuntos de ordem técnica, cultural, agrária, econômica e social, além de
manter a imparcialidade nas questões de
natureza política”, argumentou o parlamentar e vice-presidente do grupo, que teve sua
sugestão imediatamente acolhida.
deu a honraria no dia 7 de outubro, quando
o Nikkey Shinbum completou 15 anos de
nobre do Bunkyo – Sociedade Brasileira
cial. Além de Junji e Keiko, participaram da
reunião, onde a homenagem foi aprovada,
os deputados que integram o Grupo Brasil-

Reconhecimento

Junji homenageia
ícone do sumô
Em celebração aos idosos,
promovida pela Associação
Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista,
deputado entrega Diploma
de Mérito e Gratidão a
Masatoshi Akagi

A

va Nikkei de São Miguel Paulista,
na Grande São Paulo, realizou
pela 54ª vez consecutiva o Keirou-Engueikai, uma celebração à Terceira
Idade para honrar as pessoas com mais
ria ser mais apropriado para a homenagem prestada pelo deputado federal Junji
Abe a Masatoshi Akagi, 82 anos, “quase
entidades da comunidade nipo-brasileira
e um ícone do sumô no Brasil”, como deCom um vasto histórico de atividades ligadas ao sumo, Akagi dirigiu as principais
agremiações do esporte no País e fora
dele. Em 1997, por exemplo, comandou
a delegação nacional no 6º Campeonato
Mundial de Sumô, tendo sido presidente da Federação Brasileira de Sumô, da
Federação Sul-Americana de Sumô e da
Federação Internacional de Sumô, entre
outros cargos na diretoria de entidades
www.junjiabe.com
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desta modalidade esportiva.
preservar e difundir o sumô, esporte milenar do Japão, associados aos esforços
para estimular a integração, o progresso
e o fortalecimento não só da comunidade
brasileira, mas de toda sociedade, fazem
do cidadão benemérito um exemplo a ser
seguido pelas gerações atual e futura”,
ma de Mérito e Gratidão da Câmara dos
Realizado em setembro (08/09/13), o
evento da associação também marcou
trito de São Miguel Paulista, Zona Leste
foram agraciados com apresentações
artísticas típicas da cultura japonesa,
tradicionais japoneses) e teatro, além de
saborosos pratos da culinária nipônica,
como sashimi, sushi, oniguiri, missoshiro
e outras delícias.
janeiro a novembro/2013
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Mobilidade Urbana nas Capitais

Junji defende mais metrôs, com tarifa menor
Segundo o deputado, governantes têm de investir com eficiência no
setor metroviário e baixar tarifas para estimular cidadãos a preferirem o
transporte coletivo em vez do individual

A

evolução da mobilidade urbana
nas regiões metropolitanas depende da vontade política dos
governantes de investirem, com

metrôs, associada à redução das tarifas.
A opinião é do deputado federal Junji Abe
que participou, em setembro (25/09/13),

para debater a infraestrutura de transportes nas capitais brasileiras.
ferrovias, Junji entende que não há como
pensar em desenvolvimento sustentável
das grandes cidades sem cuidar da infraestrutura de transportes, com prioridade
multiplicar ciclovias. “Um sistema bem
arquitetado de trens e metrôs, com tarifas
acessíveis, dotado de conforto, pontualiça é vital para diminuir o caos instalado no
trânsito das metrópoles”.
No debate, houve consenso de que a falta
os municípios e que os gargalos não serão
resolvidos com a conclusão dos projetos
criados para as cidades-sede da Copa de
2014. Igualmente, os parlamentares acredi74

para sediar o evento.
Na opinião de Junji, o governo brasileiro tarda na adoção de medidas para melhorar a
mobilidade urbana, equacionando a oferta
ções para o aumento do uso de bicicletas.
brasileiras sinalizam para o agravamento do
caos no trânsito e da crescente perda da
qualidade de vida, em função do descaso
com a mobilidade urbana. “Não basta garantir o direito de ir e vir. É preciso oferecer
agilidade, praticidade, preço justo e conforto no deslocamento de um ponto a outro
para todos os segmentos sociais, incluindo

Política

Comissão aprova PEC contra ‘promessões’
Membro do colegiado, Junji diz que texto aprovado obriga governantes a
estabelecerem plano de metas com base nos compromissos de campanha eleitoral. Falta aval do Plenário
Plenário da Câmara apreciará,
aprovado pela comissão especial
que analisou a PEC – Proposta
de Emenda à Constituição (10/2011) da

estaduais e municipais, assim como do
e cumprir um plano
de metas estabelecido com base nas
respectivas promessas de campanha.
“Esta
importante
medida chega para
moralizar as campanhas eleitorais, acabando com os chamados ‘promessões’”,
manifestou-se o deputado federal Junji
Abe que integra o colegiado.
tas deverá ser encaminhado ao respectivo
Legislativo em até 120 após a posse. Precisará conter diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores
Executivos também terão de fazer divulgação ampla dos relatórios quadrimestrais
de desempenho da execução do programa, até 30 de abril, 31 de agosto e 31 de
www.junjiabe.com

|

dezembro de cada ano.
nava perda de mandato para o governante
que não cumprisse o plano de metas. Entretanto, observou Junji, a previsão de penalidade poderá retornar ao texto por meio
de emenda, na votação em Plenário. “A
proposta deve trazer punições para quem
transforma sua campanha eleitoral em tenda
dos milagres para
ludibriar a população”.
No caso de gestão
municipal,
o plano deve
abranger ainda
aspectos como
prevenção
e
combate às inundações, mobilidade urbana, assim como acesso à moradia digna
e saneamento básico. Prefeitos de municípios com população inferior a 20 mil habitantes poderão apresentar plano de metas
resumido.
“Creio que a medida propicia o já tardio
candidatos passam a se comprometer
com aquilo que, efetivamente, poderão

precisão as promessas e se tornar mais
consciente do seu voto”, declarou Junji.
janeiro a novembro/2013
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PEC das MPs

Emenda resgata figura da comissão mista
Alteração proposta por Junji, em conjunto com Onofre Agostini, visa análise aprofundada das medidas provisórias por colegiados de deputados e
senadores, antes da votação em Plenário
mista (de deputados e senadores) que analisará mérito e admissibilidade da MP, tendo
45 dias, contados da edição da medida provisória, para concluir os trabalhos.
Se a comissão admitir a MP, a Câmara teria
apenas 35 dias – e não 80, como prega a
PEC –, contados do recebimento do relatório da comissão mista para votar o parecer,

U

ma emenda substitutiva (EMC
02/2013) dos deputados Junji

gura da comissão mista na PEC – Proposta
de Emenda à Constituição (70/2011), que
ção das medidas provisórias pelo Congresso. “Queremos que o colegiado, de deputados e senadores, seja o responsável pela
análise do mérito e das disposições constitucionais de cada matéria”, resumiu Junji,
membro da comissão especial responsável
pela análise da PEC na Câmara.
mista, deixando a apreciação dos pressupostos constitucionais a critério das Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania de cada Casa no Congresso, e a análise
do mérito ao Plenário da Câmara e do Senado. A emenda de Junji e Agostini substitui
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30 dias para votação no Senado e, depois,
mais 10 dias seriam dados aos deputados
para o caso de o texto ter sido alterado pelos senadores.

em até 25 dias e do Senado Federal em até
20 dias, a medida provisória entra em revotada, a pauta da respectiva Casa, com
exceção das deliberações legislativas que
tenham prazo constitucional determinado.
Ambos concordam com os demais dispositivos da PEC 70, como a proibição
de reedição, na mesma sessão legislativa,
de matéria constante de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha
perdido efeito por prazo estourado. Igualmente, defendem que a MP e o projeto de
Lei de conversão terão de versar sobre um
único objeto e não poderão ser emendados no Congresso com matéria estranha a

Transparência

Junji festeja aprovação do voto aberto
Deputado diz que com sete anos de atraso, Câmara e Senado acolhem
proposta para determinar fim do voto secreto nas sessões de cassação
de mandato e análise de vetos presidenciais
deputado federal Junji Abe comemorou, em novembro (26/11/13),
a aprovação, em segundo turno,
da PEC – Proposta de Emenda à
Constituição que acaba com o voto secreto nas sessões de cassação de mandato
parlamentar e de análise de vetos presie passará a vigorar após a publicação.
Na votação, os senadores mantiveram a
votação secreta para eleição de membros
indicações de autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República.
Além de ministros do STF e procurador-geral
da República, o chefe do Executivo também
reguladoras. Antes de serem empossados,
porém, os indicados precisam passar por
sabatina dos senadores e serem aprovados
em plenário durante votação secreta.
A abertura dos votos para cassação e
vetos valerá apenas para Câmara, Senado e sessões conjuntas do Congresso.

anos de atraso para aprovar a PEC do Voto
dos parlamentares. Foi preciso a impensável manutenção do mandato de um deputado presidiário para que as duas Casas
agilizassem o processo”, manifestou-se
Junji, referindo-se à decisão da Câmara,
tomada de modo secreto, que absolveu
bunal Federal a 13 anos de prisão por crime de peculato e formação de quadrilha.
Segundo o deputado, casos como o de
instância da Justiça, deveriam implicar
a perda automática de mandato. Como
a Constituição deixa margem para interpretação dúbia, completou ele, a votação
aberta torna-se essencial. “Não haveria
absolvição se os parlamentares não estivessem protegidos pelo voto secreto”.

também para assembleias legislativas dos
estados e câmaras municipais, mas esse
trecho foi excluído pelos senadores.
“Considerando que a votação em primeiro
turno ocorreu em 2006, amargamos sete
www.junjiabe.com
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Flores e Plantas Ornamentais

Junji destaca ações contra burocracia
Na abertura da 22ª ExpoAflord, deputado que obteve recursos do Estado
em benefício do evento fala de avanços na simplificação de cadastro e
do seu projeto pela isenção do registro para o segmento
fortalecimento da cadeia produtitais é um dos principais méritos
Arujá, na Grande São Paulo, segundo
análise do deputado federal Junji Abe. Ao
lembrar o intenso crescimento do evento, o parlamentar lembrou que a iniciativa
te mudança proposta por ele, por meio
de projeto de Lei
(4937/2013): a dispensa dos cultivares
ornamentais de domínio público da
obrigatoriedade de
inscrição no RNC –
Registro Nacional de
Cultivares do Mapa –
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
“A obrigatoriedade de cadastro no RNC é

variedades no Brasil, prejudicando os produtores que investem em pesquisa para
viabilizar inovações”, protestou Junji, justinão deveriam passar pelos mesmos critérios de insumos e produtos alimentícios.
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Enquanto o projeto de Lei tramita na Câmara, Junji conseguiu do Mapa uma medida paliativa para amenizar os problemas
parlamentar, o ministro Antônio Andrade
plantas ornamentais no RNC. A batalha do
deputado por um procedimento ágil para
inserção de novos
cultivares do setor
no mercado já havia
conquistado o apoio
da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva
de Flores e PlanMapa.
Junji também foi o
responsável pela emenda, atendida pelo
governo estadual, que viabilizou o repasse

dio da Secretaria Estadual do Turismo. Em
nome de todos os produtores, o presidente
da entidade, Edson Tamada, e o prefeito de
Arujá, Abel Larini (PR), manifestaram gratidão ao trabalho do deputado.

Turismo e Integração

Noite japonesa movimenta Mairinque
Em discurso, Junji destaca interação entre os povos, demonstrada pelo
grande público presente ao evento na Cidade, beneficiada com emenda
do deputado para infraestrutura turística

A

comunidade nipo-brasileira no
Brasil registra atualmente cerca
de 1,5 milhão de pessoas. No Japão, vivem de 250 mil a 300 mil
brasileiros, descendentes de japoneses. “É
mais uma amostra da amizade secular que
nos mostra o quanto ainda podemos avançar juntos”, destacou o deputado federal
Junji Abe, em outubro (05/10/13), durante
a IX Noite Japonesa de Mairinque, na região de Sorocaba, evento que celebrou os
105 anos da Imigração Japonesa no País.
Recepcionado como convidado de honra,
Junji recebeu fartos manifestos de gratidão por ter contemplado Mairinque, com
uma emenda parlamentar de sua autoria.
ano, o pedido teve acolhida presidencial. A
liberação de R$ 139 mil pelo Ministério do
Turismo visa à implantação de sinalização
turística da Cidade. A Prefeitura desenvolve os procedimentos administrativos
para cadastrar a proposta no Programa de
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, pertencente à pasta.
Promovido na Praça da Matriz, pela Associação Cultural de Mairinque, o evento tem
a colaboração “dedicada e entusiasta” de
todos os membros da diretoria e de dezenas de voluntários. Junji destacou o papel
www.junjiabe.com
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nhoras (Fujin Kai), no preparo de comidas
3 mil visitantes se deliciaram com sushi,
sashimi, guioza, harumaki, udon, tempura,
yakissoba e outras iguarias orientais.
As mostras culturais também caíram no
agrado do público que teve a oportunidade
de conferir múltiplas manifestações artísticas japonesas, como teatro, canto, música
e dança, além de artes plásticas. “A cultura
japonesa, tão valiosa para nossa sociedade, desenvolve-se forte e contínua graças
ao trabalho de líderes da comunidade nipo
dente da Associação Cultural, e o vereador
Kioshi Hirakawa (PTB). Eles simbolizam,
ao lado dos ilustres membros da comunidade nikkey, os esforços pela manutenção
das tradições e difusão da cultura e dos
valores nipônicos”, elogiou Junji.
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Mogi das Cruzes

Marcha para Jesus tem ajuda do Estado
Junji consegue R$ 60 mil do governo estadual para realização do evento
que faz parte do calendário oficial da Cidade e reúne mais de 50 mil fieis
na passeata em louvor a Jesus Cristo

A

exemplo do que ocorreu no ano
passado, a edição 2013 da Marcha para Jesus, em Mogi das
Cruzes, na Grande São Paulo,

porque o governo estadual atendeu pedi-

recursos foram repassados pela Secretaria de Estado do
Turismo à Prefeitura Municipal, que
se encarregou de
custear, até o limite
disponível, as necessidades apontadas pelo Copomc
–
Conselho de

expressou gratidão ao empenho de Junji
manifestação.
“Independente da crença, a população precisa, cada vez mais, resgatar a unidade familiar e a fé. É o único meio de estimular a
paz e abrir a perspectiva de dias melhores”,
pontuou Junji, ao destacar a importância
da Marcha para cultivar a religiosidade
entre as pessoas. Segundo o deputado, a
destinação de recursos é importante para cobrir
parte dos custos
com a infraestrutura do evento,
realizado
sem

entidade responsável pela organização da
paldo da Câmara Municipal.

que depende de
patrocínio e de contribuições da sociedade.
Em seu discurso, o presidente do Copomc,
pastor José Miraídes Penha, relembrou que
Junji foi o responsável pela inclusão da

do Estado e de Mogi das Cruzes, a Marcha
para Jesus reúne público superior a 50 mil
vor a Jesus Cristo. Coordenador do evento

Cidade, quando exercia o cargo de prefeito
de Mogi das Cruzes. Segundo o deputado,
a iniciativa surgiu da necessidade de valorizar as legítimas manifestações populares

a 10ª edição da Marcha para Jesus, rea-

religiões são importantes porque pregam o
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Queluz

Emenda de Junji beneficia agronegócio
Deputado participa, na manhã deste sábado, da entrega de tratores e
implementos agrícolas adquiridos com verba de R$ 200 mil conseguida
por ele junto ao governo federal
a capacidade de atender míni e pequenos
produtores, assim como agricultores familiares, que não dispõem de maquinário
para práticas como o preparo mecanizado
da área para plantio, conservação de solo,
construções e reformas de pastagens, entre
outras”, detalhou o parlamentar.
A melhoria da infraestrutura de pequenas
propriedades, acrescentou Junji, traz vantagens diretas para os produtores, como

A

liberação de R$ 200 mil provenientes de emenda do deputado
luz, no Vale do Paraíba, com tratores e implementos agrícolas que reforçarão
a patrulha rural na Cidade. A verba, requisitada pelo parlamentar a pedido do vereador
çamentária da União referente ao ano passado, por meio do Programa de Apoio ao
Ministério da Agricultura. Igual fonte deverá
contemplar outras cidades para onde Junji

equipamentos também serão empregados
na recuperação e manutenção de vicinais.
“São as estradas rurais que dão acesso
às propriedades e permitem o escoamento da produção agropecuária”, explicou o
deputado. Ele observou que as emendas
municípios onde o setor responde pela
base da economia.
Em Queluz, o agronegócio representa
grande parte de toda riqueza gerada na Cidade. Embora os serviços nas vias rurais
tenham baixo custo, analisou o deputado,

fortalecimento do agronegócio.
emenda, a Prefeitura de Queluz adquiriu dois
tratores agrícolas, dois arados, uma roçadeira e uma colhedora de forragem. “Com estes equipamentos, a administração fortalece
a patrulha rural, ampliando expressivamente
www.junjiabe.com
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estado por causa da reduzida arrecadação.
estradas rurais para acesso à área urbana
e, principalmente, aos equipamentos de
saúde e educação.
janeiro a novembro/2013
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Tecnólogo em Agronegócio

Junji quer ampliar oportunidades de trabalho
Deputado pede ao ministro da Agricultura, Antônio Andrade, inclusão do
tecnólogo em Agronegócio entre profissões habilitadas a participar de
concursos da Pasta e órgãos vinculados

P

ara garantir aos tecnólogos em
Agronegócio a oportunidade de
nistério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e nos órgãos a ele vinculados, o deputado federal Junji Abe
apresentou ao ministro Antônio Andrade
uma indicação (4944/2013), solicitando a
inclusão da atividade entre as ocupações
habilitadas para participarem de concursos públicos realizados por instituições
governamentais, de todas as esferas, ligadas ao setor agrícola.
dro funcional de órgãos públicos ligados
perior, que se enquadra perfeitamente na
área de tecnologias relacionadas à produção animal, vegetal, aquícola e pesqueira”,
argumentou Junji, ao assinalar o crescente
número de tecnólogos em Agronegócio,
graduados em instituições públicas e privadas do País inteiro.
Segundo Junji, o curso de Tecnologia em
Agronegócio é ministrado, inclusive, por
unidades do governo federal. No Estado de
graduados pelas Fatecs – Faculdades de
viabiliza “soluções tecnológicas competitivas para o desenvolvimento de negócios
82

nas agropecuária, a partir do domínio de
processos de gestão das cadeias produtivas do setor”.
Junji observou que também é responsabilidade do tecnólogo em Agronegócio
prospectar novos mercados, analisar a
viabilidade econômica de projetos e identi-

logística e comercialização dos produtos
do agronegócio”, descreveu, ponderando
novas tecnologias do setor rural, à quali-

visando à otimização da produção e o uso
racional de recursos naturais.

Registro Nacional de Cultivares

Ministro simplifica cadastro para floricultores
Por iniciativa de Junji, titular da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Antônio Andrade, autoriza instrução normativa que facilita inscrição de
flores e plantas no RNC

A

colhendo apelo deputado federal
Junji Abe, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, determinou a sim-

no RNC – Registro Nacional de Cultivares

Iniciado por Junji em fevereiro último, o
processo estabelece um novo formulário

apenas informações essenciais sobre o
cultivar, eliminando, por exemplo, os demorados e onerosos testes de adaptabilidade”, resumiu o deputado.
Junji propôs e teve atendida a iniciativa de
plantas ornamentais na elaboração do novo
formulário. Para subsidiar a equipe técnica
www.junjiabe.com

|

do ministério, explicou o parlamentar, os
presidentes da Cooperativa Agropecuária
Holambra, Theodorus Breg, e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e
cultura, Silvia van Rooijen, apresentaram sude registro dos cultivares do segmento.
“É um mecanismo paliativo para aliviar
tramita na Câmara e não recebe aprovação para virar lei”, explicou Junji, autor do
projeto de Lei (4937/2013) que isenta o
segmento da obrigatoriedade de registro.
que a inscrição seja consolidada. Como
decoração, argumentou o deputado, não
deveriam ser submetidos aos mesmos critérios de insumos e alimentos.
janeiro a novembro/2013

83

Pró-Horti: Ano 2

Junji traz balanço e aponta desafios
No 2º aniversário da Frente em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, deputado diz que ampliar consumo de hortaliças e frutas no
País é uma das metas a serem atingidas

I

ncrementar o consumo de hortaliças e
frutas para desenvolver na população o
hábito da alimentação saudável, capaz
de prevenir doenças, é um dos grandes

pelos grupos em prol das cadeias produtivas envolvidas.
Para o público de aproximadamente uma
centena de lideranças de órgãos públicos
e entidades vinculadas ao segmento de

lado da implantação de políticas públicas
extensão rural, acesso ao crédito e adequação das centrais de abastecimento.
A avaliação foi feita pelo deputado federal Junji Abe,
em
agosto
(28/08/13),
durante a solenidade em comemoração ao
segundo ano
da
Pró-Horti
– Frente Parladida por ele.
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil,
em Brasília, foi realizado em conjunto
com as reuniões das Câmaras Setoriais de
ças do Mapa – Ministério da Agricultura,
agregar e divulgar informações referentes
ao trabalho desenvolvido pela Pró-Horti e
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Pró-Horti disse que o brasileiro consome
apenas 132 gramas de hortaliças e frutas
por dia. “É preciso triplicar o consumo no
País para atingir o nível recomendado pela
Mundial da Saúde), que é de 400
gramas diários por
pessoa”, observou
Junji.
Com o auxílio de
um projetor, Junji
mostrou a diversidade, importância
principais produtos englobados pela Pró
-Horti. Inédita no Parlamento, a frente agrega mais de 230 congressistas – entre deputados e senadores – solidários ao apelo
pela implantação de políticas públicas voltadas ao segmento de verduras, legumes,
tubérculos, bulbos, frutas, champignon,
mel e derivados, aves e ovos, pecuária de
leite. Ele também elencou, numa cartilha,
os trabalhos de destaque do colegiado ao

Pró-Horti: Ano 2

Autoridades
destacam atuação
Lideranças agrícolas dizem que
Pró-Horti desempenha a representação que faltava ao setor no
Congresso Nacional

C

omo representante do ministro da
Agricultura, Antônio Andrade, o
secretário de Política Agrícola do
mou a disposição da pasta em colaborar
tanto quanto possível com os trabalhos da
pulverizado no País e importante para o
CNA, Fábio de Salles Meirelles Filho, disse ser “uma honra” poder acompanhar a
frente, desde sua formação, em julho de
2011. “Agradecemos o deputado Junji Abe
por tudo que tem feito pelo agronegócio
nacional”, manifestou-ele que também
representou, na solenidade, o pai, Fábio
de Salles Meirelles, que preside a Faesp/
Senar-SP – Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São Paulo/Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural.
Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de
no Congresso”, em função do comprometimento do deputado com as causas do agronegócio e do cooperativismo. Ele conclamou os integrantes das cadeias produtivas
www.junjiabe.com
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envolvidas pela Pró-Horti a fortalecerem as
ações para assegurarem sua representatividade no Parlamento. “É preciso manter e
reforçar essa cola invisível, que se chama
capital social, entre pessoas e entidades”.
A soma entre a organização do setor e o
empenho de Junji, por meio da Pró-Horti,
-

ornamentais no RNC – Registro Nacional
de Cultivares do ministério, como apontou
a presidente da Câmara Setorial da Cadeia
do Mapa, Silvia Van Roijen.
meses de 2013, o Mapa liberou mais que
o dobro de inscrições em relação ao total registrado no ano passado, de acordo
com Silvia. Junji trabalha pela eliminação
aprovação de um projeto de Lei de autoria
plantas ornamentais de domínio público da
obrigatoriedade de inscrição no RNC.
janeiro a novembro/2013
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Assistência Social

Lar Santo Antônio recebe benefícios
Veículo, geladeira industrial, lava-louças e freezer são adquiridos com
verba de R$ 50 mil repassada pelo Estado, a pedido de Junji, à entidade
filantrópica de Biritiba Mirim
deputado federal Junji Abe esteve
no município de Biritiba Mirim,
na Grande São Paulo, em junho

Somente no abrigo, são atendidos 16
crianças e adolescentes de zero a 18 anos

de veículo e eletrodomésticos ao Lar Santo

menores carentes, com idades entre 7 e
14 anos, proporcionando atividades sociona, nos períodos da manhã ou tarde. Já o
Projeto Abre-Alas é direcionado aos jovens
de 15 aos 18 anos. Atualmente, 66 par-

As benfeitorias foram adquiridas com a
verba de R$ 50 mil liberada pelo governo
estadual em atendimento à emenda do
parlamentar, apresentada no ano passado.
Com os recursos repassados pela Secreo Lar Santo Antônio comprou um veículo,
geladeira industrial, lava-louças e freezer.
melhorar a infraestrutura da entidade, que
acolhe e instrui crianças, adolescentes e
jovens, visando seu desenvolvimento integral, inserção social e pleno exercício da
cidadania”, ponderou Junji.
Fundada em 1981 pelas Irmãs da Congregação das Irmãs da Caridade de Jesus, a
entidade é presidida por Hiromi Akatsuka.
social, com o desenvolvimento de projetos sociais ancorados em atividades sóJunji, o conceito seguido pela instituição
é o de “permitir que essas ações estejam
intimamente ligadas à garantia da proteção
integral do adolescente e do jovem e à formação de caráter e valores”.
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etária, visando o ingresso no mercado de
trabalho e geração de renda, assim como
estímulo ao exercício da cidadania.
A verba liberada este ano para o Lar Santo
integra uma extensa lista de solicitações,
apresentada por Junji ao Estado, em bene-

Junji assinalou que as instituições precisam
de mais recursos para atender o grande número de pessoas que procuram ajuda.

Assistência Social

Bazar angaria recursos para Terceira Idade
Junji prestigia 39ª edição do evento que movimenta milhares de voluntários e tem arrecadação destinada à Assistência Social Dom José Gaspar,
beneficiada com emenda do deputado

M

ais de 30 mil pessoas passate do “Ikoi-No-Sono” realizado

José Gaspar, em agosto (17 e 18/08/13),
com a colaboração direta de cerca de 3 mil
voluntários. “É um trabalho nobre que merece o reconhecimento e o apoio de todos
os cidadãos de
bem. À diretoria e a todos os
colaboradores,
minha sincera
gratidão e apreço”, exaltou o
deputado federal
Junji Abe, em
breve saudação
ao público do
evento.
Realizado em comemoração ao 60º aniversário da entidade e aos 55 anos de
fundação do Jardim de Repouso (Ikoi-Nocolocados à venda por preços acessíveis
resultam de doações coletadas pelo gigantesco corpo de voluntários da associação
e por peças artesanais elaboradas pelos

de “Envelhecimento Ativo”.
Graças
à
ação
de
Junji, a As-

José Gaspar
receberá R$
80 mil para
aquisição de
uma série de
equipamentos destinados a melhorar a estrutura do Jardim de
cial. “Agradeço a sensibilidade do governosso pedido”. Entusiasmado com a cola-

Reimei Yoshioka, fez questão de agradecer
publicamente o deputado pela conquista.

integralmente aplicado na entidade.
www.junjiabe.com

no-Sono) foi inaugurado pela entidade em
1958, entre Guarulhos e Itaquaquecetuba.
Atualmente, a grande demanda é de idosos
rar a qualidade de vida e a segurança do
idoso, com uma nova estrutura social de
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Crueldade contra Cães e Gatos

Junji cobra aprovação de punição rigorosa
Em requerimento à Mesa Diretora, deputado pede inclusão na Ordem do
Dia do projeto que criminaliza violência contra animais e prevê penas de
até dez anos de prisão podendo dobrar dependendo das circunstâncias

P

ara acelerar a votação, em Plenário, do projeto de Lei 2833/2011,
o deputado federal Junji Abe apre-

o requerimento (8214/2013) de inclusão
Com a medida, o parlamentar pretende
apressar a análise da proposição. Ele degor de legislação
rigorosa para punir os responsáveis por atos de
crueldade contra
cães e gatos.
“Somos diariamente barbarizados com imagens e relatos
das mais insanas atrocidades
contra os bichinhos. Concluídas as investigações, os autores acabam condenados
a pagar meia dúzia de cestas básicas. Que
sociedade é a nossa que se torna cúmplice de criminosos?”, questionou Junji. Ele
defendeu a aprovação do projeto, do deà criminalização de condutas praticadas
contra cães e gatos que atentem contra
a vida, a saúde ou a integridade física ou
88

mental desses animais.
que vão até dez anos de prisão, podendo
dobrar se o crime é cometido pelo dono
ou responsável pelo animal ou por mais de
duas pessoas que se reúnem para a viotar um cão ou um gato poderá ser sentenciado com reclusão de cinco a oito anos.
A punição é
maior nos casos em que
a matança é
praticada para
trole zoonótico, quando
não
houver
comprovação
irrefutável de
enfer midade
infecto-contagiosa não responsiva a tratacontrole populacional. “Se esta legislação
estivesse em vigor, poderiam ser enquadrados os responsáveis pela captura e
matança de pelo menos 300 cães de rua,
com aval da Prefeitura de Santa Cruz do

I

CONTRA ATROCIDADES
gual punição – reclusão, de seis a
dez anos – é prevista no projeto para
crimes cometidos com emprego de

arrastadura, tortura ou outro meio cruel.
Na visão de Junji, este seria um dos enquadramentos da enfermeira de Formosa
zinho Yorkshire, na frente de uma criança.
No caso dela, emendou, a pena poderia
até dobrar em razão do agravante de ser
a dona do animal.
a cão ou gato, em vias públicas ou propriedades privadas, ou não pedir a ajuda
de autoridade pública torna-se, segundo
o projeto, crime passível de punição com

como prática criminosa usar corrente,
corda ou aparato similar para manter cão
ou gato abrigado em propriedade particu-

de dois a quatro anos quem expõe cão
ou gato ao perigo de morte, de prejuízos
a sua saúde ou a sua integridade física.
-

“

hora de fazer justiça ao cachorro
Titã, enterrado vivo em Novo Horizonte (SP), ao Lobo, rottweiler que
morreu depois de ser amarrado a um
carro e arrastado pelo próprio dono em
Piracicaba (SP), às centenas de cães e
gatos torturados, mutilados e mortos

conduta ainda muito comum é o abandopara casa, sem pensar. Aí, quando o bichinho cresce, ela acha que está grande
demais ou dá trabalho demais e, simplesmente, joga na rua”, explicou Junji.

lha da legislação”, pronunciou-se Junji,
ao apelar que as pessoas pressionem
seu deputados no País inteiro visando a
aprovação do projeto.

ou gato em crime, punido com detenção
vidas, a proposta esclarece que “Entendese por abandono deixar cão ou gato, de
que detém a propriedade, posse ou guarda, ou que está sob seu cuidado, vigilância ou autoridade, desamparado e entregue à própria sorte em vias e logradouros
públicos ou propriedades privadas”.

www.junjiabe.com
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São Roque

Festival ganha verba estadual
Em atendimento a pedido de Junji, Estado autoriza repasse de R$ 100
mil para realização da 17ª edição do Sakura Matsuri, promovido pelo
Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social

E

m atendimento ao pedido do deputado federal Junji Abe, o governo
paulista autorizou a liberação de
R$ 100 mil para a realização do 17º
Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras
Bunkyos, no município paulista de São Roque. Promovido pelo Instituto Brasil-Japão
de Integração Cultural e Social, o evento,
um dos mais
tradicionais da
estância turística, reuniu mais
de 25 mil visitantes nos dois
dias de programação (06 e
07/07/13).
Realizado
no
Centro Esporconsiderado um dos melhores e mais arborizados do Brasil. “Por si, a paisagem
é deslumbrante, marcada por 400 pés
enfatizar a importância da celebração para
difusão da cultura e das tradições nipôni-

múltiplas opções de compras destacadas
pela Praça dos Bazaristas. Também no
90

duras e frutas cultivadas pelos produtores
da Região. “É uma excelente oportunidade
para estreitar as relações entre a população
urbana e o campo”, ponderou Junji.
Ao manifestar gratidão ao governador
da do seu
apelo, Junji
assinalou
que os recursos para
o
festival
foram liberados pela
Secretaria
Estadual da
Cultura de
São Paulo. “Priorizamos o atendimento
aos setores essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento
agrário, mas precisamos ajudar a viabilizar investimentos em eventos culturais,
que fazem parte da história da população,
além de contribuir para proporcionar lazer em família”, observou o deputado,
ao lembrar que a entidade organizadora
lucrativos, dependendo de patrocínios e
contribuições da sociedade.

Cultura e Assistência

Iwate Kenjinkai completa 55 anos
Emoção marca cerimônia onde Junji entrega Diploma de Mérito e Gratidão ao governador da Província de Iwate, Takuya Tasso, que faz comovente manifesto de agradecimento aos brasileiros

U

m misto de gratidão e superação
marcou a solenidade de comemoração dos 55 anos de fundação da
Associação Cultural e Assistencial
Iwate Kenjinkai do Brasil. A Província ja(nordeste do Japão) e, juntamente com as
províncias de Aomori, Miyagi e Fukushima
(litoral nordeste), foi severamente castigada pelo terremoto seguido de tsunami do
fatídico 11 de março de 2011, além de sofrer com o vazamento radioativo da usina
nuclear de Fukushima. Ao rememorar a tra-

como se reconstrói uma nação”.
Lembrando que o Japão “brindou o plada palavra superação”, Junji evidenciou
o indispensável trabalho das associações
de províncias, como a de Iwate, que se
desdobraram para conseguir donativos
destinados às vítimas da tragédia. “Com
a solidariedade da população de todas as
nações, mas, particularmente, da brasilei-

relatou os momentos dramáticos registrados na província e disse que as “feridas começam a cicatrizar, embora a dor da perda
de familiares e amigos não se apague”. Ele
“impagável gratidão” aos provincianos de
Iwate e a todos os brasileiros que dirigiram
recursos e preces aos irmãos que sofriam
no País do Sol Nascente.
Representando a Câmara Federal, Junji homenageou o governador Takuya Tasso e o
presidente da Assembleia de Iwate, Hiroshi
e Gratidão pelos relevantes serviços prestados em prol do fortalecimento da amizade da Província de Iwate com o Estado
de São Paulo e Brasil e, em especial, da
relação bilateral que proporciona ao Brasil e
Japão acordos de extrema importância nas
áreas comercial, industrial, agrícola, tecnológica e ambiental.

restaurou grande parte das áreas destruídas”, expressou-se o governador de Iwate, Takuya Tasso, que veio ao Brasil para
o evento, realizado em agosto (18/08/13).
Num emocionante discurso, o governador
www.junjiabe.com
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Lins

Junji homenageia reverenda Tijo Okayama
Deputado entrega “Diploma de Mérito e Gratidão” à líder do Templo
Hompa Hongwanji pelos relevantes serviços prestados no campo da
espiritualidade e também na área educacional
ma da reverenda, autoridade religiosa da
mais alta respeitabilidade de Lins e Região.
Em reconhecimento aos relevantes servi-

I

Templo Hompa Hongwanji de Lins, deu
a tônica do que seria a emocionante cerimônia anual de Culto aos Ancestrais e de
e ausentes, representados por idosos com

e gratidão. Mas, são vocábulos que guarque se refere à formação do ser humano.
Induzem a valores morais, como credibilidade, amor aos pais, devoção à família e ao
País, solidariedade, responsabilidade, humildade e amor ao trabalho, entre outros”,
esclareceu o deputado federal Junji Abe.
Promovida pela Sociedade Civil Religiosa Hompa Hongwanji de Lins, a cerimônia lotou o templo budista, em agosto
92

da espiritualidade e também na área eduploma de Mérito e Gratidão”.
Nascida no Japão, Tijo chegou ao Brasil a
bordo do navio Argentina Maru em 14 de
janeiro de 1962. Passou a auxiliar a tia, retrar aulas de língua japonesa. No mesmo
ano, casou-se com o professor Tsutomu
graduados em nível superior.
Quatro anos depois, com o falecimento
da tia, Tijo assumiu a condição de reverenda titular. Paralelamente às atividades
de autoridade religiosa, ela atuou na fundação do Grupo de Jovens do templo e
na construção da quadra poliesportiva.
“Ainda hoje, aos 78 anos, leciona o idioma
crianças e jovens, mantendo vivas a cultura e a tradição japonesas”, apontou Junji,
ao esclarecer que ela foi indicada pela Sociedade Civil Religiosa Hompa Hongwanji
de Lins e outras entidades nipo-brasileiras
da Região para receber a homenagem do
parlamentar.

Pró-Cooperativas

Junji fará gestões para acelerar projeto
Deputado é um dos indicados pelo presidente da Frencoop para agilizar
trâmite da proposta que dá às cooperativas de crédito acesso ao FAT –
Fundo de Amparo ao Trabalhador

R

eeleito coordenador sindical da
Frencoop – Frente Parlamentar
Mista do Cooperativismo, o deputado federal Junji Abe recebeu

as ações em defesa do sistema cooperativista. Ele e o deputado Marcos Montes
sidente do colegiado, senador Waldemir
visando acelerar a tramitação do projeto de
Lei (3.067/2011), que dá às cooperativas
de crédito acesso aos recursos do FAT –
Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Em novembro (27/11/13), eles registraram
um importante avanço. A Ctasp – Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o parecer favorável
ao projeto, emitido em junho último. A
proposta também já recebeu, no ano passado, o aval da Capadr – Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e

bancos cooperativos e confederações e
centrais de cooperativas de crédito aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
“As grandes corporações se fundem de todas as formas para aumentar seu potencial
de competitividade no mercado e fazem o
possível para que os pequenos continuem
divididos e, portanto, sem condições de
concorrer”, alertou Junji, apontando que
cia no mundo globalizado. Mais que isto,
“o ideal cooperativista abre caminho para
mais justiça social, maior empreendedorismo, melhor participação social, novas
acesso das cooperativas ao crédito rural,
completou, é de extrema importância para
socorrer os míni e pequenos produtores.

para Constituição e Justiça e de Cidadania.
Se receber aprovação em todos os órgãos
técnicos, será aprovado sem necessidade
senadora Ana Amélia (PP-RS), a proposta
www.junjiabe.com
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Pronunciamento

Junji apela contra fim das Apaes
Em contundente discurso, deputado condena transferência de alunos
com necessidades especiais para escolas regulares e consequente suspensão de repasses a instituições especializadas

“

Combater a discriminação e promover a inclusão escolar seriam nobres
-

de condições operacionais e de recursos
humanos da rede pública de ensino para
atender a demanda a ser gerada”, manifestou-se o deputado federal Junji Abe na
tribuna da Câmara sobre a proposta, em
ções de Pais e Amigos dos Excepcionais
para escolas regulares e a consequente
suspensão dos repasses do Fundeb –FunEducação Básica às instituições que oferecem educação especial, a partir de 2016.
Criticando ferozmente a medida que clasperfeitas num cenário tão imperfeito”,
Junji lembrou que a maciça maioria das
escolas públicas opera em situação precária: prédios inadequados, com salas superlotadas, educadores mal remunerados
e desprovidos de programas de aperfeiço-

blica no País, Junji disparou: “Se a nossa rede escolar é capenga para oferecer
educação de qualidade a crianças e adolescentes sem qualquer traço de excepcionalidade, como se espera que deem
conta de servir alunos com necessidades
especiais?” Na visão do deputado, os conoutro erro histórico.
alunos que recebem educação especialiem unidades da renomada Apae para classes regulares da nossa agonizante rede
ca colocar os futuros cidadãos deste País
numa trajetória de retrocesso. “Ninguém é
contra a inclusão escolar e o combate à
não se fazem no papel”, alertou.
Junji chamou atenção para um texto aprovado pela Câmara, com o objetivo de disciplinar as alterações previstas na Meta 4
do PNE – Plano Nacional de Educação,
que não pode ser esquecido pelo Senado.
“Universalizar, para a população de 4 a 17
anos, o atendimento escolar aos estudan-

almejado ensino de qualidade”.
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desenvolvimento e altas habilidades ou su-

perdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino, garantindo o atendimento
educacional especializado em classes, escolas ou serviços especializados, públicos
ou comunitários, sempre que, em função
for possível sua integração nas classes
comuns”, reproduziu Junji, referindo-se ao
texto complementar de autoria do deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR).
Segundo Junji, o texto inserido pela Casa
no projeto do PNE considera o cenário real
da educação no Brasil. A bem-sucedida
inclusão escolar de alunos especiais depende da consolidação de uma profunda
acabar com todo e qualquer tipo de preconceito que possa existir nos estudantes
www.junjiabe.com
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regulares e seus pais em relação aos colegas com necessidades especiais. No atual
estágio da sociedade brasileira, prevejo a
transformação de alunos especiais em vítimas de bullying”, despachou.
ções gabaritadas como as Apaes trazem
dividendos muito maiores que o dinheiro
investido em si. “Estas associações proporcionam aos alunos, aos pais e amigos
dos excepcionais muito mais do que a
melhor escola do planeta poderia oferecer.
Elas produzem dividendos sociais. Cultivam o espírito de cada pessoa atendida
com autoestima, dignidade, perseverança e a certeza de galgar sua inserção na
sociedade. E irradiam esses sentimentos
para a comunidade. Isto não tem preço”.
janeiro a novembro/2013
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Organização

Comerciários ganham braço político
Junji integra Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários, formada
na Câmara, com objetivo de aprimorar a legislação referente à categoria
e aproximar trabalhadores dos congressistas
lançamento da Frente Parlamentar
marcou a consolidação de um braço político dos trabalhadores do
comércio no Congresso Nacional. Foi assim
criação do colegiado de que ele faz parte.
“Quanto mais abrangente a representação
institucional dos diferentes segmentos socongressistas para tomar decisões, considerando que passam a ter conhecimento
aprofundado sobre os diversos temas e
situações”, apontou.
Constituída em agosto (21/08/13), por iniciativa do deputado federal Roberto Sanfrente parlamentar deverá funcionar como
um fórum permanente de discussões e en-
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caminhamentos das questões que afetam
os comerciários. Figuram entre as pautas
técnica, a jornada de trabalho e as doenças
Junji espera que a frente se torne um espaço para discussão e proposição de projetos
capazes de contribuir com os avanços do
segmento e defender os trabalhadores do
comércio em todo País. Igual expectativa
tem o presidente da CNTC – Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio,
legiado como fundamental no processo de
negociação das reivindicações da categoria. “A frente permitirá um maior alinhamento das questões prioritárias que hoje afetam
os trabalhadores do comércio, além de am-

Investigação

Junji apoia devassa em gastos com a Copa
Deputado assina requerimento para instalação de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que investigará irregularidades no uso de recursos
públicos nas obras de infraestrutura do Mundial
deputado federal Junji Abe engrossou o mutirão de parlamentares que defendem uma devassa nos gastos públicos com a
Copa do Mundo de 2014. Ele assinou o
requerimento para a instalação da CPMI –
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
que investigará irregularidades no uso de
recursos públicos nas obras de infraestruabrange também a Copa das Confederações, preliminar do certame mundial.
Elaborado por iniciativa do deputado Izalci
adesão de 188 deputados e 27 senadores,
tendo atingido o número regimental exigido
no Congresso Nacional para instalação da
comissão. São necessários 171 integrantes da Câmara e 27 do Senado. Estimativa
da própria União dá conta de que os gastos para a realização do Mundial no Brasil
aumentaram em cerca de 10% e deverão
chegar a R$ 28 bilhões.
toria Legislativa do Senado, a Copa 2014
será a mais cara da história e poderá custar até R$ 63 bilhões para os governos.
“Ninguém é contra a Copa do Mundo nem
quer transformar o futebol em vilão, mas
precisamos fazer uma devassa para apurar
os motivos de despesas tão altas oneranwww.junjiabe.com
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de obras já é crime. Mas, num momento
em que a população sofre tão severas caCopa, formalizado em julho (09/07/13).
sediar o Mundial de 2014 são aviltantes,
como ponderou Junji, ao lembrar que o
governo da África do Sul gastou R$ 14,5
bilhões em infraestrutura e estádios na
Copa 2010. Não por menos, as robustas despesas foram alvo de protesto dos
manifestantes que tomaram as ruas do
País em junho, durante a Copa das Confederações. “Enquanto o governo despeja
bilhões na execução de obras da Copa,
áreas essenciais como saúde, educação,
vadas de investimentos e tentam esticar
migalhas para manter o atendimento”,
protestou.

janeiro a novembro/2013
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Ministério das Cidades

Cruzeiro deve ganhar mais 1,3 mil moradias
Em audiência com Junji e a prefeita, executiva da Pasta confirma construção de novas unidades que, somadas às outras 200 já liberadas,
totalizam 1,5 mil para a Cidade, com recursos do PAC 2
Ministério das Cidades emitiu
parecer favorável à construção
de 1,3 mil moradias, entre casas
térreas e apartamentos, em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A boa notícia foi
transmitida ao deputado federal Junji Abe e
à prefeita Ana Karin Andrade (PR), duran-

“Como parlamentar que registra fortíssima
Paraíba, é uma honra estar ao lado da prefeita
Ana Karin para reivindicar o benefício às famílias necessitadas de Cruzeiro”, disse Junji.
atender a Cidade, a mais importante do Vale
Histórico, cercada por uma série de municípios “com orçamento extremamente reduzido e que em tudo prescindem de Cruzeiro”.
A intenção original da Prefeitura de Cruzeiro
era obter a liberação de 2,5 mil unidades
habitacionais. Após estudos executados
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por técnicos do ministério – Rui Pires, especialista em Estrutura e Marcelo Barreto,
analista de Infraestrutura –, a secretária
decidiu dar sinal favorável à construção
de 1,3 mil moradias que, somadas às 200

efetivado com recursos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 2.
Como presidente do Codivap – Consórcio
Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira, Ana
Karin aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido de construção de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida
no município de Lorena. Segundo Junji, a
os estudos técnicos necessários ao atendimento da solicitação, mas ainda não deu
cebidos no ministério em julho (10/07/13).

Engenheiros e arquitetos

Junji reforça defesa de conselhos profissionais
Deputado engrossa defesa pela aprovação da PEC 185/2003 que garante às 26 entidades de profissões regulamentadas no País legislação
adequada para fixar suas contribuições
deputado federal Junji Abe tem
se esforçado para acelerar o trâmite e batalhar pela aprovação
da PEC – Proposta de Emenda à
Constituição 185/2003 que garante aos 26

de suas contribuições – anuidades e mensalidades –, além
Consolidação das
Leis do Trabalho
para reger as relações de emprego
nessas instituições.
sumiu o compromisso em reunião
com presidentes, representantes e assessores de Creas – Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do
Confea – Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia.
“Tenho formação de líder classista. Portanto, sou defensor incondicional do sistema
que, calcado em seus princípios representativos, integra a sociedade civil organizada
e luta pelos interesses da categoria pela
qual tem o dever de zelar”, manifestou-se
Junji que guarda em seu currículo um histórico de mais de 40 anos de atuação como
www.junjiabe.com
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tribuições devidas aos conselhos de proforma de cobrança das anuidades e multas
por violação de ética, ameaça a sustentabilidade econômica destas instituições acenando com o risco de suspensão de suas
atividades.
No caso do
Conselho de
Arquitetura e
Urbanismo e
do
Sistema
Confea/Crea, a
PEC, se aprovada, também
possibilitará
ponsabilidade Técnica. “É uma proposta
que visa corrigir distorções em relação ao
regulamentadas no País”, observou Junji.
-

Federal (STF) suspendeu o artigo 58 da Lei
9.649/98, que tentava alterar a personaliregulamentadas”, completou o deputado
Pedro Henry (PP-MT), autor da proposição.
janeiro a novembro/2013
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Pró-Defensorias Públicas

Junji festeja aprovação de projeto
Ao comemorar aprovação da PEC que garante autonomia funcional e
administrativa às unidades da União e do DF, deputado reforça luta para
levar atendimento a cidades como Mogi das Cruzes
vogados particulares”, observou Junji.

A

o comemorar a aprovação, em
segundo turno, da PEC – Proposta de Emenda à Constituição
207/2012 que estende às defenderal a autonomia funcional e administrativa
concedida às defensorias estaduais, o depara viabilizar o funcionamento de unidades
do serviço em mais municípios brasileiros.
A matéria foi promulgada em sessão solene
do Congresso, transformando-se na Emenda Constitucional 74/2013.
Com a alteração, esses órgãos passam a
ter condições de realizar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos

uma reivindicação de mais de dez anos. A
decisão, observou Junji, elimina uma distorção na Constituição, considerando que
as defensorias públicas estaduais já dispõem da prerrogativa de gerir os próprios
recursos em defesa da população.
Apesar da aprovação pelo Congresso do
projeto de autoria do Executivo, transforco Federal, o Ministério do Planejamento
anunciou disponibilidade de contratar, em
2013, apenas 40 dos 150 já aprovados em
concurso público. Junji cobra agilidade da
União na ampliação do serviço.

mento caberá ao STF – Supremo Tribunal

fensoria Pública da União, pelo menos, nos
municípios que já dispõem de Vara Federal
. É o caso de Mogi das Cruzes, que passou a ter representação da Justiça Federal
em 2011, mas, apesar das cobranças de
Junji, só dispõe de atendimento Ministério
Público Federal, em Guarulhos. Ainda não

que se dedicam a servir as pessoas mais

Polícia Federal.

100

Acesso à Justiça

Junji quer ampliar defensorias públicas
Deputado propõe ao ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, que tamanho da população-alvo dos serviços seja critério obrigatório na lotação
e distribuição dos defensores públicos, com designação mínima de um
profissional por cidade.

E

stabelecer que o tamanho da popusoria Pública seja critério obrigatório
na lotação e distribuição dos defensores públicos, bem como a designa-

a obrigatoriedade do critério de proporcionalidade em relação à população-alvo dos
benefícios (parcela economicamente hiposção dos defensores nas comarcas brasilei-

cidade brasileira é o objetivo do deputado
federal Junji Abe. Para atingir sua meta,
ele apresentou indicação (5078/2013) ao
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. No documento, o parlamentar sugere o
envio ao Congresso Nacional de projeto de
lei complementar, de iniciativa privativa da
Presidente da República, contendo a nova
regra de proporcionalidade.
Invocando a Constituição Federal de 1988,
que estabeleceu o acesso à justiça como
direito fundamental do cidadão, Junji assinalou que o Estado vem negligenciando o

estrita à relação de um defensor para uma
dentes benefícios”. Além disso, ele traçou
como premissa que cada comarca tenha,
no mínimo, um defensor público.
“Basta que a lei complementar de organização das defensorias estabeleça critérios
distribuição dos defensores”, sublinhou
Junji, insistindo que não é preciso mudar
a Constituição para atingir os objetivos.
o ajuste do processo cabe ao Executivo,
mãos atadas no que se refere à solução do
problema.

de recursos. “Não obstante a intenção do
atual regime constitucional, que celebra 25
na concretização do direito fundamental de
acesso à justiça, mormente para os brasileiros mais carentes”.
No entendimento de Junji, é indispensável
que a Lei Complementar, prevista no § 1º do
art. 134 da Constituição Federal, determine
www.junjiabe.com
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16ª Marcha dos Prefeitos

Junji cobra reforma do Pacto Federativo
Em reunião promovida pela bancada paulista com os prefeitos, deputado apoia pauta de reivindicações do movimento e conquista aval à luta
contra municipalização da iluminação pública

S

em a reformulação do Pacto Federativo, “as cidades brasileiras permanecerão no muro de lamentações, na condição de mendicância
te, deveriam atender as localidades onde as
cias” nas mais diversas áreas. A avaliação
foi feita pelo deputado federal Junji Abe que
participou de reunião convocada pela bancada de São Paulo da Câmara Federal com
integrantes paulistas da 16ª Marcha a Bracomo Marcha dos Prefeitos.
Nem a tímida presença dos parlamentares,
menos de uma dezena dos 70 deputados
da bancada paulista, desmotivou os prefeitos participantes do encontro, proposto
pela APM – Associação Paulista dos Municípios e realizado em Brasília, em julho
(09/07/13). “Concordo com as reivindicações e estou ao lado dos senhores para
cobrar do governo federal medidas que
resgatem a sustentabilidade das cidades
que estão à beira do abismo”, apoiou Junji, ao lembrar que o manifesto ocorre num
“momento emblemático” para o País, após
a série de manifestações que tomaram as
ruas para reivindicar mudanças e melhorias em diversos setores.
Na visão de Junji, a medida efetiva para socorrer os municípios é a mudança de regras
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na distribuição do bolo tributário arrecadado
enquanto os estados levam de 20% a 25% e
as cidades recebem míseros de 10% à 15%
do valor arrecadado, como descreveu o deputado, acrescentando que a administração
municipal tem de “atender as justas demansamente por causa da municipalização de
serviços” em setores básicos.
Ao mesmo tempo, prosseguiu o deputado,
os municípios precisam cumprir as aplicações constitucionais obrigatórias de 25% e
15% da receita corrente líquida em educação e saúde, respectivamente. “Em média,
as cidades recebem 13% de FPM (Fundo
de Participação dos Municípios), mas há
algumas que angariam repasse de apenas
lou ele, municipalista declarado.

-

REIVINDICAÇÕES
Com uma pauta alavancada por reivindicações por mais recursos para os
municípios, a 16ª Marcha dos Prefeitos
concentra em Brasília cerca de 5 mil representantes municipais entre prefeitos,

-

com os prejuízos porque não recebem o

que 3,2 mil prefeituras não conseguiram
fechar suas contas no ano passado, por
causa da diminuição da arrecadação decorrente da redução dos dois principais
impostos que compõem o FPM.
“A desoneração de produtos e serviços é
aplaudida pela população. E praticamente
não afeta o governo federal que usufrui de
taxas e contribuições não pressionadas
pela diminuição dos tributos e também não
repassadas às cidades, porque não entram
mou Junji, ao apregoar a união dos prefeitos, vereadores e deputados em torno da
urgente reforma do pacto federativo.

a essas atribuições”, pontuou o deputado federal Junji Abe.
Um dos itens constantes da pauta prioritária é o aumento de 2% no percentual do
FPM – Fundo de Participação dos Municípios e a ampliação da lista de serviços
tributados pelo ISS – Imposto sobre

receber do bolo arrecadado. Seguindo
os preceitos da Constituição, o índice de
cada localidade é calculado proporcionalmente ao recolhimento local de IR –
Imposto de Renda e IPI – Imposto sobre
Produtos Industrializados e à densidade
populacional.

CNM – Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, informou que
os gestores municipais cobram do governo federal reajuste dos repasses para
programas sociais que foram assumidos
que as cidades assumem compromis-
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Engenharia e Arquitetura

Frente monitora propostas em favor das áreas
Junji é o 3º vice-presidente do colegiado constituído na Câmara com o
objetivo de acelerar o trâmite de projetos que atendem o segmento, em
benefício da sociedade
cupando o cargo de 3º vice-presidente da Frente Parlamentar
nomia e Arquitetura, o deputado
federal Junji Abe participou, em agosto
(13/08/13), do lançamento do novo grupo. Idealizado e presidido pelo deputado
tem como um dos objetivos acelerar o trâmite de propostas
áreas em análise
na Câmara.
Segundo Junji,
há propostas impor tantíssimas
para o segmento,
que trazem claros benefícios à
população, ainda
“encruadas na teia burocrática da Casa”.
Para ilustrar, o deputado citou o PL – projeto de Lei 6699/2002, que torna crime o
arquiteto e agrônomo.
mentos de edifícios e outras tragédias
decorrentes de obras executadas por pessoas não habilitadas para atuarem como
104

são em crime previsto no Código Penal”,
argumentou Junji, autor de requerimento
para acelerar a votação, em Plenário, do
PL 6699/2002.
(apensado ao primeiro) já tramitaram pelas
comissões permanentes da Casa e estão
prontos para apreciação em Plenário desde
junho de 2006. “Não podemos concordar
com
tamanha
demora
na análise de
uma matéria
de extrema importância para
a sociedade”,
protestou Junji.
prefeito (2001
a 2008) de
Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo,
Junji destacou a importância da atuação
a administração municipal e as entidades
representativas da categoria no desenvolvimento e aperfeiçoamento de programas e projetos voltados ao planejamento
e mobilidade urbanos. “Aqui, precisamos
nos desdobrar para aprovar leis que deem
suporte e resguardem o fundamental trabalho que desenvolvem”, comentou.

Cooperativismo

Ocesp conscientiza para voto institucional
Em evento que teve participação de Junji, Organização das Cooperativas
do Estado de São Paulo sensibiliza dirigentes a se engajarem no processo eleitoral de 2014

A

importância da representação
política do cooperativismo para
garantir a implantação de políticas públicas adequadas ao sistema e viabilizar os avanços necessários ao
segmento foi o tema central do Congresso
Paulista do Cooperativismo, promovido
pelo Sescoop/SP – Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo no Esdo de São Paulo. “Não adianta só votar
ou incentivar o voto num conhecido que é
médico, engenheiro ou professor, mas não
tem o compromisso de ajudar seu ramo
federal Junji Abe.
Parlamentar Mista do Cooperativismo no
Congresso, Junji participou do evento que
operativismo, em São Paulo, em agosto
cia de que as ações reivindicadas pelo sistema cooperativista dependem de um bra-

imprescindível para garantir o trabalho
parlamentar em prol do cooperativismo.
Ele lembrou que a Frencoop Federal e a
Frencoop Estadual arregimentam os poimprescindível o reconhecimento do setor
ao empenho dos políticos que atuam em
favor do cooperativismo, sob a forma de
votos”, completou, conclamando os dirigentes de cooperativas a se engajarem no
processo eleitoral de 2014.
ção das Cooperativas Brasileiras reúne mais
9 milhões de cooperados no Brasil. “Se levarmos em conta os familiares, funcionários
e ainda os parceiros da cadeia produtiva,
não deveríamos sofrer tantas preocupações
cesso nas urnas”, observou Junji que foi
indicado como candidato do cooperativismo
à Câmara Federal, eleito em 2010.

endossando o recado dado com maestria
pelo cientista político Paulo Kramer, que
discorreu sobre a Representação Política
do Cooperativismo.
www.junjiabe.com
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Ato Médico

Junji recebe gratidão de manifestantes
Profissionais de saúde do Estado de São Paulo elogiam postura do deputado de defender manutenção dos vetos à legislação, visando evitar
prejuízos ao bem-estar da população
ram minimizadas pelos vetos presiden-

clínicas estabelecidas no SUS – Sistema

U

de do Estado de São Paulo, não
médicos, fez questão de manifestar gratidão ao deputado federal
Junji Abe pela postura do parlamentar,
assumida publicamente: ele foi favorável
à manutenção dos vetos presidenciais à
Lei do Ato Médico (12.842/13). Em camdisciplinar, os manifestantes defendiam a
preservação da decisão presidencial, con“Entendo que a esperada regulamentação
tecer com bom senso e humildade, sem a
necessidade de diminuir o papel de outras

previa que o diagnóstico e o tratamento
fossem feitos exclusivamente por médicos.
Se o trecho não fosse vetado, pontuou o
públicas da área de saúde, como programas de prevenção e controle da tuberculose e de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. Hoje, por exemplo,
pacientes com doenças, como malária e
dengue, são diagnosticados ou iniciam o
compostas por médicos.
No que se refere à indicação dos procedimentos invasivos como atribuições exclusivas de médicos, houve veto no trecho que
indicava a invasão da pele atingindo o tecido
subcutâneo para injeção, sucção, punção,
Caso a redação original fosse mantida, ne-

judiciais, entre especialistas das várias
áreas de saúde que deveriam atuar em sintonia. Pelo bem da população”, expressouse Junji, efusivamente cumprimentado pelos manifestantes paulistas.
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médico, poderia aplicar técnicas de acupuntura em um paciente. Junji observou que a
acupuntura já era utilizada muito antes do
surgimento da medicina ocidental.

Segurança Pública

Audiência discute espionagem de brasileiros
Comissão de Segurança Pública aprova por unanimidade requerimento
de Junji e outros para debater monitoramento ilegal de pessoas e empresas por entidade do governo americano

E

– Comissão de Segurança Pública

pública para debater notícias veiculadas
nos meios de comunicação, que trazem
informações de pessoas e empresas no
Brasil transformadas em alvos de espiodos Estados Unidos (NSA – National Se-

242/2013), aprovado por unanimidade
pelo colegiado, em agosto (07/08/13).
so Luiz Nunes Amorim; o diretor geral da

postas objetivas”, enumerou o deputado.
Segundo o requerimento, há documentos
mostrando que o governo dos Estados
Unidos espionou milhões de telefonemas
e emails de brasileiros. Isto põe o Brasil
como mais uma conexão da rede de espionagem americana no mundo, que vem
sendo denunciada pelo ex-técnico da
dos Unidos Edward Snowden.
A informação, destacada na manchete da
Globo, foi obtida pelo jornalista Glenn Greenwald, residente no Brasil, que recebeu os
documentos e vem divulgando todas as denúncias de Snowden. Não há números precisos, como acusa a reportagem, mas, em
dos Estados Unidos, que teve 2,3 bilhões
de telefonemas e mensagens espionados.

“Queremos uma apuração profunda das
denúncias que não podem permanecer no
campo das especulações. Houve ou não
espionagem? Perdura? Quais os motivos
do monitoramento indevido? Quem são os
o governo brasileiro está fazendo para evitar
esse tipo de violação? Estas são algumas
das perguntas para as quais exigimos reswww.junjiabe.com
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Segurança

Junji apoia reestruturação da Polícia Federal
No lançamento da Frente Parlamentar criada em defesa da medida,
deputado lembra que instituição é a principal combatente da corrupção
tanto no meio político como na sociedade civil
deputado federal Junji Abe manifestou total apoio à reestruturação
da Polícia Federal, ao participar do
lançamento da Frente Parlamentar
em defesa da medida. “Assim como outros
órgãos públicos do Brasil necessitam de
reformulação, ao lado da premente reforma
do sistema político-eleitoral, a PF carece

o parlamentar lembrando que a instituição
é a principal responsável pelo combate à
crescente corrupção no País, que se alastra “não só entre os agentes públicos, mas
também na sociedade civil”.
Segundo Junji, a reivindicada reforma na
estrutura e no funcionamento da instituição é o passo inicial para evitar a evasão
nos quadros da Polícia Federal e a desmotivação no ambiente de trabalho. “Num
momento em que a sociedade vai às ruas
exigir rigor no combate à corrupção, não
podemos admitir a fragilização da PF que
tem papel indispensável na investigação
de práticas que decompõem o bem-estar
da coletividade”, observou o deputado, um
dos 282 integrantes da frente presidida pelo
em julho (16/07/13).
A intenção da frente também é aglutinar os
policiais civis, militares no debate sobre
108

segurança pública. Junji comentou que o
colegiado deverá apresentar um projeto
reivindicar alterações na estrutura da PF e
modernização da investigação criminal. A
categoria também pede mais investimento
na capacitação dos servidores e nos recursos materiais da entidade, além da reestruturação dos cargos. Eles também querem
mudanças nos procedimentos de investigação para reduzir a burocracia e aumentar a
Não existe um plano de carreira na Polícia
Federal, embora a categoria tenha adquirido
sionais experientes não assumem cargos
Junji. É bem diferente do que ocorre nas
melhores polícias do mundo, como o FBI.

Combate à criminalidade

Junji cobra votação da PEC 300
Deputado volta a pedir inclusão na ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição que objetiva melhorar a remuneração dos profissionais
da segurança pública em todo País
liciais, sem o devido reconhecimento dos
infraestrutura física e operacional, são os
principais entraves para fortalecer o combate à criminalidade no País.

P

ara acelerar a votação, em plenário, da PEC – Proposta de Emenda
à Constituição 300/2008, o deputado federal Junji Abe apresentou à

(8124/2013) de inclusão da proposta na
adotada no ano passado (REQ 4430/2012),
o parlamentar insiste na necessidade de
apressar a análise da proposição, que preliciais militares e integrantes do Corpo de
Bombeiros, inclusive os inativos, de todos
os Estados da Federação com os pratica-

tramita em conjunto com a PEC 446/2009
– estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser
deral, aplicando-se também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos

de determinar remuneração inicial provisória – entre R$ 3,5 mil para soldados e R$
entre em vigor.
A proposta foi aprovada em primeiro turno,
a movimentação para votação em segundo
turno, como observou Junji. A criação de
uma polícia estadual única e de um plano
nacional para as categorias estão entre as
principais reivindicações da PEC 300. Além

sa da PEC 300, lançada em maio de 2011,

de municípios, estados e governo federal.

e a alta carga horária de trabalho dos po-

proposta é a obrigação da União em contribuir com os salários dos policiais.
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Intercâmbio

Junji recepciona comitiva de Seki
Deputado participa dos eventos em comemoração aos 44 anos do convênio Cidades-Irmãs entre a japonesa Seki e a brasileira Mogi das Cruzes,
realizados no município da Grande São Paulo

U

ma calorosa recepção, com maciça participação da comunidade
nipo-brasileira, emocionou a comitiva de Seki que visitou Mogi
das Cruzes. “Foi mais uma prova dos estreitos laços de amizade e intensa cooperação que unem as duas localidades, uma
vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado federal Junji Abe, que
participou dos eventos em comemoração

vereadores Kazunobu Nagaya e Naganori
Haba e o secretário de Planejamento da
Prefeitura para a parte solene da celebração. Na ocasião, o prefeito Marco Bertaiolli
missão que organizará a programação de
110

aniversário da irmandade Mogi das Cruzes
e Seki, que completa 45 anos em 4 de setembro de 2014.
solidando as relações bilaterais nas áreas
cultural, educacional, social, esportiva,
econômica e tecnológica, com as visitas constantes e recíprocas de comitivas
compostas de autoridades públicas, lideranças da comunidade, empresários e artistas”, manifestou-se Junji.
Ex-prefeito de Mogi de 2001 a 2008, o deputado rememorou as duas visitas feitas a
Seki. A primeira ocorreu logo no primeiro
ano do seu mandato, quando ele comandou a comitiva de vereadores, autoridades
públicas e empresários. Em 2007, Junji
que incluiu estada em Seki.
Mogi também teve a honra de receber
autoridades da cidade-irmã por diversas
vezes, como lembrou Junji, ao destacar
como “marcante e histórica” a visita ocorrida no Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil, em 2008. “Foram extremamente honrosas as visitas de autoridades da
irmã japonesa ao Parque Centenário de
Mogi das Cruzes, construído com a contribuição de empresários e do povo, em
homenagem aos 100 anos da imigração

Desenvolvimento Urbano

Acolhido parecer de Junji para veículos elétricos
Comissão de Desenvolvimento Urbano aprova por unanimidade parecer
do deputado, que obriga instalação de pontos de recarga em vias públicas e em ambientes residenciais e comerciais

A

volvimento Urbano da Câmara
aprovou por unanimidade, em
agosto (07/08/13), o parecer do
deputado federal Junji Abe ao projeto de
Lei 4751/2012, que torna obrigatória a instalação de pontos de recarga para veículos
elétricos em vias públicas e em ambientes
residenciais e comerciais. A favor da proposta, o parlamentar disse que a medida
“cria condições para o estimulo ao mercado desse tipo de transporte no Brasil, com
tanto do ponto de vista da mobilidade quanto da poluição do ar”.
Relator do projeto, de autoria dos deputa-

indiscutível importância da proposta para
elevar a qualidade de vida da população
urbana no País. “Mostra a preocupação
dos colegas em reduzir os problemas de
mobilidade urbana e poluição que atingem
as cidades brasileiras”. A proposição não

automotores. Sob esta ótica, prosseguiu
ele, “os veículos elétricos apresentam-se
como excelente opção, em razão de possuírem tecnologia limpa e em acelerado
desenvolvimento, além do baixo custo de
manutenção”.
cas que fazem dos veículos elétricos uma
alternativa viável, sob os aspectos técnico
e econômico, abrem um futuro promissor
para o transporte, principalmente nas grandes cidades. Trata-se de uma “fonte de
energia que gera índices mínimos de poluição atmosférica e sonora”.
“aquele que, independente do número de
rodas, seja acionado por motor elétrico”.
Esta categoria também inclui os carros híbridos. Segundo a proposta, as concessionárias de energia elétrica serão obrigadas a
instalar pontos de recarga de baterias junto
às vagas de estacionamento público, nos

Em seu parecer, Junji pontuou que o crescente aumento da poluição nos centros
urbanos e o esgotamento de combustíveis
não renováveis são preocupações que deenergéticas alternativas para os veículos
www.junjiabe.com
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Lei dos Caminhoneiros

Comissão especial aprova nova legislação
Sub-relator do grupo, Junji defende novo texto como único meio de evitar
o massacre da categoria, o desabastecimento e o encarecimento dos
produtos aos consumidores

A

pesar da pressão direta do governo federal que tentava jogar por
terra o trabalho da relatoria da
comissão especial, encarregada
de analisar a chamada Lei dos Caminhoneiros (12.619, de 30 de abril de 2012),
o colegiado conseguiu aprovar o parecer,
vado só deverá ser apreciado no Plenário
da Câmara em 2014. Se receber aval da
Casa, a matéria será submetida ao Senado. Havendo aprovação do Congresso, o
texto irá para sanção presidencial.
“Revogar a lei atual e propor outra legislação, legitimamente discutida com as
lideranças das áreas envolvidas com a
questão, é o único meio de acabar com
as graves distorções das normas vigentes,
ria de caminhoneiros, massacram os setores produtivos, trazem o risco de desabastecimento e a certeza de preços bem
maiores aos consumidores”, manifestouse o sub-relator da comissão, deputado
federal Junji Abe.

-SC), na elaboração do anteprojeto apropor até seis horas ininterruptas. A lei atual
estabelece que ele dirija por até 4 horas
112

seguidas. Na prática, o novo texto permite
ao motorista elevar em 1h30 o tempo ininterrupto de direção, considerando que foram mantidos os 30 minutos obrigatórios
por 5h30 em vez de 4 horas não é o fator
isto é a precariedade das rodovias, a concentração dos deslocamentos de cargas
no modal rodoviário e os longos períodos
desperdiçados em congestionamentos
monstruosos”, argumentou Junji.
Segundo Junji, os míni, pequenos e mépor grandes conglomerados que adquirem
os menores ou se fundem com multinacionais. As normas vigentes em relação ao

manter sua atividade.

CONTRATADOS E AUTÔNOMOS
texto aprovado pela comissão
ção entre contratados e autôdo continua obrigado a ter uma pausa de
11 horas depois de 24 horas de direção.
Já aquele que trabalha por conta própria
pode reduzir o período para dez horas,
podendo fazer isso dentro do próprio veultrapassarem o tempo de direção permitido só poderão ser multados depois que
estrutura de Transportes tiver efetivado a
homologação dos pontos de parada.
Junji apontou os protestos de entidades
de caminhoneiros. “Com razão, acusatrutura adequada para oferecer locais

infraestrutura, achatam as chances de
competitividade do País no mercado internacional.
Ainda no anteprojeto da relatoria da codução do valor do pedágio cobrado dos

cobrança incida somente sobre a unidade tratora, conhecida como cavalo.
aprovado é a cobrança das multas dos
motoristas estrangeiros que trafegam no
País. A ideia é a aplicação do princípio
da reciprocidade: em muitos países da
América do Sul, o condutor só pode deixar o território nacional depois que tiver
na obrigatório o exame toxicológico para

forma segura”. Ele reiterou que a ampla
discussão propiciada pela comissão efetivou o que deveria ter sido feito antes
afetada”.
aumentou o Custo Brasil, acarretando o
encarecimento de cerca de 30% no frete.
“É evidente que a conta vai para o bolso
tou que os altos custos de produção e
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Plano Safra

Ruralistas exigem planejamento
Junji e membros da Frente Parlamentar da Agropecuária engrossam coro
da CNA para cobrar plano plurianual, assistência técnica e extensão rural,
além de cobertura total do seguro rural

C

políticas públicas dirigidas à agricultura, o deputado federal Junji
Abe e demais integrantes da FPA

Agropecuária engrossaram o coro da CNA
– Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para cobrar o “planejamento
adequado” das medidas direcionadas à
proteção e fortalecimento do setor no País.

de tratar das causas dos problemas e não
apenas tentar combater efeitos de adversidades climáticas e conjunturais, assim
como a efetiva atuação de órgão público
ral, além da cobertura total do seguro rural.
Em maio (14/05/13), a presidente da CNA,
sileiro em relação à agropecuária começa na fragilidade de concepção do Plano
Safra. “É produzido com período anual.
Assim como acontece com quase tudo no
País, a política agrícola se presta a enxugar
gelo e não a erradicar as causas dos problemas”, assinalou Junji.
A senadora destacou a necessidade de
ampliar para total o formato de cobertura
do seguro rural. Nos Estados Unidos, o
114

sistema cobre “praticamente 90% da área
agrícola e cerca de 85% dos agricultores”. Em 2011, a área plantada segurada
no Brasil correspondeu a 5,58 milhões de
7,9% do total de 69,8 milhões de hectares
seguro rural é uma garantia, principalmente
para os pequenos, de que não haverá prejuízos em caso de perda da produção.
Na visão de Junji, os programas governaceiros em detrimento do capital humano. A
maior prova disso é a oferta quase inexisque penaliza cerca de 82% dos 4,3 milhões
de mini e pequenos produtores rurais. “Não
adianta dar terra de reforma agrária e nem
oferecer crédito se o agricultor não sabe,
sequer, preparar o solo para o plantio. A
orientação não chega ao campo e só faz
crescer o exército de excluídos rurais”.

Percepção sobre o agronegócio

Junji chama atenção para pesquisa
Com base no levantamento da Abag e ESPM, que mostra apreço da população urbana pelo setor, deputado pede ajuda da CNA para conscientizar jovens sobre importância da agricultura

M

uito importante para a economia nacional é como 81,3% da
população brasileira consideram o agronegócio. Igual im-

dos brasileiros, na opinião de 83,8% dos
das demais quatro atividades mais importantes na percepção do cidadão urbano – médico (97,1%), professor (95,8%),
bombeiro (94,3%) e policial (83,9%) –,
atingindo avaliação máxima (92,8%) no
entre os considerados mais avançados e
“orgulho nacional”, além de ser comparado à construção civil sob o aspecto de
a agricultura brasileira como a número um
pelo deputado federal Junji Abe.
Junji pediu o empenho da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil no sentido de ajudar a conscientizar a
população mais jovem, de 16 a 24 anos,
mento concentra o maior percentual de desinformação sobre as atividades agrícolas.
A pesquisa realizada pela Abag – Associação Brasileira de Agribusiness e pelo
Núcleo de Agronegócio da ESPM – Escola
Superior de Propaganda e Marketing traz

www.junjiabe.com
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que a população urbana não despreza a
to pelas atividades de toda cadeia produtiva, assim como nutre carinho pelo trabalho rural e valoriza o produtor”, observou o
deputado. Ele pontuou que o levantamento
reúne dados novos sobre a percepção do
cidadão urbano e auxiliará a nortear ações
para consolidar a valorização da agropecuária brasileira.
“Ganhamos elementos claros para trabalhar esse sentimento positivo que as cidado campo, assim como sabemos onde
estão os maiores empecilhos a serem enque a população urbana desconhece as
sucessivas perdas e prejuízos enfrentados
pelos produtores. Principalmente, pelos
míni, pequenos e pelos da agricultura fadessas informações “contribuirá muito na
árdua tarefa de convencer o governo” a dar
a devida atenção ao segmento.
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Lins

Exposição agrícola ganha verba estadual
Em atendimento a pedido de Junji, Estado autoriza repasse de R$ 60 mil
para 57ª Exposição Agrícola de Lins e Região, promovida pela Associação
Beneficente Cultural e Esportiva da Cidade

E

m atendimento ao pedido do deputado federal Junji Abe, o governo
paulista autorizou a liberação de R$
60 mil para a realização da 57ª Exposição Agrícola de Lins e Região. Tradicionalmente promovido pela Abcel – Associação
evento atrai produtores rurais e visitantes
também de outras localidades do País.
Realizada em julho (05 a 07/07/13), a
festa trouxe como ponto alto a mostra de
produtos agrícolas cultivados na Região.
A exemplo de anos anteriores, o visitante pode adquirir mercadorias diretamente
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expostos foram distribuídos a entidades
de cativar o apoio da população urbana,
porque o agricultor precisa de aliados na
luta por políticas públicas adequadas e
para vencer gigantescos obstáculos decorrentes de décadas de descaso com o
setor”, comentou Junji.
Agradecendo o governador Geraldo Alckseu apelo para ajudar a exposição, Junji
informou que os recursos serão liberados
pela Secretaria Estadual do Turismo de São
especiais do evento para proferir palestra
sobre o novo Código Florestal.

Novo Código Florestal

Junji critica excesso de ônus sobre produtor
Percorrendo cidades paulistas, deputado traz visão do agricultor para
falar sobre a nova legislação que transfere muitas obrigações e custos ao
profissional do campo, penalizando míni e pequenos

A

uma série de obrigações aos produtores rurais que perderão parte da área produ-

áreas no entorno de cursos d’água, onde produzem há séculos, sem causar qualquer
dano ambiental. A avaliação é feita pelo deputado federal Junji Abe em palestras que ele
vem fazendo, em diversos municípios paulistas, sobre os efeitos da nova legislação no

Leme

“

nal do campo. Principalmente, os míni e pequenos serão penalizados”, atestou Junji, ao
da” contra quem alimenta a Nação. Ele ministrou
a palestra em novembro (08/11/13), a convite
do presidente da Assomogi – Associação dos
Produtores Rurais do Vale do Mogi, Antonio de
Azevedo Sodré.
Cruzeiro
A obrigatoriedade de desocupação de áreas
centenariamente cultivadas viola os Princípios

“

consignados no artigo 5º da Constituição Fedeministrada em outubro (19/10/13), a convite da
Assivarp – Associação dos Sindicatos Rurais do
Vale do Paraíba e do Sindicato Rural de Cruzeiro,
ambos presididos por Wander Bastos.
www.junjiabe.com
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Osvaldo Cruz

“

função da saída do plantio de cana, tem a oportunidade de desenvolver a policultura nestes
espaços. Com conhecimento, orientação técnica,
vocação e muito trabalho, é perfeitamente possível
transformar terrenos pequenos em polos agrícolas
altamente produtivos”, observou Junji, oferecendo
aos produtores uma sugestão viável para se manterem na atividade rural. A palestra dele, em outubro
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
São Miguel Arcanjo

“

ser cumpridas, sem desespero e com tranquilidade, por meio de orientações que, com
certeza, serão dadas pelas prefeituras e entidades
representativas da classe produtora, como sindicatos, cooperativas e associações, em função da
complexidade para o preenchimento digital”, orientou Junji, alertando que está proibida a cobrança
dos produtores em relação à averbação da reserva
legal. Ele ministrou a palestra em setembro (21/09/13), a pedido da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Mogi das Cruzes
A legislação não reconhece o direito adquirido
pelos míni e pequenos produtores de manter
suas atividades em APPs (Áreas de Preservação Permanente), no entorno de cursos d’água,
onde produzem, há séculos, sem causar danos
ambientais. Será inevitável brigarmos no PRA (Programa de Regularização Ambiental) para manter as
plantações existentes ao longo de valetas, centenariamente construídas nas várzeas com o objetivo

“

valetas)”, advertiu Junji, na palestra ministrada em setembro (14/09/13), dentro da programação do 4º Bunkyo Rural.
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Cunha
Em muitos estados, inclusive São Paulo, está

“

obrigados a realizar pagamentos para averbar
suas reservas legais. Isto afronta a legislação federal do novo Código Florestal e precisa ser denunciado para haver punição dos responsáveis”,
anunciou o deputado federal Junji Abe, em Cunha,
no Vale do Paraíba, conclamando os produtores
ministrou a palestra em agosto (24/08/13), a convite do presidente da Cooperativa de
Laticínios Serramar, Pedro Guimarães.

Pindamonhangaba

“

pais agentes das transformações que condu-

maior produtividade, mais qualidade dos produtos
e aumento de renda, despertando o interesse dos
jovens pela atividade agrícola”. Com esta frase, o
deputado federal Junji Abe jogou por terra o conceito de que qualquer avanço no agronegócio depende
do governo e forneceu uma poderosa injeção de ânimo nos 150 míni e pequenos produtodamonhangaba, Vale do Paraíba. Ele ministrou a palestra em julho (27/07/13), a convite

Lins
É fundamental que os produtores estejam unidos e mobilizados, participando ativamente
das ações para operacionalizar o novo Código
Florestal. Sejam presentes, junto com suas entidades representativas. A organização e união serão
o caminho para minimizar problemas no cumprimento dos dispositivos da legislação”, orientou o
deputado Junji Abe em Lins. Ele ministrou palestra,

“

e Esportiva de Lins, como o presidente Akio Matsuura.
www.junjiabe.com
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Produção Leiteira

Desafio é viabilizar Conselho Nacional
Junji e integrantes da Subleite falam aos cerca de 400 participantes da
primeira reunião externa do colegiado, em Taubaté, sobre a importância
da mobilização

C

ada segmento da importante cadeia produtiva do leite deve encaza, promover o respeito mútuo e
trabalhar solidariamente para melhorar o
setor e superar a constante crise em que
vivem os produtores rurais, o elo indispensável, porém, o mais fraco da corrente. A
orientação foi dada pelo deputado federal
Junji Abe aos cerca de 400 participantes
da primeira reunião externa da Subleite –
Subcomissão Permanente do Leite da Câmara, realizada em junho (27/06/13), em
Taubaté.
A decisão da Subleite de abrir o ciclo nacional de encontros do colegiado no Vale
do Paraíba responde ao pedido de Junji
que se desdobra pela adoção de medidas
para socorrer os míni, pequenos e médios
produtores de leite, assim como os da
agricultura familiar, da maior bacia leiteira
120

paulista, com cerca de 15 mil das 55 mil
unidades produtoras do Estado. Coordenado pela Assivarp – Associação dos Sindicatos Rurais do Vale do Paraíba, o evento
contou com integral apoio das cooperativas de laticínios e de entidades representativas do setor.
Presidente da Subleite, o deputado Alceu
ção da Política Nacional do Leite é gradual,
mas as conquistas são reais. Ele obserdo Conselho Nacional de Política Leiteira
visando atuação conjugada dos atores da
cadeia produtiva, parlamentares e governo. “Vamos combinar: nada de queixas,
porque discurso não melhora a qualidade
do leite e nem faz a vaca produzir mais”.
Segundo Junji, “por meio de pressões políticas, o reivindicado conselho, com escritório físico em Brasília, ajudaria a desobsvencer a falta de sensibilidade dos órgãos
públicos na adoção de medidas de sobreMoreira disse que se surpreendeu com a

a cadeia produtiva de leite. Achei que ele
estivesse em lugar errado. Felizmente, me

enganei. Junji é alguém que se esqueceu
do sentido da palavra impossível, não conhece a preguiça e põe a alma naquilo que
acredita. São pessoas como ele que estão
presidente da Subleite.
A adoção de medidas de defesa comercial
do mercado lácteo brasileiro é o item núritárias no documento elaborado durante

importações desenfreadas de produtos
lácteos, como soro e leite em pó, vindos
de países que subsidiam e muito o setor
leiteiro”, descreveu Junji. Não bastasse,
tossanitária coloca no Brasil itens de quasaúde pública.
Houve redução do volume de importações
de produtos lácteos. No entanto, perduram
as compras externas de soro. “A substância piora a qualidade do alimento e prejudi-

www.junjiabe.com
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ca o setor inteiro”, disse Moreira. “A cadeia
precisa estar unida para coibir a degeneração do alimento no caminho, porque a
completou Junji.
Na visão dos deputados, o controle sanitário precisa ser assumido pelo produtor,
-

rural para todos. Hoje, existe um técnico
extensionista para cada 1.890 produtores.
Se a própria categoria conseguir zelar pela
qualidade, ponderou Junji, o setor leiteiro
terá avanços formidáveis.
dinamismo dos canais de escoamento da
produção. “É fundamental envolver o co-

sobre o produto sem ter visto uma vaca em
pé”, criticou Moreira, pontuando que 17 redes comerciais respondem pelo escoamento de 70% da produção nacional de leite.
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Assistência Social

Emenda de Junji garante lavanderia ao Pró+Vida
Máquinas de lavar e de secar, passadeira e seis carrinhos para transporte
de roupas são comprados com R$ 50 mil repassados à entidade mogiana
pelo Estado, a pedido do deputado
Instituto Pró+Vida São Sebastião, de Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo inaugurou em
junho (15/06/13), a reforma da
sua lavanderia. A adequação da unidade
resulta da verba de R$ 50 mil liberada
pelo governo estadual em atendimento à
emenda de autoria do deputado federal
Junji Abe, apresentada no ano passado.
“Fizemos o pedido ao Estado para que a
entidade pudesse ter maquinário industrial
em substituição aos aparelhos antigos, já
sucateados e incapazes de dar conta da
alta demanda”, explicou o parlamentar.
Com os recursos repassados pela SecrePró+Vida comprou máquinas industriais
de lavar e de secar, passadeira e seis carrinhos para o transporte de roupas. Segundo
Junji, a entidade desenvolve a “formidável
função social de acolher idosos carentes,
proporcionando a eles condições de exercer a cidadania, com qualidade de vida”.
Fundado em 1977 e tendo entre seus fundadores o padre Vicente Morlini, o Instituto
Pró+Vida mantém unidades em São Paulo
e Caraguatatuba, além de Mogi. Em território mogiano, o trabalho de destaque ocorre na Estância para o Idoso, onde vivem
35 internos, sendo 17 mulheres e 18 homens, alojados em casas compostas por
dois quartos, banheiro e área de serviço.
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“A proposta é dar aos acolhidos a conotação de lar”, pontuou Junji, ao assinalar que
a lavanderia servirá a esse público. Além
das moradias, a UPS – Unidade de Prestação de Serviço da instituição dispõe de
capela, centro comunitário, administração
e o centro do voluntário.
A verba liberada este ano para o Instituto Pró+Vida é parte de uma extensa lista de solicitações de Junji ao Estado, em
manifestar gratidão ao governador Geralas instituições precisam de mais recursos
para atender a grande demanda. “Cada
uma contribui de modo incisivo para dimido poder público em variados setores”,
sos carentes, sem família ou esquecidos
por seus parentes.

Assistência Social

Trabalho de Junji beneficia filantrópicas
Emendas do deputado, apresentadas ao governo do Estado, visam liberação de R$ 1,28 milhão para 25 entidades assistenciais que funcionam
em 24 municípios
deputado federal Junji Abe espera acolhida do governo estadual
para emendas que apresentou
em benefício de 25 entidades de
1,28 milhão e destinam-se a aquisições
de veículos, equipamentos, mobiliários e
outros tipos de material permanente, de
acordo com as necessidades das organi-

600 mil visam contemplar entidades que
prestam atendimento a portadores de
necessidades especiais. Tratam-se das
Apae’s – Associações de País e Amigos
dos Excepcionais de Lorena, São José
dos Campos, Itaquaquecetuba, Campos
do Jordão, Pindamonhangaba, Taubaté,
Cunha, Ubatuba e Caraguatatuba, além

Lar das Crianças de Cachoeira Paulista, Lar
Vicentino de Paraibuna (obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo), Associação
Paroquial Regional de Suzano, Casa de
Santa Rita de Ibiúna, Lar de Idosos Vicente
de Paulo de Caçapava e Instituição Assistencial Cristã Lar Mariana de Poá. Cada entidade deverá obter R$ 50 mil.
Junji também pediu a destinação de R$
trópicas: Centro Promocional Comunitário
de São Bento do Sapucaí, Lar Vicente de
Paulo de Silveiras, Lar Vicentino de São
Sebastião e Lar Vicentino de Lagoinha. As
duas últimas são obras unidas à Sociedade São Vicente de Paulo.
liberação de outros R$ 360 mil destinados
a entidades de Mogi das Cruzes. A Amac
– Associação Mogiana de Ações para a Cidadania, o Instituto Anna de Moura e o Ins-

Visuais de Suzano, da Aspad – Associae do Centro de Atendimento e Educação
Especial de Tremembé. Cada uma deverá
receber R$ 50 mil.
Em Guarulhos, Junji espera garantir o re-

R$ 50 mil, cada. A Rede de Combate ao
Câncer Guiomar Pinheiro Franco será berá para o Instituto Amor Misericordioso. Já
-

recursos para a Prefeitura de Salesópolis,
www.junjiabe.com
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ba para compra de material permanente.
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Segurança Pública

Aprovado parecer de Junji para rastrear explosivos
Comissão de Segurança aprova por unanimidade substitutivo do deputado, que obriga identificação permanente do fabricante, do produto e da
cadeia comercial até o consumidor final

A

Comissão de Segurança Pública e

bricantes de explosivos obrigatoriedade de

Câmara aprovou por unanimidade,
em junho (05/06/13), o substitutivo do deputado federal Junji Abe a dois
projetos de Lei (3667/2012 e 4512/2012,
apensado ao primeiro) que visam o raslamentar, endossado
pelo colegiado, torna
cação do fabricante
de explosivos, do tipo
de produto e da cadeia
comercial até o conlecendo que os dados
inseridos permaneçam intactos após a
detonação do material e impondo multas
aos infratores das normas.
“Entendemos que o rastreamento é um
meio de inibir o uso cada vez mais frequente de explosivos na prática de crimes,
como assaltos a caixas eletrônicos, além de
permitir apurar responsabilidades pela utilização indevida”, apontou Junji, ao detalhar
seu parecer ao colegiado. Ele lembrou que a

produto, que permaneçam intactos após a
detonação. A marcação pode ser efetuada
por processos químicos que permitam conhecer o lote do explosivo e seu comprador. As regras também valem para explosi-

capazes de indicar a origem do material.
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o infrator à multa
de R$ 10 mil por
quilo de explosivo.
Junji, as medidas
propostas
para
rastrear explosivos
– da fabricação até
–, facilitarão a investigação policial,
ajudarão a elucidar roubos desses produtos em pedreiras, empresas de mineração
e outras, além de possibilitar a responsabilização pela guarda do material, combatendo a utilização indevida.
Segundo Junji, a possibilidade de responder judicialmente pelo uso indevido dos
explosivos levará toda a cadeia produtiva a
redobrar cuidados com o adequado transporte, armazenamento e proteção deste
material de alta periculosidade. A matéria
seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Lei Seca

Junji quer cerco em pedágios
Em indicação ao ministro da Justiça, deputado propõe que a Polícia
Rodoviária Federal adote fiscalização de rotina para evitar motoristas
alcoolizados no volante
substitua no volante.
As rodovias exploradas por meio de cobrança de pedágio, “embora não reprerodoviária federal, em termos de extensão,

P

ara reforçar o cerco visando o
cumprimento da Lei Seca, que
proíbe os motoristas de dirigirem
alcoolizados, o deputado federal
Junji Abe apresentou uma indicação (INC
3892/2013) ao ministro da Justiça, José
Eduardo Martins Cardozo. Ele propõe que a
pasta determine à Polícia Rodoviária Federal a adoção, como procedimento de rotina,
pedágio instaladas em rodovias federais.
A escolha dos pontos de pedágio para reprimir a direção de veículos sob efeito de
álcool pode ser conveniente, porque são locais onde já existe retardamento natural do

-

do com a norma, precisam aguardar proviwww.junjiabe.com
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veículos”, como argumenta Junji. “Seria
um meio adicional de fortalecer a repressão aos motoristas que dirigem alcoolizados. Até porque as vias favorecem alta
velocidade que, associada ao condutor sob
efeito do álcool, viram cenário de graves
acidentes”.
A vigilância sugerida contribuiria com os
propósitos de educação e conscientização
do condutor brasileiro. “Sabendo que haveria ação policial nas praças de pedágio, o
motorista se sentiria pressionado a não violar a lei. E não poderia alegar em sua defesa
assinala Junji.
A indicação ao ministro da Justiça é a primeira ação de outras a serem empreendidas pelo deputado para viabilizar o reforço do cerco aos motoristas que dirigem
alcoolizados. Junji conta que a proposta
cobrança de pedágio tem origem na sugestão recebida do advogado Epaminondas
Nogueira, de Mogi das Cruzes.
janeiro a novembro/2013
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Cultura

Estado libera verba para Akimatsuri
Atendendo pedido de Junji, governo estadual autoriza repasse de R$
150 mil para realização da 28ª edição da Festa de Outono em Mogi das
Cruzes, evento que deve reunir 100 mil pessoas
governo estadual autorizou a liberação de R$ 150 mil para a realização da edição 2013 da Festa de
acolhe pedido do deputado federal Junji
Abe que anunciou a medida à diretoria do
Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das
Cruzes, entidade organizadora do evento,
abril, com a expectativa de atrair 100 mil
pessoas.
Na abertura do 28º Akimatsuri, Junji destacou a importância da festa para difusão da
cultura japonesa e valorização do agroneeventos de Mogi das Cruzes, a celebração
proporciona a oportunidade de ampliar a
integração entre a população urbana e o
campo, fundamental para pressionar o governo a adotar políticas públicas voltadas
ao setor agrícola, além de propagar a cultura e as tradições nipônicas”, enalteceu o
deputado.
A liberação de recursos para a festa ocorreu na véspera da abertura (12/04), depois
que Junji pediu o empenho pessoal do secretário-chefe da Casa Civil do governo
paulista, Edson Aparecido. “Felizmente,
ele foi sensível ao nosso apelo e interveio
junto à Secretaria de Estado da Cultura”,
contou o parlamentar. Ele compartilhou a
conquista com o deputado federal Walter
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zação do Akimatsuri.
Satisfeito com a colaboração do governo
estadual, o presidente do Bunkyo, vereatrabalho dos deputados e disse que a verba autorizada ajudará a cobrir os custos de
infraestrutura da festa. Em seu pronunciamento, Junji observou que o evento é uma
tradição da comunidade nipo-brasileira
que reúne milhares de visitantes dos diversos pontos do Estado. “Une manifestações culturais e artísticas, culinária japonesa e uma fabulosa exposição agrícola
que destaca os melhores itens cultivados
em Mogi das Cruzes e Região”, endossou,
ao parabenizar a organização do evento,
elogiar o apoio das autoridades e agradecer a presença do público.

Cultura

Estado libera verba para Festival do Japão
Acolhendo pedido de Junji, governo estadual autoriza repasse de R$ 100
mil para realização da edição 2013 do Festival do Japão, o maior evento
cultural e gastronômico nipo-brasileiro
governo estadual autorizou a liberação de R$ 100 mil para a
realização da edição 2013 do
Festival do Japão, em São Paulo. A medida atende pedido do deputado
federal Junji Abe que, pelo segundo ano
seguido, consegue o repasse para o maior
evento cultural e gastronômico da comunidade nipo-brasileira, sob a organização
da Kenren - Federação das Associações
de Províncias do Japão no Brasil, presidida
por Akinori Sonoda.
pio de São Paulo. Em julho (dias 19, 20 e
21), o Centro de Exposições Imigrantes, na
Capital, foi a sede da 16ª edição do festejo. Além de ser o maior evento cultural e
gastronômico nipo-brasileiro no Brasil, é o
cente. Envolve as principais instituições nikkeis, incluindo as associações de 47 províncias japonesas, reunidas na Kenren, e o
auxílio de mais de 4 mil voluntários. A verba
foi repassada pela Secretaria da Cultura.
Com o tema “Tecnologia e Modernidade”, a edição 2013 do Festival do Japão
brindou os visitantes com um painel do
que existe de melhor e mais inovador no
País do Sol Nascente. Para as crianças,
os organizadores repetiram o sucesso do
www.junjiabe.com
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recanto especial com atividades lúdicas,
artesanato), contos e lendas japonesas,
esportes e recreação, entre outras práticas. No outro extremo de faixa etária, a
Terceira Idade ganhou uma área especial
onde o público idoso teve acesso gratuito
a esportes, massagens, dicas de saúde e
orientações para prevenção de doenças.
Além da coletânea de shows e atividades
culturais, os visitantes do festival saboreatada pela culinária típica das 47 províncias
que formam o Japão. “Apesar de priorizarmos o atendimento aos setores essenciais
como saúde, educação, infraestrutura e
desenvolvimento agrário, trabalhamos
junto ao Estado e à União para contemplar a realização de eventos que proporcionam enriquecimento cultural e lazer à
população”, apontou Junji, agradecendo o
acolhida a sua emenda parlamentar.
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Cultura e Tradição

Junji consegue verba do Estado para eventos
Deputado já recebeu o sinal positivo para a liberação de R$ 230 mil
destinados à realização de festejos tradicionais de Campinas, São Paulo
e Queluz
deputado federal Junji Abe já recebeu do governo estadual o sinal verde para a liberação de R$
230 mil destinados a eventos culturais em Campinas, São Paulo e Queluz. A
medida resulta do atendimento a pedidos
dos procedimentos administrativos realizados pelos organizadores dos festejos
junto à Secretaria da Cultura.
No calendário de eventos, o primeiro da
programação é a exposição cultural de
Queluz, planejada para janeiro de 2014,
organizada pela Associação Queluz que
deverá receber R$ 60 mil para a infraestru-
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será a vez do Paulistão 2014, promovido
contará com o repasse de R$ 100 mil para

70 mil, será o Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas para a realização do
Festival do Japão de Campinas, em junho.
portante para custear parte das despesas
do eventos, realizados por entidades sopatrocínios e contribuições da sociedade.

sua equipe para a acolhida das emendas
parlamentares.

Cultura e Tradição

Festival de Campinas tem verba estadual
Atendendo pedido de Junji, Estado autoriza repasse de R$ 70 mil para
realização da nona edição da festa, promovida pelo Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro de Campinas
trabalho do deputado federal
Junji Abe garantiu a liberação de
R$ 70 mil para o Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas.
Autorizados pelo governo paulista, os recursos serão aplicados na realização do
9ª Festival do Japão de Campinas, um dos
mais importantes eventos que integram o
fazer parte da Semana da Comunidade Japonesa na Cidade.
Realizado nos dias 8 e 9 de junho, o evento reuniu público superior a 20 mil pessoas, de acordo com os organizadores. Com
um variado leque de atrações artísticoculturais, o festival ofereceu aos visitantes
shows, exposições, apresentação de artes marciais, taiko, danças típicas nipônido polo gastronômico.

Segundo Junji, o instituto, com mais de 60
anos de fundação, desenvolve um “trabalho hercúleo” para preservar e disseminar
a cultura japonesa, por meio de manifestações artísticas e das festividades. “Empreende uma batalha contínua para manter
vivos os valores morais e princípios éticos
disseminados no Brasil pelos nipônicos,
além de propiciar a permanente integração
tivos, dependendo de patrocínios e contribuições da sociedade para concretizar
eventos como o 9º Festival do Japão.
na Região Metropolitana de Campinas, o
ceiro do Estado para a festa veio da Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo.
“Somos imensamente gratos ao governanosso apelo”.

o papel fundamental de difundir a cultura e
as tradições nipônicas, assim como o de
preservar costumes e valores morais de
extrema importância no mundo moderno,
onde a sociedade luta para afastar os joavaliou Junji, ao destacar a atuação do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas,
presidido por Hiromiti Yassunaga.
www.junjiabe.com
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Veículos Verdes

Junji propõe incentivo fiscal
Em indicação ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, deputado sugere
estímulo tributário a taxistas para compra de veículos elétricos e híbridos, mais eficientes e bem menos poluentes
danos ambientais”.
“Enquanto já circulam pelo mundo afora
200 mil veículos desta natureza, no Brasil
somente 70 unidades foram emplacadas.
Isto deixa claro que o País não tem política
pública com relação aos carros elétricos,
nhuma ou baixíssima emissão de gases, no
caso dos híbridos”, analisou o deputado.
deputado federal Junji Abe sugeriu ao ministro da Fazenda,
Guido Mantega, a realização de
estudos para viabilizar a conimportação e compra de veículos elétricos
e híbridos, em substituição aos convencionais. A proposta consta da indicação (INC
4720/2013) apresentada pelo parlamentar
com o objetivo de minimizar os efeitos
nocivos da circulação da parte da frota de
carros sobre o meio ambiente.

ideal seria que o transporte coletivo, com
em relação ao deslocamento individual,
assim como grande estrutura de ciclovias
que pudesse estimular o uso de bicicletas.
Enquanto isto não se concretiza, resta-nos
propor ao governo alternativas para aliviar
130

ano, o correspondente a 5% da produção
do PIB – Produto Interno Bruto industrial e
5% do PIB total, movimentando 26 montadoras, 53 fábricas em nove estados, 500
fornecedores de autopeças e quase 5 mil
concessionárias que, juntos, empregam
1,5 milhão de trabalhadores.

mentar a representatividade dos veículos
verdes na frota nacional, ele pinçou o Projeto Inovar. “Apesar da sua complexidade
e ambiciosos objetivos no que diz respeito à matriz energética, acabou por não
contemplar taxativamente esse segmento
automotivo”, pontuou, reiterando o apelo
cais, voltados a taxistas, para importação
e aquisição de carros elétricos e híbridos.

Cooperativismo

Mutirão por justiça no ato cooperativo
Junji e outros congressistas ligados à classe cooperativista reforçam
mobilização pela aprovação do projeto que prevê adequada tributação
dos negócios jurídicos praticados por cooperativas

deputado federal Junji Abe e demais integrantes da Frencoop
– Frente Parlamentar Mista do
tante missão de trabalhar pela aprovação
do PLP – Projeto de Lei Complementar
tributação do ato cooperativo. A matéria
está pronta para votação no plenário da
Câmara, desde junho.
cadeia toda, porque impõe a bitributação
que onera os produtos, coloca o setor em
desvantagem diante da alta competitividade no mundo globalizado e, consequenteconsumidora”, descreveu Junji, assinalando a necessidade de proporcionar justiça
tributária ao cooperativismo.
www.junjiabe.com
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Cooperativas Brasileiras, Marcio Lopes de
Freitas conclamou os congressistas a se
reunirem com as respectivas lideranças
partidárias em busca de respaldo para
aprovar o projeto. “Uma legislação tributária sobre o ato cooperativo atenderá os
anseios dos 13 ramos do cooperativismo
brasileiro”, argumentou.
aprovação da matéria também leva em
conta o fato de o texto ser de comum
federal. Ele disse que existe apenas um
ponto ainda fora do consenso que poderá
ser abordado por meio de emendas parlamentares. É o que envolve as tratativas
acerca do “ato-meio” (medida necessária
cooperativa).
janeiro a novembro/2013
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Condomínios

Aprovado parecer de Junji contra projeto
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara endossa manifestação do deputado e rejeita proposta que aumenta despesas de moradores, incluindo quem vive em residenciais populares

R

elator do projeto de Lei (PL
80/2011), o deputado federal Jun-

governo paulista, e das moradias do Programa Minha Casa Minha Vida.

vimento Urbano da Câmara a proposta que
permite aos condomínios a aquisição de

a dia das pessoas físicas e jurídicas, que
cia, ou das variadas atividades de comércio
ou serviço possíveis será, evidentemente,
prejudicada com a aprovação da proposição legislativa em foco”, escreveu Junji em
seu parecer pela rejeição do projeto, com o

teve o respaldo do colegiado que concordou com a argumentação do parlamentar
de que a mudança sugerida teria efeito
direto sobre os condôminos, “especialmente os moradores de baixa renda, com
o aumento de despesas decorrentes da
transformação”. A primeira batalha foi vena matéria está em análise na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, onde
o relator já se manifestou pela rejeição.
Representantes da CNC – Confederação
Nacional do Comércio, de sindicatos e de
associação do ramo de compra, venda, locação e administração de imóveis residenmar que a aprovação do projeto trará mais
ônus aos condôminos. “As taxas de condomínio seriam bem maiores que as atuais”, apontou Junji, ao alertar que a eventual transformação de edifícios em pessoas
jurídicas afetaria, por exemplo, moradores
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A personalidade jurídica obriga, por exemplo, o registro em cartório de documentos,
como atas e demonstrativos contendo modica, o condomínio é obrigado a ter custos
cartoriais e recolher Imposto de Renda,
entre outros, repassando as despesas aos
condôminos”, detalhou Junji, acrescentando que os ônus atingirão ocupantes de
condomínios residenciais e comerciais do
País, podendo ser “mortais para moradores de baixa renda”.

Homenagens

Junji conquista reconhecimento
Trabalho devotado em defesa do desenvolvimento sustentável e feroz
combatente em benefício de avanços em setores essenciais rendem ao
deputado honrarias em cidades paulistas

A

valorização do agronegócio e a busca do desenvolvimento econômico sustentável das diferentes regiões do Estado, associados às batalhas por melhorias
como a implantação do período integral nas escolas, o aumento dos recursos
destinados à saúde pública, a reformulação dos programas de combate à vio-

essenciais, tornaram-se marcas na vida pública do hoje deputado federal Junji Abe. As
ações em nível nacional renderam ao parlamentar honrarias de municípios paulistas.

“CIDADÃO SOROCABANO”
Num misto de reconhecimento e gratidão,
os participantes da cerimônia de entrega do título de “Cidadão Sorocabano” ao
deputado federal Junji Abe transformaram a sessão solene da Câmara Municipal de Sorocaba, realizada em novembro
(04/11/13), em palco de fortes emoções
para o homenageado. A concessão da
principal honraria da Cidade ao parlamentar
foi uma iniciativa do vereador Waldomiro

sua proposta aprovada pelo Legislativo.

“CIDADÃO GUARATINGUETAENSE”

Município de Guaratinguetá, no Vale do
Paraíba, foi palco para um fato de grande
www.junjiabe.com
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emoção na história do deputado federal
Junji Abe. Em sessão solene da Câmara,
realizada em dezembro (13/12/12), dois
dias antes de completar 72 anos de idade,
o parlamentar foi homenageado com o título de “Cidadania Honorária Guaratinguetaense” pelos relevantes serviços prestados à população. Ele recebeu a honraria
das mãos do autor da iniciativa, vereador
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“CIDADÃO FERRAZENSE”
será homenageado com o título de “Cidadão Ferrazense”, em data a ser agendada.
A concessão da principal honraria do Município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, ao parlamentar é uma iniciativa dos vereadores Silas Faria de Souza,
Antonio Carlos Alves Correia, o Tonho, e
Vagner Vallet Ninck, o pastor Vagner, todos
decreto legislativo (067/2012), aprovado
em primeira discussão e, por unanimidade, na Câmara Municipal.
“É uma honra que muito me emociona e
me deixa sem palavras para expressar o

assegurar é que continuarei me esforçando, dia após dia, para defender os interesses dos cidadãos ferrazenses junto
ao governo federal”, disse Junji, ao ser
pelos vereadores.

O LÍDER RURAL
Numa tarde de festa para o agronegócio
(15/03/13) a nova sede do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Mais de
300 pessoas, entre dirigentes, associados, lideranças agrícolas e autoridades

um momento histórico da instituição”.
Na solenidade, a diretoria homenageou
o deputado federal Junji Abe com uma
placa de gratidão em reconhecimento ao
incansável trabalho do parlamentar em
prol da instituição, que ele presidiu por
20 anos (1980 a 2000), e em benefício
do setor agropecuário nacional.
“Sou eu quem deve conceder todas
as honras ao Sindicato Rural de Mogi
das Cruzes, representação máxima do
134

na conquistas e abre perspectivas para
defesa dos atores das cadeias produtivas
responsáveis por abastecer diariamente
os lares brasileiros”, manifestou-se Junji,
ao enaltecer os “esforços e devoção de
dirigentes” da entidade que “dedicam seu
tempo, habilidades e talento” na busca de
melhorias para o setor.

VOTO DE APLAUSO EM POÁ
A Câmara Municipal de Poá, na Grande
São Paulo, aprovou Voto de Aplauso ao
deputado federal Junji Abe, em reconhecimento ao trabalho do parlamentar para
garantir a inclusão dos tecnólogos em
das a participar de concurso público re-

alizado por instituições governamentais,
de todas as esferas, ligadas ao setor
agrícola. A iniciativa partiu da presidente honorária do PTB poaense, vereadora
Jeruza Lisboa Pacheco Reis, que teve
seu requerimento acolhido pelo Legislativo local.

EMBAIXADOR NO ENSINO SUPERIOR
“
acelerado exigido pela globalização, e
precisamos formar cidadãos com senso crítico, responsáveis, que valorizem
nosso País e sejam comprometidos com
federal Junji Abe, durante o 6º FinancIES
– Fórum dos Executivos Financeiros
para as Instituições de Ensino Privadas
ado pela nova diretoria do grupo como
embaixador do evento.

(29/08/13), Junji destacou a importância deste tipo de evento para o fortaleciamento do ensino. Ele também garantiu
empenho, em Brasília, para defender
demandas do ensino superior, visando

sobre as mudanças necessárias para
a melhoria contínua da educação. Ao
participar do encerramento, em agosto

VICE-PRESIDENTE DO SUDESTE
presidente da FPA – Frente Parlamentar
da Agropecuária, Luiz Carlos Heinze (PP
-RS), conduziu em outubro (22/10/13)
a eleição para o preenchimento de car-

www.junjiabe.com
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da Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista
rigranjeiros, o deputado federal Junji Abe
foi designado vice-presidente da Região
Sudeste. Já o deputado Nilson Leitão
lações Institucionais.
janeiro a novembro/2013
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Reconhecimento

Deputado entrega diploma a líder rural
Na inauguração da nova sede do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, Junji homenageia o ex-presidente Masaro Nakasato que também comandou
outras importantes entidades agrícolas

N

a inauguração do Sindicato Rural
de Mogi das Cruzes, em março
(15/03/13), o deputado federal
Junji Abe homenageou o produtor

de Mérito e Gratidão, concedido pela Câmara Federal. “É uma singela mostra de
reconhecimento a tudo que ele fez e ainda
faz pelo agronegócio regional”, pontuou o
parlamentar.
Ao falar sobre Nakasato, também amigo
de longa data, Junji fez questão de registrar “profundos sentimentos de reconhecimento e gratidão ao eterno líder rural”, que
comandou com maestria a Cooperativa de
Associação Rural de Pindorama, a Coope136

rativa Rural de Telecomunicações de Mogi
das Cruzes e o Sindicato Rural de Mogi
das Cruzes, entre outras instituições de
vital importância para o desenvolvimento
da agricultura e da consequente elevação
da qualidade de vida na Cidade.
Segundo o deputado, Nakasato dedicase à comunidade de Mogi das Cruzes e
ao agronegócio brasileiro, “com devoção, credibilidade e talento típicos de almas grandiosas que abrigam idealismo
ex-presidente também foi homenageado
pela diretoria do Sindicato Rural de Mogi
das Cruzes com uma placa de Gratidão
pelo seu trabalho e por ser “um exemplo
de vida”.

Ministério das Cidades

Vereadores discutem projetos pró-Mogi
Junji acompanha comitiva do Legislativo mogiano, que busca o desenvolvimento de ações em benefício da Cidade nas áreas de saneamento
básico, drenagem e gestão de recursos sólidos

E

-

no Ministério das Cidades, integrantes da CEV – Comissão Especial de
Vereadores, instituída na Câmara Municipal
buscar recursos para execução de obras e
projetos no Município, receberam uma série de informações sobre planos da Pasta
que podem ser desenvolvidos em benefício
da população mogiana.
como tema central a explanação dos programas na área de saneamento básico, com
destaque para melhoria do abastecimento
de água e ampliação do esgotamento sanicoletados pelas redes de esgotos ao devido
tratamento eliminando despejos in natura
detalhes sobre obras voltadas à drenagem,
que visam combater enchentes, e ações ligadas à gestão de resíduos sólidos.
“Acredito que foi uma reunião muito produtiva por subsidiar propostas dos vereadores para parcerias de Mogi das Cruzes
com o governo federal na solução de sérios problemas urbanos”, avaliou Junji, que
acompanhou o presidente da CEV, Jean
Lopes (PCdoB), e os vereadores Juliano
www.junjiabe.com
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Lucareski (PPS). Eles foram recebidos no
Ministério das Cidades pelo especialista
Alexandre Araújo Godeiro Carlos; e pela
analista de Infraestrutura, Tatiane Timóteo.
No dia anterior (13/03), a comitiva esteve
no Ministério do Esporte para outra audiconheceu o desenvolvimento e aplicação
de projetos da Coordenadoria de Esporte
e Cidadania, como o Programa Segundo
Tempo, o Esporte na Escola e o Segundo
Tempo no Mais Educação. A coordenadora
de Esporte e Cidadania da Pasta, Eidi Silva,
detalhou o funcionamento dessas ações.
Junji elogiou a iniciativa do Legislativo em
buscar meios de ampliar a execução de
obras e projetos do governo federal em
prol da população. “Como representantes
contribuir com sugestões, ideias e críticas
sa otimizar sua atuação”.

janeiro a novembro/2013
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Pronunciamento

Junji cobra CPI da Telefonia Móvel
Deputado usa tribuna da Câmara para apelar por apoio de parlamentares à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
preços abusivos e má qualidade de serviços

E

m contundente discurso na Câmara,
o deputado federal Junji Abe pediu a
mobilização dos parlamentares em
torno da criação da CPI – Comissão
Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel
para apurar tarifas abusivas, má qualidade
tiva das operadoras aos consumidores. ”A

Nacional de Telecomunicações), e a própria
Justiça brasileira
não conseguem
resolver os problemas”, acusou.
Vice-presidente da
Frente Parlamentar
dos Consumidores de Energia
Elétrica, Combustíveis e Telefonia, Junji assinalou que a telemações dos usuários no território nacional.
“As concessionárias agem como se nosso
País fosse terra de ninguém”, protestou.
A CPI visa investigar as quatro maiores
operadoras de telefonia móvel do País –
o colegiado teria a missão de apurar e analisar as razões apresentadas pelas conces138

cobranças inadequadas, mau atendimento
aos consumidores e falhas sistemáticas
nas ligações, como constantes quedas e
falta de sinal. “Não bastassem os serviços
mos sucessivos registros de clientes tungados pelas operadoras que não conseguem reaver os valores cobrados a mais”.
mais altas tarifas de interconexão, ou
VUMs – Valores de Unidade Móvel, do
planeta. Para ligar do móvel de
uma operadora
para um celular
de outra, o cliente paga entre R$
0,36 e R$ 0,42
por minuto. Na
Índia, o custo é
de R$ 0,02; na
China e Indonésia, não passa de R$ 0,06.
“É um absurdo o que ocorre no Brasil! A
distorção garante 50% da receita das concessionárias, prática ilegal, severamente
punida em outros países e banida nas matrizes das respectivas empresas que aqui
atuam e massacram a clientela à vontade”,
vociferou Junji, ao observar que o VUM teria de ser revisto em 2002, como manda
a Lei Geral de Telecomunicações. Isto não
aconteceu.

105 Anos da Imigração Japonesa

Emoção sela irmandade entre dois países
Em comovente discurso, Junji homenageia ex-ministro da Agricultura
Alysson Paolinelli e credita fortes laços entre as nações ao trabalho
devotado de lideranças da comunidade nipo-brasileira

A

sessão solene da Câmara em
alusão aos 105 anos da imigração japonesa no Brasil, realizada em junho (18/06/13), teve a
marca da gratidão mútua manifesta por representantes dos dois países. “No mundo
globalizado, vivemos aprendendo e ensinando um ao outro”, sintetizou o deputado
federal Junji Abe, ao proferir um comovente discurso na solenidade que homenageou o agrônomo e ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, indicado pelo
congressista, entre outras personalidades
recomendadas pelos demais membros do
Grupo Parlamentar Brasil-Japão.
Mineiro de Bambuí, Paolinelli foi o primeiro
a receber a honraria, das mãos de Junji.
agricultura mundial competitiva do globo”,
www.junjiabe.com
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pelo deputado como o “desbravador do
cerrado”, o ex-ministro deve ser considerado “o operador das ações que ergueram
em solo brasileiro um ícone da cooperação
bilateral entre os dois países”.
Vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Junji frisou que Paolinelli modernizou a Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, tornando-se o responsável pela concretização do Prodecer I
-

impulsionaram a produção agrícola nacional e garantiram programas de despoluição
como o estímulo à produção siderúrgica na
Usiminas e inovações tecnológicas para a
cultura da maçã e melhoramento genético

os japoneses e apresenta ao mundo o etanol, fonte energética inesgotável que tanta
expectativa gera no Japão e no restante do
planeta. “Continuamos trabalhando com
muita determinação para que a relação
bilateral Brasil-Japão, além da amizade
histórica, seja cada vez mais robusta, propiciando maior desenvolvimento e melhor
qualidade de vida para os povos dos dois
países”, asseverou.
janeiro a novembro/2013
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Infraestrutura

Bancada de SP cobra verbas para cidades
Em audiência com ministra Ideli Salvatti, Junji e deputados paulistas
dizem que são nulos efeitos de reuniões do governo nos municípios, sem
liberação de reivindicados recursos e benefícios

N

ão adianta o governo federal fazer
reuniões para se aproximar dos
municípios e apregoar maior entrosamento com as lideranças municipais, sem atender a necessidade número
um das cidades: a liberação de recursos
sistematicamente reivindicados pelos parlamentares. Este entendimento do deputado
federal Junji Abe é partilhado por integrantes da bancada paulista na Câmara Federal.
ções Institucionais, Ideli Salvatti, em junho
Palácio do Planalto.
A movimentação dos deputados deriva
dos anunciados encontros de autoridades
do governo com lideranças de municípios
paulistas, em continuidade a peregrinação

criticar a movimentação, desprovida da libepara obras, como infraestrutura urbana e saneamento básico, aquisição de equipamentos, investimentos em saúde e educação, e
outros benefícios sociais.
União para atender as cidades tiveram aue continuam emperradas. A população está
140

aberta ao diálogo, mas cobra, com razão,
resultados práticos”, manifestou-se Junji.
Na opinião dos deputados paulistas, o gono Estado de São Paulo quando puder levar
a boa notícia do atendimento aos benefícios
reivindicados. Caso contrário, sustentaram
cipais tornam-se “temerárias, para não dizer, prejudiciais”, à imagem da União diante
de prefeitos, vereadores e lideranças locais.
danos se estendem aos próprios parlamentares que fazem a ponte entre o Planalto e
do intensamente questionados pelas falhas
e lentidão na liberação de recursos e ações
solicitados.

Incentivo à cidadania

Aluno de Mogi participa do estágio-visita
Por indicação de Junji, estudante de Direito é contemplado no programa
de uma semana para conhecer funcionamento da Câmara, comissões
permanentes e atuação de seus representantes

A

Câmara realiza anualmente o
Programa Estágio-Visita de Curta
pação democrática e o exercício
da cidadania. Indicado pelo deputado federal Junji Abe, Guilherme Sever, 20 anos,
estudante do 7º período da Faculdade de

feira (22/04). “Além de ter a oportunidade

Sever chegou ao gabinete de Junji acompanhado pelas também estudantes participantes do programa Gabrielli Spat, do Rio
Grande do Sul, Rafaela Canabrava, do Piauí,
levou o grupo para
conhecer o Plenário, o Salão Verde
e o Senado. “Cada
vez mais, é importante que os jovens
se envolvam com
as questões políticas, conheçam o
funcionamento das

Cruzes, terminou em
abril (26/04/13) sua
participação na edição 2013 do projeto.
“Eu tinha uma impressão completamente diferente de
tudo que vi por aqui.
Tudo mesmo. Estou
adorando essa expe-

aqui é um lugar onde ninguém trabalha.
Pelo contrário, aqui há muito trabalho”,
avaliou Sever, natural de São Paulo e que,
há sete anos, mora em Mogi das Cruzes,
terra natal do deputado.
Assinalando a importância de vivenciar a
rotina dos deputados, dos trabalhos nas
comissões permanentes e poder conhecer
de perto o processo legislativo, o estudante
disse a Junji estar ansioso para cumprir o
restante do programa, iniciado na segundawww.junjiabe.com

|

convicção do voto consciente. Nosso País
precisa de novas lideranças”, defendeu o
congressista.
Junji fez a indicação do universitário para
o programa atendendo pedido do vereador
decer o deputado e o vereador Juliano, que
proporcionaram a minha inscrição. Eu os
procurei porque são de Mogi e sabia que
poderiam me ajudar”, manifestou-se Sever, ao antecipar que pretende recomendar
janeiro a novembro/2013
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Votação em Plenário

Junji festeja rejeição da PEC 37
Ao lado dos 51 deputados do PSD, parlamentar comemora decisão que
garante o arquivamento da Proposta de Emenda à Constituição que
limitava atuação do Ministério Público
tamanho se nós, representantes do povo,
deixássemos de ouvir o desejo daqueles a
quem temos obrigação de representar no
Congresso”.
A matéria recebeu parecer da comissão
de então, representantes do Ministério Público e dos delegados de polícia não chegaram a um acordo sobre o tema. Após a

P

or 430 votos a nove e duas abstenções, o Plenário da Câmara rejeitou,
em junho (25/06/13), a PEC – Proposta de Emenda à Constituição
37/2011, que regulamentava as investigações criminais limitando a atuação do Ministério Público. “Agora, a PEC será arquivada.
É a única resposta possível que poderíamos
dar à população que, legitimamente, saiu às
ruas para protestar”, disse o deputado federal Junji Abe que já havia anunciado sua
decisão de votar contra a proposição. Igual
postura tiveram todos os 51 parlamentares
da bancada do seu partido.
Na visão de Junji, a maciça pressão poa população entendeu que a proposta impedia o Ministério Público de investigar casos como os de corrupção praticada por
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da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMnesta semana. Populares lotaram as galerias durante a apreciação da proposta. A
cada manifestação de líderes partidários
pela rejeição da proposição, as pessoas
festejavam.
Segundo Junji, apesar de eventuais abusos
cometidos por determinados promotores
públicos, minados por “vaidade exacerbada”, a aprovação da PEC 37 poderia trazer
muito mais prejuízos ao País do que avanma do bem e do mal, são muito menores
do que a adoção de um mecanismo para
impedir o trabalho investigativo do Ministério Público como um todo”, avaliou o deputado, ao creditar a rejeição da proposta às
pessoas que saíram em protesto pelas ruas
em todo o País.

MP 611/2013

Câmara veta verba para a Copa
Junji e demais integrantes do PSD endossam aprovação da MP contra a
seca, mas retiram do texto autorização de gastos de R$ 43 milhões para
infraestrutura de telecomunicações no Mundial

A

Câmara aprovou, em junho
(25/06/13), a MP – Medida Provisória 611/2013 que concede
crédito extraordinário de R$ 3,96
bilhões aos ministérios das Comunicações,
da Integração Nacional. A maior parte do
dinheiro será para atender populações atingidas pela estiagem no semiárido brasileiro.
“Concordamos com o socorro às vítimas da
seca, mas negamos repasse de R$ 43 milhões ao Ministério das Comunicações para
bancar despesas com a Copa do Mundo”,
manifestou-se o deputado federal Junji Abe,
ao informar que a bancada do seu partido
timento de dinheiro público no Mundial.
verno federal para contratar serviços de
tecnologia da informação e telecomunicações, como transmissão de vídeo e transporte de dados, durante a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014.
Com exceção do PT, todos os partidos da
base aliada votaram contra os recursos,
necimento dessa infraestrutura foi compromisso do Brasil na candidatura a esses
torneios, incluindo a totalidade da rede,
seus equipamentos e as comunicações de
www.junjiabe.com
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telefone, dados, áudio e vídeo necessários
para as competições.
Junji assinalou a necessidade de rejeitar as
verbas porque a MP, editada pelo governo
federal, desrespeitou o critério de imprevisibilidade determinado pela Constituição.
“Falta apenas um ano para a Copa e, agora, querem destinar R$ 43 milhões como
crédito extraordinário? Se tivesse de ser
feito, deveria ter sido em 2007, quando foi
dada a garantia à Fifa. Faltou planejamento
e execução no tempo devido”, argumentou.
ministração Financeira do governo federal
mostram que cerca de 77% do montante foram empenhados, ou seja, comprometidos
para os pagamentos a que se destinam. Isto
sem esses recursos para o Ministério das
Comunicações, o gestor terá de cancelar o
jurídicos que decorrerem dele.

janeiro a novembro/2013
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Gestão Pública

Junji faz apelo por competência
Em discurso na tribuna, deputado apoia manifestações populares e clama por esforços conjuntos dos políticos no sentido de ouvirem a voz das
ruas para atuarem com eficiência

A

o expressar apoio às manifestações populares que tomaram as
ruas das principais capitais do
País nos últimos dias, o deputado
federal Junji Abe fez um apelo para que a
classe política conjugue esforços no sentido
este registro para que sejamos efetivamente
mais competentes como homens públicos”,
conclamou o parlamentar, em discurso na
tribuna da Câmara, em junho (19/06/13).
Com um histórico de mais de 40 anos na
vida pública, Junji evidenciou a maciça
participação da população de diferentes
segmentos e faixas etárias. Condenando
o vandalismo, radicalismos e extremismos
de ambos os lados – de alguns ativistas
e policiais –, o deputado lembrou que “a
manifestação de quem quer que esteja insatisfeito tem de ser recebida, com a digni-

que as pessoas vivem nas cidades e é nelas
que buscam qualidade de vida”.
Ferrenho defensor da redução da pesada
carga tributária vigente no País, o deputado criticou a morosidade na reforma do
pacto federativo. “Independentemente de
qual seja o partido que está no poder, e de
quem sejam as pessoas no desempenho
das funções públicas, temos de melhorar
e menos burocrática para responder, imemovimento que toma conta das ruas mostra, com clareza, que os brasileiros estão
sofrendo e exigem de nós mais compesaneamento básico, entre outras.

a serviço desta Nação”.
temos de melhorar a gestão pública em todos os sentidos”. Isto implica, na visão de
Junji, reformular o processo de distribuição
da riqueza entre os entes da Federação. Enquanto não se processa a reforma do Pacto
Federativo, a União abocanha 60% a 65%
da arrecadação total do País; os estados
recebem de 20% a 25%; e os municípios
144

tivamente mais competentes como homens públicos”

Aposentadoria Antecipada

Junji festeja aprovação de projeto
Depois de requerer inclusão na ordem do dia da proposta que facilita aposentadoria de pessoas com deficiência, deputado comemora aval unânime do plenário ao benefício

A

se aposentar com tempo menor
de idade e de contribuição à Previ-

para aposentadoria de pessoas com necessidades especiais, independentemente

em abril (17/04/13), por unanimidade (361
votos), o substitutivo do Senado ao PLP –
Projeto de Lei Complementar (277/2005)

60 anos, no caso dos homens, e de 60
para 55 anos, se forem mulheres. A condição para ser contemplado pelas novas
regras é o tempo mínimo de 15 anos de
-

lação um avanço que faz justiça aos portadores de necessidades especiais”, festejou
o deputado federal Junji Abe que havia fei-

“Num Brasil de tantas desigualdades sociais, temos a obrigação de minimizar as

cobranças para a inclusão da proposta na
Transformada na Lei Complementar
142/2013, a legislação leva em conta o
conceder a redução do período de contrilimite de tempo de contribuição para aposentadoria integral de homens passa dos
35 para 25 anos; e de mulheres, de 30

dem ser submetidos ao mesmo tratamento
dado aos demais”, discursou Junji. Aperfeiçoar mecanismos para promover maior
inclusão social, com especial atenção aos
cinco dos 39 projetos apresentados por
ele que exerce seu primeiro mandato na
Câmara Federal.

moderada, o tempo de contribuição necessário para aposentadoria passa a ser de
29 anos para homens e de 24 anos para
leve, as novas condições estabelecem 33
anos para homens e 28 para mulheres.

www.junjiabe.com
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PEC 555/2006

Junji cobra votação da proposta dos aposentados
Em requerimento à Mesa Diretora, deputado volta a pedir inclusão na ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição que livra servidores
inativos da cobrança de contribuição previdenciária

P

ara apressar a votação, em plenário, da PEC – Proposta de Emenda
à Constituição 555/2006, o deputado federal Junji Abe apresentou à

(7862/2013) de inclusão da proposta na
adotada pela segunda vez, o parlamentar
insiste na análise da proposição que elimina a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores
públicos aposentados e pensionistas.
A PEC 555/2006 acaba com a contribuição
previdenciária de 11% sobre o benefício
de inativos que excede o teto do INSS –
Instituto Nacional de Seguro Social de R$
3.916. Pela proposta, a diminuição do valor
seria de 20% a cada ano, a partir dos 60
anos, e só deixaria de ser cobrada depois
dos 65. Ainda não há acordo para avalizar
o texto em Plenário.
“Não faz o menor sentido aplicar os descontos sobre os vencimentos, porque na
velhice ou aposentado por doença é quando o ser humano mais precisa de dinheiro
para bancar despesas com médicos e remédios”, apontou Junji e alertou: “A medida obriga muitas pessoas a contribuírem
por um tempo bem superior ao necessário
para pagar pelos seus benefícios”.
A iniciativa de Junji de reiterar a cobrança
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atende ao apelo dos funcionários inativos
representados por entidades como o Sinres-Fiscais da Receita Federal do Brasil. A
proposta está pronta para apreciação, em
dois turnos, no Plenário da Câmara. Já foi
analisada pela comissão especial constituInformação do Mosap – Movimento dos
Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas dá conta de que a cobrança previdenciária sobre os proventos foi imposta
para o pagamento da dívida do FMI – Fundo
Monetário Internacional. Como os débitos
continuar a tributar os funcionários inatirendimentos dos inativos chega a ser uma
bitributação porque o servidor, enquanto
ativo, já pagou para ter direito ao benefício
que recebe”.

Saúde

Estado libera recursos para cinco cidades
Acolhendo pedido de Junji, governo do Estado libera R$ 570 mil para
melhorias na saúde pública de Itaquaquecetuba, Salesópolis, Jacareí,
Cachoeira Paulista e Jambeiro

A

tendendo pedido do deputado
verno estadual autorizou a liberação de R$ 570 mil para investimentos na saúde pública de cinco cidades:
Itaquaquecetuba, Salesópolis, Jacareí, Cachoeira Paulista e Jambeiro. A primeira já
e a Secretaria da
Saúde visando o
repasse de R$ 100
mil. Itaquá utilizará
a verba na aquisição de veículo
adaptado para ca-

As administrações municipais de Cachoeira Paulista e Jambeiro receberão R$ 60
mil, cada uma.
“Considerando as dívidas acumuladas
pelas Santas Casas e demais instituições
rentes da desatualizada tabela do SUS
(Sistema Único de Saúde) para ressarcir
o
atendimento
aos pacientes do
sistema público,
precisamos recorrer aos cofres
estadual e federal
em busca de re-

à disposição de
pacientes do sistema público.

Junji, agradecendo o governador
Geraldo Alckmin

destina-se a custear melhorias na infraestrutura da Santa Casa de Misericórdia de
Salesópolis. Para que o processo avance,
esclareceu Junji, falta apenas a assinatura
fase de preparo das respectivas documentações. Todos os recursos serão direcionados para compra de equipamento
médico-hospitalar. A Prefeitura de Jacareí
deverá ser contemplada com R$ 100 mil.
www.junjiabe.com
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das dirigidas ao governo estadual para
social, turismo, esporte e cultura. As
Santas Casas de Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo, de Cunha, no Vale do
Paraíba, e de Capão Bonito, na Região de
das com verbas estaduais, resultantes de
emendas de Junji.
janeiro a novembro/2013
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Saúde

Junji cobra R$ 5,86 milhões da União
Emendas do deputado ao Orçamento 2013 do governo federal visam
melhorias no sistema público de saúde de 17 municípios

E

mendas do deputado federal Junji

visam melhorar o sistema público
de saúde em 17 municípios. Ao
todo, representam uma injeção de R$ 5,86
efetivo repasse dos recursos. Isto implica
niu o parlamentar.
ji permitirá aos municípios a ampliação,
reforma ou construção de unidades de
saúde, aquisição de equipamentos médico-hospitalares e outros investimentos na
rede básica. Ele assinala que os recursos
a serem liberados ajudarão a melhorar o
atendimento aos pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde, “mas passam longe
de aliviar o caos no setor”.
-
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de dos serviços de saúde pública depende
de “medidas prioritárias e simultâneas”,
como aponta Junji, defendendo a urgente
correção da tabela SUS para adequar à realidade os defasados valores repassados
às instituições conveniadas pelos serviços
prestados, o perdão de dívidas impagáveis, assim como a abertura de linhas de
outras entidades vinculadas à saúde.
ciados os municípios de Mogi das Cruzes,
Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Salesópolis, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Santa
Branca, Pindamonhangaba, Guaratinguetá,
Caçapava, Taubaté, Natividade da Serra,
São Luis do Paraitinga, Pindamonhangaba,

Micro-ondas

Junji propõe campanha de esclarecimento
Em indicação ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deputado sugere
orientar a população a evitar acidentes observando cuidados ao usar
equipamento para aquecer água e outros líquidos
deputado federal Junji Abe sugeriu ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a realização de
campanha de esclarecimento
sobre os cuidados a serem observados no
manuseio do forno de micro-ondas para
aquecer água e outros líquidos. A proposta consta da indicação (INC 4748/2013)

forno e os aquecem de dentro para fora.
Se um líquido é aquecido por muito tempo
num micro-ondas, a temperatura da sua
parte central pode estar ligeiramente superior aos 100ºC da ebulição da água, sem
que se transforme em vapor. “É o chamado superaquecimento”, sintetizou Junji.
Fabricantes recomendam que quaisquer
alimentos e líquidos aquecidos em fornos
de micro-ondas sejam deixados “em descanso” por vários segundos antes de serem
tocados. Também
é boa precaução,
colocar no utensílio,
com líquido a ser
aquecido no micro
-ondas, um palito
de madeira, além
de evitar recipientes plásticos que,
aquecidos no equipamento, podem liberar
substâncias tóxicas ou cancerígenas. “As
pessoas, em geral, não leem essas instruções”, alertou Junji.
“Pode até ser que seja mais uma lenda
da internet. Por via das dúvidas, num País
como o nosso, onde o sistema público de
saúde é caótico e a educação é lamentavelmente precária, precisamos reforçar a prevenção, neutralizando tanto quanto possível os riscos de acidentes”, defendeu Junji.

a população a prevenir acidentes decorrentes da falta de informação ou desconhecimento das recomendações contidas no
respectivo manual de
instruções.
hábito de ler o manual
de instruções. Embora o documento traga
orientações sobre procedimentos a serem adotados no uso do
micro-ondas, a maioria não faz a leitura e
ministro baseado num relato que circula
queimaduras causadas depois da retirada
de uma xícara de água do equipamento.
os alimentos são aquecidos de fora para

www.junjiabe.com
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Mogi das Cruzes

Festa do Divino recebe verba do Estado
Junji consegue R$ 150 mil do governo estadual para realização do evento que cultiva tradições surgidas há mais de 300 anos e atrai público
superior a 400 mil pessoas

P

elo segundo ano consecutivo, a Fes-

de R$ 150 mil para a edição 2013.

estadual que, novamente, atendeu pedido
foi feito pelo parlamentar que liderou, em
abril (18/04/13), uma
comitiva ao Palácio
dos
Bandeirantes
para manifestar os
agradecimentos ao
governador Geraldo
sua equipe. A Prefeitura recebeu a verba
da Secretaria do Turismo e fez o repasse do

Assuntos Parlamentares da Casa Civil, dediu-lhe que estendesse os agradecimentos
ao governador; ao secretário-chefe da Casa
Civil, Edson Aparecido, que se empenhou
pessoalmente na liberação dos recursos, e
ao secretário de Turismo, Cláudio Valverde
Santos, que agasalhou a proposta.
Santo “mantém vivas tradições nascidas
150

há mais de 300 anos”, como assinalou
Junji, ao lembrar que a vasta programação
une cultura e religiosidade, atraindo visitantes de todo País e até do exterior. São
alvoradas, novenas, missas, a tradicional
Entrada dos Palmitos e a procissão que
blico supera 400
mil pessoas.
Carlos Nunes Junior e o capitão
de Mastro João
Pedro dos Santos
ram à subsecretária o livro contendo a história do evento
e um avental típico que ela fez questão de
colocar. A indumentária é familiar para o deputado que, todo ano, é um dos muitos voluntários que servem o tradicional afogado.
considerado o responsável pela garantia
de um lugar apropriado à parte festiva do
evento. Em 2002, o então prefeito desmontou o “cemitério de carros” apreendidos por documentação irregular, dotou o
imenso espaço de infraestrutura e criou
um polo de eventos que passou a ser cedido para a realização dos festejos.

Agronegócio

Governo libera R$ 860 mil, a pedido de Junji
Acolhendo emendas do deputado ao Orçamento deste ano, União destina recursos para beneficiar cidades onde a agropecuária é a principal
atividade econômica

C

idades paulistas começaram a
verno federal para a liberação de
recursos destinados à compra

e equipamentos para serviços em áreas
rurais, como a recuperação de estradas
das à expansão e fortalecimento do setor
agropecuário.
“São cidades de pequeno e médio portes,
com arrecadação reduzida, que dependem
da força agrícola para movimentar a economia, gerar empregos e garantir a receita

benefício resulta da acolhida às emendas
apresentadas pelo deputado federal Junji
parlamentar ainda aguarda parecer sobre a
autorização de repasses referentes a mais
de 50 outras propostas à atual receita orçamentária, que
visam contemplar
dezenas de municípios com valores
para investimentos
em diversos setores essenciais, em
2014.
As emendas de Jun-

tentar atender as
necessidades
da população
em setores essenciais, como
saúde e educação”, observou
Junji.
também assina
a emenda ao

governo federal, totalizam R$ 860 mil e
focam ações pró-agronegócio em cinco
cidades onde a agropecuária é a principal atividade econômica. Cada município
contemplado receberá R$ 172 mil. Na lista

valor foi pedido por Junji ao Ministério do
Meio Ambiente, dentro do programa destinado à elaboração e implementação de
planos, projetos, obras e equipamentos
para a coleta seletiva de resíduos sólidos
urbanos. A administração municipal detalhará o trabalho após o aval ao repasse
dos recursos.

do Jordão, Jambeiro, Redenção da Serra
empregados na aquisição de máquinas
www.junjiabe.com
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Investimentos

Emendas garantem mais R$ 3 mi para cidades
Por iniciativa do deputado, União autoriza R$ 1,5 milhão para educação
e cultura, além de R$ 1,42 milhão para obras de infraestrutura esportiva,
beneficiando cinco municípios

A

área esportiva, de lazer e recreação de Ferraz de Vasconcelos,
Mogi das Cruzes e Paraibuna será
contemplada com R$ 1,42 milhão
provenientes de emendas do deputado
mentar ao governo federal destinam-se a
investimentos no transporte escolar e R$
800 mil visam atender à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
“As verbas do Ministério do Esporte já foram autorizadas. A entrada dos recursos
nos cofres municipais depende de procedimentos administrativos a serem formalizados entre os municípios e a União”, pontuou Junji, assinalando a importância do
empreendimento para oferecer novas opções de esportes e lazer aos moradores.
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R$ 710 mil para implantar a Praça da Lide Vasconcelos e Paraibuna receberão R$
355 mil, cada um, para implantação e modernização de infraestrutura para esporte
educacional, recreativo e de lazer.
Também em função de emendas de Junji, o Ministério da Educação já autorizou o
repasse de R$ 350 mil para Mogi das Crua Queluz. Igual valor deverá ser repassado
direcionados a investimentos em transporte escolar para atender alunos do ensino básico. Ainda acolhendo proposta do
deputado, a União deverá repassar R$ 800
mil à Secretaria de Cultura do Estado de
São Paulo. A verba visa melhorias na área
museológica para promoção e fomento da
cultura brasileira.

Investimentos

Emendas somam R$ 4 mi para infraestrutura
Junji propõe à União que destine R$ 3,676 milhões para obras voltadas
ao desenvolvimento e mobilidade urbana, além de prevenção de enchentes e regularização fundiária

U

explicou que a liberação da verba é fundamental para as cidades desenvolverem
projetos voltados à melhoria da qualidade
de vida da população.
“Com a queda de repasses do governo federal em função da desoneração de muitos
produtos, com a consequente redução do
recolhimento de impostos que compõem
o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), as prefeituras enfrentam enormes

m total de oito municípios está
prestes a receber recursos federais para investir em infraestrutura e mobilidade urbanas, regularização fundiária e ações contra enchentes.
ordem de R$ 3,676 milhões, resulta de
emendas apresentadas pelo deputado federal Junji Abe à atual receita orçamentária
da União. Serão contempladas as cidades
de Caçapava, Caraguatatuba, Lorena, Mogi
das Cruzes, Monteiro Lobato, Roseira, São
Bento do Sapucaí e Tremembé.

parlamentar, esclarecendo que as cidades
com orçamento reduzido mal conseguem
cursos para fechar as contas do ano.

Ministério das Cidades: R$ 3,256 milhões. Serão R$ 2,7 milhões para desenvolvimento urbano, que engloba desde
infraestrutura básica até projetos e obras
destinadas à mobilidade urbana em Caçapava, Caraguatatuba, Lorena, Mogi das
estão direcionados à regularização fundiária de áreas urbanas em Mogi das Cruzes,
Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí,
com vistas à legalização de escrituras em
localidades indicadas pelas prefeituras.
sitou R$ 420 mil em emendas para Mogi
a execução de obras de prevenção de en-

www.junjiabe.com
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Infraestrutura turística

Junji pede verba para reforçar turismo
Emendas do deputado ao Orçamento de 2013 incluem investimento de
R$ 2,111 milhões para ações voltadas ao fortalecimento do setor em
dez cidades

B

asta que o governo federal autorize
a liberação de recursos referentes
às emendas do deputado federal

Anual 2013 para que dez cidades paulistas sejam contempladas com recursos da
ordem de R$ 2,111 milhões destinados a
investimentos em turismo. A concretização
das propostas depende do empenho dos
valores pelo Ministério do Turismo. Já foram
autorizados os repasses de R$ 300 mil para
Poá e de R$ 130 mil para Caraguatatuba.
ção do turismo interno, viabilizar investimentos em projetos de infraestrutura e
sinalização turística, assim como garantir
à promoção de eventos para fomentar as
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atividades turísticas. Cada município contemplado receberá quantias que variam
entre R$ 130 mil e R$ 300 mil.
quisitado para Suzano, além de Poá. Arujá,
Mairinque e São Sebastião serão contempladas com R$ 278 mil, cada. Aparecida,
Salesópolis e Santo Antonio do Pinhal
aguardam repasses de R$ 139 mil para
cada uma, enquanto Ubatuba deverá receber R$ 130 mil, assim como Caraguatatuba.
Para elaborar as emendas parlamentares
prioridades e respectivas necessidades
diversos municípios. “Fizemos as propostas com base nas informações coletadas e
batalhamos pela liberação dos recursos”.

Jacareí

Festival atrai mais de 35 mil pessoas
Junji participa da sexta edição de evento beneficente, realizado no fim
de semana, que faz parte do calendário oficial da Cidade e, a pedido dele,
recebeu ajuda financeira do governo do Estado
o repasse de R$ 60 mil, provenientes da
Secretaria de Estado da Cultura, em de“A destinação de recursos do governo é
essencial para bancar parte da infraestrutura necessária ao evento, realizado por

M

ais de 35 mil pessoas movimentaram o 6º Festival dos
Imigrantes de Jacareí, no
Vale do Paraíba, realizado

nanceira do governo do Estado, em atendimento à emenda do deputado federal
Junji Abe. “É uma belíssima homenagem
aos imigrantes de todas as nações pelos
relevantes serviços prestados à população jacareiense, que é marcada pela solidariedade”, manifestou-se o parlamentar.
Para participar do evento, cada visitante
doou um quilo de alimento não perecível, o que possibilitou a arrecadação de
mais de 3 toneladas, segundo informações dos organizadores. Realizado pelo
va Nipo-Brasileira de Jacareí, na sede da

www.junjiabe.com
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depende de patrocínios e contribuições
da sociedade”, pontuou Junji, ao evidenciar os benefícios sociais da festa que
também reverte a renda arrecadada para
Além da doação dos alimentos arrecadados, destacou Junji, a renda proveniente
da venda de pratos típicos e peças artetrópicas e sociais de Jacareí. “Nenhuma
esgotadas as bebidas, a bacalhoada e a
galinhada”, comemorou o presidente do
Bunkyo, Alberto Ueda, ao catalogar a edição 2013 como “a melhor já realizada”,
desde o início do evento, em 2008.
Câmara Federal prioriza o atendimento aos
setores essenciais como saúde, educação,
infraestrutura e desenvolvimento agrário.
“Mas, precisamos nos esforçar para ajudar
festividades importantes, que contribuem
para valorizar e difundir cultura, além de
proporcionar lazer à família toda”.
janeiro a novembro/2013
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Orçamento 2014

Bancada paulista define prioridades
Atendendo apelo de Junji, grupo renova pedido de inserção de verba para
viadutos de Mogi das Cruzes na peça orçamentária da União, além de
priorizar saúde, agricultura e infraestrutura urbana

E

m atendimento ao pedido do deputado federal Junji Abe, a bancada
paulista no Congresso Nacional
decidiu, em novembro (26/11/13),
-

viadutos sobre a linha férrea em Mogi das
Cruzes, na Grande São Paulo. “Em função
dos sucessivos atrasos na execução das
obras, é o terceiro ano consecutivo que
nadores para garantir verba às estruturas
explicou Junji.
Além de nove emendas já comprometidas
por se tratarem de renovação de pedidos de
recursos para obras programadas, mas não
efetivadas, como a dos viadutos mogianos,

pecuária, com a expansão do programa que
destina patrulhas agrícolas aos municípios
paulistas; para infraestrutura urbana para
cidades; e para a saúde, com mais verbas
para combate ao câncer em crianças.
Segundo Junji, a reapresentação da emenda prevendo recursos para os viadutos em
Mogi é necessária para evitar que a cons156

falta de previsão orçamentária em 2014,
çamento da União de 2013 não foram utilizados, porque as obras não começaram.
da paulista para as benfeitorias só serão
tas da bancada serão analisadas pela coda relatoria geral de cada matéria, que
mas são votados pelo colegiado e seguem
para apreciação do Plenário, em sessão do
Congresso Nacional”, descreveu, acrescentando que as decisões aprovadas vão
para sanção presidencial.

deputados e três senadores para garantir verba às estruturas
no Orçamento da União”

Viadutos

Apesar das cobranças,
obra está no papel
Indignado com a demora, deputado volta a pedir ajuda do ministro
César Borges que promete empenho, mas avisa que desafio será
equacionar preços para retomada
do contrato paralisado

A

construção dos viadutos – um na
Vila Industrial e outro em Jundiapeba – é uma antiga reivindicação
da população de Mogi e de outras
cidades que são forçados a enfrentar as
perigosas passagens de nível, bloqueadas
a cada trem que circula pela via férrea.

terminação presidencial, grandes obras só
começam a ser executadas depois desse
trabalho”, relatou Junji.
tivo de Engenharia é de dez meses, contados da assinatura do contrato, em junho.
de 2014”, criticou Junji. Baseado em informações do ministro, o deputado disse
que a etapa seguinte será tentar conciliar
os preços com os constantes do contrato

cional de Infraestrutura de Transportes e o
Consórcio SPA/Tejofran/Convap, é de R$
48.474.155,51. Está suspenso desde 14
de julho do ano passado, quando surgiram
denúncias de irregularidades no Ministério
dos Transportes e órgãos a ele vinculados.

Tejofran/Convap. “Será necessário apu-

no projeto básico, doado pela prefeitura
mogiana e aprovado pelo departamento.

concordarão em construir os dois viadutos
pelos preços nominais de 2011, indicados
no documento”.
Ainda não se sabe se haverá possibilidade
de aditivos contratuais para sanar even-

cobranças para a retomada dos trabalhos.

o orçamento atualizado. Caso contrário,

César Borges prometeu empenho para
destravar as obras, mas lamentou o longo tempo consumido até a contratação
do projeto executivo de Engenharia dos

pública para execução das obras dos viadutos. Se precisar de nova licitação, teme
Junji, não há nem como estimar o início
dos trabalhos.
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UM BALANÇO DOS PROJETOS
Desde que iniciou sua atuação na Câmara dos Deputados, em fevereiro de
2011, Junji apresentou 39 projetos que têm as finalidades de coibir práticas
nocivas à coletividade, democratizar informações, melhorar atendimento em
saúde, garantir investimentos em saneamento básico, combater a violência,
preservar o meio ambiente, baratear tarifas de telefonia e energia elétrica e
aperfeiçoar mecanismos para promover maior inclusão social, entre outras.
Quase a totalidade das propostas resulta de sugestões da própria sociedade,
principalmente, de contribuições vindas de internautas com quem Junji mantém
constante interação por meio das redes sociais.
Projeto de Lei 6770/2013

Qualidade de Vida

Incentivo tributário para saneamento
Baseada no incentivo tributário para empresas que prestam serviços públicos na área, a proposta
para Financiamento da Seguridade Social, na construção ou ampliação de sistemas de captação,
analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 330/2013

Sem Restrições

Garantia de benefício a idosos e deficientes
pensão nem meios de prover a própria manutenção, o pagamento de benefício mensal. Com a
familiar per capita superar ¼ do salário mínimo. “Nossa proposta é que o critério de renda esteja
baseado no rendimento do próprio indivíduo – e não de toda família – e que seja considerado
Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
Após a análise, será constituída uma Comissão Especial para examinar o mérito da proposição.
aprovação, o assunto seguirá para avaliação do Senado, também em dois turnos.
Projeto de Lei 6737/2013

Não à Reincidência

Tratamento domiciliar ao dependente de drogas
tanto o paciente que retorna ao lar, após um período de internação, quanto aquele que se recusa a
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buscar atendimento fora de casa. Será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família,
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Projeto de Lei 6461/2013

Manifestações

É a vez da cara limpa

Transforma em contravenção penal o ato de participar de manifestações públicas portando ou
pilhar e destruir patrimônio público e particular. “Não se pode admitir que delinquentes, com identidade protegida por máscaras, capuzes ou até camisetas no rosto, continuem maculando protestos
legítimos, onde cidadãos de bem se unem para reivindicar direitos. Lugar de bandido é na cadeia”,
argumentou Junji. Proposta passará pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime

Projeto de Lei 6862/2013

Acesso Facilitado

Reserva de vagas para gestantes

colo limita a capacidade de movimentação do adulto, sejam os pais, os avós, outro parente ou
responsável”, observou Junji. As vagas especiais deverão corresponder a 2% do total disponível,
sendo garantido, no mínimo, um espaço para cada pessoa atendida nos termos da lei. Proposta

Projeto de Lei 6300/2013

Direitos Humanos

Regularização de estrangeiros
Amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no Brasil, o prazo destinado a requerer registro provisório. A iniciativa visa coibir trabalho escravo e outras condutas criminosas praticadas contra
migrantes internacionais em condição irregular no País. “Em função da situação precária em que
vivem os migrantes irregulares, são frequentemente explorados por pessoas inescrupulosas, que
os obrigam a trabalhar muitas horas além da jornada permitida, não raro em condições insalubres
e sem os equipamentos de segurança exigidos pelo Estado, colocando-os e às suas famílias em
e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania apreciarem a matéria de forma conclusiva.
Projeto de Lei 6080/2013

Poluição Sonora

Fim dos “pancadões” no País
Proposta visa proibir som alto em carros parados em áreas públicas e particulares, eliminando em
dos veículos dos infratores que se recusarem a reduzir os ruídos sonoros a níveis aceitáveis, sewww.junjiabe.com
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multidão – na maioria, adolescentes e jovens – que se dedica a consumir bebidas alcoólicas e até
na de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei 5508/2013

Prevenção de Acidentes

Alerta sobre dutos de combustível
os dutos. A medida visa contribuir para evitar acidentes – como o vazamento de grandes quantidades
mais diversos pontos do País, além de forçar a comunicação imediata dos desastres para facilitar
a atuação das autoridades competentes. Aguarda parecer na Comissão de Minas e Energia. Na seaprovada, sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 5288/2013

Concursos Públicos

Em defesa dos aprovados
Para resguardar o direito de aprovados em concursos públicos, proposta proíbe a realização de
novo certame durante o prazo de validade de outro procedimento efetuado para o mesmo cargo
ou emprego público. “As sucessivas realizações de concursos públicos, em detrimento de outros
já concluídos, ainda vigentes, com candidatos aprovados e não convocados para preencher as vagas, frustra as legítimas expectativas de cidadãos que se debruçaram na busca de conhecimentos
e no desenvolvimento de habilidades, assim como investiram tempo e dinheiro para viabilizar seu
ção e de Serviço Público, aguarda parecer na de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei 5162/2013

Olho na validade

“Multa” em favor de consumidor
ções impróprias, ou obtenha crédito de igual valor para adquirir o que quiser. Aprovada na Comissão
deste colegiado, seguirá para o Senado, sem necessidade de aprovação no Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 5048/2013

Imposto de Renda

Idosos livres da declaração
Isenta da obrigatoriedade da entrega da declaração de ajuste anual do IR - Imposto de Renda
quem tem mais de 70 anos de idade, sobrevive exclusivamente com proventos da aposentadoria
160

e possui patrimônio inferior ao limite estabelecido pelo Ministério da Fazenda que, atualmente, é
despachantes”, argumentou Junji. Aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, onde já tem parecer favorável do relator.
Projeto de Lei 4937/2013

Floricultores

Contra a burocracia do registro
ção no RNC – Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Projeto visa vencer a burocracia que atrasa o lançamento de variedades do segmento, gerando gastos
anos até o cumprimento da medida burocrática derruba o produtor que se esforçou para obter uma
inovação”, relatou Junji, evidenciando a lentidão do processo no ministério. Aprovada, por unanimidaserá avaliada pelo colegiado de Constituição e Justiça, onde já teve parecer favorável do relator. Recebendo aval neste órgão, seguirá direto para o Senado, sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 4524/2012

Telefonia Móvel

Barateamento das tarifas de pré-pagos
Visa acabar com as tarifas absurdas cobradas dos clientes dos planos pré-pagos de telefonia
radoras de cobrarem dos usuários da modalidade pré-paga valores diferenciados, que chegam
a ser 400% superiores ao do serviço pós-pago (celular com conta). Recebeu parecer favorável,
Aguarda manifestação do colegiado de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei 4611/2012

Preservação ambiental

IPI reduzido pró-economia verde
adequados ao desenvolvimento de uma economia verde de baixo carbono. A proposta estabelece que
a redução do tributo deverá, comprovadamente, ser repassada ao consumidor, sob a forma de preços

Projeto de Lei 4148/2012

Medicação mais barata

Farmácia veterinária popular
Aos moldes da rede já existente no País para comercialização de medicamentos humanos a preços subsidiados, projeto propõe a criação das farmácias veterinárias populares. Se aprovada, a
www.junjiabe.com
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medicação veterinária, possibilitando o adequado tratamento de animais no campo e nas cidades.
ção em casa, além de contribuir para resguardar a saúde pública.
Projeto de Lei 4168/2012

Pessoas com Deficiência

Punição maior por desrespeito a vagas
locomoção será infração grave, punida com multa de R$ 127,69 (valor atual), inserção de cinco
pontos na CNH – Carteira Nacional de Habilitação do motorista e remoção do veículo do infrator.
Basta que seja aprovado o projeto de Lei de Junji para “acabar com os abusos pelo uso indevido
dos espaços que, por direito e necessidade, são de quem tem mobilidade reduzida”.
PEC 185/2012

Funcionalismo Público

Fim das distorções nos reajustes
A PEC – Proposta de Emenda à Constituição objetiva eliminar distorções nos reajustes da remuneração do funcionalismo público. “Hoje, os servidores passam quatro, cinco anos, sem reajuste.
dignada. Mas, não sabe que isso aconteceu por desorganização do poder público”, expõe Junji, ao
defender o reajuste anual, como o de qualquer trabalhador. E de acordo com o índice de correção
Com parecer favorável do relator designado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, a matéria está pronta para votação no colegiado. Após a análise, será constituída
no Plenário da Câmara, com votação em dois turnos. Havendo aprovação, o assunto seguirá para
avaliação do Senado, também em dois turnos.
Projeto de Lei 3409/2012

Reciclagem do Lixo

Indicação de descarte em rótulos
ou devolver as respectivas embalagens após o consumo. Com a medida, Junji espera orientar a
população para a prática da reciclagem do lixo, reduzir a geração de resíduos sólidos domiciliares,
racionalizar a demanda por matéria prima e combater despejos irregulares, evitando agressões ao
e Comércio da Câmara, não será pautado para votação até a constituição de comissão especial
encarregada de análise da proposição.
Projeto de Lei Complementar 139/2012

Pró-pequenas empresas

Pagamento parcial do tributo
Permite às optantes do Simples Nacional o pagamento parcial do tributo devido, limitando a inci-
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plente. Enquanto os débitos engordam e tornam-se impagáveis, ele perde o direito de se enquadrar
no Simples, sistema especial de tributação dos pequenos negócios”, explica Junji, ao defender a
comissões permanentes designadas, a proposta está pronta para apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 3709/2012

Pessoas com Deficiência

Legislação para veículos especiais
Normatiza a circulação de triciclos e quadriciclos especiais nas vias públicas e estabelece obrigatoriedade de oferta de curso de formação de condutores por órgãos públicos para facilitar a
tentes, assim como condições para obter sua habilitação sem ter de pagar preços abusivos pelo
e Transportes, aguarda votação no colegiado de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei 3189/2012

Violência nas Escolas

Aumento de penas para criminosos

corporais, ameaças e até homicídios de educadores de diversos níveis de ensino. Aprovada na Co-

passo seguinte será a apreciação no Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 3641/2012

Pessoas com Deficiência

Isenção de tarifa de embarque
País) nos aeroportos brasileiros. A proposta visa contribuir com a inclusão social dos portadores
de necessidades especiais. “É justo que sejam isentos da tarifa de embarque no transporte aéreo
nacional. Até porque muitas utilizam a aviação a trabalho”, argumenta Junji, acrescentando que
este segmento social arca com despesas maiores em função de medicação, tratamento médico e
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Projeto de Lei 3172/2012

Energia Mais Barata

Redução de custos tributários
www.junjiabe.com
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ceitas decorrentes de prestação de serviços de energia elétrica. A proposta é enxugar os custos
Energia Elétrica, Combustíveis e Telefonia, o projeto defende a extinção dessa tarifa. Ao mesmo
em regime não cumulativo. Com aval da Comissão de Minas e Energia, aguarda parecer em FinanHavendo sinal verde em todas, será aprovado sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 3173/2012

Energia Mais Barata

Extinção de contas já pagas pelo consumidor
Energético para que os valores cobrados do consumidor deixem de embutir investimentos já pagos
há tempos, como a construção de usinas hidrelétricas. “Na prática, tem empresas que já cobram
pacote anunciado no Palácio do Planalto extingue o primeiro encargo e a CCC – Conta de Consumo
redução das contas de luz deve ser maior”, assinalou ele que assina o projeto em conjunto com a
pelos colegiados de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo aval

Projeto de Lei 1494/2011

Prisão de dois a 30 anos

Punições para crime de bullying
de reclusão – que variam de dois a 30 anos – para os autores, acresce a penalidade em 50%
se o delito ocorre em ambiente escolar e estende igual punição ao diretor do estabelecimento de
em várias outras circunstâncias. Proposta aguarda votação na Comissão de Segurança Pública e
pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes
de seguir para apreciação do Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 1221/2011

Lei das Licitações

Guerra à máfia das empreiteiras
Altera a Lei das Licitações (nº 8.666) com o objetivo de evitar obras públicas de má qualidade, fremuito inferiores ao mínimo necessário para a execução dos serviços, segundo os critérios da boa
cofres públicos e, principalmente, causando transtornos à população”, critica Junji. Aprovado na
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, está pronto para votação em Finanças
e Tributação, onde já tem parecer favorável do relator. Em seguida, será analisado pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se receber manifestação positiva em todos os órgãos
técnicos da Casa, terá aprovação sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 2649/2011

Criança e adolescente

Servir bebida alcoólica pode dar cadeia
de dois a quatro anos de detenção e multa. Basta aprovação do projeto que altera o enquadramento
vai para a cadeia”, detalha Junji. A medida também alcança quem age assim fora dos estabelecimentos comerciais onde o produto é vendido. Projeto aguarda constituição de comissão especial.

Projeto de Lei 2571/2011

Mobilidade reduzida

Atendimento prioritário no transporte coletivo
minais de transporte coletivo, que serão obrigados a ter áreas acessíveis para embarque de quem
ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, passageiros com crianças de colo e portadores de
está pronto para pauta no Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 2406/2011

Crimes Sexuais

Pena maior para religiosos pedófilos
Projeto aumenta em 50% a pena aplicada a padres, pastores e demais líderes religiosos condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. “São pessoas que se valem da condição
cometer essas barbáries”, explica Junji. Com a aprovação da medida, ele espera, “pelo menos”,
Câmara, que seguiu para o Senado (PLS 275/2008).
Projeto de Lei Complementar 43/2011

Micrioempreendedor Individual

Proteção aos pequenos negócios
pecial do MEI – Microempreendedor Individual, proposta estabelece reajuste do limite de faturamento
bruta será reajustado a cada 1º de janeiro, com base no índice de correção do Salário Mínimo estabelecido no ano anterior. Assim, esses empreendedores não perdem o direito de pagar menos impostos.
colegiado de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para apreciação em Plenário.
www.junjiabe.com
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Projeto de Lei 2747/2011

Doença metabólica

Tratamento gratuito para portadores de MPS
ridose e seus sintomas. A intenção é garantir aos portadores dessa doença metabólica hereditária
milhão por ano. A proposta estabelece que a União padronizará a medicação a ser utilizada, de
tante atualização para incorporar produtos inovadores ao processo. Aguarda votação na Comissão
da Casa para aprovação sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 2093/2011

Acesso gratuito

Bancos terão de fornecer dados da Previdência
ser disponibilizados nos terminais de autoatendimento ou nos sítios das instituições bancárias na
quecida função social de servir aos interesses da coletividade”. Proposta recebeu parecer favorável
da relatoria na Comissão de Seguridade Social e Família, mas, antes de ser votada neste colegiado,
Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo unanimidade pela aprovação, a matéria recebe aval
automático da Câmara e segue para apreciação do Senado.
Projeto de Lei 2065/2011

Curso Superior

Fim da prisão especial
viola o princípio constitucional da isonomia e promove a desigualdade de tratamento entre os
presos, sem qualquer razão, porque o fato de ter formação universitária não coloca o detento em
membros do Ministério Público e juízes, entre outros que, recolhidos à prisão, poderiam sofrer
aguarda parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se os titulares do
órgão técnico endossarem a manifestação, a matéria terá aprovação automática, sem necessidade
de votação em Plenário.
Projeto de Lei 1982/2011

Brincadeira de Mau Gosto

Trote a serviços emergenciais pode levar à prisão
Para combater a prática do trote a serviços emergenciais, como Polícia, Corpo de Bombeiros,
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de mau gosto como crime e impõe aos infratores penas que variam de dois a cinco anos de
encontra em situação de perigo de morte, enquanto atendentes perdem tempo e equipes fazem
deslocamentos inúteis”, avalia Junji. A proposta aguarda votação na Comissão de Constituição e

Projeto de Lei 2287/2011

Profissionais de Saúde

“Lei do Jaleco” para evitar riscos de contaminação
Projeto pretende fazer valer em todo País uma legislação já vigente no Estado de São Paulo. Tratamos instalados nas vestimentas e levados de um local a outro. Aguarda votação na Comissão de
apreciação conclusiva pelos colegiados técnicos da Câmara.
Projeto de Lei 857/2011

Sem intimidação

Proteção ao exercício advocacia
pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa para quem desrespeitar advogado no exerpúblico exercendo suas funções. Pronto para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, com parecer favorável do relator. Em seguida, será apreciado em Plenário.
Projeto de Lei 1773/2011

Economia e Agilidade

Otimizar pregão em compras públicas
Proposta ajusta a legislação para autorizar, com clareza, a aquisição de bens e serviços comuns
pela modalidade de pregão, que garante economia aos cofres públicos. A alteração também esfuncionalismo e dinheiro do contribuinte, além de causar outros prejuízos”, adverte Junji. Proposta
aguarda votação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. A etapa seguinte é
a análise das comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania, com
parecer conclusivo dos órgãos técnicos da Casa.
Projeto de Lei 1582/2011

Socorro Médico Ágil

Tipo sanguíneo na CNH
sanguíneo do condutor para acelerar o socorro médico das vítimas envolvidas em acidentes de
trânsito. “Acontecem muitas colisões graves, com necessidade imediata de repor o sangue das
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vítimas até a chegada ao hospital. Sem conhecer o tipo sanguíneo dos pacientes, as equipes méa pauta no Plenário da Câmara.
Projeto de Resolução 27/2011

Plenário 2

Homenagem a Paulo Kobayashi

projeto está pronto para a pauta em Plenário.
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