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Minha amiga, meu amigo:
Às vésperas de encerrar o mandato na Câmara Federal, guardo em minha mente grandes batalhas travadas. Algumas vitoriosas; outras não. De
todo modo, trago na alma a certeza de haver me desdobrado e dado o
melhor de mim para responder com competência as justas demandas da
sociedade.
Honrei com devoção, dia após dia, os compromissos que assumi, seguindo os princípios éticos cultivados ao longo destes mais de 40 anos de
vida pública. Aqui, apresento um resumo das principais ações desenvolvidas entre janeiro e novembro de 2014, quando este material seguiu para
impressão.
A exemplo do que sempre fiz, norteei minha atuação pelas necessidades e anseios da sociedade. Amparado na efetiva participação popular, fui
contemplado com uma jornada produtiva que permitiu acirrar a luta por
bandeiras como o período integral nas escolas, mais investimentos em
saúde, aumento das opções de esportes e lazer, assim como o combate à
violência, além da valorização do agronegócio.
É verdade que muito ainda tem de ser feito para consolidar as desejadas conquistas. Continuam encruadas 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.
Embora não tenha sido reeleito,
agradeço profundamente cada um
dos eleitores que manifestaram
confiança em meu trabalho.
Independentemente de voltar
a assumir uma vaga na Câmara
Federal, considerando que sou
o primeiro suplente da minha
coligação, reitero a firme disposição
de continuar defendendo os
interesses da população, como
cidadão brasileiro.
Um forte abraço,

Junji Abe
Deputado Federal - PSD-SP

Novembro/2014
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Campos do Jordão

Junji participa do Congresso dos Municípios
Municipalista declarado e defensor da reforma do Pacto
Federativo, deputado é festejado por prefeitos que agradecem
sua luta contra municipalização da iluminação pública
Reconhecido municipalista e ferrenho defensor da reforma do Pacto
Federativo para aumentar a participação das cidades no bolo tributário arrecadado no País, o deputado federal
Junji Abe teve recepção calorosa ao
participar do 58º Congresso Estadual
dos Municípios, em Campos do Jordão. Promovido pela APM - Associação Paulista de Municípios, presidida
pelo deputado estadual Celso Giglio
(PSDB), o evento foi realizado em
março (18 a 22/03/14).
Ex-prefeito de Mogi das Cruzes,
de 2001 a 2008, Junji foi bastante assediado por lideranças políticas que
acompanharam seu trabalho à frente
da Prefeitura, o que lhe rendeu, ao
final do segundo mandato, 86% de
aprovação popular, segundo pesquisas da época. Também foi motivo de
cumprimentos a performance do parlamentar no Ranking do Progresso,
divulgado pela Revista Veja. No ano
de 2013, Junji figurou como o 13º deputado federal mais atuante entre os
513 do Congresso Nacional e como o
3º entre os 70 parlamentares paulistas.
As lideranças municipais também fizeram questão de agradecer
a verdadeira cruzada empreendida

por Junji para evitar a transferência
da responsabilidade pela manutenção da iluminação pública para
os municípios, como estabelecia
a Resolução Normativa da Aneel –
Agência Nacional de Energia Elétrica. “A medida obrigava todas as prefeituras do País a assumirem a total
administração da iluminação pública municipal, arcando com ônus
e despesas tranferidos das concessionárias distribuidoras de energia
elétrica”, observou o deputado, ao
salientar que a luta continua pela
revogação definitiva da norma, uma
vez que houve o adiamento do prazo dado aos municípios.
Junji acompanhou a palestra
ministrada pelo ex-prefeito de São
Paulo e presidente nacional do PSD
– Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, que defendeu a reforma
do Pacto Federativo. A União fica
com 60% a 65% de toda receita tributária, enquanto os estados levam
aproximadamente 20% a 25% e os
municípios recebem insignificantes
8% a 15%. “Mesmo com tão parcos
recursos, as cidades são obrigadas a
dar cada vez mais à população”, completou o deputado.
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Controladoria Geral da União

Junji pede convocação de concursados
Em indicações aos ministros do Planejamento e da Casa Civil,
deputado cobra nomeação de aprovados para evitar colapso no
órgão que opera com mais da metade das vagas desocupadas
Com um déficit superior a 50%
em seu quadro funcional, a CGU –
Controladoria Geral da União já extrapolou o limite em matéria de insuficiência de recursos humanos para
cumprir suas atribuições. Com o objetivo de cobrar solução para a dramática carência de pessoal no órgão,
o deputado federal Junji Abe apresentou duas indicações (INC 6170 e
INC 6171), de igual teor, à ministra do
Planejamento, Orçamento e Gestão,
Miriam Belchior, e ao ministro-chefe
da Casa Civil, Aloizio Mercadante. O
parlamentar pede a convocação de
303 aprovados no concurso de AFC
– Analista de Finanças e Controle, realizado em 2012.
“As novas atribuições legais e
aumento nas ações de fiscalização
demandam um substancial incremento de recursos humanos. Ocorre que o órgão vem enfrentando o
gravíssimo problema de escassez
de recursos humanos. Atualmente
conta com 2.348 servidores – apresenta 47% de cargos ocupados dos
5 mil previstos. Em 2008, havia 2,7
mil servidores – maior número já
registrado em seus 10 anos de existência. Vacâncias diversas resulta-

ram na perda de 727 servidores nos
últimos seis anos”, resume Junji, cobrando providências.
Segundo Junji, a flagrante necessidade de recursos humanos do
órgão – desde 2011, confirmada
diversas vezes por meio dos Avisos
Interministeriais –, aliada à inexistência de qualquer óbice técnico,
financeiro-orçamentário ou legal,
“deixam claro que a convocação de
todos os aprovados no concurso é
urgente, inadiável e relevante, além
de estar totalmente alinhada à estratégia de governo da presidente
Dilma Rousseff”.
Ao contrário do que possa parecer, pondera Junji, o retorno financeiro proporcionado por novos
servidores na controladoria é “positivo e bem expressivo”. Entre 2009
e 2013, descreve, as auditorias realizadas pelo órgão, em processos
de TCEs – Tomadas de Contas Especiais, geraram ao Tesouro Nacional
aporte de R$ 8,2 bilhões. Ele adiciona que 259 servidores nomeados
do concurso de 2012 possibilitaram, no ano passado, acréscimo de
mais de R$ 1 bilhão de retorno aos
cofres públicos.
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17ª Marcha dos Prefeitos

Junji propõe luta para corrigir financiamentos
Em reunião promovida pela bancada paulista com os prefeitos,
deputado apoia pauta de reivindicações do movimento e
sugere mobilização para correção dos repasses da União
Uma mobilização conjunta, em
escala nacional, das associações de
municípios com a CNM – Confederação Nacional dos Municípios, pela
adoção de mecanismos para corrigir
a participação financeira da União
nos financiamentos contraídos pelas prefeituras para execução de
obras e serviços. Esta foi a sugestão
apresentada pelo deputado federal
Junji Abe, durante reunião da bancada de São Paulo da Câmara Federal com integrantes paulistas da
17ª Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, por intermédio da
Associação Paulista de Municípios.
“Independente de o término dos
projetos se dar em três meses ou em
quatro anos, o repasse federal ocorre
pelos valores nominais contratados,
sobrando para o município bancar
a diferença entre o orçamento original e o custo final”, explicou Junji. Ele
recebeu integral apoio dos prefeitos
presentes ao encontro, realizado em
maio (14/05/14).
Na visão de Junji, a medida efetiva
para socorrer os municípios é a mudança de regras na distribuição do
bolo tributário arrecadado no País.

Hoje, a União fica com 60% a 65%
de toda receita tributária, enquanto
os estados levam aproximadamente
20% a 25% e os municípios recebem
insignificantes 8% a 15%. “Mesmo
com tão parcos recursos, as cidades
são obrigadas – por conta do vertiginoso crescimento da municipalização
– a dar cada vez mais à população, a
melhor educação, saúde, segurança,
transporte, habitação e infraestrutura, entre outras demandas justas, legítimas e merecidas”.
Membro da Frente Parlamentar
Municipalista, desde o início da legislatura, o deputado participa dos
eventos realizados pela CNM e pela
FNP – Frente Nacional de Prefeitos
para tratar dos problemas enfrentados pelas cidades. Ele declarou
apoio irrestrito a uma das principais reivindicações da Marcha dos
Prefeitos: o aumento do repasse
de recursos para o FPM. Pela Constituição, a União deve repassar
22,5% mais 1% da arrecadação com
Imposto de Renda e IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
para o FPM. O movimento reivindica que o repasse passe a ser de
22,5% mais 2%.
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PEC dos Municípios

Junji reforça coro pró-cidades
Após aprovação, em dois turnos de votação, da proposta que
aumenta repasses para municípios, deputado cobra celeridade
para outras medidas em socorro das prefeituras
A Câmara Federal aprovou a
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 426/2014, do Senado, que
aumenta em um ponto percentual
os repasses de impostos federais
ao FPM – Fundo de Participação
dos Municípios. Defensor da iniciativa, o deputado federal Junji
Abe votou a favor da medida nos
dois turnos de votação no Plenário. Contudo, alertou que se trata
de socorro imediato, mas não de
solução. “As cidades carecem de
ações efetivas, como a reforma do
pacto federativo para mudar as regras na distribuição do bolo tributário arrecadado no País”.
Com a aprovação em 2º turno,
em novembro (26/11/2014), o texto seguirá para promulgação do
Congresso Nacional. Na prática, a
partir de 2016, o fundo que é dividido entre as prefeituras passará
a receber 24,5% do produto líquido da arrecadação do IR – Imposto
de Renda e do IPI – Imposto sobre
Produtos Industrializados
A Constituição estabelece que a
União repasse ao FPM o montante
de 23,5% do produto líquido da arrecadação do IR – Imposto de Renda

e do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados. Com a PEC, o total passa a 24,5%. Hoje, ocorre um
repasse de 22,5% a cada dez dias;
e 1% é acumulado durante um ano
para repasse integral em dezembro
de cada exercício. Sistemática semelhante será adotada para a injeção financeira adicional proposta
pela PEC para julho de cada ano. O
dinheiro será acumulado para entrega total naquele mês.
Como municipalista declarado
no currículo de ex-vereador, três vezes deputado estadual (1991-2000)
e dois mandatos como prefeito de
Mogi das Cruzes (2001-2008), Junji
evidenciou que as cidades precisam receber uma fatia bem mais
generosa da receita arrecadada no
País para fazer frente às responsabilidades que têm assumido.
De acordo com Junji, o único
modo de equacionar o problema das
prefeituras é efetivar a reforma do
pacto federativo. Hoje, a União fica
com 60% a 65% de toda receita tributária nacional, enquanto os estados
levam aproximadamente 20% a 25%
e os municípios recebem insignificantes 8% a 15%.
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Pronunciamento

Junji pede veto à PEC dos Cartórios
Deputado usa tribuna para arregimentar parlamentares à
reprovação da proposta que efetiva, sem concurso público, atuais
responsáveis e os substitutos de serviços notariais e de registro
O deputado federal Junji Abe
usou a tribuna da Câmara para pedir aos parlamentares que vetem à
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 471/2005, conhecida como
PEC dos Cartórios. Se a matéria virar
lei, serão efetivados em seus cargos,
sem concurso público, os atuais responsáveis e os substitutos de serviços notariais e de registro. “Defendo
o dispositivo constitucional que
garante as vagas aos concursados”,
manifestou-se. Ele lembrou que a
Casa “deve zelar pela defesa da moralidade e dos princípios federativos, o que inclui o amplo acesso aos
cargos e funções públicas, conforme os critérios legais”.
O Conselho Nacional de Justiça
determinou a realização de concursos públicos para todos os cartórios
com tabeliães não concursados, após
a Constituição Federal de 1988. Entretanto, ponderou o deputado, a PEC
471/2005 visa impedir o ingresso legal
dos aprovados em certames públicos.
“A aprovação da proposta representa
a perpetuação antidemocrática dos
donos de cartório”, classificou em seu
discurso, em maio (22/05/14).
Se os profissionais não concur-

sados desejam ser efetivados, “basta que, como os outros cidadãos
brasileiros, prestem o concurso
público e sejam aprovados”, como
argumentou Junji, alertando que o
aval do Congresso à PEC significa
entregar mais de 4 mil cartórios em
todo País aos interinos.
“A grande prejudicada neste processo é a população. Cartórios serão
doados a pessoas que, sequer, têm
formação universitária. A baixa escolaridade na máfia dos cartórios afeta
diretamente a qualidade dos serviços
prestados”, advertiu Junji. Os interessados em disputar vagas oferecidas
por meio de concursos públicos precisam ser bacharéis em Direito.
A eventual aprovação da PEC
471/2005 também coloca os cofres
públicos em risco, gerando “prejuízos dobrados” à população. Os
estados poderão ser obrigados a
pagar indenizações a ex-titulares
de cartórios, que deixaram os estabelecimentos para concursados.
“Abre brecha para que eles recorram à Justiça, alegando que foram
prejudicados”, declarou, apelando
pelo veto à medida que contraria os
interesses da coletividade.
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Cultura

Estado libera verba
para Akimatsuri
Atendendo pedido de Junji, governo estadual autoriza repasse de
R$ 100 mil para realização da 29ª edição da Festa de Outono em
Mogi das Cruzes, evento que reúne mais de 100 mil pessoas
O governo estadual autorizou a liberação de R$ 100 mil para a realização
da edição 2014 da Festa de Outono –
Akimatsuri. A decisão acolhe pedido do
deputado federal Junji Abe. Os recursos
foram repassados pela Secretaria Estadual de Cultura à diretoria do Bunkyo
– Associação Cultural de Mogi das Cruzes, entidade organizadora do evento.
A festa ocorreu em dois finais de semana (05 e 06; e 12 e 13/04/14). Os quatro dias de atividades atraíram público
superior a 100 mil pessoas, vindas dos
mais diversos pontos do País.
Foi o terceiro ano consecutivo
que Junji conseguiu colaboração financeira do Estado para o Akimatsuri, constante do calendário oficial
de eventos de Mogi das Cruzes. “É
muito importante garantir suporte
ao fortalecimento de festas como o
Akimatsuri, que permitem aos visitantes conhecerem melhor a poderosa e diversificada produção agrícola
da Região, valorizando o trabalho no
campo”, observou o deputado.
Segundo Junji, o Akimatsuri tem
o condão de cumprir dois propósi-

tos simultâneos: a difusão da cultura
japonesa e a valorização do agronegócio. “Prestes a ser realizado pelo 29º
ano, o evento 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”.
Junji defende que a população urbana tenha cada vez mais acesso às
informações e atividades desenvolvidas na zona rural. “É um pressuposto
indispensável para que as pessoas comecem a reconhecer o valor daquilo
que consomem ou levam para casa
todos os dias”, assinalou.
O Pavilhão de Exposições Cultural e
Agrícola é o destaque da festa. Reúne
cerca de 500 expositores e 700 produtos cultivados na Região do Alto Tietê
(que faz parte do Cinturão Verde de
São Paulo). Além de serem vendidas
ao público, frutas, hortaliças, ovos e
flores servem de base de inspiração
para a criação de painéis e desenhos
multicoloridos que sempre encantam.
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Hortifrutiflorigranjeiros

Levantamento
confirma força do setor
No 3º aniversário da Pró-Horti, Junji, presidente da Frente
Parlamentar, destaca “os pequenos que fazem a diferença na
economia, geram milhões de empregos e levam saúde aos brasileiros”
As hortaliças ocupam 842 mil
hectares. Apenas os 18 tipos mais comuns somam 19,62 milhões de toneladas por ano, movimentam R$ 53,49
bilhões no mercado final e geram
2 milhões de empregos diretos – só
no campo. Os dados relativos a 2012
foram apresentados pela ABCSem –
Associação Brasileira do Comércio de
Sementes e Mudas, na comemoração
(29/05/14) do 3º aniversário da Pró
-Horti – Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, presidida pelo deputado
federal Junji Abe.
“São os pequenos que fazem a diferença na economia nacional, geram
milhões de empregos e levam, todos
os dias, saúde à mesa dos brasileiros”,
definiu Junji, no evento, na estância
turística de Holambra. “Quem lida
com os hortifrutiflorigranjeiros ocupa
pequenas áreas nas várias regiões do
País, dedica-se à policultura – produzindo sempre mais de duas ou três

variedades, é altamente técnico, tem
boas noções de todas as etapas da
cadeia produtiva, garante o abastecimento do mercado interno e, infelizmente, continua alijado de qualquer
política de incentivo”.
Para confirmar o alto nível de qualificação dos produtores do segmento, Junji deu um exemplo de Mogi
das Cruzes, polo de referência nacional em horticultura. “Empresas de
hortícolas minimamente processadas
(selecionadas, fracionadas, higienizadas e embaladas) colocam os produtos nas gôndolas de Londres, num
prazo de 48 horas, entre a colheita e
o consumidor final”.
Ainda há muito a ser feito para que
as cadeias produtivas do segmento
avancem no cenário internacional.
”A grande maioria dedica-se ao abastecimento do mercado interno, mas,
como se vê, existe qualificação para
atender o consumidor estrangeiro”,
pontuou Junji, ao lamentar a desa
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tenção do poder público com o que do consumidor é quase quatro vezes
ele classifica como categoria inter- superior à quantia paga a quem promediária, porque não se enquadram duz, atingindo R$ 53,49 bilhões.
nos critérios de agricultura familiar e
O quadro reflete uma deformação
nem são produtos de exportação que histórica nos preços pagos ao progeram commodities.
dutor em relação aos cobrados do
Idealizador da Pró-Horti, lançada consumidor final por itens sazonais
em junho de 2011, Junji lembrou que e perecíveis. “A precariedade dos cao colegiado reúne mais de 230 parla- nais de comercialização, como a falta
mentares – entre deputados e senado- de centrais modernas de abastecires – solidários ao apelo pela implan- mento, é um dos gargalos. O produtação de políticas públicas voltadas tor tem de aceitar, senão perde tudo”,
ao segmento de
apontou Junji.
verduras, legumes,
Há outros motubérculos, bulbos,
tivos que impul“É um desejo distante sionam a variação,
frutas, champignon,
considerando que o
mel e derivados,
como a precariedagoverno
sequer avança de da infraestrutura
aves e ovos, pecuna recuperação do
ária de leite de pedo transporte, consistema ferroviário
queno porte, flores,
centrada no modal
convencional”
plantas ornamentais
rodoviário, onde há
e outros itens destiperdas superiores a
nados ao abasteci30% por conta das
mento do mercado interno.
más condições das estradas, além de
Ao apresentar o 2º levantamen- ser quatro vezes mais caro que o ferto de dados socioeconômicos da roviário. Este último também precicadeia produtiva de hortaliças no saria ser adequado ao deslocamento
Brasil, o presidente do Conselho de perecíveis, com o uso de vagões
de Ética da ABCSem, Luís Eduardo refrigerados. “É um desejo distante
da Silva Rodrigues, agradeceu os considerando que o governo sequer
esforços de Junji, no comando da avança na recuperação do sistema
Pró-Horti. “Graças à devoção do de- ferroviário convencional”, lamentou o
putado na missão cotidiana de lutar presidente da Pró-Horti.
pelo setor, temos registrado conquistas importantes em benefício
de todas as cadeias produtivas”.
Considerando a produção anual
dos 18 tipos de alimentos pesquisados, o montante pago ao produtor é
o mais tímido: R$ 14,21 bilhões. No
atacado, a mesma mercadoria atinge
R$ 26,84 bilhões. O impacto no bolso
13
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Atibaia

Coro pelo
Parque Ecológico
Ao participar da 34ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia,
Junji reforça o compromisso de defender a implantação do
empreendimento para sediar feiras e exposições
Mais de 120 mil pessoas visitaram
a 34ª Festa de Flores e Morangos de
Atibaia, realizada em setembro (05 a
28/09/14). O deputado federal Junji
Abe participou do evento e reiterou a disposição de contribuir tanto
quanto possível para viabilizar uma
antiga reivindicação da Associação
Hortolândia de Atibaia, presidida por
Nelson Yoshida: a implantação de um
Parque Ecológico na Região, com instalações adequadas para sediar feiras
e exposições.
A presença do vice-presidente
Michel Temer (PMDB) deu o impulso
que faltava para fazer o projeto evoluir. “A associação conseguiu defender o projeto e informar que já foi
adquirido até o terreno para a finalidade”, contou Junji. Ciente de que a
concretização do Parque Ecológico
depende de investimentos, Temer antecipou que o governo federal apoiará a ideia. Por parte do Legislativo,
Junji garantiu respaldo à proposta.
Ao percorrer as instalações da festa, o
deputado destacou o Pavilhão de Exposições como o ponto alto da festa.

Trata-se de um espaço de 1 mil
metros quadrados que sempre traz
uma grande variedade de plantas,
flores e hortifrutigranjeiros. “O evento valoriza os produtores, mostrando
a qualidade dos produtos que cultivam e dando-lhes a possibilidade de
apresentar o que têm de melhor em
sua Região. Isto também aproxima a
população urbana do campo, o que é
fundamental para que as cadeias produtivas passem a conquistar o devido
reconhecimento”.
Junji também recebeu os agradecimentos floricultores. Falta só o aval
do Senado para que vire lei o projeto
do deputado, que dispensa cultivares
de flores e plantas, de domínio público, da obrigatoriedade de inscrição
no RNC – Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura.
“Exigência só gera custos, aumenta o
preço final e atrasa inovações fazendo o produtor nacional ser engolido
pelo estrangeiro”, enumerou ele, observando que não faz sentido submeter estes itens às regras para insumos
e alimentos.
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Produtos Lácteos

Junji tenta acelerar regulamentação
Presidente da Subleite pede à Casa Civil acolhida das propostas de entidades
representativas do setor para adequar texto final do Regulamento da Inspeção

Em nova investida para acelerar o
texto final do Riispoa – Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal, que
contemple as adequações sugeridas
por entidades representativas do setor leiteiro no País, o presidente da
Subleite – Subcomissão Permanente
do Leite da Câmara, deputado federal Junji Abe, reuniu-se com o secretário-executivo adjunto da Casa Civil,
Gilson Alceu Bittencourt.
Bittencourt informou a Junji que
havia avaliado o documento preparado pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados do Mapa
– Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que reúne entidades representativas do setor em nível
nacional. O próximo passo seria levar o material ao grupo de trabalho
interministerial, coordenado por ele.
Este colegiado reúne representantes
do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Mapa.
De acordo com orientações transmitidas a Junji, em julho (16/07/14),
os itens onde houver consenso no
grupo serão acolhidos no texto final
do Riispoa. Já os trechos que gerem
divergência serão encaminhados ao
presidente da Subleite e à câmara

setorial a fim de que seja encontrada
a melhor adequação.
Na expectativa de evitar eventuais desentendimentos que pudessem retardar ainda mais a elaboração do texto final, o segmento
leiteiro decidiu se reunir, no mesmo
dia (16), para tentar minimizar as
intervenções na minuta do documento em análise. As 13 páginas
de sugestões foram reduzidas para
sete, concentrando as adequações
propostas em 14 artigos, contra os
29 pinçados inicialmente.

URGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO

O trabalho de Junji para garantir a incorporação das propostas do
setor leiteiro no texto final do Riispoa começou em junho (11/06/14),
quando o diretor do Dipoa – Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa,
Leandro Diamantino Feijó, garantiu
ao deputado que a categoria teria
participação direta na elaboração
do documento.
O Riispoa foi elaborado há 62
anos e está “obviamente obsoleto quanto às tecnologias e possibilidades atuais, inexistentes em
1952”. Segundo o deputado federal Junji Abe, o setor produtivo
está em alerta por conta de normas incoerentes que entraram em
vigor, antes do término da revisão
geral do regulamento.
15

AGRONEGÓCIO
n

Política Fitossanitária

Garantida atenção ao problema
Em audiência com Junji e integrantes da Frente Parlamentar da
Agropecuária, ministro sugere grupo do colegiado para atuar em
conjunto com ministério na gestão de defensivos agrícolas
O ministro da Agricultura, Neri
Geller, comprometeu-se a intervir
pessoalmente a fim de encontrar
soluções para combater as sucessivas perdas registradas por produtores de hortaliças e frutas, em função das restrições impostas pelo
governo quanto ao uso de determinados defensivos agrícolas. “Vira
e mexe, retornamos aqui com tragédias do gênero. Tudo, porque o
País carece de uma política fitossanitária eficiente. Um produto autorizado torna-se proibido, sem que
seja dada qualquer alternativa aos
profissionais do campo”, protestou
o deputado federal Junji Abe, vice
-presidente da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, responsável pela Região Sudeste.
Na audiência (11/06/14), Junji relatou os maciços ataques de insetos,
fungos e vírus contra plantações de
hortifrútis, que ficaram vulneráveis
após a proibição do uso de determinados agroquímicos. “As condições
do Brasil, de país tropical, com altas
temperaturas e elevada umidade relativa do ar favorecem a proliferação
das pragas. Sem alternativas de proteção, os produtores perderão tudo

que plantaram”, alertou.
O ministro sugeriu que a FPA crie
um grupo de trabalho para subsidiar o Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A missão consiste na elaboração de
uma proposta inovadora, capaz de
conquistar as pastas da Saúde e do
Meio Ambiente, assim como a Casa
Civil, visando solucionar definitivamente as demandas referentes à
política fitossanitária.
Junji foi indicado para integrar o grupo, como representante do colegiado.
Os trabalhos serão coordenados pela
Câmara Setorial da Fruticultura do Mapa.
“O equacionamento do problema
passa, forçosamente, pela revisão da
dinâmica no processo de registros de
agrodefensivos, produtos biológicos e
genéricos, inclusive os de uso veterinário, que mofam em intermináveis filas”.
Outro grupo, formado por técnicos do Mapa e de entidades representativas da pecuária de corte, terá
a finalidade de elaborar documento
que norteará regulamentação oficial
para uso correto e legal das avermectinas. A substância de longa ação foi
suspensa pelo Mapa, em prejuízo dos
pecuaristas.
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Bananicultura

Ministro promete frear importações
Neri Geller garante a Junji e ruralistas que não entrarão
bananas de outros países no Brasil até a solução do impasse
fitossanitário denunciado por entidades do setor
O ministro da Agricultura, Neri
Geller, garantiu que não entrarão
bananas de outros países no Brasil
até que seja solucionado o impasse fitossanitário denunciado por
instituições representativas da bananicultura. O compromisso foi assumido, em março (26/03/14), em
audiência com o deputado federal
Junji Abe e outros ruralistas.
Para impedir a importação de
bananas do Equador, onde a atividade é fartamente subsidiada por
empresas norte-americanas, os
ruralistas e entidades ligadas à bananicultura terão de comprovar o
risco de contaminação por pragas
que entrariam no País junto com a
fruta importada.
A ameaça de desaparecimento
da bananicultura nacional consolidou-se com a IN – Instrução Normativa n° 3, de 20 de março de 2014, da
Secretaria de Defesa da Agropecuária do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os
ruralistas cobram a revogação do
documento. Nele, o corpo técnico
da Pasta atesta não haver empecilhos fitossanitários para a importação de bananas do Equador.

Esse parecer contraria a argumentação de entidades do setor,
que se baseia em laudo elaborado
pela Embrapa – Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária. “Ali, está
cristalino que a entrada da banana do Equador representa perigo
à sanidade vegetal”, relatou Junji, lembrando que os produtores
rurais de diferentes culturas já
amargam severos prejuízos por
causa da lentidão dos órgãos governamentais para liberação de
defensivos agrícolas destinados a
combater até pragas conhecidas e
disseminadas nas lavouras, como
a Helicoverpa armigera.
Sem a revogação da norma que
permite as importações de bananas
do Equador, mais de 500 mil produtores da fruta no Brasil estão prestes
a sucumbir, como alertou Junji.
No Estado de São Paulo, está a
Região do Vale do Ribeira, o maior
produtor nacional de bananas. Segundo Junji, a eventual derrocada
da bananicultura por conta da competição com o produto do Equador
implica o fim do ganha-pão de aproximadamente 50 mil pessoas, entre
produtores e trabalhadores rurais.
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Agropecuária

Atuação de Junji é destaque
Ao participar do 5º Bunkyo Rural, Ministro afirma que ‘agropecuária
brasileira deve muito ao conhecimento, experiência e sensibilidade do
parlamentar, imbatível na área de hortifrutiflorigranjeiros’

Ao participar do 5º Bunkyo Rural, outras. Com a medida, ele espera proo ministro da Agricultura, Pecuária e porcionar agilidade às decisões para
Abastecimento, Neri Geller, destacou que os produtores sintam segurança
o trabalho do deputado federal Junji de desenvolver a atividade agrícola.
Abe em defesa do setor agrícola. “A
Segundo o ministro, a colaboração
agropecuária brasileira deve muito dos parlamentares nesse processo
ao conhecimento, experiência e sen- tem sido fundamental. “Vejam o caso
sibilidade do parlamentar, imbatível do Junji. Ele é a principal voz do Conna área de hortifrutiflorigranjeiros”, gresso na defesa dos míni, pequenos
afirmou, na abere médios produtotura do evento, reGraças à intervenção res. Graças à interalizado em setemdele, temos ajustado venção dele, temos
bro (13/09/14), no
ajustado o foco de
o foco de algumas
pequeno auditório medidas e acelerado a
algumas medidas e
do Bunkyo – Socieacelerado a adoção
adoção de outras
dade Brasileira de
de outras. A atuaCultura Japonesa e
ção dele merece de
Assistência Social, em São Paulo.
todos uma profunda admiração, recoDiante da maciça presença de lide- nhecimento e gratidão”, pontuou.
ranças de expressão da cadeia produtiPresidente da Pró-Horti – Frente Parva do agronegócio, o ministro também lamentar Mista em Defesa do Segmenrememorou a importância da comuni- to de Hortifrutiflorigranjeiros, vice-predade nipo-brasileira, que prossegue sidente da FPA – Frente Parlamentar da
na “luta heroica de seus ancestrais Agropecuária, responsável pela Região
imigrantes, na produção de alimen- Sudeste, e membro titular da Comissão
tos para abastecer o Brasil e o mundo”. de Agricultura, Pecuária, AbastecimenGeller aproveitou para apresentar um to e Desenvolvimento Rural, Junji tambalanço das atividades do ministério, bém preside a Subleite – Subcomissão
acrescentando que sua principal mis- Permanente do Leite e integra todos os
são é fortalecer a imagem da pasta que colegiados ligados direta ou indiretanão pode permanecer à reboque de mente à produção de alimentos.
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Câmara Setorial do Leite

Junji reforça coro pró-cidades
Presidente da Subleite, deputado apresenta ao órgão do
Ministério da Agricultura as prioridades do setor leiteiro na
principal região produtora do Estado de São Paulo
Apresentar as principais reivindicações do setor leiteiro no Vale
do Paraíba foi o objetivo central
do deputado federal Junji Abe ao
participar, em maio (20/05/14), da
reunião da Câmara Setorial do Leite
do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Integrante do colegiado e presidente da
Subleite – Subcomissão Permanente do Leite da Câmara, o parlamentar deseja aglutinar esforços em defesa de medidas em prol da cadeia
produtiva do leite.
“Acredito que, juntos, fortaleceremos o braço de ação em busca
das soluções para as dificuldades
e gargalos do setor lácteo”, expressou-se Junji que comandou a segunda reunião externa da Subleite, em Guaratinguetá, onde ouviu
lideranças da cadeia produtiva no
Vale do Paraíba, a maior bacia leiteira do Estado de São Paulo. Ele
assinalou que se mantém à disposição da câmara setorial, presidida
por Rodrigo Sant’Anna Alvim que
também é presidente da Comissão
Nacional de Pecuária de Leite da
CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Lideranças do setor leiteiro ainda
se ressentem da completa falta de
assistência técnica e extensão rural,
com a oferta de serviços públicos
voltados à capacitação profissional
e suporte gerencial da cadeia produtiva. Em especial, para os familiares, míni, pequenos e médios produtores. “Não há como melhorar a
produtividade e elevar a qualidade
do produto, enquanto a orientação
não chegar ao campo”, justificou o
deputado, ao pedir a colaboração
da câmara setorial nas ações voltadas a tirar do papel a Anater – Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural.
Outra prioridade do setor, indicada por Junji, é a manutenção das
três classificações do leite – A, B e
C em instrução normativa. O presidente da Subleite listou ainda a
urgência de zerar a alíquota do PIS/
Pasep e da Cofins – Contribuição
para Financiamento da Seguridade
Social, que incide sobre operações
com rações, grãos e suplementos
minerais utilizados na alimentação
de bovinos, ovinos e caprinos. A reivindicada isenção tributária é alvo
do projeto de Lei 4378/2012.
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Endividamento Agropecuário

Comissão de Agricultura
aprova socorro a produtores
Colegiado acolhe relatório já avalizado pela Subcomissão de
Endividamento Agropecuário, assim como sugestão de Junji para incluir
medidas previstas em projeto que alonga e reestrutura dívidas
A Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou, em
novembro (19/11/14), o relatório já
avalizado pela Subcomissão de Endividamento Agropecuário, que contém medidas a serem adotadas pelos
poderes legislativo e executivo, no
sentido de ajudar a combater o problema da dívida rural. O colegiado
também acolheu sugestão do deputado federal Junji Abe para incluir no
documento providências constantes
do projeto de lei (2092/2007), que
trata do Programa de Reestruturação
do Passivo do Setor Rural Brasileiro,
de operações originárias de crédito
rural, e dá outras providências.
Já endossado pela Capadr, sob a
forma do substitutivo de autoria do
próprio Junji, o projeto recomendado
pelo deputado para complementar o
relatório estabelece o alongamento
por 20 anos das dívidas rurais, inclusive as já renegociadas, e exclui os encargos sobre o saldo devedor a partir
de 2012, entre outros benefícios.
Vice-presidente da Subcomissão
de Endividamento Agropecuário,

Junji entende que “a aprovação do
projeto é a única alternativa para
evitar uma sucessão de falências no
campo, porque os preços dos produtos agrícolas dirigidos ao mercado interno, como verduras, legumes,
tubérculos e bulbos, entre outros,
mal cobrem os custos de produção,
agravando ainda mais a já precária situação de produtores brasileiros que
estão endividados”.
O substitutivo de Junji ao projeto
foi aprovado pela Capadr em maio de
2012 (30/05) e, desde então, aguarda
avaliação da Comissão de Finanças e
Tributação. “Já se passaram mais de
dois anos, sem que a matéria avançasse na Casa. Não dá para entender esta
demora, considerando a situação dramática dos produtores endividados”,
reclamou. Na sequência, a proposta
terá de ser analisada pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como tem apreciação conclusiva
pelos colegiados, observou Junji, se
também receber sinal verde dos dois
órgãos técnicos, seguirá para o Senado, sem necessidade de votação no
Plenário da Câmara.
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Tecnologia

Programa eSocial gera preocupação
Junji teme que pequenos produtores fiquem alijados do
sistema para prestação única de informações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias pela internet
A implantação do programa
eSocial precisa ser monitorada para,
de fato, facilitar a vida dos produtores rurais e não virar mais uma exigência que prejudique o setor. Esta
manifestação do deputado federal
Junji Abe traduz o clima de apreensão que atinge o agronegócio brasileiro, por conta do sistema idealizado pelo governo para prestação
única de informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias a órgãos
públicos, por meio da internet.
O assunto foi tema de audiência pública promovida, em maio
(20/05/14), pela Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural. “Se, em muitas áreas, os produtores sequer têm eletricidade,
como pretender que disponham
de computadores com acesso à
internet?”, questionou Junji, ao evidenciar sua preocupação com os
míni e pequenos agricultores, “desprovidos até de orientações técnicas essenciais à atividade por falta
de serviço público de assistência
técnica e extensão rural”.
Na visão de Junji, o governo
“tem a obrigação de atuar para

simplificar a prestação de informações por parte dos setores
produtivos, mas não pode ignorar
a infraestrutura precária e a qualificação profissional deficiente,
decorrentes da escassez de investimentos públicos”.
O auditor-fiscal do Trabalho e
coordenador do eSocial no Ministério do Trabalho e Emprego, José
Alberto Maia, disse que o governo
federal trabalha atualmente com
um gatilho e não com um calendário fechado para início das novas
obrigações geradas pelo programa
no meio rural.
De acordo com Maia, somente
depois que o sistema estiver pronto
será aberto um prazo de seis meses para que grandes produtores
façam as adequações ao novo processo, e mais seis meses para experimentações. “Depois disso, vamos
pensar em um calendário para que
a exigência seja feita também aos
pequenos produtores rurais”, acrescentou. Junji reforçou que a bancada do agronegócio está atenta à
forma como o governo tratará do
assunto, visando resguardar os pequenos produtores.
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Pronaf e MST

Junji cobra devassa para apurar denúncias
Em audiência na Comissão de Agricultura, deputado defende atuação
incisiva e ágil do governo para checar veracidade de irregularidades que
estariam levando agricultores a cometerem suicídio
O deputado federal Junji Abe cobrou uma devassa para checar a veracidade de graves denúncias de irregularidades no Pronaf – Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar e de um suposto convênio entre o
MST – Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra e o governo venezuelano. “É vital a atuação incisiva e ágil do
governo para investigar os fatos e, se
encontrar ilegalidades, punir de modo
exemplar os responsáveis. Exigimos
ação imediata em defesa do programa
social e, principalmente, dos pequenos
produtores a quem ele serve”, completou ele, apontando ocorrências de suicídios praticados por agricultores surpreendidos por dívidas impagáveis que
não contraíram.
Em audiência pública na Comissão de Agricultura, em novembro
(12/11/2014), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, classificou como “graves” as denúncias de fraude no Pronaf em dois municípios do Rio
Grande do Sul. Contudo, tentou amenizar as ocorrências, afirmando que as supostas irregularidades são “localizadas”.
O problema apareceu no início de
outubro, quando vários agricultores
dos municípios gaúchos de Santa Cruz
do Sul e Sinimbu relataram estar endividados junto ao Banco do Brasil sem
haverem contratado qualquer crédito
agrícola. Outros disseram não ter autorizado a transferência dos recursos do

seu contrato para uma entidade da região responsável pelos cadastros, chamada Aspac – Associação Santa-Cruzense dos Agricultores Camponeses.
“Localizadas ou não, as supostas fraudes já levaram pequenos agricultores,
gente simples, ao suicídio. Do nada e sem
ter contraído qualquer empréstimo, foram informadas de que deviam quantias
impagáveis aos bancos”, vociferou Junji.

MST

Se as declarações do ministro Miguel
Rossetto não convenceram os ruralistas
quanto à atuação do governo para apurar as denúncias envolvendo o Pronaf,
a situação ficou ainda pior quando ele
respondeu os questionamentos referentes ao suposto convênio firmado
entre o MST e o governo venezuelano.
Ao exibir um vídeo em que um dirigente do MST fala do suposto acordo
para intercâmbio de conhecimentos, o
líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO) disse que o referido convênio
significaria um treinamento para uma
revolução socialista no Brasil, o que
contrariaria a Constituição Federal.
Rosseto disse que não conhece esse
acordo e que o MST deve responder
por isso, limitando-se a afirmar que está
acompanhando as investigações do
Itamaraty. “É mais uma denúncia muito
séria que não recebe do governo a atuação firme que esperamos e cobramos”,
pontuou Junji.
22

AGRONEGÓCIO
n

Sistema Único de Saúde

Em defesa de ajustes em guia alimentar
A pedido de Junji, que preside a Subleite, Comissão de
Agricultura aprova audiência pública para debater conteúdo
relativo ao consumo de produtos lácteos
A pedido do deputado federal
Junji Abe, a Capadr – Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou por unanimidade, em
maio (07/05/14), a realização de
audiência pública para debater o
“Guia Alimentar para a População
Brasileira no Sistema Único de Saúde”, no que se refere ao consumo
de produtos lácteos.
“No tocante aos alimentos lácteos, o tal guia traz informações
que, da forma como foram expostas, podem desestimular o consumo de leite e derivados. Daí, nossa
preocupação em levar os devidos
esclarecimentos à população. Sobretudo, às mães, com o respaldo
de entidades e técnicos ligados ao
setor”, pontuou Junji, que preside a
Subleite – Subcomissão Permanente do Leite da Câmara e assina o requerimento da audiência.
O Ministério da Saúde publicou
uma consulta pública com a finalidade de receber sugestões para a
minuta do guia alimentar. O conteúdo referente a produtos lácteos
“traz um texto inadequado que, na
prática, induz quem lê a reduzir ao

máximo ou até a eliminar a ingestão
de determinados alimentos lácteos
e o próprio leite”.
A expectativa de Junji é que o
debate possa orientar o Ministério da Saúde a ajustar o conteúdo
relativo ao consumo de produtos
lácteos. “As pessoas precisam ser
estimuladas a ingerir alimentos
saudáveis, com o propósito de
preservar sua saúde e evitar doenças. Porém, não podem receber informações incompletas ou
até equivocadas para que se atinja este propósito”, ponderou ele,
que também preside a Pró-Horti
– Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros.
Junji também obteve aprovação
unânime para audiência pública
conjunta com as Comissões de Ciência e Tecnologia, de Comunicação
e Informática, e de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável da
Câmara. O objetivo do evento é a
apresentação pela Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do seu Sistema de Inteligência Estratégica e Documento de
Visão 2014-2034.
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Assistência Técnica e Extensão Rural

Junji cobra regulamentação
imediata da agência

Criado em dezembro, o órgão encarregado de levar orientação ao
campo não saiu do papel, situação que o deputado classifica como
“aviltante” diante das necessidades dos produtores
Crítico voraz do descaso governamental em prover assistência técnica e
extensão rural aos produtores, principalmente os míni, pequenos e médios,
o deputado federal Junji Abe classificou como “aviltante” a demora do governo federal para tirar do papel a Anater – Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural. Em audiência pública da Capadr – Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural, em abril
(29/04/14), o parlamentar cobrou a
imediata regulamentação do artigo 19
da Lei 12.897/13, que autoriza a criação,
pelo Poder Executivo, da instituição.
“Num País que tem o agronegócio
como sustentáculo da economia, mas
amarga o fato de que mais de 82%
dos pequenos produtores não têm
acesso à assistência técnica e extensão rural, essa demora é uma tragédia”, definiu Junji. A Anater foi criada
em dezembro último e depende de
regulamentação.
O artigo pendente de regulamentação é o que permitirá à Anater a definição de normas para o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas

voltadas à prestação de serviços ou
execução de projetos de assistência
técnica e extensão rural; e para licitações e contratos, convênios e instrumentos congêneres relativos a obras,
serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações.
Segundo Junji, o “exército rural
de excluídos” engloba “3,526 milhões
produtores, que não têm acesso às
técnicas, orientações e inovações que
o País desenvolve, mas não faz chegar
ao campo”. Os agricultores familiares,
míni, pequenos e médios profissionais são os que mais sofrem com a
inexistência de assistência técnica e
difusão de conhecimentos.
O funcionamento da agência
possibilitará maior aporte de renda
e de tecnologia para os produtores
rurais.“Com assistência técnica e extensão rural adequadas, o Brasil tem
condições de corrigir falhas crassas
que afetam o cultivo e comprometem a produtividade, além de engolir
o faturamento do pequeno produtor,
por conta de desperdícios, por exemplo, na aplicação de corretivo de solo
e fertilizantes”, observou Junji.
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Exigidas medidas urgentes e eficazes
Em debate na Comissão de Agricultura para tratar do
combate à devastadora Helicoverpa armigera, Junji denuncia
morosidade e descaso do governo na busca de soluções
Uma lagarta chamada Helicoverpa armigera tornou-se a inimiga número 1 das lavouras. Em 2013, fez a
agricultura brasileira perder mais de
R$ 2 bilhões, atacando a soja, o milho, o algodão e o feijão. “Não podemos continuar de cócoras para um
mal deste porte. É vital que os especialistas se debrucem sobre o tema
para encontrar soluções”, cobrou o
deputado federal Junji Abe, durante
debate na Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
O combate à praga foi o foco
da audiência pública, em março
(27/03/14), com representantes da
Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, da Anvisa –
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ibama – Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A pior parte do debate é que os especialistas divergem
sobre como enfrentar a lagarta.
A principal polêmica é um defensivo chamado benzoato de emamectina, que chegou a ter sua importação
autorizada para uso emergencial. Porém, teve o uso interditado pela Justiça após ação do Ministério Público,

com base em uma norma sanitária
de 1934. Nos Estados Unidos, atualmente o uso do composto é bastante
restrito. Apesar das restrições, a substância tem uso autorizado na Europa,
Japão, Austrália e Canadá.
O combate à praga da helicoverpa
armigera é uma corrida contra o tempo. A lagarta tem alta capacidade de
reprodução, rápido desenvolvimento
e, ao chegar ao Brasil, encontrou um
clima favorável. Quando vira mariposa, pode voar 10 quilômetros de uma
vez e é rápida: atinge 21 km/h. Ela
pode voar até 1.000 quilômetros em
voos migratórios.
O assessor da Embrapa, Paulo Roberto Galerani, afirmou que
existem dezenas de produtos menos agressivos que o benzoato, capazes de cumprir a mesma função.
“Então, precisamos regulamentar o
uso das substâncias corretas. Não
entendo por que nossa principal
instituição de pesquisa agropecuária é deixada à margem em questões graves como essa”, vociferou
Junji, alertando que a utilização
de compostos não recomendados
tende a aumentar a resistência da
praga para outros defensivos.
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Comissão aprova
cerco a práticas ilegais
Com apoio de Junji, são aprovados requerimentos de audiência
para cobrar atuação do Cade na investigação de supostas
irregularidades no transporte de açúcar e grãos
A Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural quer uma
devassa nas denúncias de irregularidades envolvendo a Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e
a Cosan S.A. Indústria e Comércio,
contratadas pela concessionária
ALL – América Latina Logística. Com
o apoio do deputado federal Junji
Abe, o colegiado aprovou, em abril
(02/04/14), dois requerimentos visando aprofundar a investigação.
Um deles propõe que seja acionado o Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica para imediata e urgente investigação visando
processo administrativo com imposição de medida preventiva, caso
necessário, com o objetivo de apurar
infração à ordem econômica praticada pelas empresas Rumo e Cosan.
“As acusações são extremamente graves. Precisam ser esmiuçadas
e, se confirmadas, punidas com
todo rigor”, pronunciou-se Junji.
Há supostas irregularidades, como
a prática de falseamento e eliminação da concorrência resultantes de

condutas ilegais e anticoncorrenciais, desenvolvidas no mercado de
logística, em especial no transporte
de açúcar e grãos. “Não podemos
admitir que eventuais espertalhões
lucrem às custas de toda cadeia
produtiva e permaneçam impunes”.
A ALL é a maior empresa independente de serviços de logística
da América do Sul, em sistemas integrados de modais ferroviário e rodoviário. Atualmente, é a principal
empresa de logística do Cone Sul,
operando concessões numa área de
cobertura que alcança 80% do PIB –
Produto Interno Bruto do Brasil.
Outro requerimento aprovado
propõe audiência pública para discutir os transportes modal e ferroviário e de commodities no Brasil.
O evento, em data a ser agendada,
teria as participações da Rumo Logística, Cosan S.A., Valec, Aprosoja, Alcopoa e Única, além da CNA
– Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil, da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras
e da ANTT – Agência Nacional de
Transportes Terrestres.
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Junji defende socorro a endividados
Comissão de Agricultura aprova parecer favorável do deputado ao projeto
que institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas
originárias de operações de crédito rural ou fundiário
A Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural aprovou por unanimidade, em maio
(28/05/14), parecer favorável do
deputado federal Junji Abe ao projeto de Lei (7039/2014) que institui
medidas de estímulo à liquidação
ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural e de crédito fundiário.
Na visão de Junji, o projeto ajusta a legislação atual para contemplar um número maior de produtores endividados. As leis 11.775/2008
e 12.249/2010 concedem estímulos
à liquidação ou à renegociação de
inúmeras dívidas rurais, desde que
tais débitos estejam inscritos em
DAU – Dívida Ativa da União até
outubro de 2010. De autoria do deputado Celso Maldaner (PMDB-SC),
a matéria propõe a redefinição do
universo das dívidas a serem contempladas pelos estímulos à liquidação ou à renegociação de que
se trata como sendo as inscritas ou
passíveis de inscrição na DAU, integral ou parcialmente vencidas até
31 de dezembro de 2013.
Além disso, a proposta aprova-

da estende até 31 de dezembro de
2014 a suspensão das execuções
fiscais, assim como os respectivos
prazos processuais e de prescrição
das dívidas. Também concede descontos para a liquidação antecipada
de parcelas vincendas.
“O texto proposto amplia o universo de dívidas já incluídas na DAU
e alcança débitos que se enquadram nas condições especificadas,
mas que ainda não foram inscritos
em DAU”, manifestou-se Junji, ao
classificar que essas medidas representam o maior mérito do projeto.
O projeto também amplia o universo de dívidas originárias do Proceder – Programa de Cooperação
Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado Fase II, inscritas
ou não na DAU. Estes débitos terão
desconto adicional de 10%, no caso
de serem liquidados ou renegociados ao amparo do artigo 8º.
A matéria seguiu para apreciação das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e
de Cidadania. Havendo decisão favorável em todas, irá para o Senado,
sem necessidade de apreciação no
Plenário da Casa.
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Junji é reeleito vice-presidente de subcomissão
Deputado é reconduzido ao cargo no grupo permanente
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural que trata de temas relativos às dívidas rurais
O deputado federal Junji Abe
foi reeleito vice-presidente da
Subcomissão de Endividamento Agropecuário. A recondução
ao cargo ocorreu em novembro
(12/11/14), por decisão unânime
do grupo que faz parte da Capadr
– Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e trata de questões
relacionadas às dívidas rurais.
Titular da Capadr e presidente
da Subleite – Subcomissão Permanente do Leite, Junji tem especial
interesse nos temas abrangidos
pela subcomissão. Além de produtor rural, com um histórico de mais
de 40 anos de líder de entidades
agrícolas, é associativista, cooperativista e profundo conhecedor do
endividamento que ameaça a sobrevivência dos agricultores.
Ao longo dos dez anos de trabalho como deputado estadual
(1991-2000), presidiu a Comissão de Agricultura e Pecuária do
Legislativo paulista. Junji protagonizou uma série de batalhas
para viabilizar a renegociação de
dívidas rurais, ampliadas em proporções gigantescas por conta da

escalada inflacionária que provocou quebradeira geral no campo
e o extermínio das cooperativas
agrícolas, como Cotia, Sul Brasil e
Bandeirantes.
As múltiplas dificuldades enfrentadas pelas cadeias produtivas
do setor levaram Junji a idealizar e
constituir, em 2011, a inédita Pró
-Horti – Frente Parlamentar Mista
em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, que “compõe
um braço político para sensibilizar
o governo a dar atenção às categorias excluídas, porque não se
enquadram nos critérios da agricultura familiar e nem são produtos de exportação que geram
commodities, como os do setor
sucroalcooleiro, citricultura, cafeicultura e sojicultura, entre outros”.
“Já passa da hora de o governo
garantir financiamento acessível à
categoria. Muitos agricultores amargam o endividamento contraído há
décadas e não conseguem saldar
seus débitos”, observou o deputado, evidenciando a importância da
subcomissão para ajudar os pequenos produtores no saneamento financeiro da atividade.
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Relatório propõe ações para combater problema
Em reunião comandada por Junji, subcomissão aprova documento
que recomenda medidas a serem adotadas pelos poderes legislativo
e executivo no sentido de ajudar a sanear dívidas rurais
Em reunião conduzida pelo deputado federal Junji Abe, a Subcomissão de Endividamento Agropecuário aprovou, em novembro
(12/11/14), o relatório do deputado
Nelson Padovani (PSC-PR), contendo medidas a serem adotadas pelos
poderes legislativo e executivo, no
sentido de ajudar a combater o problema da dívida rural. O documento ainda precisa ser avalizado pela
Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, à qual o grupo é vinculado.
O relatório recomenda a aprovação de quatro projetos de Lei:
3692/2008, que consolida a legislação brasileira relativa ao crédito
rural; 7846/2014, que obriga as instituições financeiras a desenvolverem sistema eletrônico de autoatendimento voltado a permitir aos
produtores rurais tirarem extrato da
evolução dos saldos devedores dos
financiamentos; 3803/2012, que concede desconto especial de 30% para
as dívidas originárias de operações
de crédito rural renegociadas com
base na Lei 9.138/95, a qual instituiu
os programas conhecidos por Securitização e Pesa – Plano Especial de

Saneamento de Ativos; e 4171/2008,
que torna obrigatória liberação parcial de hipotecas referentes a propriedades rurais dadas em garantia
de operações de crédito rural.
O grupo também cobra do Executivo a efetiva instituição do Fundo de
Garantia de Risco de Crédito, de que
trata a Lei 12.087/09. “É essencial para
incentivar a concessão de financiamentos”, argumentou Junji. O relatório também indica a regulamentação
do fundo dirigido à cobertura suplementar dos riscos assumidos pelos
operadores do seguro rural, de que
trata a Lei Complementar 137/10.
O deputado entende que o seguro
rural é o instrumento de política pública que mais tem a contribuir para
a redução do endividamento rural. A
transparência do Sicor – Sistema de
Operações do Crédito Rural e do Proagro é foco de outro pacote de medidas sugeridas.
De acordo com informações
de Junji, só a agricultura familiar,
cadastrada no Pronaf, registra 3,5
milhões de agricultores que devem
R$ 28 bilhões. Destes produtores,
37% estão inadimplentes, com dívidas impagáveis.
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Junji quer mapear cadeia produtiva
Atendendo emenda do deputado ao Orçamento 2014, União
empenha R$ 200 mil para radiografia do setor no Brasil visando
fortalecer atividade, com maior consumo interno e exportações
Conseguir uma radiografia da cadeia produtiva e do mercado consumidor de flores no Brasil é um objetivo que o deputado federal Junji Abe
está próximo de alcançar. Atendendo
emenda do parlamentar ao Orçamento 2014, o governo federal empenhou
R$ 200 mil para o trabalho.
O empenho resulta de uma batalha iniciada por Junji em 2011, quando ele apresentou a emenda pela
primeira vez. Embora incorporada à
receita orçamentária de 2012, a iniciativa não vingou por falta de recursos
federais em caixa.
O pretendido estudo visa subsidiar as ações para dinamizar a estrutura produtiva, principalmente por
meio de cooperativas, ampliar o consumo interno e incentivar as exportações. Os recursos deverão ser repassados à Ocesp – Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo
a fim de viabilizar o diagnóstico da
cadeia produtiva de flores e plantas
ornamentais
“Não existe no País um levantamento preciso sobre a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais e nem sobre o mercado. Estas
informações são preciosas para o

planejamento e execução de ações
voltadas a aprimorar a atuação de
todos os elos da corrente e atender
com eficiência quem compra os
produtos”, explicou Junji que preside a Pró-Horti – Frente Parlamentar
Mista em Defesa do Segmento de
Hortifrutiflorigranjeiros.
O mapeamento da cadeia produtiva e do mercado consumidor de flores e plantas ornamentais deverá ser
conduzido pela Veiling Holambra. A
cooperativa é o maior centro de comercialização de flores e plantas ornamentais do País, respondendo por
45% do mercado nacional, além de
ter reconhecida atuação nos Estados
Unidos e Europa.
O diagnóstico visa, por exemplo,
apurar eventuais obstáculos que
têm de ser eliminados para estimular o brasileiro a comprar mais.
“Principalmente com o célere crescimento da classe média. O que o
consumidor deseja? De que forma
quer? Até quanto está disposto a
gastar? Estas são algumas perguntas que, respondidas, abrirão caminho para a expansão e fortalecimento do setor no mercado interno
e no exterior”, descreveu Junji.
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Governo libera R$ 5,436 milhões
a pedido de Junji Abe
Acolhendo emendas do deputado ao Orçamento, União destina
recursos para beneficiar cidades com veículos e equipamentos
voltados a melhorar escoamento da produção agrícola
De 2011 até agora, cidades paulistas já formalizaram ou estão prestes
a acertar convênios com o governo
federal para liberação de recursos
destinados ao fortalecimento do
agronegócio. Isto resulta da acolhida às emendas do deputado federal
Junji Abe ao Orçamento da União. O
trabalho garantiu R$ 5,436 milhões só
para investimentos em agropecuária,
sem incluir investimentos em saúde,
educação, segurança, infraestrutura e
esportes, entre outros setores.
Essas emendas de Junji focam
ações pró-agronegócio em cidades
onde a agropecuária figura entre as
principais atividades econômicas. As
quantias variam entre R$ 100 mil e
R$ 500 mil, vindas dos Ministérios da
Agricultura e do Desenvolvimento
Agrário. São empregadas na aquisição
de equipamentos – como retroescavadeiras e motoniveladoras – e caminhões basculantes para recuperação
de vicinais e serviços em áreas rurais,
além da compra de sementes e fertilizantes, entre outras ações específicas.
Na lista de beneficiados, estão, Biritiba Mirim, Cachoeira Paulista, Campos

do Jordão, Cunha, Guaratinguetá, Itatiba, Jambeiro, Lagoinha, Macedônia,
Mairinque, Mogi das Cruzes, Osvaldo
Cruz, Paraibuna, Pilar Do Sul, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Redenção
da Serra, Registro, Roseira, Salesópolis,
São José Do Barreiro e Valentim Gentil.
“A maioria 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 municipal, de onde vêm recursos para setores essenciais, como
saúde e educação”, observou Junji.
Há ainda três emendas de Junji
que contemplam a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a Ocesp – Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo.
A primeira recebeu R$ 200 mil para
o 6° Simpósio Internacional de Sementes, Mudas e Estabelecimento de
Hortaliças, em julho de 2012, e deverá
ter igual valor para ações voltadas à
capacitação profissional no Alto Tietê. Já a segunda receberá R$ 200 mil
para diagnóstico da cadeia produtiva
de flores e plantas ornamentais.
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Lideranças destacam trabalho de Junji
Na abertura da 23ª ExpoAflord, deputado que obteve recursos do
Estado em benefício do evento é elogiado pelas conquistas para a
floricultura, como o fim da burocracia do registro de cultivares
O governo estadual autorizou a
liberação de R$ 50 mil para a realização da 23ª edição da ExpoAflord,
em atendimento ao pedido do deputado federal Junji Abe. A conquista foi destacada pelo presidente da
Aflord – Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra, Edson
Tamada, em agosto (23/08/14), durante a abertura do evento em Arujá, na Grande São Paulo.
Ao agradecer Junji e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela
ajuda financeira, Tamada lembrou
que é o segundo ano consecutivo
que o evento conta com recursos
estaduais, graças ao trabalho do
parlamentar. Em 2013, o deputado
havia conseguido a liberação de R$
60 mil para a festa. “Sem estas fundamentais contribuições, não teríamos a infraestrutura necessária e
o brilho esperado”, apontou o presidente da entidade organizadora
da exposição realizada na sede da
Aflord (Avenida PL do Brasil, km 4,5,
Fazenda Velha, Arujá/SP).
O presidente da Aflord também manifestou o reconhecimento de todo o setor produtivo
à iniciativa de Junji, que dispensa

os cultivares de flores e plantas ornamentais de domínio público da
obrigatoriedade de inscrição no
RNC – Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
“O deputado conseguiu, em
tempo recorde, aprovar na Câmara o projeto de Lei (4937/2013), de
sua autoria, que acaba com uma
burocracia desnecessária e injusta”,
elogiou Tamada, referindo-se ao
fato de os floricultores não terem
reconhecidas as novas variedades
que desenvolvem até a liberação
do RNC. É um processo lento que só
prejudica os produtores, frequentemente ameaçados de terem suas
inovações introduzidas no Brasil por
empreendedores estrangeiros.
Segundo Junji, “a obrigatoriedade de cadastro no RNC é uma
exigência descabida que atrasa em
três, cinco anos, o lançamento de
variedades no Brasil, prejudicando
os produtores que investem em
pesquisa para viabilizar inovações”.
Como são itens de decoração, ponderou, não deveriam ser submetidos aos mesmos critérios de insumos e produtos alimentícios.
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São Miguel Arcanjo

Junji é alvo de agradecimentos
No 2º Festival da Nêspera da Colônia Pinhal, deputado que
obteve recursos do Estado em benefício do evento é elogiado
pela defesa dos míni e pequenos produtores no Congresso
O governo estadual autorizou a
liberação de R$ 60 mil para a realização do 2º Festival da Nêspera, em
atendimento ao pedido do deputado federal Junji Abe. A conquista
foi destacada pelo presidente da
ACECP – Associação Cultural e Esportiva de Colônia Pinhal, Toshiyuki
Tokuhisa, e por Franscisco Takahiro
Yamashita, que preside a Comissão
Organizadora do evento, realizado
em setembro (06/09/14), na sede da
instituição, em São Miguel Arcanjo,
região sudoeste do Estado.
Ao agradecer Junji e o governador Geraldo Alckmin pela ajuda
financeira, Tokuhisa lembrou que
é a primeira vez que o evento conta com recursos estaduais, graças
ao trabalho do parlamentar. Na
oportunidade, a diretoria da associação destacou que fazia os agradecimentos em nome de todos os
produtores rurais, expositores e da
população são miguelense. “Sem
esta contribuição, não teríamos a
infraestrutura necessária para proporcionar tanta satisfação aos visitantes”, ponderou o presidente.
A Colônia Pinhal é um bairro de
São Miguel Arcanjo, que desponta

com uma fruticultura diversificada
e de alta tecnologia. São cultivados
desde caqui, uva, atemóia e goiaba, entre outras, além da nêspera.
No caso desta última, da família das
ameixas, aproximadamente 50 fruticultores estão envolvidos. “Graças
à dedicação e competência deles, a
Colônia Pinhal conquistou o status
de capital brasileira da nêspera”,
observou Junji.
Lideranças evidenciaram os
esforços de Junji em busca da
adoção de políticas públicas adequadas para os produtores das
chamadas culturas intermediárias,
que não se enquadram na agricultura familiar e nem são de extensão – geradoras de commodities.
“São míni, pequenos e médios
produtores de hortaliças, frutas,
mel e derivados, champignon,
pequena pecuária de leite, flores
e outros itens destinados ao mercado interno”, relatou o deputado.
Para garantir voz aos atores dessas cadeias produtivas, Junji idealizou, lançou e preside a inédita Pró
-Horti – Frente Parlamentar Mista
em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros.
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Código Florestal

Governo começa cadastro de imóveis rurais
Junji e membros da Frente Parlamentar da Agropecuária deverão lançar uma
cartilha para orientar produtores rurais sobre como cumprir as exigências do decreto

A FPA – Frente Parlamentar da
Agropecuária pretende lançar uma
cartilha para orientar os produtores rurais sobre como se inscrever
no CAR – Cadastro Ambiental Rural
e cumprir as demais exigências da
legislação. A decisão foi tomada em
maio (06/05/14), como informou o
deputado federal Junji Abe. “Com a
publicação do decreto presidencial,
cessam as exigências para averbação de reservas legais em cartório, a
aplicação de multas, enfim, todas as
práticas indevidas que vinham sacrificando os agricultores. Começam a
vigorar novas normas”, sintetizou ele.
Assim como os demais ruralistas, ele
vinha cobrando urgência do governo
no procedimento para estancar condutas impróprias de autoridades.
A regulamentação do PRA – Programa de Regularização Ambiental
estabelece o CAR e disciplina as normas para os programas de regularização fundiária. Trata-se da regularização das APPs – Áreas de Proteção
Permanente, de RL – Reserva Legal
e de UR – Uso Restrito, por meio de
recuperação, recomposição, regeneração ou compensação.
Os proprietários ou possuidores
de imóveis rurais deverão realizar o
PRA depois de preencherem o CAR.

O decreto complementa as regras
necessárias à implantação do Cadastro Ambiental Rural, deflagrando o
processo de recuperação ambiental
previsto no atual Código Florestal. A
legislação estabeleceu a obrigatoriedade de que todas as 5,6 milhões de
propriedades e posses rurais do País
façam parte do Sicar – Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

ESCLARECIMENTO
Sob a coordenação do Ministério
do Meio Ambiente, o governo federal
realizará campanha nacional de esclarecimento sobre as definições acerca
do Código Florestal (Lei 12.651/2012),
que envolvem a inscrição no CAR –
Cadastro Ambiental Rural e adesão
ao PRA – Programa de Regularização
Ambiental. A informação foi transmitida, em maio (06/05/14), ao deputado
federal Junji Abe, que cobra a providência desde março do ano passado.
Ao verificar a publicação do decreto presidencial e da Instrução
Normativa 2/2014, que tratam do cadastramento geral e dos programas
de regularização fundiária, Junji procurou a ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, para saber do governo sobre a adequada divulgação. “Ela
não pode me atender. Sua assessora
especial Marília Marreco Cerqueira,
confirmou que será feita a campanha
de esclarecimento, conforme havia
reivindicado”, contou Junji.
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Contaminação de Alimentos

Orientação aos pequenos produtores
Ao criticar conceito de que defensivo agrícola é veneno, deputado diz que
governo precisa abastecer o campo com pesquisas, assistência técnica e
extensão rural para garantir qualidade dos produtos
Indignado com a difusão do conceito de que defensivo agrícola é veneno, o deputado federal Junji Abe
voltou a cobrar do governo urgência na implantação de políticas públicas que contemplem pesquisas,
assistência técnica e extensão rural
direcionadas às diferentes culturas e às diversas regiões brasileiras.
“As autoridades têm se mostrado
omissas e negligentes com a saúde
pública, afetando todas as cadeias
produtivas e incentivando um clima de intimidação ao consumidor,
o que compromete a sobrevivência
dos produtores, especialmente dos
míni, pequenos e médios”, criticou.
Ao participar da reunião
(27/05/14) da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, Junji
criticou o uso do termo agrotóxico para definir produtos químicos
destinados ao combate de pragas
e ervas daninhas nas lavouras e lamentou que parcelas do agronegócio, como entidades representativas
da agricultura familiar, insistam em
apregoar que defensivo agrícola é
veneno. “Fazer esta associação errônea para atingir determinados grupos econômicos funciona como um

tiro no pé. Só passa ao consumidor
a ideia equivocada de que ele está
comendo produto contaminado, levando-o a cortar itens do seu cardápio”, advertiu.
Junji lembrou que um simples
comprimido para dor de cabeça,
usado sem orientação ou em dosagem inadequada vira veneno.
“Mesmo sendo um medicamento
aprovado pela Anvisa, assim como
ocorre com os defensivos agrícolas
comercializados no mercado”, comparou, reclamando da demora do
governo em tirar do papel a Anater
– Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural.
Presidente da Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros e da Subleite – Subcomissão
Permanente do Leite na Câmara,
além de ser vice-presidente da
FPA na Região Sudeste, Junji disse
que é preciso ajustar o foco da discussão sobre a saúde na produção
agrícola: “Antes de punir, é vital
instruir quem produz. O Brasil precisa assumir sua responsabilidade
com a implantação de políticas
agrícolas adequadas”.
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Frente da Agropecuária

Reunião define ações para 2014
Junji revela que pacote abrange medidas em Política Agrícola, Defesa
Sanitária, Infraestrutura e Logística, Política Fundiária, Política Ambiental e
Questão Trabalhista, além do conflito com indígenas
A primeira reunião-almoço da
FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária em fevereiro (04/02/14),
após o recesso parlamentar, tratou
do Plano de Ações para 2014. “O
ano atípico, com Copa do Mundo
e eleições, exige uma estratégia
diferenciada de trabalho para não
prejudicar as batalhas que temos
travado em prol do agronegócio
brasileiro”, justificou o deputado
federal Junji Abe, presidente da Pró
-Horti – Frente Parlamentar Mista
em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros. Ele permanece
como vice-presidente, responsável
pela Região Sudeste neste exercício.
O plano de ação da FPA traz propostas de interesse do setor produtivo rural, apontadas pelas respectivas entidades representativas.
“Como parlamentares da frente, vamos defender as medidas tanto nas
comissões técnicas da Câmara como
nas do Senado”, observou Junji. Ele
relatou que o pacote abrange providências nas áreas de Política Agrícola, Defesa Sanitária, Infraestrutura e
Logística, Política Fundiária, Política
Ambiental e Questão Trabalhista.
Outro tema em evidência é a

questão indígena. “A inexistência de
uma política indigenista prejudica
igualmente índios e produtores rurais, colocando uns contra os outros
numa série de conflitos intermináveis”, protestou Junji. Os parlamentares debateram a pressão exercida
pelo Cimi – Conselho Indigenista
Missionário sobre a Procuradoria
Geral da República para que o órgão recorresse ao STF – Supremo
Tribunal Federal visando cassar
decisões de reintegração de posse
em áreas invadidas por “supostos”
índios. “Temos mostrado a sequência de irregularidades da Funai
(Fundação Nacional do Índio), denunciadas por especialistas, para
configurar territórios como tradicionalmente ocupado por indígenas”, ponderou Junji.
Os membros da FPA apressarão
o cronograma das audiências públicas da comissão especial encarregada de analisar a PEC – Proposta de
Emenda à Constituição 215/2000,
das Demarcações de Terras Indígenas. Como 3º vice-presidente do colegiado, Junji comprometeu-se a se
esforçar para apaziguar os confrontos entre índios e produtores rurais.
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Frente da Agropecuária

Junji quer ajuda para mobilizar senadores
Em reunião do colegiado, deputado pede sensibilização do
Senado para aprovar projeto que desburocratiza setor de flores
e plantas, eliminando registro obrigatório
Falta apenas o aval do Senado
para que siga à sanção presidencial o projeto de Lei (4937/2013),
do deputado federal Junji Abe,
que dispensa os cultivares de
flores e plantas ornamentais, de
domínio público, da obrigatoriedade de inscrição no RNC – Registro Nacional de Cultivares do
Ministério da Agricultura. Em reunião da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, em junho
(03/06/14), o congressista pediu
ajuda do colegiado no sentido de
sensibilizar os senadores para a
célere aprovação da proposta.
“O fim da medida burocrática
beneficia toda a cadeia produtiva de flores e plantas, inclusive o
consumidor. A obrigatoriedade só
gera custos, aumenta o preço final
e atrasa o lançamento de inovações
fazendo o produtor nacional ser engolido pelo estrangeiro, além de sobrecarregar o Ministério da Agricultura”, enumerou Junji, que também
é o vice-presidente da FPA, responsável pela Região Sudeste.
Segundo o deputado, não faz
sentido submeter flores e plantas às
mesmas regras vigentes para insu-

mos e alimentos. “Eles não são comida. Isto transforma a obrigatoriedade do RNC numa exigência cara,
inútil e prejudicial ao setor produtivo”, discursou, recebendo sonoras
manifestações de apoio.
Junji fez questão de agradecer
o apoio do presidente do colegiado, Luis Carlos Heinze (PP-RS) e do
ex-deputado Valdir Colatto durante todo o trâmite do projeto na
Casa, além de enaltecer o trabalho
do líder do PSD, Moreira Mendes
(TO), que foi o relator da matéria
na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Com o aval
deste grupo, a proposição seguiu
para o Senado.
Tanto Heinze quanto outros
membros da FPA manifestaram
disposição de fazer gestões junto a senadores solidários à defesa
do agronegócio para que o projeto de Junji receba aprovação na
Casa vizinha. Se transformada em
lei, a iniciativa acaba com a espera de 5 ou 6 anos até a obtenção
do RNC. Hoje, se o produtor tenta
vender uma flor não registrada,
está sujeito a multas que vão de
R$ 2 mil a R$ 6 mil por cultivar.
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Política Fitossanitária

Junji quer acelerar registro de genéricos
Ao lado de integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado
reclama da demora de décadas para liberação de defensivos agrícolas
genéricos. Pelo menos, 400 produtos estão na fila
Pouco mais de 30% dos defensivos agrícolas vendidos no Brasil são
genéricos. Pelo menos 400 produtos
estão na fila para registro no Mapa –
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, sem previsão de liberação. “Apesar de custarem de 30% a
40% mais baratos, os genéricos ainda
não foram introduzidos no mercado
nacional, com o volume e agilidade
esperados pelos produtores. Tudo,
por conta da burocracia decorrente
da inexistência de uma política fitossanitária”, protestou o deputado
federal Junji Abe, ao conclamar, em
março (11/03/14), os demais integrantes da FPA – Frente Parlamentar
da Agropecuária a deflagrarem um
movimento pela celeridade no registro de genéricos.
A efetiva oferta de defensivos agrícolas genéricos no mercado é crucial
para baratear os custos de produção
no campo, como apontou Junji. “Precisamos de uma solução específica
para o caso dos genéricos que têm de
estar à disposição dos produtores o
mais rápido possível”.
Segundo Junji, a solução a curto
prazo seria a alocação de cinco técnicos para área de registro do Mapa,

a fim de desafogar a demanda pela
liberação dos produtos. A sugestão
está baseada na exposição de Ênio
Marques, representante da Pasta. Ele
informou que a renovação do quadro funcional não tem acompanhado o ritmo de aposentadorias. “No
Paraguai, o registro de defensivos
genéricos leva três meses. No Brasil, leva décadas e nem sempre sai”,
comparou o deputado.
Na Argentina e no Paraguai, os
defensivos agrícolas custam 1/3 do
preço cobrado no Brasil. No Brasil,
11 empresas respondem por 90,4 %
do mercado de defensivos. Destas,
oito são de especialidades e apenas
três de genéricos. Dados do Banco
Central mostram que o preço de
venda médio dos produtos convencionais supera em quase 2,5 vezes o
de genéricos.
Em outras palavras, simplificou
Junji, os genéricos seriam 57,5% mais
baratos que os convencionais. “Acontece que os produtores vêm sendo
alijados do benefício de reduzir seus
custos de produção por burocracia,
desorganização, puro desleixo governamental com o setor que segura as
pontas da economia nacional”.
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Agronegócio

Junji alerta para
representatividade
Em reunião da Frente da Agropecuária, deputado comanda
emocionante despedida do ruralista Valdir Colatto da Casa e pede
empenho de lideranças para garantir representantes no Congresso
É latente o risco crescente de perda da representatividade do setor
agrícola no Congresso Nacional. O
alerta foi feito pelo deputado federal Junji Abe, em abril (08/04/14), em
reunião da FPA – Frente Parlamentar
da Agropecuária. Ele fez um discurso
emocionante para marcar a despedida do deputado Valdir Colatto (PMDB
-SC) que, como suplente, deixa a Casa
para o retorno do titular João Rodrigues (PSD-SC).
“É com imenso pesar que registro
a despedida do Colatto. Nesta legislatura, já não tivemos outro conceituado
ruralista, o amigo Zonta (PP-SC). Falo
de dois gigantes na defesa do agronegócio que, cada vez mais, perde representantes, por falta de conscientização
das bases no momento do voto”, pronunciou-se Junji, vice-presidente da
FPA, responsável pela Região Sudeste.
Ao evidenciar como a ausência de
batalhadores legítimos no Congresso
repercute nas lutas cotidianas em benefício do agronegócio, Junji fez um
apelo às lideranças classistas presen-

tes à reunião: “Precisamos lutar como
leões porque, se não nos unirmos e
entendermos que é preciso ir a campo, em busca de votos, este setor tão
importante na economia brasileira,
poderá perder, cada vez mais, representantes fortes e devotados como
Valdir Colatto e Zonta”.
A manifestação de Junji tocou fundo os participantes da reunião. Presidente da Subleite – Subcomissão
Permanente do Leite e da Pró-Horti
– Frente Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, o deputado afirmou que
a cruzada para eleger representantes
do setor agrícola para o Congresso
Nacional e demais esferas de governo
não pode ficar restrita aos dirigentes
das organizações classistas. “É preciso
que o apelo chegue às bases, aos trabalhadores e suas famílias, às indústrias de tratores e implementos, aos
transportadores, embaladores, aos
parceiros, aos supermercadistas, ao
dono da quitanda, enfim, a todos os
agentes da cadeia produtiva”.
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Cadeia produtiva

Junji conclama maior participação
Em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado
prega envolvimento de lideranças dos diferentes elos da
corrente produtiva na busca de soluções para o agronegócio
Os avanços na busca de soluções para os grandes problemas
do agronegócio brasileiro serão
nulos ou tímidos, sem a efetiva colaboração das instituições representativas dos diversos agentes
da cadeia produtiva. “Nós, parlamentares que defendemos o setor,
precisamos do respaldo das bases.
Caso contrário, somos apenas vozes solitárias. Juntos, formamos
um coro merecedor de respeito”,
manifestou-se o deputado federal
Junji Abe, durante reunião da FPA –
Frente Parlamentar da Agropecuária, para conclamar a participação
cada vez maior das lideranças classistas na discussão dos assuntos
relacionamentos à atividade rural.
Presidente da Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros
e vice-presidente da Região Sudeste
na FPA, Junji frisou que predomina
o entendimento equivocado de que
a classe agrícola só deve se manifestar quando os temas em debate envolvam sua atividade. “É um grande
engano”. Questões como a redução
de áreas cultiváveis ou a falta de defensivos agrícolas e medicamentos

veterinários genéricos têm efeitos sobre toda a cadeia produtiva, porque
causam quebras de safra ou queda de
produtividade. “A falta de produtos
atinge o transportador, o vendedor
de embalagem, o comerciante (atacadista e varejista), a indústria, todos os
seus funcionários e os consumidores,
além dos produtores e trabalhadores
rurais, para dizer o mínimo”.
Segundo Junji, os agentes da cadeia produtiva não podem ser indiferentes aos problemas que prejudicam
a origem. Se algo afeta o trabalho do
produtor rural, todos os demais elos
da corrente sofrerão os estragos.
“Reflitam e percebam o poder desse efeito dominó”, apelou em março
(18/03/14).
Presente à reunião, o presidente
do Sindirações – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação
Animal, Roberto Ignacio Betancourt, endossou as palavras do parlamentar. Ele afirmou que o mercado de rações sofre diretamente os
reflexos dos problemas enfrentados pelo produtor rural. “Os fabricantes de rações devem se unir aos
demais setores da agropecuária”,
defendeu o dirigente.
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Setor Sucroenergético

Frente define propostas para vencer a crise
Junji integra colegiado que busca alternativas para o resgate
da cadeia produtiva, marcada pelo fechamento de usinas,
redução de produtividade e risco de quebradeira geral
As principais propostas para tirar
o setor sucroenergético da crise são a
retomada da Cide – Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico
da gasolina, o aumento da mistura
de etanol na gasolina até 27,5%, a
melhoria da eficiência do motor flex
no Inovar-Auto (novo regime automotivo lançado para promover a
competitividade da indústria automotiva nacional) e a intensificação do
uso da bioeletricidade gerada a partir
da queima da palha e do bagaço da
cana-de-açúcar. O conjunto de medidas foi definido durante o Fórum Nacional Sucroenergético, promovido
em março (12/03/14) pela Frente Parlamentar pela Valorização do Setor
Sucroenergético, a chamada Frente
do Etanol, que tem o deputado federal Junji Abe entre seus integrantes.
“Fechamento de usinas, a redução da produtividade, o preço da
gasolina mantido artificialmente
pelo governo, enfim, a quebradeira, que assombra de toda cadeia
produtiva, é consequência de uma
política governamental totalmente contrária aos interesses do País”,
criticou Junji, ao cobrar medidas
imediatas para cessar o desmorona-

mento do setor.
As propostas para socorrer o
segmento foram definidas após a
exposição do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, sobre
os desafios da produção de etanol
no Brasil. “É um ilustre cooperativista, empresário rural, engenheiro
agrônomo e membro efetivo da
Fundação Getúlio Vargas. Portanto,
a maior autoridade do setor sucroenergético. Sua opinião é crucial para
encontrar uma solução às vésperas
da quebradeira de toda a cadeia
produtiva desta importante atividade”, classificou Junji.
O ex-ministro considerou “burrice e falta de patriotismo” o descaso
do governo com a produção etanol
no país. Para Rodrigues, a retomada do programa depende de acordo “dentro do próprio governo”, da
união do setor e de entendimento
entre o Executivo e produtores. Segundo ele, “o governo federal precisa mudar sua postura porque o fechamento de 40 usinas nos últimos
três anos significa menos empregos,
menor arrecadação de impostos e a
necessidade constante de importação de gasolina”.
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Exposição Lins

Exposição agrícola
ganha verba estadual
Em atendimento a pedido de Junji, Estado autoriza repasse de R$
60 mil para 58ª Exposição Agrícola de Lins e Região, promovida pela
Associação Beneficente Cultural e Esportiva da Cidade
Em atendimento ao pedido do
deputado federal Junji Abe, o governo paulista autorizou, pelo segundo
ano consecutivo, a liberação de R$ 60
mil para a realização da 58ª Exposição
Agrícola de Lins e Região. Tradicionalmente promovido pela Abcel – Associação Beneficente Cultural e Esportiva de Lins, o evento atrai produtores
rurais e visitantes de municípios da
porção Oeste do Estado e também de
outras localidades do País.
O deputado foi um dos convidados especiais do evento, realizado em
julho (04 a 06/07/14). Ele participou
da abertura e, na sequência, ministrou palestra abordando a situação
atual do País, com foco em política
e economia. A participação de Junji
como palestrante atende pedido de
dirigentes da Abcel, como o presidente Akio Matsuura.
O ponto alto do evento foi a mostra de produtos agrícolas cultivados na
Região. A exemplo de anos anteriores,
o visitante pode adquirir mercadorias

diretamente dos produtores. Ao final
da festa, os itens expostos foram distribuídos a entidades beneficentes. “É
uma oportunidade perfeita para estreitar as relações entre a população
urbana e o campo porque, cada vez
mais, o agricultor precisa de aliados na
luta por políticas públicas adequadas
e para vencer gigantescos obstáculos
decorrentes de décadas de descaso
com o setor”, analisou Junji.
Agradecendo o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela sensibilidade em acolher seu apelo para
ajudar a exposição, Junji informou
que os recursos foram liberados
pela Secretaria Estadual do Turismo
de São Paulo. “Priorizamos o atendimento aos setores essenciais como
saúde, educação, infraestrutura e
desenvolvimento agrário, mas precisamos colaborar para viabilizar
investimentos em eventos culturais,
que fazem parte da história da população, além de proporcionar lazer
em família”, observou.
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Junji pede convocação de concursados
Em indicação à ministra do Planejamento, deputado cobra
nomeação de aprovados para evitar colapso no órgão que
opera com déficit de 885 fiscais federais agropecuários
Com um déficit de 885 FFAs –
Fiscais Federais Agropecuários em
seu quadro funcional, o Mapa –
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento já extrapolou o
limite em matéria de insuficiência
de recursos humanos para cumprir
suas atribuições. Com o objetivo
de cobrar solução para a dramática carência de pessoal no órgão, o
deputado federal Junji Abe apresentou indicação (INC 6505/2014)
à ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior.
O parlamentar pede a convocação
de todos os aprovados no concurso público para o cargo de FFA, realizado neste ano.
No concurso público (vigente
por um ano, prorrogável por igual
período), há disponibilidade de
cerca de 857 profissionais habilitados para nomeação imediata,
como informa Junji. “Este quantitativo pode suprir consideravelmente, e de forma emergencial, o déficit apontado. Entretanto, para que
isso seja possível, é necessária a autorização da Presidente da República para a ampliação do quadro

de nomeações de FFAs, além do
número de vagas previstas no concurso em vigência, contemplando
todos os candidatos a FFA homologados, bem como a disponibilidade de recurso, apontada por este
ministério”, apelou o deputado.
“Frisa-se que, a recomposição
imediata do quadro de FFAs é assunto de interesse nacional, uma
vez que são profissionais que participam diretamente da segurança
agroalimentar, da arrecadação da
União, e estão diretamente ligados
à expansão do PIB (Produto Interno
Bruto)”, apontou Junji.
Ainda em defesa da nomeação
dos FFAs já concursados, Junji assinalou que a carência de recursos
humanos do Mapa “é um fato irrefutável”. A realização de um novo
concurso público para o cargo seria
“intempestivo, inoportuno, além do
que evidenciaria um flagrante desrespeito ao princípio constitucional
da economicidade”, afeto ao controle interno, devido à existência
de candidatos aprovados no atual
certame, e aptos a tomarem posse
a qualquer momento.
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Política Leiteira

Novo presidente da Subleite
Junji é eleito por unanimidade para comandar
Subcomissão Permanente do Leite da Câmara;
ex-presidente, Alceu Moreira, assume relatoria
O deputado federal Junji Abe
é o novo presidente da Subleite –
Subcomissão Permanente do Leite da Câmara. Membro assíduo do
colegiado, ele foi eleito por unanimidade para comandar o grupo. A
indicação partiu do ex-presidente,
deputado Alceu Moreira(PMDB-RS),
que assume a relatoria. A vice-presidência ficou com o deputado Domingos Sávio (PSDB-MG).
“É uma honra e responsabilidade imensas suceder presidentes da
envergadura dos deputados Alceu
Moreira e Domingos Sávio. Espero
responder com dignidade às demandas, à altura das expectativas
da cadeia produtiva do leite”, manifestou-se Junji, ao final da eleição,
em março (26/03/14).
Presidente da Pró-Horti – Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros,
vice-presidente da Região Sudeste
na FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária e membro titular da Capadr
– Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural desde que chegou à Câmara,
em fevereiro de 2011, Junji integra
todos os colegiados ligados, direta

ou indiretamente, à produção de alimentos e mantém relação umbilical
com o setor agrícola.
Reconhecido no Parlamento
como o único defensor do segmento de hortifrutiflorigranjeiros,
é chamado a opinar em todos os
assuntos que envolvem itens agrícolas dirigidos ao mercado interno.
Por conta do trabalho de Junji, este
segmento passou a ser considerado nas ações desenvolvidas pelos
parlamentares e pelo próprio governo. Ele ganhou destaque na Subleite ao garantir a enorme repercussão do primeiro debate externo
do colegiado no Brasil, realizado
por sugestão do próprio parlamentar em Taubaté, no Vale do Paraíba,
a maior bacia leiteira paulista.
A Subleite tem a missão de acompanhar, avaliar e propor medidas sobre a produção de leite no mercado
nacional. Isto inclui a fixação de preço
justo para os produtores, o combate
aos cartéis na produção dos insumos
lácteos, o estabelecimento de mecanismos de proteção do mercado
interno de importação de produtos
subsidiados e a redefinição da carga
tributária sobre leite in natura.
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Megaleite 2014

Junji destaca sintonia
entre elos da cadeia produtiva
Presidente da Subleite, deputado defende políticas públicas de
estímulo à exportação e incentiva integração entre os segmentos
O Brasil saiu de uma produção de
7,3 bilhões de litros de leite na década de 70 para os atuais 35 bilhões
de litros por ano. “Considerando que
o consumo interno apresenta crescimento anual não superior a 7%,
enquanto a produção cresce 9% ao
ano, havendo a perspectiva de que
o Brasil feche 2014 no terceiro lugar
do ranking mundial de produtores
do alimento, é cristalina a necessidade de políticas públicas de estímulo
à exportação de produtos lácteos,
além de manter o pé no freio das importações”, pontuou o presidente da
Subleite – Subcomissão Permanente
do Leite, deputado federal Junji Abe.
Presidindo o Fórum de Debates
da Megaleite 2014, realizado em julho (15/07/14) em Uberaba/MG, Junji
apregoou a participação direta das
entidades representativas do setor
nas ações desenvolvidas no Congresso. “A união e a sintonia entre todos os
elos do segmento é vital para sensibilizar os parlamentares a assumirem as
bandeiras em defesa da classe”, conclamou o deputado.
O presidente da Associação Brasi-

leira dos Criadores de Girolando, Jônadan Ma, ressaltou a importância de ter
representantes comprometidos com
as causas do segmento. O secretário
da Agricultura de Minas Gerais, André
Merlo, reforçou a necessidade de incrementar as exportações e festejou
a atuação de Junji em prol do setor: “É
quem nos representa no Congresso”.
O prefeito de Uberaba, Paulo Piau
Nogueira (PMDB), também elogiou
a dedicação de Junji à frente da Subleite: “Sei o quanto é um guerreiro e
defensor do produtor”. A necessidade
de a cadeia produtiva se aproximar
do poder público e de seus representantes, assim como os estímulos à exportação foram os pontos de convergência dos debates.
O presidente da Comissão do Leite
da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, Vicente Nogueira, enalteceu a disposição de Junji de participar de um evento em Minas Gerais.
“É meu dever ouvir os representantes
do setor leiteiro, durante o Megaleite,
uma das principais feiras da pecuária
leiteira do País, que reúne a nata da
representatividade”, disse o deputado.
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Setor Leiteiro

Ministro garante transparência nas ações
Em audiência com Junji e integrantes da Subleite, Neri Geller
diz que dará agilidade na resposta às demandas e assume
compromissos com a cadeia produtiva do leite
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller,
anunciou que a ordem geral da
pasta é atuar com agilidade e transparência, em resposta às demandas
do setor. “Independentemente de a
manifestação ser positiva ou negativa, será de conhecimento imediato
do solicitante, sem embromação”,
resumiu o presidente da Subleite –
Subcomissão Permanente do Leite
na Câmara, deputado federal Junji
Abe, ao elogiar a nova postura adotada no órgão.
Em companhia de outros integrantes da Subleite e de lideranças
agrícolas, Junji reuniu-se com o
ministro, em abril (09/04/14), para
apresentar a nova diretoria do colegiado e reforçar as medidas cobradas pelo setor leiteiro.
“O Mapa deve ficar atento à
movimentação de outros ministérios, como o das Relações Exteriores e o de Desenvolvimento”, alertou Junji. Ele esclareceu
que estas pastas, focadas na
consolidação do relacionamento multilateral, acabam tomando
iniciativas mortais para o setor
produtivo brasileiro.

Como exemplo, Junji pinçou as
“importações predatórias e desnecessárias” de leite, soro, e derivados
lácteos da Argentina, do Uruguai, e
até dos Países Escandinavos. “A entrada maciça de itens lácteos destruiu a cadeia produtiva da pecuária
de leite, com extermínio de agricultores familiares, míni e pequenos
produtores, além do consequente
desabastecimento decorrente da
crise que reduziu a oferta de produtos”, rememorou.
Junji assinalou que a proibição
ou, no mínimo, a drástica redução
da importação de produtos lácteos
vindos de países onde a produção
leiteira recebe fartos subsídios governamentais é a principal reivindicação da categoria.
Geller ouviu atentamente a exposição de Junji. Ele garantiu estar
alerta e disposto a correr atrás das
medidas para atender as necessidades da cadeia produtiva, de maneira eficaz e com respeito aos solicitantes. O presidente da Subleite
agradeceu a receptividade e determinação do ministro, mas advertiu
que prosseguirá monitorando o andamento das ações do Mapa.
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Novo Ministro

Novo ministro elogia atuação de Junji
Neri Geller pede ao deputado que continue a contribuir, junto
com a Pró-Horti, na busca de soluções para segmento de
hortaliças, frutas, ovos, flores e outros itens do mercado interno
O novo ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, elogiou a atuação do deputado
federal Junji Abe como idealizador
e presidente da inédita Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros. “Peço ao Junji que
continue a contribuir, juntamente
com a competente, dedicada e dinâmica Pró-Horti, para ajudar o
ministério e o Brasil no que tange
ao abastecimento de verduras, legumes, frutas e ovos à Nação, como
também embelezando os lares e
ambientes, com a beleza e perfume
das flores”, manifestou-se o titular
da pasta, que integrou o colegiado
como coordenador do Centro-Oeste, durante cerimônia de transmissão do cargo, em março (18/03/14).
Secretário de Política Agrícola
do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Geller é o quarto ministro a assumir o
comando da pasta no governo Dilma Rousseff. Vindo de uma área de
extrema importância para alavancar políticas públicas dirigidas aos
diversos segmentos que compõem
o agronegócio, Geller é, por si, um

dos atores da cadeia produtiva. Em
seu histórico, constam as atividades
de produtor, empresário rural e líder
agrícola, além de deputado federal
do Mato Grosso, licenciado.
A escolha de Geller para comandar o Ministério da Agricultura foi
classificada por Junji como “muito
apropriada”. O deputado alimenta
grandes expectativas em relação à
atuação do novo ministro, até porque ele conhece de perto o caos
formado nas lavouras dos míni e
pequenos produtores, principalmente. É o caso da liberação dos
recursos do seguro rural que vinha
sendo tratada com ele.
Junji também mantém a batalha
para que o governo dedique atenção e o devido reconhecimento às
cadeias produtivas de hortifrutiflorigranjeiros, formada, na grande
maioria, por pequenos produtores
dotados de alta tecnologia e alta
rentabilidade. O parlamentar reivindica políticas públicas específicas para o segmento, apontando o
descaso com as centrais de abastecimento como um dos principais
gargalos para o fortalecimento e
expansão da atividade.
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Índice de confiança

Junji quer hortifruticultura no estudo
Deputado deseja englobar míni, pequenos e médios produtores no
novo indicador, desenvolvido pelo Sistema OCB – Organização das
Cooperativas Brasileiras em parceria com a Fiesp
Coordenador do ramo de Trabalho da Frencoop – Frente Parlamentar Mista do Cooperativismo, o
deputado federal Junji Abe conheceu o ICAgro – Índice de Confiança
do Agronegócio e seus resultados
correspondentes ao primeiro trimestre deste ano. Ele aproveitou a
oportunidade para pedir a inclusão
da hortifruticultura nos próximos
trabalhos de campo. “A ideia é que
o indicador englobe os míni, pequenos e médios produtores, dotados de alta tecnologia, que atuam
no segmento em modestas áreas e
com expressiva produtividade para
abastecer o mercado interno”.
Pioneiro no País, o novo indicador de confiança decorre da parceria entre a Fiesp – Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo,
por meio do seu Departamento do
Agronegócio, e o Sistema OCB –
Organização das Cooperativas Brasileiras. A apresentação do ICAgro
ocorreu em junho (11/06/14), na
sede do Sistema OCB, em Brasília, e
foi conduzida pelo anfitrião, Márcio
Lopes de Freitas, e pelo diretor do
Departamento de Agronegócio da
Fiesp, Benedito da Silva Ferreira.

Iniciado em 2013, o projeto possibilitou a conclusão do estudo dos
três primeiros meses deste ano,
com base na consolidação e análise
de dados compostos pelos atores
na cadeia do agronegócio “antes da
porteira” (insumos, bancos, indústrias etc), “dentro da porteira” (produtores agropecuários) e “depois da
porteira” (transportadores, indústria, tradings etc).
O pedido de Junji para incluir a
hortifruticultura se deve ao fato de
o indicador considerar, dentro da
porteira, apenas as culturas de extensão, que geram commodities,
como soja, milho, trigo, arroz, cana,
café, citrus e algodão, além de produtos pecuários (corte e leite).
“A medição junto aos produtores
de hortaliças e frutas destinadas ao
mercado interno dará um panorama mais abrangente do agronegócio, abrindo um nicho interessante
de pesquisa”, argumentou Junji, elogiando a iniciativa pioneira. Ele também preside a Subleite – Subcomissão Permanente do Leite da Câmara
e a Pró-Horti – Frente Parlamentar
Mista em Defesa do Segmento de
Hortifrutiflorigranjeiros.
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Capão Bonito

Alerta para riscos da monocultura
Ao ministrar palestra sobre a situação da agropecuária nacional e
as exigências do novo Código Florestal, Junji chama atenção para a
necessidade de a Cidade diversificar a produção
Para driblar falta de alternativas
de renda, baixa empregabilidade e
reduzida receita tributária em localidades como Capão Bonito e cidades
vizinhas que têm o agronegócio, principalmente a silvicultura, como base
da economia, o caminho é a diversificação da produção. A orientação veio
do deputado federal Junji Abe, durante palestra, em março (22/03/14),
sobre a situação da agropecuária nacional e as definições acerca do novo
Código Florestal.
O agronegócio sustenta as projeções de crescimento do PIB – Produto
Interno Bruto, mantém empregos, garante o superávit primário e compensa os resultados negativos em outros
setores. Apesar da sua importância,
amarga o completo descaso dos governantes que impõem aos produtores exigências cruéis – “e inconstitucionais” – como a desocupação e
recomposição florestal de áreas onde
produzem há séculos, sem causar
dano ambiental.
Essas observações foram feitas
por Junji que ministrou a palestra
atendendo convite da Acecb – Associação Cultural e Esportiva de Capão
Bonito, com o apoio da Prefeitura.

Reconhecido no Parlamento como
o único defensor do segmento de
hortifrutiflorigranjeiros, é chamado
a opinar em todos os assuntos que
envolvem itens agrícolas dirigidos ao
mercado interno.
Por conta do trabalho de Junji,
este segmento passou a ser considerado nas ações desenvolvidas
pelos parlamentares e pelo próprio
governo. “Mas, não se iludam. Ainda falta muito para que tenhamos
políticas agrícolas adequadas aos
produtores que estão na faixa intermediária. Ou seja, não se dedicam à agricultura familiar e nem
cuidam de culturas de extensão
que geram commodities”.
Ao resgatar o dito popular de que
não se deve por todos os ovos numa
única cesta, Junji citou que a renda
proveniente de flores cultivadas em
cinco mil metros quadrados (m²) de
estufas é idêntica a de 80 hectares
(800 mil m²) plantados com soja. “Isto
é produção com rentabilidade. Com
conhecimento, orientação técnica,
vocação e muito trabalho, é perfeitamente possível transformar terrenos
pequenos em polos agrícolas altamente produtivos”, pontuou.
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Ibiúna

Junji recomenda calma
com cadastro ambiental
Ao ministrar palestra sobre a situação da agropecuária
nacional e as exigências do novo Código Florestal, deputado
diz que é melhor esperar definições do governo federal
Embora o Estado de São Paulo
tenha se antecipado no lançamento
do processo para o CAR – Cadastro
Ambiental Rural, previsto no novo
Código Florestal, o deputado federal Junji Abe recomendou aos
produtores que aguardem as definições do governo federal. “Nós,
defensores do agronegócio, ainda
batalhamos por ajustes que visam
resguardar a sobrevivência de míni
e pequenos agricultores. Portanto,
é melhor esperar a publicação da
portaria”, observou o parlamentar
em abril (04/04/14), durante palestra na Estância Turística de Ibiúna.
Junji falou sobre a situação da
agropecuária nacional e as questões acerca do novo Código Florestal. Ele alertou que as exigências da nova legislação “devem
ser cumpridas, sem desespero e
com tranquilidade, por meio de
orientações que, com certeza, serão dadas pelas prefeituras e entidades representativas da clas-

se produtora, como sindicatos,
cooperativas e associações, em
função da complexidade para o
preenchimento digital”.
Segundo Junji, o cumprimento
do PRA – Programa de Regularização Ambiental, previsto no novo
Código Florestal, não será pacífico.
“Os produtores terão de lutar para
manter, no PRA, as plantações no
entorno de valetas que cobrem
grande parte das pequenas propriedades rurais”, detalhou, lembrando
que também é o caso de Ibiúna.
A clareza da exposição de Junji
arrancou sonoros aplausos da plateia. Segundo o prefeito de Ibiúna,
Professor Eduardo Anselmo (PT),
“pela primeira vez, a Cidade recebia
uma palestra de tamanha importância e de nível tão elevado, que
ajudará muito os proprietários e
produtores rurais, individualmente,
iniciarem o cumprimento das exigências do novo Código Florestal”,
no momento oportuno.
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PEC 215/2000

Junji coordena debate
sobre questão indígena
Lideranças e especialistas divergem sobre soluções para
demarcação de terras indígenas na conferência paulista, onde
entidades representativas dos índios não quiseram comparecer
Com posições conflitantes quan- cendo que o objetivo dos debates é
to à legalidade da PEC – Proposta de a coleta de subsídios para a emissão
Emenda à Constituição 215/2000, que do parecer pelo colegiado. Dando a
atribui ao Congresso Nacional a au- tônica que virou consenso na confetorização das demarcações de terras rência, o deputado evidenciou que
tradicionalmente ocupadas pelos ín- ninguém é contrário à comunidade
dios, lideranças e especialistas partici- indígena. “Tão brasileiros quanto nós,
param da conferênos índios merecem
cia promovida, em
nosso reconheciPrecisamos de uma
junho (06/06/14),
mento e respeito.
política indigenista
na Assembleia LePorém, precisamos
de verdade, que
gislativa de São
ter no País, uma poresguarde seus
Paulo. Coordenado
direitos e proporcione lítica indigenista de
pelo deputado feverdade, que resatendimento
digno
deral Junji Abe, o
guarde seus direiem saúde, educação e tos e proporcione
evento foi o oitavo
segurança
realizado no País,
atendimento digno
desde 2013, pela
em saúde, educacomissão especial encarregada de ção, segurança e outros serviços. O
analisar a matéria. A exemplo do que sistema atual, concentrado na Funai
ocorreu nos demais estados, o deba- (Fundação Nacional do Índio), não
te paulista não teve a participação de faz isto e só fomenta confrontos”.
entidades representativas dos índios,
Não será a demarcação de terras
que se recusaram a comparecer.
que solucionará tantas deficiências,
Como 3º vice-presidente da comis- como apontou o desembargador fesão, Junji abriu a conferência esclare- deral do TRF3/SP – Tribunal Regional
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Federal da 3ª Região, Luiz Stefanini. “Nossos brasilíndios são tratados
como subpessoas”. Ocupam as áreas,
mas não desfrutam delas, porque não
tem o direito fundamental sobre as
terras demarcadas.
Jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da USP – Universidade de São Paulo, Dalmo de Abreu
Dallari, focou sua exposição na defesa da inconstitucionalidade da PEC
215/2000. Relator no grupo especial
criado para avaliar a matéria, o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB
-PR) esclareceu que já foi eliminado
da proposta original o trecho que
previa a confirmação das terras já homologadas. Segundo ele, a PEC viabiliza a ocupação pelos índios, dentro
dos princípios constitucionais.

ADVOGADO CONDENA
MODELO VIGENTE
O atual modelo para identificação e demarcação de terras indígenas mereceu duras críticas do
advogado especializado em Direito Agrário e consultor jurídico da
FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária, Rudy Maia Ferraz. Ele foi
um dos expositores da conferência sobre a PEC 215/2000.
A Funai elabora um relatório
antropológico para identificação
e delimitação da área pleiteada.
O processo corre em sigilo até
o término dos estudos e publicação das conclusões. Então,
começa o prazo de 90 dias para
manifestação dos interessados,
exclusivamente quanto a indenizações ou eventuais vícios
formais do processo. Terminado
o prazo, é a própria Funai que
aprecia as manifestações.
Os produtores afetados não recebem qualquer notificação. “Do
nada suas áreas, com certificados
centenários de propriedade, são
reivindicadas como terras indígenas”. Outro ingrediente insípido
– e inacessível para pequenos produtores – são os custos com contratações de advogado e de antropólogo para contestar o relatório
usado pela Funai. “Além de tudo
ser muito caro e o prazo para contestação ser irrisório, é a própria
Funai que analisa e julga”.

Antropólogo
denuncia fraudes
A maioria dos índios brasileiros
vive na miséria. Apesar de imensas
áreas delimitadas como indígenas,
eles ocupam pequenas porções de
terra. São impedidos de progredir e
registram IDH – Índice de Desenvolvimento Humano inferior ao dos indígenas bolivianos. Há cerca de 450 mil
aldeados. A avaliação foi feita pelo
antropólogo e historiador Adauto
Anderson Carneiro, na conferência
paulista sobre a PEC 215/2000.
“O Brasil registra fábrica de terras
indígenas no Sudeste, de índios no
Nordeste e de latifúndios na Amazônia”, definiu Carneiro, alertando que
procedimentos irregulares tornaramse rotina na Funai.
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Pronunciamento

Agrovilas ajudam combater êxodo
Junji pede apoio de parlamentares em defesa de recursos para
ampliar oferta de habitações rurais como meio de contribuir
com a fixação do homem ao campo
Em pronunciamento na tribuna da Câmara, o deputado federal Junji Abe pediu o apoio dos
parlamentares em defesa do direcionamento de recursos financeiros para incrementar o PNHR
– Programa Nacional de Habitação Rural, que integra o Minha
Casa Minha Vida. “A multiplicação das chamadas agrovilas é um
instrumento fundamental para
garantir dignidade ao profissional do campo, contribuindo para
combater novas ocorrências de
êxodo rural”, justificou.
Para dimensionar a gravidade do
êxodo rural no País, que se alastra
ao longo de décadas, Junji citou o
censo demográfico do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “O de 2010 diz que, em média, a população urbana do Brasil
é 84% e a rural, 16%. No Estado de
São Paulo, a população urbana chega a 95,88% e a rural a tão somente
4,12%”, apontou.
A situação contrasta com a importância do agronegócio como
sustentáculo da economia brasileira e gerador de empregos e renda,
“com reflexos extremamente posi-

tivo para as necessidades sociais”.
Daí, completou Junji, a necessidade
de adotar mecanismos capazes de
fixar o homem no campo.
Em seu discurso, em abril
(10/04/14), Junji classificou a
oportunidade da casa própria
como meio de incentivar o agricultor familiar e o trabalhador rural a permanecerem na atividade
agrícola. “Precisamos fazer com
que os investimentos na implantação de habitações rurais sejam
maciços”, apelou.
Caso contrário, advertiu Junji,
“teremos nas cidades um cordão
de favelados, de miseráveis sem
qualificação, enquanto que, na
zona rural, poderíamos abrigar
esse contingente que gera riquezas e empregos ao Brasil”. A ampliação do processo de agrovilas
representa mais um fator de fixação do homem ao campo.
“Sem a ajuda do governo para
ter onde viver dignamente, os
trabalhadores rurais e pequenos
agricultores acabam seduzidos
pelas falsas oportunidades e acabam sofrendo em bolsões urbanos de miséria”, insistiu.
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Junji pede mutirão em defesa da Embrapa
Deputado usa tribuna para arregimentar parlamentares ao protesto
contra intenção do governo do Distrito Federal de transformar em
zona urbana área da empresa usada em pesquisa agropecuária
O deputado federal Junji Abe
usou a tribuna da Câmara para
fazer aos parlamentares um veemente apelo em defesa da Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária. Ele pretende fortalecer a rede de protestos contra projeto do governo
do Distrito Federal que intenta
transformar em zona urbana área
da instituição, utilizada para trabalhos científicos voltados ao desenvolvimento agrícola no Cerrado brasileiro. O objetivo é retirar
aproximadamente 90 hectares
da estatal para a implantação de
conjuntos habitacionais destinados a cerca de 4 mil famílias.
“Não podemos permitir que tamanha estupidez, falta de visão e
de patriotismo de certas autoridades, com mentes vazias, destruam
o maior patrimônio de desenvolvimento vegetal e animal do Brasil
e do mundo, e, sem exagero, com
respeitabilidade mundial, que é a
Embrapa”, vociferou Junji.
Localizada na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, a Embrapa Cerrados “tem sido a mola propulsora do desenvolvimento da

agropecuária brasileira, atuando
firmemente na pesquisa, ciência,
inovação e tecnologia, abastecendo o Brasil, cada vez mais, com culturas de altíssima produção e qualidade, seja nos grãos, como café,
soja, milho, arroz, feijão, algodão
e outros, bem como nas verduras,
legumes e frutas”, como evidenciou o parlamentar.
Em seu discurso, em abril
(30/04/14), Junji contou que a
iniciativa do governo do Distrito
Federal foi alvo de debate promovido pela Capadr – Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
com a participação da CCTCI – Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.
Para finalizar, Junji conclamou
os congressistas a se manifestarem contrários à ideia do governo
do Distrito Federal. “É preciso, sim,
propiciar aos brasileiros condições
de adquirir a casa própria. Mas, ser
um bom gestor público significa
também encontrar áreas apropriadas para a finalidade, sem destruir
a Embrapa Cerrados nem interferir
com a biodiversidade do local”.
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Finame PSI

Governo retoma
financiamento agrícola
Em resposta ao apelo de Junji, União determina repasse
de recursos financeiros para reativação do programa que
financia máquinas e implementos para agropecuária
A mobilização do deputado federal Junji Abe junto ao ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, garantiu a retomada do Finame PSI – rograma
de Sustentação do Investimento, a
partir de abril (11/04/14). O plano
que financia a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas novos, fabricados no País, havia sido
interrompido em razão da suspensão dos repasses financeiros do
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
para a finalidade.
Segundo Junji, o BNDES reativou a rotina de repasses financeiros e já autorizou o Banco do Brasil,
instituição designada pelo governo federal para operar o programa,
a aceitar novos contratos, como
confirmou o gerente de Divisão,
Carlos Augusto Carvalho. “O Finame PSI é de fundamental importância para viabilizar ações volta-

das ao aumento da produtividade.
Míni, pequenos e médios produtores rurais, dedicados a diferentes
culturas, dependem do acesso ao
financiamento agrícola para comprar maquinário”, avaliou.
Como presidente da Pró-Horti –
Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, da Subleite – Subcomissão Permanente do Leite e vice-presidente
da Região Sudeste na FPA – Frente
Parlamentar da Agropecuária, Junji
levou o caso ao ministro no final de
março (25/03).
Na ocasião, o deputado pediu a
Geller que se empenhasse em viabilizar os repasses financeiros do governo federal para a reativação do
programa. O trabalho de Junji para
a retomada do Finame PSI responde
ao apelo feito por lideranças rurais do
Vale Histórico, por meio da Assivarp –
Associação dos Sindicatos Rurais do
Vale do Paraíba.
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Frente Parlamentar da Agropecuária

Ruralistas tentam
proteger agronegócio
Ao lado de integrantes da FPA, Junji quer impedir royalties
sobre itens agrícolas e aposta na aprovação de substitutivo
articulado por lideranças agroindustriais junto ao governo
Um sinal de alerta para o setor
agropecuário envolve o projeto de
Lei (7735/2014), de autoria do Executivo, que tramita em regime de urgência na Casa, com o propósito de alterar
a legislação sobre pesquisa científica e
exploração do patrimônio genético de
plantas e animais nativos. A iniciativa
do Planalto visa adequar o País ao Protocolo de Nagoya, acordo internacional assinado por 92 países, incluindo o
Brasil. Em linhas gerais, tem a intenção
de regulamentar o acesso a recursos
genéticos no território nacional e instituir um sistema de cobrança de royalties como compensação pelo uso da
biodiversidade nacional.
Segundo o deputado federal Junji Abe, os defensores do agronegócio
temem que o setor seja atingido pela
cobrança de royalties, considerando
que mais de 90% dos alimentos consumidos no Brasil derivam de espécies
exóticas (não nativas). Como exemplos,
ele citou arroz, feijão, saladas, verduras

e legumes, todas as espécies animais
de criação e a produção nacional de
biocombustíveis. Micro-organismos
usados na fabricação de pão, láteos,
vinho, cerveja e quase todos os alimentos com processos biológicos também
vêm de outros pontos do mundo.
A união entre as entidades representativas da agropecuária e da
agroindústria levou à produção de
um substitutivo ao projeto do Executivo. O documento exclui totalmente o agronegócio do pagamento de
royalties, limitando-se ao propósito
original de proteger a biodiversidade nacional. A proposta já recebeu o
aceno positivo do Ministério do Meio
Ambiente, como observou Junji, empenhado em impedir que o Brasil se
transforme “no maior pagador mundial de royalties” sobre alimentos.
“Se isto acontecer, será um caos para
toda a cadeia produtiva, inclusive
o consumidor, atingido por preços
mais caros”, alertou.
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Minimamente Processados

Junji insiste em isenção junto ao Confaz
Deputado está empenhado em rediscutir assunto no Conselho
Nacional de Política Fazendária, visando acabar com tributação de
hortícolas semielaborados ou prontos para consumo em todo País
A garantia de isenção tributária
definitiva para os produtos hortícolas minimamente processados
move mais uma jornada do deputado federal Junji Abe. Ele tenta recolocar o assunto na pauta do Confaz – Conselho Nacional de Política
Fazendária. Explica-se: a imunidade tributária depende da aprovação unânime dos secretários da Fazenda dos 26 estados da Federação
e do Distrito Federal.
“Na última vez que colocamos
o assunto em pauta, faltou unanimidade, apesar dos 23 favoráveis à
concessão”, relatou. Junji insiste na
necessidade de demonstrar o equívoco de tributar, como se fossem
artigos industrializados, as hortaliças semielaboradas ou prontas
para o consumo, que não contêm
qualquer aditivo químico e são altamente perecíveis, com durabilidade de até sete dias.
Segundo Junji, a incidência de imposto encarece o preço de 30% a 40%
nas prateleiras do varejo, inviabilizando o acesso da maioria da população
à alimentação saudável. Os alvos da
tributação são produtos in natura
que passaram por processamento

mínimo nas próprias unidades agrícolas, com o trabalho de produtores –
pequenos e médios, em sua maioria,
“bem diferente dos complexos processos industriais modernos”, como
apontou ele.
A maioria dos estados, como São
Paulo, já pratica a isenção tributária
para esses alimentos, em resposta aos
apelos do próprio Junji. Ele deflagrou
a batalha depois de acionado pela
Aphortesp – Associação dos Produtores e Distribuidores de Hortifrútis do
Estado de São Paulo e pelo Sindicato
Rural de Mogi das Cruzes. As entidades denunciaram o entendimento
equivocado por parte dos órgãos
governamentais ligados ao setor de
finanças.
Daí em diante, Junji encabeçou
a cruzada nacional pela isenção tributária definitiva. Presidente da Pró
-Horti – Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, ele angariou o apoio da
Faesp – Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo. Posteriormente,
conseguiu o respaldo da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil e da OCB – Organização das
Cooperativas Brasileiras.
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Fruticultura

Junji consegue recursos do seguro rural
Ministério da Agricultura autoriza R$ 900 milhões para subsidiar
indenizações de produtores de caqui do Alto Tietê, além de quem
produz uvas, ameixas e pêssegos em outras regiões paulistas
O Ministério da Agricultura autorizou a imediata liberação de R$
900 milhões para subsidiar indenizações de produtores de caqui de
Mogi das Cruzes, cidades do Alto
Tietê e Piedade, além de quem produz uvas, ameixas e pêssegos em
São Miguel Arcanjo, Ibiúna, Pilar do
Sul, região do Paranapanema e outras localidades onde os fruticultores tiveram perdas de safra decorrentes de adversidades climáticas,
como chuvas de granizo, no início
do ano. A decisão resulta da mobilização encabeçada pelo deputado
federal Junji Abe.
“São fruticultores que fizeram o
seguro safra, registraram perdas em
2013 e amargam o atraso na liberação das indenizações, que são subsidiadas pelo governo federal em
até 60% dependendo da localidade
e da cultura”, pontuou Junji, durante
reunião, em dezembro (18/12/13),
com o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller, e o diretor do Departamento de Seguro Rural, Vicente
Diniz, ambos do ministério.
Quando Junji levou o caso às
autoridades (03/12/13), foi constatado que o governo federal não

distribuiu a verba disponível do Prêmio de Seguro Agrícola para a safra
2013/2014. Além disso, os recursos
não foram repassados conforme as
demandas de cada seguradora, deixando contratos sem cobertura em
algumas empresas e sobras financeiras em outras.
Presidente da Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros e vice-presidente da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária,
responsável pela Região Sudeste,
Junji disse que, “felizmente, o ministério se mobilizou para reorganizar a distribuição dos recursos”. O
deputado foi acionado por dirigentes do Sindicato Rural de Mogi das
Cruzes, da Associação dos Agricultores do Cocuera e da Associação
Frutícola Alto Tietê.
O Ministério da Agricultura
também providenciará a liberação do montante subsidiado pelo
governo federal para pagar as indenizações referentes a perdas de
safras, no exercício de 2013, aos
produtores de verduras, legumes,
tubérculos, bulbos e outras frutas
afetadas, como a maçã.
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Revitalização de Entrepostos

Entidades pedem ajuda de Junji
Dirigentes de associações ligadas a centrais de abastecimento alimentar
recorrem a deputado para expor novas demandas em relação ao PlanHort
– Plano Nacional de Abastecimento de Hortifrutigranjeiros
Representantes de entidades
ligadas a entrepostos públicos de
abastecimento alimentar pleiteiam
alterações no PlanHort – Plano Nacional de Abastecimento de Hortifrutigranjeiros, instituído em projeto de Lei (174/2011) que tramita na
Câmara e encontra-se sob análise
da Comissão de Finanças e Tributação. O apelo foi feito ao deputado
federal Junji Abe.
Como Junji foi relator do substitutivo aprovado por unanimidade pela
Capadr – Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara ao PlanHort, os profissionais o procuraram
para que interceda em favor da classe.
O objetivo é adicionar novos itens à
redação do plano. No entanto, como
o documento já foi aprovado pela Capadr, o deputado explanou aos representantes que toda modificação só
poderá ser estudada pelas próximas
comissões técnicas encarregadas de
apreciar a proposição.
Junji sugeriu que as associações
representativas das centrais de
abastecimento elaborem um expediente, devidamente respaldado
pela Brastece – Confederação Bra-

sileira das Associações e Sindicatos
de Comerciantes em Entrepostos de
Abastecimento, para propor as mudanças desejadas.
Manifestando “plena solidariedade” às reivindicações da categoria, Junji prontificou-se a apresentar as novas demandas à Câmara,
muito embora o assunto já tenha
sido debatido diretamente pelo
parlamentar junto à classe, quando
ele buscava subsídios para redigir
seu relatório na Capadr. “Na época,
tive o endosso do, então, presidente da Brastece (Virgilio Villefort). O
documento foi aprovado pela Capadr, em votação acompanhada
por representantes de centrais de
abastecimento e também da CNA
(Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)”, sintetizou.
Ainda assim, como produtor rural,
Junji se comprometeu a interceder
de novo, buscando mecanismos para
que as situações apresentadas pelos
profissionais tenham respaldo legal
dentro do PlanHort, sem mudar a essência do projeto. Afinal, o documento surge como um marco regulatório
para a criação e funcionamento das
centrais de abastecimento do País.
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Produtos Lácteos

Junji quer ações para
frear queda de consumo
Em reunião com lideranças, presidente da Subleite propõe
audiência pública com autoridades do governo para superar
entraves ao fortalecimento da cadeia produtiva
Uma audiência pública, com a participação de autoridades do governo
federal, é a principal proposta do presidente da Subleite – Subcomissão
Permanente do Leite da Câmara, deputado federal Junji Abe, para debater e tentar conter a significativa queda de consumo dos produtos lácteos
no País, problema número 1 da cadeia produtiva do leite. O assunto foi
discutido em novembro (18/11/14),
em reunião do colegiado, com a presença de entidades representativas
do setor leiteiro.
“Além da desaceleração da economia, que faz com que o poder de
compra da classe consumidora seja reduzido, o setor está enfrentando uma
péssima campanha de imagem. Tem
sido disseminado que a lactose faz mal,
que o leite traz problemas de alergia, e
o pior, o Ministério da Saúde só agrava
a situação, sem ouvir os demais elos da
cadeia produtiva”, justificou Junji.
O presidente da Câmara Setorial
do Leite, Rodrigo Alvim, também des-

tacou que a queda do consumo está
associada a imagem negativa que
sofre o produto. Marcelo Martins, coordenador do órgão e presidente da
Viva Lácteos, lembrou que o governo aprovou o “Guia Alimentar para a
População Brasileira no Sistema Único de Saúde” após consulta pública
realizada pelo Ministério da Saúde.
“Apresentamos inúmeras sugestões
para ajustar as informações sobre o
consumo de leite e derivados. Nada,
porém, foi acatado e o material denigre totalmente a imagem dos produtos lácteos.”
Junji destacou que a subcomissão
solicitará audiência pública com os
ministérios da Saúde, Agricultura e
Indústria e Comércio, Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
representantes do setor leiteiro. “Temos de mostrar a importância da pecuária de leite. Apresentar números
que movimentam a economia e provar que o produto é tão bom quanto
o de outros países.”
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Produção Leiteira

Junji prega uniformização
Presidente da Subleite defende a sintonia entre políticas
públicas da União e dos estados para padronizar a cadeia
produtiva do leite e combater fraudes
A gestão integrada e participativa das políticas públicas da União,
estados e distrito federal, direcionadas à cadeia produtiva do leite,
é fundamental para uniformizar a
classe, fortalecer os atores de cada
elo da corrente e combater fraudes
que colocam em risco a saúde do
consumidor, trazendo prejuízos generalizados para todo setor leiteiro.
A avaliação foi feita pelo presidente
da Subleite – Subcomissão Permanente do Leite da Câmara, deputado federal Junji Abe, em reunião do
colegiado (27/05/14).
“A principal fonte de alimentação de cálcio da população precisa
ter uma cadeia produtiva uniformizada. É necessário que o ministro
e os secretários de agricultura de
cada estado tenham consciência
participativa de políticas públicas, para que os agentes do setor
atuem de modo padronizado”, discorreu Junji no encontro que teve
o objetivo de receber demandas de
pequenas e médias cooperativas e
de empresas de laticínios, além de
apresentar a logística de transporte e comércio do leite.
O diretor executivo da Viva Lácte-

os, Marcelo Martins, apontou que a
regulamentação de produtos lácteos
e as descrições em embalagens são
problemas enfrentados em função da
dificuldade na divulgação de informações consideradas indispensáveis
pelos consumidores.
A Subleite atuará junto aos órgãos
do governo no sentido de buscar uma
alternativa para o problema, como informou Junji. Ele pediu às entidades
representativas do setor que concentrassem suas demandas na subcomissão para facilitar a unificação e monitoramento do pedidos.
Outra demanda ainda não atendida é a elaboração de um novo
texto para substituir a Instrução
Normativa 62, visando manter as
três classificações do leite – A, B e C.
A norma vigente anula os padrões
dos três tipos do produto.
Segundo Junji, a ideia de eliminar
classificações do leite reflete “decisões intempestivas de técnicos burocratas que nunca pisaram no campo”.
Eventuais mudanças na metodologia
de produção demandam prazos que
o poder público tem a obrigação de
conceder, como reforçou o presidente da Subleite.
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Terras Indígenas

Decisão do STF é festejada
Ministros do Supremo Tribunal Federal definem que será
considerado território exclusivo dos índios somente as áreas
por eles ocupadas em 5 de outubro de 1988
A bancada ruralista da Câmara
comemorou a decisão do STF – Supremo Tribunal Federal para garantir a estabilidade jurídica reclamada pelo setor produtivo em relação
à demarcação de terras indígenas.
A Segunda Turma do STF, com os
votos de três ministros, definiu que
os referenciais fixados no julgamento do caso Raposa Serra do Sol
devem servir de base para a definição de casos semelhantes que envolvam demandas indígenas sobre
terras produtivas.
“É o reconhecimento de uma situação que já era constitucional, mas
por conta de medidas intempestivas
do governo, baseadas em laudos
duvidosos da Funai (Fundação Nacional do Índio), instalava o terror no
campo”, avaliou o deputado federal
Junji Abe, destacando a luta da FPA –
Frente Parlamentar da Agropecuária
para resgatar a justiça.
Em sessão de setembro último
(16/09), o ministro Celso de Mello reafirmou o entendimento definido no
julgamento anterior do caso Raposa
Serra do Sol: “A proteção constitucional estende-se às terras ocupadas pelos índios, considerando-se, para efei-

tos desta ocupação, a data em que foi
promulgada a vigente Constituição”.
Ou seja, pontuou Junji, somente serão consideradas terras indígenas
aquelas por eles ocupadas em 5 de
outubro de 1988.
Estabelecido o marco temporal
de 5 de outubro de 1988, como há
muito vêm defendendo Junji e outras lideranças do agronegócio em
favor da paz no campo, ocupações
posteriores a esta data não contam
com o benefício da proteção constitucional, que garante aos índios a titularidade das áreas tradicionalmente por eles ocupadas.
Quando houver necessidade de
nova demarcação envolvendo terras legalmente tituladas em nome
de produtores, o Estado deverá
abrir processo de desapropriação,
com pagamento de justa indenização aos proprietários, como explicou Junji. Na demarcação convencional, os produtores recebem
apenas pelas benfeitorias. “Fico satisfeito pelo STF estar fazendo justiça a todos. Tanto aos brasileiros
índios quanto aos brasileiros que
produzem no campo para sustentar a economia da Nação”.
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Vale Histórico

Lideranças pedem ajuda de Junji
Dirigentes rurais de 16 municípios temem o desaparecimento
da atividade agrícola na Região em função de medidas
adotadas pelos governos federal e estadual
Lideranças rurais de 16 cidades
do chamado Vale Histórico temem
o desaparecimento da atividade
agrícola na Região, por causa de
medidas equivocadas adotadas pelos governos federal e estadual. A
apreensão foi demonstrada ao deputado federal Junji Abe, durante
reunião promovida pela Assivarp
– Associação dos Sindicatos Rurais
do Vale do Paraíba e pelo Sindicato
Rural de Cruzeiro, ambos presididos
por Wander Bastos.
Os efeitos das decisões que
ameaçam a sobrevivência da agropecuária no Vale Histórico não se
limitam ao campo. “Terão reflexo
devastador sobre as cidades que
têm a atividade como base de sua
economia. Também afetam diretamente a população que depende
do agronegócio para ter trabalho e
renda”, analisou Junji que se comprometeu a desenvolver uma série
de ações na expectativa de reverter o quadro.
Pindamonhangaba, Potim, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista, Piquete, Cruzeiro, Lavrinhas, Silveira,
Queluz, Areias, São José do Barreiro,

Arapeí e Bananal são os 16 municípios que compõem o Vale Histórico,
onde os produtores rurais vivem
momentos de grande tensão.
Dois temas estão relacionados
ao governo paulista. Um envolve o
eventual tombamento de extensa
área da Serra da Mantiqueira para
preservação ambiental. O outro trata do bombeamento das águas do
Rio Paraíba para o Sistema Cantareira da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo. Em ambos os casos, as leis
ambientais e de proteção aos mananciais determinarão desapropriações e a consequente suspensão das
atividades desenvolvidas no local.
“Embora a ameaça de desapropriações venha com antecedência,
os projetos efetivos demoram. Até
lá, ninguém sabe exatamente de
que localidades deverá sair, assim
como em que áreas terá de interromper a produção agrícola ou
quantas restarão para as atividades.
Em outras palavras, cria-se um clima
de terror que se estende até a execução das medidas”, observou Junji
com a experiência de quem viveu
processo semelhante.
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Boas-vindas à Viva Lácteos
Junji destaca Associação Brasileira da Indústria de Laticínios
para união do setor e desenvolvimento de políticas que
aumentem competitividade, entre outros benefícios
O novo presidente da Subleite – Subcomissão Permanente do
Leite da Câmara, o deputado federal Junji Abe participou do lançamento da Viva Lácteos. Trata-se da
primeira Associação Brasileira da
Indústria de Laticínios, que reúne
29 grandes fabricantes de produtos lácteos, incluindo líderes de
mercado. “A união e organização
são fundamentais para azeitar as
engrenagens da cadeia produtiva,
porque integram os atores, possibilitam melhoria contínua da atividade e ampliam o respaldo às
ações parlamentares desenvolvidas em defesa de políticas públicas adequadas ao setor”, avaliou.
A nova associação “surge com
as metas de unir o setor e desenvolver políticas que permitam aumento da competitividade, maiores ganhos de produtividade e
incremento das exportações, além
do estímulo ao consumo de leite
e derivados”, como definiu Junji,
na solenidade, realizada em abril
(08/04/14). As empresas integrantes da Viva Lácteos representam
cerca de 70% da produção de leite
e derivados do país, incluindo io-

gurtes, queijos e requeijões.
O mercado de lácteos deve movimentar mais de R$ 100 bilhões em
2014. Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo, empregando cerca de 4 milhões
de pessoas, a maioria no campo (o
setor lácteo é o segundo em geração de empregos no País, ficando
atrás apenas da construção civil).
Com a prioridade de estimular
o consumo de leite, a Viva Lácteos
pretende explorar o potencial de
crescimento do mercado nacional. Em 2013, o consumo do leite
no País era de 173 litros por ano,
enquanto a OMS – Organização
Mundial de Saúde recomenda a
ingestão de dois copos de leite
por dia, o que equivale a cerca de
240 litros por ano.
“O ponto essencial é melhorar
a qualidade do produto”, observou
Junji, apoiando ações definidas
pela entidade, como o gerenciamento da fazenda na cadeia produtiva, com o apoio do Ministério da
Agricultura, e dos sistemas Senar –
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural e Sebrae – Serviço de Apoio à
Micro e Pequena Empresa.
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Junji destaca importância da Aprosoja Brasil
Vice-presidente da Frente da Agropecuária na Região Sudeste,
deputado elogia atuação da Associação dos Produtores de Soja e
Milho do Brasil na luta para o desentrave logístico do País
A luta para vencer os gargalos
existentes no escoamento da produção nacional “registra a fundamental atuação” da Aprosoja Brasil
– Associação dos Produtores de
Soja e Milho do Brasil. O destaque
veio do deputado federal Junji
Abe, vice-presidente da FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária,
responsável pela Região Sudeste.
Ele participou do evento de posse
da nova diretoria da entidade para
o biênio 2014-2016. A presidência
está a cargo do produtor sul-matogrossense Almir Dalpasquale, enquanto o vice-presidente imediato
é Ricardo Tomczyk.
“A Aprosoja contribui para destravar uma série de medidas burocráticas que sacrificam toda a
cadeia produtiva. O custo do transporte rodoviário é altíssimo porque
a estrutura é deficitária e sucateada,
nossos portos estão superados e o
apoio logístico aos produtores sai
prejudicado. A associação compra a
briga por melhorias”, observou Junji, na cerimônia em maio (21/05/14).
O novo presidente da Aprosoja
endossou as considerações de Junji
sobre os gargalos enfrentados pelo

produtor brasileiro para o escoamento daquilo que colhe. Enquanto, no campo, ocorrem a modernização do agricultor e o aumento da
produtividade, o Brasil convive com
a “falta de investimentos dignos
para atender a categoria que sustenta economicamente a Nação”,
como pontuou Dalpasquale.
De acordo com Junji, o desentrave logístico precisa ser tratado
como prioridade pelo governo para
fazer justiça à representatividade
do agronegócio nacional no PIB –
Produto Interno Bruto (soma das riquezas da Nação). Em 2013, a safra
brasileira de grãos atingiu o recorde
de 188,2 milhões de toneladas colhidas. A soja, o milho e o arroz responderam por 92,4% do total.
Embora a Aprosoja seja uma
das mais recentes entidades classistas, ponderou o deputado, “é
extremamente estruturada e madura para desempenhar a função
de defender toda a cadeia produtiva da soja nacional”. Ele registrou
que o grão desponta como o mais
importante da agricultura brasileira, respondendo por cerca de 60%
da produção agrícola.
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Emenda de Junji garante capacitação
Com verba de R$ 100 mil, liberada pela União a pedido do deputado,
Embrapa Hortaliças promove seminário para produtores de Mogi e
Região, focando produção, manejo de doenças e pós-colheita
A Região do Alto Tietê será contemplada com um seminário de
capacitação em tecnologia de produção, manejo de doenças e póscolheita de hortaliças folhosas. A
iniciativa será desenvolvida por especialistas da Embrapa – Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Hortaliças, com a utilização de R$
100 mil liberados pelo governo federal, em atendimento à emenda do
deputado federal Junji Abe.
O Seminário Produção de Hortaliças Folhosas consiste de dois módulos efetivados em quatro dias – 25
e 26/11/14, e 2 e 3/12 –, sempre das
17h30 às 20h30. Será realizado pela
Embrapa Hortaliças em parceria com
o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes
e apoio da Aprojur – Associação dos
Produtores Rurais de Jundiapeba e
Região. Esta última fica na Estrada
Municipal Chácara Santo Ângelo,
Distrito de Jundiapeba, em Mogi das
Cruzes, e sediará o evento que tem
entrada franca.
Assim como ocorre em diversas
regiões brasileiras, muitos produtores do Alto Tietê têm dificuldade na
adoção de tecnologias apropriadas
de produção, adequada nutrição das

plantas, manejo de pragas e doenças
e pós-colheita de hortaliças, como explicou Junji. Com a iniciativa, o deputado pretende contribuir para sanar a
carência que “prejudica a cadeia produtiva de hortícolas, porque reduz a
produtividade, eleva custos e afeta a
qualidade dos produtos, comprometendo diretamente a rentabilidade do
horticultor”.
Presidente da Pró-Horti – Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros,
Junji disse que a cadeia produtiva de
hortícolas “tem um vasto campo para
evoluir”, a partir da difusão de conhecimentos para os atores de cada elo
da corrente. “As importantes conquistas resultantes do trabalho da Embrapa Hortaliças precisam chegar ao
produtor. Caso contrário, o setor fica
estagnado”, advertiu.
Ao destacar a importância da atividade, Junji lembrou que a maioria
dos horticultores paulistas é de míni e
pequeno portes. Destacam-se como
principais olerícolas as folhosas,
como alface, couve e repolho, batata (águas, seca e de inverno), tomate
(de mesa e de indústria) e cebola (de
muda e de plantio direto).
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Produtores ficam livres de despesas extras
Mobilização liderada por Junji e membros da bancada ruralista
força retirada da obrigatoriedade de emplacamento e licenciamento
de máquinas e implementos agrícolas, prevista na MP 651
A ampla mobilização da bancada ruralista forçou a retirada
do texto da Medida Provisória
651/2014 (que trata do mercado
financeiro) a obrigatoriedade de
emplacamento e licenciamento
de máquinas e implementos agrícolas. A matéria foi votada e aprovada no Plenário da Câmara, em
14/10/14, mas não traz a ameaça
de despesas extras para os produtores rurais. “Seria uma atrocidade
manter a exigência que só contenta o governo e sua sanha por arrecadação, mas sacrifica milhões de
profissionais do campo, principalmente os familiares, míni, pequenos e médios”, manifestou-se o deputado federal Junji Abe, um dos
ferozes combatentes da cobrança.
Presidente da Pró-Horti – Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifrutigranjeiros e da
Subleite – Subcomissão Permanente
do Leite, além de ser o vice-presidente da FPA – Frente Parlamentar
da Agropecuária, responsável pela
Região Sudeste, Junji reforçou as articulações para expurgar a exigência
do texto da MP.
O preço médio do emplacamento

para esses veículos rurais está estimado entre R$ 500 e R$ 1 mil por máquina, o que pode aumentar de acordo
com o valor do maquinário. “Significaria também a cobrança de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores) e seguro obrigatório,
por exemplo, para máquinas que atuam de 90% a 100% do tempo, dentro
das propriedades”.
Na visão de Junji, o ‘enxerto intempestivo” da obrigatoriedade,
prejudicial ao produtores rurais, no
texto de uma MP que trata de benefícios para outros setores “só carimba a insensibilidade e despreparo de
técnicos burocratas”. Ele comemorou
a retirada da imposição de cobrança
da medida provisória.
Entre outros pontos, a MP, aprovada pelos deputados, restitui o Reintegra – Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras, que devolve
aos exportadores tributos retidos ao
longo da cadeia produtiva e não passíveis de restituição. A proposta também dá continuidade à desoneração
da folha de pagamentos em 56 setores da economia e reabre o prazo de
adesão ao Refis.
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Trabalho de Junji beneficia
mais de 50 mil pessoas
Emendas do deputado, acolhidas pelo governo estadual,
viabilizam repasse total de R$ 4,53 milhões para quase uma
centena de filantrópicas em 44 cidades paulistas
Mais de 50 mil pessoas são be- de acordo com as necessidades das
neficiadas por recursos financeiros organizações. “São investimentos que
repassados pelo governo estadual a proporcionam melhor estrutura para
quase uma centena de entidades as- atendimento ao público de cada entisistenciais, em atendimento aos pedi- dade”, explicou Junji.
dos apresentados pelo deputado feOs valores liberados ou a serem
deral Junji Abe. No rol de atendidos, repassados variam de R$ 40 mil a R$
estão portadores de necessidades 100 mil, dependendo do plano apreespeciais, crianças e
sentado por cada
adolescentes em sientidade. Do monMelhor
estrutura
tuação de exclusão
tante, cerca de 40%
social, idosos sem
para atendimento destinam-se às Apaamparo
familiar,
es (Associações de
ao público de
dependentes quíPais e Amigos dos
cada
entidade
micos e de álcool,
Excepcionais) e oumoradores de rua,
tras entidades com
famílias carentes, mulheres vítimas atendimento direcionado às pessoas
de violência e pacientes com diag- com necessidades especiais. Junji
nóstico de câncer, entre outros seg- esclarece que as emendas são aprementos sociais .
sentadas em atendimento às prioAcolhendo emendas de Junji, ridades e demandas indicadas por
de 2011 para cá, o Estado autorizou prefeitos, vereadores e lideranças
R$ 4,53 milhões para contemplar filan- locais, assim como dirigentes das
trópicas instaladas em 44 cidades pau- entidades assistenciais.
listas. As verbas são para aquisições de
No Alto Tietê, foram contemplaveículos, equipamentos e mobiliários, das instituições de Arujá, Bertioga,
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Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
Poá, Salesópolis e Suzano. Na Grande São Paulo, estão filantrópicas de
Guarulhos, Ibiúna e São Paulo, além
da organização beneficente que fica
em Votuporanga, no interior paulista.
No Vale do Paraíba, são beneficiadas entidades localizadas em Aparecida, Areias, Bananal, Caçapava,

Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha,
Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha Lorena, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete,
Potim, Roseira, Santa Branca, Santo
Antônio do Pinhal, São Bento Do Sapucaí, São José dos Campos, São Luiz
do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.

Apae de Taubaté
homenageia Junji
Entidade figura entre as cerca de 100 filantrópicas de 44
cidades, que são beneficiadas por repasses provenientes de
emendas do deputado acolhidas pelo Estado
O deputado federal Junji Abe
recebeu da Apae – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
de Taubaté, no Vale do Paraíba, o
certificado de “Amigo da Apae”. A
iniciativa visa homenagear o parlamentar pelo “desempenho excepcional e contribuição significativa
imprescindível para a manutenção
e funcionamento harmonioso e relevante” da instituição.
“É uma demonstração de carinho que me deixa muito feliz e até
me envaidece. Porém, devo dizer
que os trabalhos junto ao governo
para que as filantrópicas recebam
mais recursos financeiros são minha obrigação”, manifestou-se Jun-

ji, agradecendo os dirigentes da
Apae de Taubaté e, em especial, a
ex-presidente Maria Mércia Agostinho, responsável pela iniciativa da
homenagem. A entidade terá R$ 50
mil do Estado, como resultado da
acolhida ao pedido feito por Junji.
Com os recursos, a instituição planeja adquirir dois veículos para melhorar o atendimento
prestado às pessoas com deficiência. A Apae de Taubaté é uma
das quase uma centena de filantrópicas em 44 cidades paulistas
que são beneficiadas por repasses financeiros, provenientes de
emendas de Junji, acolhidas pelo
governo estadual.
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Estado beneficia filantrópica
Junji visita Reino da Garotada de Poá, contemplado com uma
Kombi, equipamentos e mobiliário adquiridos com repasse de
R$ 50 mil, feito pelo governo estadual a pedido do deputado
O deputado federal Junji Abe
visitou, em maio (30/05/14), o
Reino da Garotada de Poá, na
Grande São Paulo, que foi contemplado com uma Kombi, equipamentos e mobiliário, adquiridos com o repasse de R$ 50 mil
feito pelo governo estadual, em
atendimento ao pedido do parlamentar. “Fico muito satisfeito em
poder contribuir um pouco com
o trabalho indispensável desenvolvido pela instituição. Graças
aos esforços de vocês, cerca de 1
mil crianças e adolescentes, vindas de famílias carentes, recebem
educação de qualidade e preparo
para a vida”, declarou.
Recepcionado pelo presidente do Reino da Garotada, Fermin
Puerta Filho, Junji ficou impressionado com o esmero na execução dos projetos. A entidade
mantém creche, ensino infantil,
fundamental e profissionalizante,
com cursos de panificação, confeitaria, artesanato, pintura, e oficinas de carpintaria, marcenaria
e tapeçaria. “É uma referência na
missão de cuidar e educar. O modelo adotado cumpre um papel

extraordinário na formação do
ser humano para proporcionarlhe, além da profissão, o caráter e
a personalidade de um verdadeiro cidadão”, definiu o deputado.
Na opinião de Junji, se os governantes, ao longo das últimas décadas, tivessem agido com responsabilidade, eficiência e sensibilidade
na educação pública, a exemplo
do que o Reino da Garotada vem
fazendo, a população brasileira não
estaria tão acuada pela violência,
com índices crescentes de crimes,
drogas e corrupção.
Diretores, funcionários e alunos
da instituição, assim como autoridades municipais, fizeram questão
de agradecer a iniciativa de Junji
de viabilizar o repasse dos recursos
estaduais, por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social.
“Foi uma necessidade detectada
pelo vereador poaense Mário Sumirê (PSD), também presidente do
Diretório do nosso partido em Poá,
que intermediamos junto ao governo estadual. É uma ajuda modesta
mas, aos poucos, podemos contribuir para melhorar a infraestrutura
de atendimento”, ponderou Junji.
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Câmara dos Deputados estuda marco legal
Junji intermedia reunião de vereadores com frente parlamentar
que atua para viabilizar contrapartida financeira às cidades
onde há represas para abastecimento público
A Frente Parlamentar Mista em
Defesa dos Municípios Sedes de
Usinas Hidroelétricas e Alagados
mobilizará o Departamento Técnico da Câmara dos Deputados visando a criação de um marco legal
para tratar da compensação financeira às cidades que abrigam represas destinadas ao abastecimento
público ou contenção de enchentes. A medida responde à demanda
apresentada pelos parlamentares
que compõem a CEV – Comissão
Especial de Vereadores dos Recursos Hídricos da Câmara Municipal
de Mogi das Cruzes. O anúncio foi
feito pelo presidente do colegiado,
Vilson Covatti (PP-RS), que recebeu
os legisladores, em Brasília, a pedido deputado federal Junji Abe,
também integrante do grupo.
“A nossa demanda foi muito
bem recebida não só pelo deputado Covatti, mas também pelos parlamentares da nossa Região”, apontou o vereador Juliano
Abe (PSD), presidente da CEV,
ao final do encontro, em abril
(23/04/2014). Ele esteve em companhia de outros dois membros
da comissão, Odete Sousa (PR) e

Marcos Furlan (PV).
Junji registrou o descaso governamental com o Alto Tietê,
onde ficam Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim e Salesópolis,
entre outros. O governo estadual
implantou na Região o Spat – Sistema Produtor de Água do Alto
Tietê. Trata-se de quatro grandes
barragens nos Rios Tietê, Taiaçupeba, Jundiaí e Biritiba. Juntas,
respondem pela produção de 15
metros cúbicos por segundo de
água para atender população superior a 4 milhões de habitantes
na Região Metropolitana.
Os parlamentares federais reconheceram a legitimidade do pleito
levado pelos vereadores mogianos
e se disponibilizaram a contribuir
com articulação política para que as
bandeiras levantadas pela CEV, sobretudo a compensação pela produção de água, sejam efetivadas de
maneira prática.
“Pleitos como este dão força
para a Frente Parlamentar, pois
não ficamos restritos somente
aos pedidos feitos por deputados federais”, elogiou o presidente do grupo.
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Junji engrossa frente
pró-compensação de cidades
Deputado critica descaso com municípios que perdem áreas,
atividades produtivas e empregos para empreendimentos, mas
não têm a devida contrapartida financeira
A distribuição do bolo tributário
arrecadado já é aviltante para os municípios. Tudo fica pior se a cidade tem
seu território definido pelo Estado ou
União para abrigar reservatórios destinados ao abastecimento de água e
contenção de enchentes, hidrelétricas e outros empreendimentos de interesse social. “Ela vira oferenda para
um sacrifício não reembolsável”. A definição veio do deputado federal Junji
Abe, em março (26/03/14), durante
o lançamento da agenda legislativa
2014 da Frente Parlamentar Mista em
Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados.
Ao elencar os motivos de sua participação no colegiado, Junji destacou o Alto Tietê, na Grande São Paulo,
onde ficam os municípios de Mogi das
Cruzes, sua cidade natal, Suzano, Biritiba Mirim e Salesópolis, entre outros.
Ele explicou que o governo estadual
implantou na Região o Sistema Produtor de Água do Alto Tietê. Trata-se
de quatro grandes barragens nos Rios
Tietê, Taiaçupeba, Jundiaí e Biritiba.

Como resultado dos empreendimentos, houve a inundação de milhares de hectares de terras produtivas, com a consequente expulsão
de mais de 5 mil pequenos e médios
produtores rurais, sem a justa e merecida indenização pelas plantações e
imóveis. Mais de 15 mil trabalhadores
ficaram órfãos, sem qualquer ajuda
para recolocação imediata no mercado. Tudo o que tiveram foram os empregos ceifados, como resumiu Junji.
“Com o quadro de sofrimento registrado no Alto Tietê, associado aos
ensinamentos colhidos com prefeitos, presidentes de associações, colegas deputados e autoridades da
frente, desejo contribuir com todos
os municípios do País e, particularmente, do Estado de São Paulo, para
que cidades com hidrelétricas e reservatórios de água sejam alvos de
compensação financeira à altura dos
sacrifícios que lhes foram imputados
objetivando atender suas populações
com dignidade”, declarou Junji, sob
intensos aplausos da plateia.
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Eleito coordenador de Trabalho
Junji permanece na nova diretoria da
Frencoop – Frente Parlamentar Mista do Cooperativismo que
tomou posse, em cerimônia realizada em Brasília
Eleito coordenador do ramo de
Trabalho da Frencoop – Frente Parlamentar Mista do Cooperativismo,
o deputado federal Junji Abe e demais integrantes da nova diretoria
do colegiado tomaram posse, em
março (25/03/13), em cerimônia realizada em Brasília. O evento marcou
o lançamento da Agenda Legislativa do Cooperativismo 2014. O presidente do Sistema OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras,
Márcio Lopes de Freitas, apresentou
as pautas prioritárias da categoria
no Congresso Nacional.
“É uma enorme satisfação permanecer na diretoria de um colegiado tão integrado, dinâmico e atuante, que acredita no cooperativismo
e defende, com garra e devoção, os
ideais do sistema”, manifestou-se
Junji que, nos dois anos anteriores,
ocupou o cargo de coordenador
sindical da Frencoop. Cada mandato tem validade de um ano. O atual
terminará junto com a legislatura
vigente, em 31 de janeiro de 2015.
O senador Waldemir Moka (PMDB
-MS), que coordenou a frente de
2011 a 2013, passou a presidência
para o deputado Osmar Serraglio

(PMDB-PR), acompanhado na vice
-presidência do deputado Giovani
Cherini (PDT-RS).
Como principal reivindicação do
setor, consta a definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que está prevista na Constituição Federal de 1988 e ainda não
foi regulamentada (PLP – Projeto
de Lei Complementar 271/2005).
“O atual sistema de tributação sacrifica a cadeia toda, porque impõe
a bitributação ou a incidência de
impostos em cascata, o que onera os produtos, coloca o setor em
desvantagem diante da alta competitividade no mundo globalizado
e, consequentemente, no elo final,
prejudica a população consumidora”, descreveu Junji.
Agradecendo a cada um dos parlamentares pela dedicação e empenho
em prol do cooperativismo brasileiro,
o presidente do Sistema OCB destacou a importância da Frencoop no
trabalho de representação do setor
no Congresso Nacional. “É uma das
frentes parlamentares mais antigas e
atuantes”, completou. O colegiado é
formado por 233 integrantes, sendo
203 deputados e 30 senadores.
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Nova diretoria define prioridades
Coordenador do ramo de Trabalho, Junji atuará em mutirão com demais
integrantes para viabilizar ações, como a aprovação do projeto que prevê
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
Coordenador do ramo de Trabalho da Frencoop – Frente Parlamentar Mista do Cooperativismo, o deputado federal Junji Abe
e demais integrantes da nova diretoria do colegiado reuniram-se
para alinhar o plano de trabalho
e discutir estratégias direcionadas às proposições prioritárias
do sistema cooperativista nos
próximos meses.
Realizada em abril (23/04/14),
a reunião da Frencoop também
tratou do reforço do mutirão parlamentar, neste semestre, pela
aprovação do PLP – Projeto de Lei
Complementar (271/2005), que prevê adequado tratamento tributário
ao ato cooperativo.
“Precisamos nos esforçar para
fazer avançar esta proposta até
transformá-la em lei. O atual sistema de tributação sacrifica a cadeia
toda, porque impõe a bitributação
ou a incidência de impostos em
cascata, o que onera os produtos,
coloca o setor em desvantagem
diante da alta competitividade no
mundo globalizado e, consequentemente, no elo final, prejudica a
população consumidora”, descre-

veu Junji, assinalando a necessidade de proporcionar justiça tributária ao cooperativismo.
Os parlamentares também debateram formas de defender os pleitos
do ramo transporte relacionados
ao projeto de Lei (5.943/2013), que
muda as regras para o descanso do
motorista profissional, revogando a
tão criticada Lei dos Caminhoneiros
(12.619, de 30 de abril de 2012).
Por fim, foram traçadas estratégias referentes à tributação da
cadeia do leite. Como presidente da Subleite – Subcomissão
Permanente do Leite da Câmara,
Junji informou que o colegiado
vem monitorando o cumprimento de um acordo feito junto ao
Ministério da Fazenda.
O governo comprometeu-se a
incluir em MP – Medida Provisória a readequação do acúmulo de
créditos futuros de PIS – Programa
de Integração Social/Cofins – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social do setor lácteo,
beneficiando grandes, médios e
pequenos produtores, assim como
as cooperativas. “Estamos atentos à
evolução do processo”.
74

CULTURA
n

Atuação Política

Anatel autoriza uso de prédio para museu
A pedido Junji, superintendente da Agência Nacional de
Telecomunicações declara que não há qualquer impedimento
para transformação do imóvel em espaço cultural
O superintendente de Controle
de Obrigações da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações,
Roberto Pinto Martins, declarou
que não há empecilho para transformação do prédio ocupado pela
Vivo, antiga Telefonica, localizado
no Centro de Mogi das Cruzes, em
MAM – Museu de Artes de Mogi. A
manifestação responde ao pedido do deputado federal Junji Abe,
apresentado em abril último.
“A concretização do espaço cultural, reivindicado pela comunidade artística, passa a depender,
exclusivamente, de um entendimento entre a Prefeitura e a Vivo,
dona do imóvel. Da parte da Anatel,
não existe impedimento”, observou
Junji, esclarecendo que a consulta à agência se deu em função de o
prédio estar vinculado à concessão
para Prestação do STFC – Serviço
Telefônico Fixo Comutado.
Segundo Junji, havendo acordo entre a Vivo e a administração
municipal, o MAM pode começar a
funcionar. “Mesmo antes dos procedimentos de concessão, nada impede que o prédio já acolha alguns
eventos culturais”, assinalou.

A declaração da Anatel, recebida por Junji em junho (02/06/14),
dá conta de que “a exploração do
espaço eventualmente disponível em instalações vinculadas à
concessão do STFC, desde que
não causando qualquer prejuízo
à prestação do serviço concedido,
não possui qualquer vedação no
normativo vigente”.
O prédio em questão pertencia a uma companhia telefônica de
abrangência regional e foi repassado à multinacional Telefonica, hoje
Vivo. Os avanços tecnológicos registrados no setor acabaram por descartar o uso do imóvel. Ao mesmo
tempo, prosseguiu Junji, “o imóvel
ocioso da Vivo, na área central da
Cidade, em local de fácil acesso, é
de extrema importância para a população que deseja um Museu de
Artes no local”.
A Prefeitura está disposta a prover as adequações necessárias e só
precisa ter o direito de utilizar o prédio, como argumentou Junji, ao evidenciar o movimento da classe artística em favor do projeto que tem
o condão de difundir e popularizar
as manifestações artísticas.
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Junji prestigia Paulistão 2014
Pela segunda vez, deputado consegue recursos para ajudar
na realização do maior concurso de karaokê do Estado de São
Paulo. Desta vez, governo paulista repassou R$ 100 mil
Com um público aproximado de
5 mil em três dias de karaokê (de 07
a 09/02/14), o maior evento do gênero no Estado de São Paulo, o XX
Concurso, conhecido como Paulistão, edição 2014, reuniu, no ginásio
da ACNBJ – Associação Cultural Nipo-Brasileira de Jacareí, mais de 400
concorrentes, de diversas idades,
disputando em várias categorias.
“A tradição dos festivais de karaokê
nutre e reforça os laços culturais na
comunidade nipo-brasileira, além
de revelar talentos e contribuir
para o fortalecimento da cultura de
modo geral”, afirmou o deputado
federal Junji Abe, que prestigiou a
programação do dia 08.
Pela segunda vez, Junji conseguiu ajuda financeira para o evento.
Acolhendo apelo do parlamentar, o
governo estadual repassou R$ 100
mil à Aceas – Associação Cultural,
Esportiva e Agrícola de Suzano, responsável pela promoção do Paulistão 2014, realizado pela ACNBJ e
pela UCK – União Central de Karaokê, com o apoio da UPK – União
Paulista de Karaokê.
Os recursos são provenientes da
Secretaria de Estado da Cultura e aju-

dam a cobrir despesas com a infraestrutura do evento. Em seu discurso,
Junji reafirmou o “compromisso de
continuar trabalhando em prol da
disseminação permanente da cultura japonesa neste País”. O deputado
fez questão de agradecer o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela
acolhida a seu pedido.
O empenho do próprio Junji foi
lembrado pelos representantes das
entidades que discursaram no evento. Eles rememoraram que os esforços
do deputado garantiram o repasse de
recursos para o Paulistão 2014. Em
2012, citaram os dirigentes, o parlamentar havia conseguido a contribuição de R$ 45 mil da Prefeitura de
Suzano, cidade onde o evento foi realizado naquele ano.
Junji evidenciou outro fator extremamente positivo dos concursos de
karaokê: “Proporcionam ao público
uma opção saudável de lazer e enriquecem a convivência familiar. Nos
tempos modernos em que falta tempo para uma dedicação maior dos
pais ao ambiente doméstico, usufruir
dos encantos dos festivais torna-se
um presente para maior integração
entre os membros da família”.
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Estado libera verba para Festival do Japão
Acolhendo pedido de Junji, pelo terceiro ano consecutivo, governo
estadual autoriza repasse de R$ 100 mil para 17º Festival do Japão,
o maior evento cultural e gastronômico nipo-brasileiro
O governo estadual autorizou a
liberação de R$ 100 mil para a realização da edição 2014 do Festival
do Japão, em São Paulo. A medida
atende pedido do deputado federal Junji Abe que, pelo terceiro 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 Mikihissa Motohashi.
O Festival do Japão faz parte do
Calendário Oficial Turístico do Estado e do Município de São Paulo. Em
julho (04, 05 e 06/07/2014), o Centro de Exposições Imigrantes (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5), na
Capital, foi a sede da 17ª edição do
festejo. Além de ser o maior evento
cultural e gastronômico nipo-brasileiro no Brasil, é o mais significativo fora do País do Sol Nascente.
Envolve as principais instituições
nikkeis, incluindo as associações
de 47 províncias japonesas, reunidas na Kenren, e o auxílio de mais
de 4 mil voluntários.
“O direcionamento de recursos é fundamental para custear

parte da infraestrutura necessária ao evento, realizado por instituição social sem fins lucrativos, que depende de patrocínios
e contribuições da sociedade”,
pontuou Junji, que prestigiou o
evento. Ele esclareceu que o convênio com a Secretaria de Estado
da Cultura para o repasse da verba foi formalizado um dia antes
do início do festival.
A felicidade do brasileiro de
ter seu País como sede da Copa
do Mundo inspira o tema do festival deste ano que, segundo os organizadores, estimulará uma “reflexão sobre a origem desse esse
sentimento único e verdadeiro do
ser humano”.
“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
a sensibilidade do governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela acolhida
a sua emenda parlamentar.
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Orçamento 2014

Comissão aprova relatórios setoriais
Decisão inclui o trabalho de Junji que foi o relator setorial
de Trabalho, Previdência e Assistência Social, avaliando
programas e planejamento de despesas
A CMO – Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização aprovou, em dezembro (12/12/13), os dez relatórios
setoriais da proposta de LOA – Lei
Orçamentária Anual para 2014
(PLN 9/13). Os pareceres destinaram R$ 5,8 bilhões para as
emendas das bancadas estaduais
e R$ 8,7 bilhões para as emendas
individuais de deputados e senadores. Relator setorial da área
temática Trabalho, Previdência e
Assistência Social, o deputado federal Junji Abe já havia apresentado seu parecer.
A votação de todos os relatórios
demorou pouco mais de 30 minutos, fruto do acordo entre os líderes partidários para rejeitar todos
os destaques aos textos, exceto o
que destina R$ 10 milhões para a
Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, dentro da
área de Agricultura e Desenvolvimento Agrário.
Designado pelo seu partido
para a função, Junji avaliou a programação de despesas a cargo
dos órgãos integrantes da sua relatoria, assim como o parecer so-

bre cada uma das emendas apresentadas ao setor. Em resumo,
coube ao deputado a minuciosa
análise de todos os programas e
emendas apresentadas às ações
descritas na peça orçamentária
pelos ministérios da Previdência
Social, do Trabalho e Emprego,
e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
“As dotações previstas para os
órgãos em análise representam
32% do total de dotações dos orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social do PLOA 2014 (excluído o
refinanciamento da dívida)”, dimensionou, esclarecendo que a
expressividade das verbas devese, principalmente, a despesas
primárias de caráter obrigatório,
que atingem cerca de R$ 506,3
bilhões – o equivalente a 94,1%
–, cuja natureza impede cancelamentos ou remanejamentos.
Os documentos aprovados passam a constituir o PLOA, que terá
manifestação final do relator-geral
deputado Miguel Corrêa (PT-MG).
A matéria aprovada no colegiado
seguiu para discussão e votação no
Plenário do Congresso Nacional.
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Festa dos Imigrantes

Evento beneficente tem ajuda estadual
Por iniciativa de Junji, Estado libera recursos financeiros para
realização do 7º Festival dos Imigrantes de Jacareí, que faz
parte do calendário oficial da Cidade
Mais de 35 mil pessoas movimen- ra de Jacareí, presidido por Alberto
taram o 7º Festival dos Imigrantes de Ueda, na sede da entidade, o festiJacareí, no Vale do Paraíba, realizado val foi beneficiado com o repasse de
em agosto último (de 01 a 03/08/14). R$ 50 mil, provenientes da SecretaPelo segundo ano consecutivo, o ria de Estado da Cultura, em decorevento beneficente, que faz parte do rência da emenda de Junji.
calendário oficial da Cidade, contou
“A destinação de recursos do gocom ajuda financeira do governo do verno é essencial para bancar parEstado, em atendimento à emenda te da infraestrutura necessária ao
do deputado federal Junji Abe. “É evento, realizado por entidade souma justa homenacial sem fins lucragem aos imigrantes
tivos, que depende
Pelo segundo ano
de todas as nações
consecutivo, o evento de patrocínios e
pela
importante
contribuições da
contou
com
ajuda
contribuição dada
sociedade”, ponfinanceira do governo tuou Junji, ao evià população jacado Estado
reiense em todas
denciar os benefías áreas do conhecios sociais da festa
cimento, além de ser uma festa mar- que também reverte parte da renda
cada pela solidariedade ao próximo”, arrecadada para diversas entidades
afirmou o parlamentar, referindo-se de assistência social.
ao fato de os alimentos arrecadados
O deputado informou que seu
como ingresso serem destinados a trabalho na Câmara Federal prioriza
entidades assistenciais.
o atendimento aos setores essenPara participar do evento, cada ciais como saúde, educação, infravisitante doou um quilo de alimento estrutura e desenvolvimento agránão perecível. Os produtos arreca- rio. “Mas, precisamos nos esforçar
dados foram igualmente divididos para ajudar festividades importanentre as entidades participantes. tes, que contribuem para valorizar e
Realizado pelo Bunkyo – Associação difundir cultura, além de proporcioCultural e Desportiva Nipo-Brasilei- nar lazer à família toda”.
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Festival Campinas

Festival de Campinas recebe verba estadual
Atendendo pedido de Junji, Estado autoriza repasse de
R$ 70 mil para realização da 10ª edição da festa, promovida
pelo Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas
O trabalho do deputado federal serviços prestados à comunidade
Junji Abe garantiu a liberação de R$ Nikkei e a toda sociedade brasileira.
70 mil para o Instituto Cultural Nipo
Emocionado com a homenagem
-Brasileiro de Campinas. Autoriza- prestada pelo deputado, Hanada aprodos pelo governo paulista, os recur- veitou a abertura da festa para agradesos foram liberados pela Secretaria cer o empenho de Junji na liberação
de Estado da Cultura e aplicados na dos recursos destinados ao evento. O
realização do 10º Festival do Japão parlamentar esclareceu que o pedido
de Campinas, um dos mais impor- foi feito no ano passado, mas a verba
tantes eventos que integram o Ca- não foi liberada pelo Estado em temlendário Oficial do Município.
po hábil para a edição 2013. “ReapreRealizado em
sentamos a emenda
Reapresentamos
junho (7 e 8/06/14),
para contemplar o
o evento reuniu
evento em 2014. Fea emenda para
público superior a
lizmente, contamos
contemplar o
40 mil pessoas, de
com a acolhida do
evento em 2014.
acordo com os orgovernador”.
ganizadores. Junji Felizmente, contamos
“O Festival do
com a acolhida do
destacou a imporJapão de Campinas
tância do festival
cumpre o papel fungovernador
para preservação
damental de difundos costumes e difusão da cultura dir a cultura e as tradições nipônicas,
japonesa. Como presidente do Gru- assim como o de preservar costumes
po Parlamentar Brasil-Japão, ele ho- e valores morais de extrema impormenageou o atual e o ex-presidente tância no mundo moderno, onde a
do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro sociedade luta para afastar os jovens
de Campinas, Takashoshi Hanada da violência e do mundo das drogas”,
e Nituo Tsukada, respectivamen- avaliou Junji, ao destacar a dinâmica
te. Ambos receberam diplomas de atuação do Instituto Cultural Nipo
“Honra ao Mérito” pelos relevantes -Brasileiro de Campinas.
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Sakura Matsuri

Festival de São Roque
ganha verba estadual
Em atendimento a pedido de Junji, Estado autoriza
pela 2ª vez consecutiva repasse de R$ 100 mil para
18º Sakura Matsuri, promovido pelo Instituto
Brasil-Japão de Integração Cultural e Social
Em atendimento ao pedido do
deputado federal Junji Abe, o governo paulista autorizou a liberação
de R$ 100 mil para a realização do
18º Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras Bunkyos, no Município de
São Roque. Foi a segunda vez consecutiva que o parlamentar conseguiu ajuda financeira para o evento,
promovido pelo Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social,
que é vinculado ao Bunkyo – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social.
O convênio com a Secretaria
de Estado da Cultura para o repasse da verba foi assinado em junho
(27/06/14), em solenidade no Palácio dos Bandeirantes. Ao lado de
Kihatiro Kita, que preside o Bunkyo,
do presidente Roberto Yoshihiro
Nishio e do tesoureiro Nagato Hara,
ambos do Instituto Brasil-Japão,

Junji manifestou profunda gratidão ao governador Geraldo Alckmin (PSDB), ao secretário estadual
da Cultura, Marcelo Mattos, e toda
equipe do governo paulista pela
sensibilidade em contribuir com o
evento, considerando que a entidade organizadora não tem fins lucrativos, dependendo de patrocínios
e colaborações da sociedade para
promover o festival.
Integrante do calendário turístico
de São Roque e um dos mais tradicionais da estância turística, o evento
visa difundir a cultura e as tradições
japonesas. Para os dois dias de atrações no final de junho (28 e 29/06), a
festa atraiu mais de 25 mil visitantes,
com entrada franca. Os membros
das entidades ligadas à organização
do festival destacaram o intenso trabalho de Junji para obter a ajuda financeira do Estado.
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Tooro Magashi

Emenda de Junji beneficia Registro
Pela segunda vez consecutiva, governo estadual atende pedido
de Junji e libera recursos financeiros para evento tradicional da
comunidade nipo-brasileira do Vale do Ribeira
Em atendimento à solicitação do cestrais. Enquanto as luzes das pedeputado federal Junji Abe, o gover- quenas embarcações se refletem na
no estadual liberou R$ 80 mil para o água, os fogos de artifício povoam o
60º Tooro Nagashi de Registro, reali- céu, iluminando a noite.
zado em novembro (1 e 2/11/2014).
Segundo Junji, a busca de recurÉ o segundo ano consecutivo que o sos para os eventos culturais completradicional evento da comunidade menta os trabalhos em execução junnipo-brasileira do Vale do Ribeira re- to ao Estado e à União. “Priorizamos
cebe ajuda financeira do Estado, por o atendimento aos setores essenciais
iniciativa do parlamentar. O repasse como saúde, educação, infraestrutura
ocorreu por meio da Secretaria Esta- e desenvolvimento agrário, mas não
dual da Cultura.
poderíamos
nos
Não poderíamos
Promovido pela
esquecer das maniAssociação Cultural
festações culturais
nos esquecer das
Nipo-Brasileira de
que fazem parte da
Registro, o Tooro manifestações culturais história do povo”,
Nagashi de Registro
pontuou.
que fazem parte da
é uma celebração
“A destinação
história
do
povo
típica da cultura jade recursos é imponesa em homeportante para cusnagem aos antepassados, pioneira no tear parte da infraestrutura necesPaís e tradicional no Vale do Ribeira. sária aos eventos, realizados por
Mais de 20 mil visitantes prestigiaram entidades sociais sem fins lucratia edição deste ano na Praça Beira Rio. vos, que dependem de patrocínios e
Tooro Nagashi significa a libera- contribuições da sociedade”, obserção de barquinhos nas águas do rio. vou o deputado. Em 2013, ele obteCélebre no Japão, a atividade é uma ve do governo estadual a quantia
homenagem aos mortos, quando as de R$ 160 mil para contemplar a 59ª
pessoas soltam, no rio ou mar, milha- edição do Tooro Nagashi e o Cenres de barquinhos (tooros) contendo tenário da Colonização Japonesa de
velas acesas e os nomes dos seus an- Iguape, Registro e Sete Barras.
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Evento em Sorocaba tem ajuda do Estado
Por iniciativa de Junji, governo estadual libera
ajuda financeira para a 6ª Festa Japonesa, realizada pela
Ucens, com público superior a 30 mil visitantes
Uma importante celebração da
comunidade nipo-brasileira movimentou o final de julho (19 e
20/07/14), atraindo público superior a 30 mil visitantes em dois dias
de evento. Trata-se da 6ª Festa Japonesa “Kasato Maru” de Sorocaba,
realizada com ajuda financeira obtida pelo deputado federal Junji Abe
junto ao governo estadual. Em atendimento à emenda do parlamentar,
a Secretaria de Estado da Cultura
liberou R$ 80 mil para a Ucens –
União Cultural e Esportiva Nipo
-Brasileira de Sorocaba, responsável
pela organização da festividade.
Segundo o presidente da Ucens,
Robson Yoshiaki Shinde, os recursos servirão para custear parte da
infraestrutura da festa que consta
do calendário turístico municipal.
Ele manifestou gratidão a Junji
pelo seu empenho em ajudar a entidade. É o terceiro ano consecutivo que o deputado consegue verba
para auxiliar nos eventos promovidos pela instituição.
Em 2013, Junji havia obtido do Estado R$ 60 mil para a 3ª Festa Japonesa “Bon Odori e Tooro Nagashi”. Em
2012, o Estado também acolheu pe-

dido do deputado e destinou R$ 100
mil para a 4ª Festa Japonesa “Kasato
Maru”. Todas foram organizadas pela
Ucens. “É uma honra conseguir auxílio financeiro para eventos que preservam tradições, difundem a cultura
nipônica e contribuem para estreitar,
cada vez mais, os laços entre descendentes e não descendentes de japoneses”, pontuou o parlamentar.
Junji também agradeceu o governador Geraldo Alckmin (PSDB).
“Ele também tem um carinho especial pela comunidade nikkei de
Sorocaba”, pontuou. O deputado
parabenizou os organizadores e
pediu que continuem “exercitando
a cidadania multicultural para a
grandeza desta Pátria”.
A destinação de recursos visa
custear parte da infraestrutura necessária aos eventos, realizados por
entidades sociais sem fins lucrativos,
que dependem de patrocínios e contribuições da sociedade, como observou Junji, ao assinalar a importância
da celebração para a difusão cultural,
além de proporcionar opções saudáveis de lazer para a população em
geral, sempre valorizando a unidade
familiar. O evento tem entrada franca.
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Educação Profissional

A pedido de Junji, SP
ganha 6 institutos federais
Das 26 unidades reivindicadas pelo deputado, as de Bragança
Paulista, Presidente Prudente, São José dos Campos e Sorocaba estão
operando, enquanto as de Mauá e Osasco estão em implantação
O Ministério da Educação atendeu pequena parte das reivindicações do deputado federal Junji Abe
que, desde 2011, cobra o funcionamento de campi do Instituto Federal
de Educação Profissional e Tecnológica em 26 municípios. Em resposta
às indicações do parlamentar, foram
beneficiados Bragança Paulista, Presidente Prudente, São José dos Campos e Sorocaba, onde as unidades
estão operando. Em Mauá e Osasco, o processo está em andamento.
Nas demais 20 cidades, a efetivação
do investimento depende de novas
etapas de expansão da rede federal.
Segundo informações transmitidas a Junji pela Casa Civil, a seleção
das seis cidades para sediar campi
do instituto se deu dentro do plano de expansão da rede federal de
Educação Profissional, Científica e
Tecnológica para o quadriênio 20112014. O programa previa 208 novas
unidades, totalizando 562 no País e

potencial de atendimento direto a
mais de 600 mil estudantes.
O planejamento para selecionar
os beneficiados levou em conta a
inserção no grupo das 100 cidades
mais populosas do País, região não
atendida por escolas federais, potencial de universalização do atendimento às mesorregiões brasileiras,
localidades que receberam investimentos do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento e aquelas com
arranjos produtivos locais identificados, entre outros critérios.
“Embora os resultados sejam
mínimos perto do que esperávamos, houve atendimento a seis das
26 unidades que reivindicamos.
Até o fim do mandato, faremos novas gestões no sentido de que as
20 cidades ainda não beneficiadas
sejam contempladas na próxima
fase de expansão da rede federal
de educação profissional e tecnológica”, observou Junji.
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No Alto Tietê, Junji reivindicou campi do instituto para Mogi das Cruzes,
Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. No Vale do Paraíba, o deputado pretendia levar o benefício para
Cruzeiro, Pindamonhangaba, Caçapava, Lorena, Guaratinguetá, Jacareí e Taubaté. Ele também indicou a
instalação de campi do instituto em
Ribeirão Pires, Mairiporã, Jaboticabal,
Lins, Jundiaí, Ibiúna, Atibaia, Cotia,
Araçatuba e Assis.

que não são preenchidas por falta de
candidatos que atendam às exigências dos empreendedores”, acentuou.
Além da carência de pessoal habilitado para as exigências dos setores produtivos, argumenta Junji,
os municípios indicados têm em
comum a economia diversificada e
ascendente expansão empresarial, o
que aumenta a oferta de empregos
para profissionais qualificados. “Porém, nenhum deles conta com um
campus da instituição voltada à educação tecnológica”.
Na opinião do deputado, a implantação dos campi possibilitará a
oferta de educação superior, básica
e profissional, de forma pluricurricular, qualificando profissionais para os
diversos setores da economia, além
de assegurar a realização de pesquisas e o desenvolvimento de novos
processos, produtos e serviços em
parceira com os setores produtivos.
Ele lembra que os cursos deverão ser
definidos a partir da identificação das
necessidades de cada mercado.
De acordo com a definição do
Ministério da Educação, os Institutos Federais foram idealizados para
responder, de forma ágil e eficaz, às
demandas crescentes por formação
profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e
de suporte aos arranjos produtivos
locais. As unidades têm como foco a
justiça social, a equidade, a competitividade econômica e a geração de
novas tecnologias.

Reforço na
qualificação
Junji antecipou que manterá a cobrança permanente para garantir a
implantação de campis do instituto
nas 20 cidades ainda não beneficiadas. A meta do deputado é ampliar a
rede de unidades federais de formação e qualificação profissionais visando combater a carência de pessoal
habilitado para atender as demandas
das empresas de diversos setores, interrompendo um processo crescente
no País que ele classifica como “apagão da mão de obra qualificada”.
A escassez de profissionais qualificados no Brasil, evidencia Junji, já é
considerada um gargalo comparável
à falta de infraestrutura e de logística
e à alta carga tributária, tão criticada
pelos setores produtivos. “As agências de emprego acumulam vagas
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Investimentos

Emendas de Junji garantem
mais R$ 2,1 mi para cidades
Por iniciativa do deputado, União autoriza repasse de recursos
financeiros destinados à segurança, educação, turismo e
esportes em oito municípios do Estado
Emendas do deputado federal
Junji Abe ao Orçamento da União de
2014 permitiram que oito cidades
paulistas sejam contempladas com
recursos de R$ 2,1 milhões, destinados a investimentos em segurança,
educação, turismo e esportes. Serão
beneficiadas Bertioga, Canas, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Redenção da Serra, Santa
Branca e São Luiz do Paraitinga. Outras iniciativas do parlamentar, também acolhidas pelo governo federal,
contemplam as áreas de saúde, infraestrutura urbana e agronegócio.
Das emendas de Junji ao atual orçamento federal, R$ 350 mil são direcionadas à área de educação das cidades
de Canas e São Luiz do Paraitinga. Cada
uma terá R$ 175 mil para transporte
escolar voltado ao atendimento de
alunos do ensino básico. Outros R$ 250
mil destinam-se a Monteiro Lobato,
também no Vale do Paraíba, para investimento em infraestrutura esportiva.
Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, serão contemplados com R$ 350 mil e R$ 400
mil, respectivamente, para compra

de equipamentos destinados as suas
unidades da Guarda Municipal. “Cada
cidade elabora o projeto que é analisado pelo governo para posterior formalização do convênio e repasse dos
recursos”, descreveu Junji.
Já as cidades de Bertioga, na Baixada Santista, Redenção da Serra
e Santa Branca – ambas no Vale do
Paraíba – serão beneficiadas com R$
250 mil, cada uma, para investir em
turismo. Os recursos financeiros provenientes das emendas de Junji têm
a finalidade de reforçar a divulgação
do turismo interno, viabilizar investimentos em projetos de infraestrutura e sinalização turística, assim como
garantir à promoção de eventos para
fomentar as atividades turísticas.
“Fazemos um trabalho cotidiano
para acelerar procedimentos administrativos. Isto possibilita o repasse
dos recursos aos cofres municipais”,
pontuou Junji, assinalando a importância dos aportes financeiros para
melhorar o atendimento aos moradores, considerando que as prefeituras
ficam com “migalhas” do bolo tributário arrecadado no País.
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Projeto tempo integral

Nova comissão acelera trâmite de projeto
Segundo Junji, objetivo do colegiado é agilizar análise da
proposta, aprovada na comissão de reformulação do ensino
médio, que prevê jornada integral a todos os alunos
A comissão especial da Jornada
Integral do Ensino Médio, encarregada de analisar o projeto de Lei
6840/2013, elegeu presidente e vice-presidentes, em abril (01/04/14).
Com a oficialização da instalação,
começará o trabalho de avaliação
da proposta que tem origem no relatório no final da comissão especial
do Ensino Médio, aprovado em novembro de 2013. “A iniciativa permite acelerar o trâmite da proposição que teria de ser avaliada por,
pelo menos, seis órgãos técnicos da
Casa. Agora, caberá ao novo grupo
o exame da admissibilidade e do
mérito da proposição e das emendas”, explicou o deputado federal
Junji Abe que também integra o recém-criado colegiado.
Sub-relator do Estado de São
Paulo na comissão especial de reformulação do Ensino Médio, Junji
é defensor ferrenho do tempo integral nas escolas em todos os níveis
de formação educacional, do infantil
até o médio. De acordo com a proposta em análise, a carga horária mínima anual para o ensino fundamental será de 800 horas. Já os alunos do
ensino médio terão de cumprir 1.400

horas, distribuídas por um mínimo
de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver.
“Com a jornada integral, o conteúdo curricular ganha com maior
tempo para ensino e aprendizado.
Igualmente, os alunos terão oportunidade de desenvolver atividades culturais, artísticas e esportivas,
além de ficarem livres da perigosa
ociosidade que favorece seu ingresso no mundo da violência e das drogas”, argumentou Junji.
O texto do projeto prevê a divisão
dos currículos do ensino médio em
áreas do conhecimento (linguagens,
matemática, ciências da natureza, humanas e formação profissional). Também propõe ampliar para quatro anos
o ensino médio noturno. O segundo
item não é visto com bons olhos por
Junji. “Penalizaríamos quem trabalha”.
Junji estuda a possibilidade de
uma emenda que garanta incentivos fiscais às empresas que dispensarem mais cedo seus jovens
funcionários para frequentarem as
aulas do ensino médio durante as
sete horas. Ou seja, o curso noturno
começaria às 15 ou 16 horas.
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Mogi das Cruzes

Junji recorre à APM para vaga na Conae
A pedido do deputado, Associação Paulista de Municípios deve
indicar educadora mogiana como representante do Alto Tietê e
da entidade na Conferência Nacional da Educação 2014
Graças à intervenção do deputado federal Junji Abe, está garantida
a participação de Mogi das Cruzes
e demais cidades do Alto Tietê na
etapa brasileira do Conae – Conferência Nacional da Educação 2014,
em Brasília. Atendendo pedido do
parlamentar, a APM – Associação
Paulista de Municípios indicará,
para a vaga de delegada junto ao
evento, a educadora mogiana Wirla Lima Iatalesi, funcionária da rede
municipal de ensino, que representará a entidade e os municípios da
Região do Alto Tietê.
A decisão resulta da acolhida
ao apelo pessoal feito por Junji ao
presidente da APM, deputado estadual Celso Giglio (PSDB), em março
(19/03/14). A articulação do parlamentar para garantir a representatividade de Mogi das Cruzes na
etapa nacional do Conae começou
em fevereiro, depois de ele ter sido
procurado pela supervisora de Educação e delegada mogiana eleita na
fase municipal, Valquiria Nabarreti.
O drama surgiu porque coordenadores do evento em nível estadual e representantes de alguns
polos educacionais se negaram a

reconhecer a legitimidade da fase
municipal, realizada em território mogiano. Farta documentação
comprova que a delegação mogiana de educadores seguiu todas as
instruções constantes do Regimento do Fórum Nacional de Educação,
organizador do Conae, para garantir sua participação.
Atualmente, o setor educacional
de Mogi das Cruzes está vinculado
ao polo de Guarulhos. Em fevereiro
Junji acionou o MEC – Ministério da
Educação para exigir a participação de Mogi e das cidades no Alto
Tietê no evento. Preocupado com
a morosidade na apresentação de
uma solução para o impasse, decidiu recorrer à APM.
Em primeiro lugar, elencou Junji,
a meta é garantir a representatividade de Mogi das Cruzes no evento
nacional. “Isto será feito graças à colaboração do deputado Celso Giglio
e da APM”. O passo seguinte consiste na continuidade de gestões do
parlamentar junto ao MEC, no sentido de transformar a Cidade em polo
do Conae 2016, agregando a representação das demais localidades da
Região do Alto Tietê.
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Contra Maus-Tratos

Junji engrossa luta pela CPI

Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar
maus-tratos passa a ser meta número 1 da Frente Parlamentar
em Defesa dos Animais, amparada por ativistas

Todos os esforços dos congressistas identificados com a causa
animal estão direcionados à aprovação do PRC – Projeto de Resolução 204/2013 que propõe a instalação da CPI – Comissão Parlamentar
de Inquérito dos maus-tratos. Esta
passou a ser a meta número 1 da
Frente Parlamentar em Defesa dos
Animais, com o amparo de ativistas que participaram do Acampamento Nacional pelos Animais, em
frente ao Congresso. “Contem não
só com meu integral apoio, como
também com meu trabalho para
sensibilizar outros parlamentares”,
manifestou-se o deputado federal
Junji Abe, que integra o colegiado
e, desde sua chegada à Câmara, em
fevereiro de 2011, está engajado
em ações que visam combater a
crueldade contra animais.
Junji rememorou o dramático episódio de Santa Cruz do Arari, na Ilha
do Marajó, no Pará, onde a Prefeitura
incitou, com a oferta de auxílio financeiro, os moradores a capturarem e
matarem pelo menos 300 cães de
rua. “A CPI fará uma devassa nas denúncias de extermínio de animais e
outros casos de crueldade”. Porém,

alertou, as punições adequadas para
os crimes dependem da aprovação
de projetos como o 2833/2011, que
aumenta a pena para maus-tratos e
crueldade contra os animais.
Também constam entre as prioridades os ajustes na legislação a
partir do aval a outros dois projetos
de Lei: 1376/2003 que regulamenta
a esterilização gratuita de cães e gatos para controle sanitário e de natalidade, com a finalidade de evitar as
execuções sem critério nos centros
de zoonoses; e 7291/2006 que proíbe
animais em circos de todo o País, conforme alteração incluída no substitutivo da Comissão de Meio Ambiente.
No encontro com ativistas, Junji
fez questão de enaltecer a presença dos mais de 1,3 mil adeptos no
acampamento. “Sinto orgulho de
vocês que deixaram suas rotinas de
vida para estarem aqui, dando voz
aqueles que não podem falar. Que
este gesto de amor entre na alma de
cada um dos congressistas”, expressou-se, citando a presença da vereadora Karina Pirillo (PCdoB), da Ong
Adote Já!. “Em nome dela, parabenizo e abraço todos vocês”, afirmou,
sob intensos aplausos.
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Monteiro Lobato

Junji garante infraestrutura esportiva
Em atendimento à emenda do deputado, incorporada ao
Orçamento federal deste ano, União autoriza repasse de
R$ 250 mil para Cidade investir em ações voltadas ao esporte
O governo federal empenhou incentivo às práticas esportivas é
R$ 250 mil em benefício do mu- fundamental para proporcionar
nicípio de Monteiro Lobato, no ocupação saudável, principalVale do Paraíba, para investimen- mente a crianças e adolescentes,
to em infraestrutura esportiva. O evitando que a ociosidade os conbenefício resulta da acolhida da duza para o caminho da violência
emenda parlamentar do deputa- e das drogas”, observou Junji, ao
do federal Junji Abe, incorporada lembrar que o País tarda na adoà LOA – Lei Orçamentária Anu- ção do período integral em todas
al 2014. A nota de empenho foi as escolas públicas, do ensino inemitida em julho
fantil ao médio.
(01/07/14).
Para a receita
Mesmo incorporadas
“Com os parcos
orçamentária
da
à lei orçamentária,
repasses e orçaUnião de 2014,
os recursos não são
mento municipal
Junji apresentou
destinados com a
reduzido, as pre45 emendas, que
devida agilidade
feituras amargam
totalizam aproenormes dificulximadamente
dades para fazer frente às justas R$ 15 milhões, em benefício de
demandas da população”, afirmou dezenas de municípios paulistas.
Junji. Ele observou que suas emen- A maioria destina-se ao setor de
das, acolhidas pela União, foram saúde, além de viabilizar investielaboradas a partir de necessidades mentos em segurança, educação,
indicadas pelas lideranças das res- infraestrutura urbana, esportes,
pectivas cidades contempladas.
turismo e agronegócio. “Mesmo
No caso de Monteiro Lobato, incorporadas à lei orçamentária,
os recursos virão do Ministério do os recursos não são destinados
Esporte, por meio do Programa com a devida agilidade. Alguns
Implantação e Modernização de nem são repassados por falta de
Infraestrutura para Esporte Edu- fundos no caixa do governo fedecacional, Recreativo e de Lazer. “O ral”, reclamou.
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Mogi das Cruzes

Convênio esportivo
atende 4 mil pessoas
Por iniciativa de Junji e vereadores mogianos, Prefeitura
recebe primeira parcela de recursos federais para implantar 15
núcleos de atividades físicas, culturais e de lazer do Pelc
Já está à disposição da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Grande
São Paulo, a primeira parcela de
recursos para o Pelc – Programa
Esporte e Lazer da Cidade, modalidade Núcleo Urbano, no valor de
R$ 959.580,00. O pagamento do Ministério do Esporte à Administração
Municipal mogiana foi efetuado em
julho (02/07/14) e resulta do trabalho conjunto do deputado federal
Junji Abe com vereadores locais. O
convênio prevê o repasse total de
R$ 1.901.544,74 para ser investido
no desenvolvimento do programa.
Com o convênio, serão atendidas
cerca de quatro mil pessoas em Mogi,
de todas as faixas etárias, que terão
acesso à atividades físicas, culturais
e de lazer, oferecidas em 15 núcleos.
O contrato terá vigência de 24 meses,
contados da data de assinatura.
Foram indicados como núcleos
do Pelc: Centro Esportivo “Benedita
Eugênia de Siqueira” (400), Ginásio

Municipal de Paradesporto (400),
Centro Esportivo de Jundiapeba
(200), Ginásio Poliesportivo “Deputado Federal Paulo Kobayashi” (200),
Igreja Evangélica Missão Hermon
(400), Parque Leon Feffer (400), Visão Mundial (200), Instituto de Promoção Humana de César de Souza
(200), ANE – Associação Nova Esperança (200), duas unidades da Academia da Terceira Idade (uma com
200 e outra com 100), Bunkyo - Associação Cultural de Mogi das Cruzes
(400), Praça de Esporte do Conjunto
Santo Ângelo (200), Área Pastoral
“São Judas Tadeu” (200) e Praça da
Juventude (300).
“O repasse deste recurso representa o sucesso de uma parceria entre os políticos de Mogi das Cruzes.
Eu, como deputado federal, articulei
a liberação da verba juntamente com
os vereadores mogianos Jean Lopes
(PCdoB), Antônio Lino da Silva (PSD)
e Pedro Komura (PSDB).
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Orçamento 2014

Comissão aprova relatórios setoriais
Decisão inclui o trabalho de Junji que foi o relator setorial
de Trabalho, Previdência e Assistência Social, avaliando
programas e planejamento de despesas
A CMO – Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização aprovou, em dezembro (12/12/13), os dez relatórios
setoriais da proposta de LOA – Lei
Orçamentária Anual para 2014
(PLN 9/13). Os pareceres destinaram R$ 5,8 bilhões para as
emendas das bancadas estaduais
e R$ 8,7 bilhões para as emendas
individuais de deputados e senadores. Relator setorial da área
temática Trabalho, Previdência e
Assistência Social, o deputado federal Junji Abe já havia apresentado seu parecer.
A votação de todos os relatórios
demorou pouco mais de 30 minutos, fruto do acordo entre os líderes partidários para rejeitar todos
os destaques aos textos, exceto o
que destina R$ 10 milhões para a
Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, dentro da
área de Agricultura e Desenvolvimento Agrário.
Designado pelo seu partido
para a função, Junji avaliou a programação de despesas a cargo
dos órgãos integrantes da sua relatoria, assim como o parecer so-

bre cada uma das emendas apresentadas ao setor. Em resumo,
coube ao deputado a minuciosa
análise de todos os programas e
emendas apresentadas às ações
descritas na peça orçamentária
pelos ministérios da Previdência
Social, do Trabalho e Emprego,
e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
“As dotações previstas para os
órgãos em análise representam
32% do total de dotações dos orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social do PLOA 2014 (excluído o
refinanciamento da dívida)”, dimensionou, esclarecendo que a
expressividade das verbas devese, principalmente, a despesas
primárias de caráter obrigatório,
que atingem cerca de R$ 506,3
bilhões – o equivalente a 94,1%
–, cuja natureza impede cancelamentos ou remanejamentos.
Os documentos aprovados passam a constituir o PLOA, que terá
manifestação final do relator-geral
deputado Miguel Corrêa (PT-MG).
A matéria aprovada no colegiado
seguiu para discussão e votação no
Plenário do Congresso Nacional.
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Minha Casa Minha Vida

Junji quer banir construtoras de obras ruins
Deputado recebe do Ministério das Cidades garantia de que haverá devassa nas
habitações do Programa Minha Casa Minha Vida para impedir manutenção de
empreiteiras responsáveis por serviços de má qualidade

O governo federal promoverá
uma devassa nas obras do sistema
habitacional público ou subsidiado
para identificar problemas, exigir
soluções e afastar as empreiteiras
responsáveis por serviços de má
qualidade. A garantia foi dada, em
fevereiro (12/02/14), ao deputado
federal Junji Abe pela diretora de
Produção Habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades, Maria do Carmo Avesani.
Acompanhado pelos vereadores Antonio Lino Silva (PSD), Jean
Lopes (PCdoB) e Pedro Komura
(PSDB), todos de Mogi das Cruzes,
cidade natal do deputado, Junji entregou à diretora ofício e um dossiê,
com cópias e um DVD, contendo
uma série de reportagens publicadas pela Imprensa do Alto Tietê
sobre os prejuízos decorrentes da
má qualidade das moradias populares erguidas em diversos bairros.
“A situação se repete às centenas
em outras cidades e até em outros
estados, lesando diretamente os
beneficiários do Minha Casa Minha
Vida”, relatou o parlamentar.
Depois de comentar os episó-

dios registrados em Mogi das Cruzes no microblog Twitter – do qual é
usuário assíduo –, Junji contou que
recebeu uma “enxurrada” de reclamações semelhantes provenientes
de moradores de residenciais populares localizados nos mais diferentes
pontos do País. “Estamos aqui para
cobrar a solução dos prejuízos causados e medidas efetivas no sentido
de acabar com ocorrências do gênero, honrando o conceito sistematicamente defendido pela presidente Dilma Rousseff de ser ‘contra o
malfeito’”, afirmou Junji, ao destacar
que a audiência tinha o propósito
único de exigir providências.
Maria Avesani mostrou-se surpresa com o farto material apresentado por Junji para comprovar a má
qualidade dos serviços prestados
por construtoras em condomínios
populares. Ela afirmou que não tinha conhecimento da situação.
Mas, diante dos fatos, tomaria providências imediatas para corrigir os
problemas detectados e evitar novos incidentes. O deputado pediu
que seja notificado sobre as medidas adotadas pela Pasta. Porém, até
o final de 2014, nada recebeu.
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106 Anos da Imigração Japonesa
Junji evoca grande legado dos imigrantes a ser perpetuado, como
mais uma prova da importância da educação na vida do ser
humano, e evidencia laços que selam a irmandade entre os povos
Orquestrada pela emoção, a solenidade em alusão aos 106 anos
da imigração japonesa no Brasil, na
residência oficial do embaixador do
Japão Kunio Umeda, em Brasília, ganhou as marcas da gratidão mútua
e da esperança no fortalecimento
contínuo dos laços entre os dois países. “Quem dera possamos, cada vez
mais, transmitir às gerações futuras,
de todas as origens, o grande legado
moral que recebemos dos nossos ancestrais, imigrantes japoneses”, pronunciou-se o deputado federal Junji
Abe, que preside o Grupo Parlamentar Brasil-Japão.
Na solenidade (25/06/14), Junji pinçou o exemplo dos japoneses
para o planeta. “A torcida japonesa
recolheu, ao final dos jogos da seleção nipônica, todo o lixo deixado nas
arquibancadas. Não fizeram isto por
obrigação. Fizeram por educação,
vinda não só do ensino formal mas
daquela aprendida em casa e que
tanto vem fazendo falta aos jovens
brasileiros”.
Segundo Junji, “seria magnífico”
se o patriotismo demonstrado pelos
brasileiros durante os jogos do Brasil
na Copa fosse incorporado ao coti-

diano. “Seria a sensibilização perfeita
para que a população abrisse o coração às práticas louváveis”, definiu, ao
enumerar dignidade, responsabilidade, trabalho duro, disciplina, respeito,
ética, moralidade e amor ao próximo.
“É no lar que começa o processo de
formação do cidadão, daquilo que ele
classifica como certo e errado, de suas
crenças e filosofia de vida”, lembrou e
agradeceu o embaixador e a embaixatriz Keiko Umeda por cederem sua
residência para a cerimônia.
O embaixador destacou a grande
receptividade proporcionada pelo
povo brasileiro aos turistas japoneses
que vieram prestigiar a Copa. “Infelizmente, o time do Japão está fora do
Mundial. Tenho certeza de que toda
torcida, agora, irá para o Brasil”, completou.
A cerimônia também concentrou
homenagens do Grupo Parlamentar
Brasil-Japão a personalidades da comunidade nipo-brasileira, que contribuíram para fortalecer a relação
bilateral. Por indicação de Junji, o
primeiro homenageado foi o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Massami Uyeda.
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Vale do Paraíba

Lorena presta homenagem a Junji
Câmara Municipal aprova, por unanimidade, Moção de Aplausos
ao deputado por conquistas em benefício da população e pela
contínua atenção dispensada às lideranças da Cidade
A Câmara Municipal de Lorena, no Vale do Paraíba, aprovou por
unanimidade Moção de Aplausos
ao deputado federal Junji Abe, em
reconhecimento aos seus esforços
para direcionar recursos financeiros
à Cidade, por meio de emendas ao
Orçamento da União, assim como
à contínua atenção dispensada às
lideranças do Município, ao longo
de seus quatro anos de mandato no
Congresso Nacional. A iniciativa partiu do presidente do PSD lorenense,
vereador Marcelinho Alvarenga, que
transmitiu a notícia ao parlamentar,
em novembro (27/11/14).
“Venho trazer a notícia dessa justa
homenagem prestada pelos vereadores de Lorena a um político que representa, com plena dignidade e devoção, a nossa Cidade, o Vale do Paraíba
e todo o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados”, manifestou-se
Marcelinho. O vereador lembrou que
Junji conquistou 79.909 votos nas
eleições de outubro último e, apesar
de não ter sido reeleito, merece “toda
nossa gratidão por todos os trabalhos
que desenvolveu e que continua desenvolvendo em Brasília, em prol do
povo brasileiro”.

Para Lorena, Junji conseguiu dos
governos federal e estadual R$ 1,1
milhão. Foram recursos para as áreas de saúde, infraestrutura urbana e
desenvolvimento social. A reforma
da Unidade Básica de Saúde Cidade
Industrial foi possível graças à liberação de R$ 150 mil. Outros R$ 200 mil
foram repassados para aquisição de
equipamentos destinados à rede básica de saúde. Há também R$ 600 mil
decorrentes de emendas do deputado para investimentos em pavimentação asfáltica.
Do Estado, Junji obteve R$ 100
mil para a Apae – Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais lorenense e R$ 50 mil para a Associação de
Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena. Os repasses viabilizam a aquisição de equipamentos
e mobiliário.
Como se vê, pontuou Marcelinho,
a população de Lorena tem muito a
agradecer o deputado que, “sem dúvida, foi o grande representante da
nossa Cidade em Brasília e também
junto ao governo do Estado”. Ele destacou que esta é a opinião geral do
Legislativo local, que acolheu seu requerimento por unanimidade.
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Subleite

Câmara de Poá confere voto de aplauso a Junji
Iniciativa da vereadora Jeruza Reis visa parabenizar deputado
por assumir a presidência da Subcomissão Permanente do
Leite da Câmara, eleito por unanimidade no colegiado
A Câmara Municipal de Poá
aprovou Voto de Aplauso ao deputado federal Junji Abe, em reconhecimento à eleição do parlamentar,
por unanimidade, como presidente
da Subleite – Subcomissão Permanente do Leite no Parlamento Federal. A iniciativa partiu da presidente
honorária do PTB poaense, vereadora Jeruza Lisboa Pacheco Reis,
que teve seu requerimento acolhido pelo Legislativo local.
“Tenho certeza de que o Deputado Junji Abe presidirá com maestria a Subcomissão Permanente
do Leite. Parabenizo a iniciativa em
melhorar a capacitação profissional
dos produtores rurais. Esta, de fato,
pode ser a saída para evitar crises no
setor”, destacou a vereadora. E acrescentou: “Ter um representante que
fiscaliza e cobra punições efetivas
sobre denúncias de irregularidades
na comercialização do produto traz
mais segurança ao consumidor. Temos, de fato, um defensor da saúde
dos brasileiros”. Ela referiu-se às irregularidades durante a fase intermediária de produção de leite, quando
espertalhões acabam misturando
substâncias indevidas no produto.

Vinculada à Capadr – Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a Subleite tem a missão
de acompanhar, avaliar e propor
medidas sobre a produção de leite. Inclui a fixação de preço justo
para produtores, combate aos
cartéis na produção de insumos
lácteos, o estabelecimento de
mecanismos de proteção do mercado interno de importação de
produtos subsidiados e a redefinição da carga tributária sobre
leite in natura. Junji assumiu a
presidência em março (26/03/14).
Junji declarou ter ficado muito
lisonjeado com a homenagem. “É
uma honra receber uma demonstração tão legítima de reconhecimento aos nossos esforços. Agradeço os vereadores e, em especial,
a vereadora Jeruza, pessoa do bem,
batalhadora e companheira de tantas jornadas em defesa dos interesses da população”, manifestou-se
o deputado, reiterando que está à
disposição dos políticos e lideranças poaenses para contribuir tanto
quanto possível com a melhoria da
qualidade de vida do povo.
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idadão Queluzense

Junji é ‘Cidadão Queluzense’
Deputado é homenageado com principal honraria da Cidade de
Queluz, outorgada pela Câmara Municipal; autor destaca dignidade
do parlamentar na representação do Vale do Paraíba
A dignidade na representação
do Vale do Paraíba no Congresso
Nacional e a devoção à tarefa de
honrar os compromissos assumidos com a população de Queluz
foram destacados pelo vereador
Silvio José Bueno (DEM), o Silvinho
Bueno, para justificar sua iniciativa,
acolhida por unanimidade pela Câmara Municipal, de conceder ao deputado federal Junji Abe o título de
“Cidadão Queluzense”. A entrega da
principal honraria da Cidade ao parlamentar ocorreu em sessão solene,
em maio (22/05/14).
“Confesso que não esperava tamanha dedicação do Junji a Queluz.
Ele extrapola nossas expectativas,
ao conquistar para o povo queluzense uma série de benefícios dos
governos federal e estadual. Na
verdade, vem fazendo bem mais do
que honrar cada voto recebido nesta Cidade, em 2010”, manifestou-se
Bueno, num discurso emocionante
sobre a atuação do deputado que
“resgatou em nós a confiança de
que o Vale do Paraíba tem um representante dedicado a defender,
de fato, os interesses da população”
no Congresso.

Comovido, Junji afirmou que
vem se esforçando ao máximo para
cumprir aquilo que pregou há quatro anos, enquanto ainda era candidato à Câmara dos Deputados.
“Servir à comunidade é uma vocação concedida por Deus. No meu
caso, também fui abençoado pelos
ensinamentos de responsabilidade
e ética que recebi dos meus pais e
avós”, contou o homenageado, rememorando o quanto aprendeu na
vida pública.
Nascido em Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo, Junji começou
como vereador (1973-1976), “o que
me permite saber o quanto os legisladores municipais são importantes
na missão de elevar a qualidade de
vida” da população. Como deputado estadual (1991 a 2000), ele “adquiriu conhecimentos necessários
para atuar como ponte entre o governo e os municípios”. Na condição
de prefeito (2001 a 2008), “senti na
pele as dificuldades da tarefa inglória de administrar a Cidade” num
País onde as prefeituras ficam com
“migalhas” do bolo tributário arrecadado no Brasil para fazer frente às
justas demandas da população.
97

HOMENAGEM
n

Reconhecimento

Junji é ‘Cidadão Redencense’
Deputado é homenageado com a principal honraria
da Cidade de Redenção da Serra, outorgada pela Câmara
Municipal, em sessão solene
Os participantes da cerimônia
de entrega do título de “Cidadão
Redencense” ao deputado federal
Junji Abe transformaram a sessão
solene da Câmara Municipal de
Redenção da Serra, no Vale do Paraíba, em palco de grandes emoções para o homenageado. A concessão da principal honraria da
Cidade ao parlamentar, em maio
(05/05/14), é uma iniciativa do vereador Antônio Carlos Nogueira
(DEM), o Toninho Careca, que teve
sua proposta acolhida por unanimidade pelo Legislativo.
Toninho Careca rememorou o
ingresso de Junji na vida pública,
seu trabalho como líder rural, sua
reconhecida performance nos três
mandatos como deputado estadual e, na Câmara Federal, destacou
sua atuação em defesa de questões de interesse nacional, como o
fortalecimento do agronegócio, a
expansão do período integral nas
escolas, a luta para baratear tarifas
de energia elétrica e de telefones
celulares, além da cruzada pelo
atendimento digno aos idosos e
portadores de deficiência.
“É um reconhecimento ao traba-

lho incansável de Junji para conseguir elevar a qualidade de vida em
nossa Cidade e em toda Nação”,
disse Toninho Careca. E completou:
“Não é à toa que ele Junji destaca
entre os deputados federais mais
atuantes do Brasil”, discursou, referindo-se ao “ranking do progresso”
de 2013, divulgado na Revista Veja.
O levantamento aponta Junji
como um dos mais atuantes congressistas do País. Ele ocupa a 13ª
posição entre os 513 deputados
federais do Brasil e figura como o
terceiro melhor colocado entre os
70 representantes do Estado de São
Paulo. O desempenho resulta da
qualidade dos seus projetos.
“Agradeço imensamente a todos
os vereadores que, por unanimidade, me concederam tão valiosa
honraria. Devo dizer que dedico
meu trabalho em Brasília à luta cotidiana em prol dos menos favorecidos, assim como dos municípios
com menor estrutura e parcos recursos financeiros”, manifestou-se
Junji. No ano passado e no atual, ele
teve aprovadas pelo governo federal emendas que beneficiam Redenção da Serra com R$ 422 mil.
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Criança e Adolescente

Período integral nas escolas
Cursos profissionalizantes gratuitos, valorização do Magistério,
unidade familiar e religiosidade são vitais na prevenção da
violência, diz deputado em discurso
O deputado federal Junji Abe recebeu, em abril (24/04/14), uma homenagem do CMDCA – Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Mogi das Cruzes
pelos serviços prestados em prol do
segmento. “Recebo esta honraria
com emoção e gratidão. Muito ainda
precisa ser feito para que os adultos
do futuro tenham, no presente, tratamento à altura das suas necessidades
e dos anseios dos cidadãos de bem”,
ponderou, ao discursar na cerimônia
na Câmara Municipal.
O presidente do conselho, Audrey Rodrigues de Oliveira, disse
que as crianças são prioridade absoluta e devem receber atenção
maior, com o aumento dos investimentos para atender esta parcela
da população. Defensor intransigente do período integral em todos
os níveis de formação educacional,
Junji enfatizou que “a garantia de
ocupação saudável é fundamental
para moldar o caráter do cidadão”.
Com este modelo de ensino, pontuou, os educadores e o conteúdo
curricular passam a ter o tempo de
aulas como aliado do processo de
aprendizagem.

O sucesso do período integral
depende da justa valorização dos
profissionais de ensino, assim como
de escolas com estrutura para a
prática de esportes e atividades socioculturais. De acordo com Junji,
o jovem também precisa estar preparado para disputar uma vaga no
mercado de trabalho, o que implica
maior oferta de cursos profissionalizantes gratuitos. Ele assinalou que
a unidade familiar e a religiosidade
– qualquer que seja a crença – são
pilares indispensáveis na luta contra
os vícios e a violência.
Como exemplos de bem-sucedidos programas, desenvolvidos ao
longo de suas duas gestões como
prefeito de Mogi, de 2001 a 2008,
Junji citou o “Coral Canarinhos do Itapety”, a “Orquestra Sinfônica Jovem
Minha Terra Mogi”, a “Banda Boigy”, o
“Esporte Mogi” e o “Sanção Premial”,
entre outros. Pautados pela valorização do ser humano, sua integração à
sociedade e o exercício da cidadania,
os projetos envolveram centenas de
crianças que, “por meio da música e
dos esportes, criaram a perspectiva
de um futuro melhor, longe da violência e da criminalidade”.
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PEC 330/2013

Araçatuba apoia iniciativa de Junji
Moção aprovada pela Câmara endossa proposta em benefício de
idoso e deficiente, que visa derrubar proibição de ajuda mensal,
se a renda familiar per capita superar ¼ do salário mínimo
A Câmara Municipal de Araçatuba, no interior paulista, aprovou Moção de Apoio à PEC – Proposta de
Emenda à Constituição (330/2013),
de autoria do deputado federal Junji
Abe, para garantir o pagamento de
benefício mensal às pessoas idosas
ou com deficiência, sem rendimentos de aposentadoria ou pensão nem
meios de prover a própria manutenção. Com a iniciativa, o parlamentar
visa derrubar a restrição legal que
impede o repasse da ajuda financeira, se a renda familiar per capita superar ¼ do salário mínimo.
De autoria do vereador Cido Saraiva (PMDB) e subscrita pelo presidente da Casa, Dr. Jaime (PTB),
assim como pelos vereadores Dr.
Nava (Pros) e Tieza (PSDB), a moção
recebeu acolhida no Plenário do
Legislativo araçatubense, em maio
último (05/05/14). Cópias do documento foram enviadas à presidente
da República Dilma Rousseff (PT),
à presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aos
líderes partidários das duas Casas e
ao autor da PEC.
“Agradeço imensamente os vereadores de Araçatuba. Quando

uma proposta recebe formalmente
o apoio das bases, avança vários degraus na escala de sensibilização dos
congressistas”, manifestou-se Junji, explicando que a PEC visa que o
critério de renda esteja baseado no
rendimento do próprio indivíduo – e
não de toda família – e que seja considerado apenas o rendimento seguro.
Ou seja, o que provém de aposentadorias ou pensões.
Pelas regras atuais, um idoso ou
um portador de deficiência fica impedido de receber o BPC – Benefício de Prestação Continuada, se fizer parte de uma família cuja renda
mensal per capita ultrapasse R$ 181
(1/4 do salário mínimo em valor atual). “O legislador ordinário instituiu
um critério de renda demasiado rígido, que não atende aos preceitos
de um sistema de assistência social”,
concordaram os vereadores de Araçatuba, no texto da moção.
Na prática, prosseguiu o deputado, se o idoso ou o deficiente morar
com mais três pessoas que, juntas,
ganham R$ 725 por mês, fica impedido de retirar o auxílio financeiro. Motivo: o rendimento per capita da família será 25 centavos acima do limite.
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Veiling Holambra

Lideranças aplaudem iniciativas de Junji
Manifestações marcam reconhecimento do setor ao trabalho
do deputado, em evento festivo do Jubileu de Prata do Sistema
de Leilão Eletrônico da Veiling Holambra
Ao participar da solenidade
em comemoração ao Jubileu de
Prata do Sistema de Leilão Eletrônico da Cooperativa Veiling Holambra, o deputado federal Junji
Abe foi surpreendido pela calorosa receptividade. Floricultores e
dirigentes de entidades ligadas à
cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais, dos mais diversos pontos do País, manifestaram
gratidão e elogiaram o consistente trabalho do parlamentar em
defesa do segmento.
“É uma grande honra ser reconhecido como defensor da categoria. Isto nos dá mais garra e
fôlego para prosseguir na batalha
pelo fim das injustiças e por políticas públicas adequadas, apesar
das adversidades”, declarou Junji,
ao final da cerimônia realizada em
abril (03/04/14).
Expoente das ações de Junji
em prol do setor, o projeto de Lei
(4937/2013), de autoria do deputado, dispensa os cultivares de flores e plantas ornamentais de domínio público da obrigatoriedade
de inscrição no RNC – Registro Nacional de Cultivares do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “A pleiteada isenção
acaba com uma burocracia histórica que só prejudica os produtores, porque encarece o processo
e compromete a agilidade no lançamento de variedades de flores e
plantas ornamentais”.
Presidente da Pró-Horti – Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, Junji também foi bastante cumprimentado por outras iniciativas
que também têm repercussão direta sobre o setor.
Recepcionado pelos dirigentes
da Veiling, Junji destacou a importância da cooperativa para o agronegócio nacional. “É um centro de
referência no Brasil. A comemoração dos 25 anos do sistema de
leilão eletrônico simboliza sua posição simultânea de pioneirismo
e vanguarda”, definiu o deputado,
ao destacar a utilização de uma
das mais modernas ferramentas
do mundo para comercialização
de flores e plantas ornamentais. O
modelo, introduzido da Holanda,
detém tecnologia de ponta e é totalmente informatizado.
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Aneel acolhe parte das cobranças de Junji
Transferência de encargos para cidades, independente do número
de habitantes, é prorrogada até 31 de dezembro de 2014, mas
deputado voltou à carga pela revogação da municipalização
A transferência da responsabilidade pela manutenção da iluminação
pública aos municípios, independente do número de habitantes, foi prorrogada de janeiro próximo para 31 de
dezembro de 2014. Com a medida,
anunciada em dezembro (10/12/13),
a Aneel – Agência Nacional de Energia
Elétrica acolheu parte das reivindicações do deputado federal Junji Abe,
que empreende uma cruzada contra
a municipalização dos serviços. O
parlamentar voltou à carga pela revogação da exigência, sepultando os
pesados ônus sobre as cidades.
“Os municípios brasileiros serão
incapazes de assumir a responsabilidade pela manutenção da iluminação
pública, sem criar um novo imposto
em prejuízo generalizado da população”, argumentou Junji que insiste na
revogação total do artigo 218, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel, que estabelece a municipalização
dos serviços.
A revogação visa eliminar a clara
afronta da norma a princípios e dispositivos constitucionais, como pontuou Junji. Em especial, o princípio
da legalidade, consagrado no artigo
5º da Constituição Federal. A norma

“desrespeita a autonomia dos municípios brasileiros e permite que a Aneel
legisle sobre assunto que não é de
sua competência”.
A Aneel pretendia contemplar,
com a prorrogação do prazo, apenas as cidades com até 50 mil habitantes. A ideia foi enxovalhada
por Junji durante audiência pública. “Há municípios com grande
número de habitantes enfrentando as mesmas dificuldades de localidades menos populosas. Em
ambos, os orçamentos são reduzidíssimos. Não são quantos vivem
numa determinada localidade,
mas sim, como eles vivem”, despachou o deputado.
Acolhendo o argumento de Junji,
a Aneel prorrogou o prazo para todas
as cidades, independente do número de habitantes. Mas, não basta. O
adiamento só ganhará uma “ponta
de perspectiva favorável”, se a economia avançar dando uma guinada
que permita não só a recomposição,
mas, principalmente, um significativo
aumento real dos repasses do governo federal às cidades brasileiras. Não
aconteceu e o deputado insiste na revogação da norma.
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Mogi das Cruzes

Loteamentos Aruã terão CEPs
Listagem com Códigos de Endereçamento Postal individualizados
para Aruã, Aruã Brisas e Eco Park foi apresentada por Junji e pelo
vereador Juliano aos representantes dos empreendimentos
Em reunião realizada em maio Moradores do Aruã.
(19/05/14), o vereador Juliano Abe
Todos os representantes de con(PSD) apresentou aos representantes domínios receberam, em mãos, o
dos loteamentos Aruã, Aruã Brisas ofício do vereador Juliano no qual
e Eco Park a listagem de CEPs – Có- consta a listagem de CEPs para os
digos de Endereçamento Postal in- condomínios citados. Nos próximos
dividualizados. A conquista atende dez dias, os responsáveis irão analiantiga reivindicação dos moradores sar a documentação para verificar se
e resulta da atuação do parlamentar todos os logradouros estão inclusos.
em parceria com o deputado federal Se o levantamento estiver correto, os
Junji Abe. Ambos pleitearam junto à Correios já têm o aval para implantar
Diretoria dos Correios o desmembra- os CEPs para os condomínios.
mento do CEP único que existia para
Segundo Junji, a medida “repreos loteamentos. A resposta foi positi- senta um avanço no processo, porque
va e agora os moradores terão o CEP tornará mais organizada a entrega
correspondente a
das correspondênOs CEPs tornarão
sua própria rua.
cias nesses lotea“Trata-se de uma
mentos”. O vereador
mais organizadas
luta de mais de dez
Juliano acrescentou
as entregas das
anos. Já usamos
que outras batalhas
correspondências
CEPs de outras emestão em curso em
nesses loteamentos
presas, que nos ‘emprol da região do
prestavam’ o códiAruã. É o caso das
go. Tempos depois, conseguimos um placas de sinalização que indiquem
único CEP, que era o mesmo para os os loteamentos, a serem implantadas
milhares de moradores. Agora que o na Rodovia Mogi-Dutra (SP-088). Em
vereador Juliano e o deputado Junji uma segunda etapa, ambos iniciarão
nos ajudaram a conquistar o CEP in- a jornada para garantir a distribuição
dividualizado, posso dizer que nossa dos Correios dentro dos loteamentos.
luta teve um final feliz”, avaliou Walter Hoje, o serviço é feito por funcionáBolzani, presidente da Associação de rios do condomínio.
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Mogi das Cruzes

Correios podem ampliar serviços
Garantia foi dada na Diretoria Regional a Junji e ao vereador
Juliano Abe, que reivindicam atendimento adequado à população
do Distrito do Taboão, de bairros e condomínios da Cidade
O diretor regional da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo, Wilson Abadio,
garantiu que encontrará as modalidades adequadas de serviço para
atender as necessidades da população do Distrito Industrial do Taboão, dos bairros Itapeti, Chácaras
Guanabara, Parateí, Jardim Margarida, Novo Horizonte, Piatã I e II, além
dos loteamentos Aruã, Aruã Brisas,
Eco Park e Aruã Lagos, localidades
de Mogi das Cruzes. O compromisso
foi assumido, em abril (14/04/14),
em reunião com o deputado federal
Junji Abe e com o vereador mogiano Juliano Abe (PSD).
Acompanhados de lideranças das
localidades envolvidas, os parlamentares reivindicaram medidas para
acabar com os transtornos enfrentados por moradores e empreendedores. “A inexistência de atendimento
dos Correios obriga milhares de pessoas a se deslocarem. Em alguns casos, até a agência mais próxima que
fica a uma distância de cerca de 25
quilômetros”, observou Junji.
Receptivo à argumentação, o
diretor esclareceu que basta a formalização de uma parceria com a

representação condominial a fim de
estabelecer CEPs diferenciados para
os loteamentos Aruã, Aruã Brisas, Eco
Park e Aruã Lagos. “O desmembramento do CEP é perfeitamente factível”, confirmou Abadio.
Além da instalação de unidades próprias e franqueadas, os
Correios dispõem de modalidades
baseadas em parcerias com a administração municipal ou com a
sociedade civil organizada. Neste
modelo, a Prefeitura ou a entidade
representativa cederia o imóvel,
enquanto a empresa responderia
pela prestação de serviços e manutenção da agência.
Para definir o modelo mais adequado, entrará em ação o Departamento Técnico de Distribuição dos
Correios. Caberá aos parlamentares, em conjunto com lideranças
das localidades envolvidas, apresentar um quadro detalhado de
cada área, indicando densidade
populacional e dimensão territorial. Assim, emendou Juliano, o corpo técnico da empresa analisará as
qualificações de cada local visando
apontar a modalidade apropriada
para prestação dos serviços.
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Mobilidade Urbana

Emendas somam R$ 1,75 mi para infraestrutura
Junji propõe à União que destine R$ 1,75 milhão para obras
voltadas ao desenvolvimento e mobilidade urbana, além de
pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento
Um total de cinco municípios
deve receber recursos federais para
investir em infraestrutura e mobilidade urbanas. O benefício, que
prevê investimentos da ordem de
R$ 1,75 milhão, resulta de emendas
apresentadas pelo deputado federal Junji Abe à receita orçamentária
da União de 2014. Serão contempladas as cidades de Mogi das Cruzes, Igaratá, Santa Isabel, Jambeiro e
São Miguel Arcanjo.
O aporte financeiro deverá
sair do Ministério das Cidades.
Mogi das Cruzes terá R$ 550 mil
para investir na elaboração de
um plano de mobilidade urbana.
Igaratá, Santa Isabel, Jambeiro e
São Miguel Arcanjo receberão R$
300 mil cada uma. Com exceção
de Jambeiro, que pretende destinar os recursos à construção de
um centro de eventos, as outras
três cidades planejam investir
em infraestrutura urbana, com
destaque para implantação de
pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento.
O deputado explicou que a liberação das verbas é fundamental
para as cidades desenvolverem

projetos voltados à melhoria da
qualidade de vida da população.
Segundo Junji, a fase atual corresponde à análise dos projetos,
apresentados pelas prefeituras ao
Ministério das Cidades. “Nossos
esforços visam acelerar as avaliações para viabilizar os repasses
com a maior rapidez possível”.
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, ponderou
Junji, “as prefeituras enfrentam
enormes dificuldades financeiras
para dar conta das demandas dos
moradores”. Ele frisou que as cidades com orçamento reduzido mal
conseguem bancar as despesas e
muitas não têm recursos para fechar as contas do ano.
Junji contou que elaborou as
propostas em várias áreas, no valor
total de aproximadamente R$ 15
milhões, com base em ações prioritárias e respectivas necessidades
financeiras indicadas por lideranças
dos diversos municípios paulistas.
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Benefícios

Emendas beneficiam mais cinco cidades
Em atendimento às propostas de Junji, União empenha
R$ 1,75 milhão para contemplar Igaratá, Jambeiro, Mogi das
Cruzes, Santa Isabel e São Miguel Arcanjo
Por iniciativa do deputado federal Junji Abe, o governo federal
empenhou em julho último R$ 1,75
milhão para garantir a cinco municípios recursos para investir em infraestrutura e mobilidade urbanas.
O benefício resulta de emendas
apresentadas pelo parlamentar à
receita orçamentária da União de
2014. Serão contempladas Mogi
das Cruzes e Santa Isabel, no Alto
Tietê; Igaratá e Jambeiro, no Vale
do Paraíba; e São Miguel Arcanjo,
Região de Sorocaba.
O aporte financeiro sairá do Ministério das Cidades, dentro do Programa de Apoio à Política Nacional
de Desenvolvimento Urbano. Mogi
terá R$ 550 mil para investir na elaboração de um plano de mobilidade
urbana. “Com mais de 400 mil habitantes, a Cidade possui uma série de
vias estreitas na região central – do
tempo em que só circulavam carroças – e amarga as dificuldades e
riscos de dez cruzamentos em nível
com a linha ferroviária”, observou
Junji que foi prefeito municipal por
oito anos, de 2001 a 2008.
Santa Isabel, Igaratá, Jambeiro e São Miguel Arcanjo recebe-

rão R$ 300 mil cada uma. Com
exceção de Jambeiro, que pretende
destinar os recursos à construção de
um centro de eventos, as demais cidades planejam investir em infraestrutura urbana, com destaque para
implantação de pavimentação asfáltica, drenagem e recapeamento.
A destinação das verbas é fundamental para as cidades desenvolverem projetos voltados à melhoria
da qualidade de vida da população,
como explicou o deputado. Segundo
Junji, a fase atual corresponde à análise da Casa Civil para efetivar as liberações, com base na disponibilidade
financeira. “Nossos esforços visam
acelerar os repasses”
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, ponderou Junji, “as
prefeituras enfrentam enormes dificuldades financeiras para dar conta
das demandas dos moradores”. Ele
frisou que as cidades com orçamento reduzido mal conseguem bancar
as despesas fixas.
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Vale do Paraíba

Junji visita Lorena

Ao lado do prefeito Fábio Marcondes, deputado confere obras e
outras melhorias, realizadas na Cidade com recursos provenientes
de emendas do parlamentar ao Orçamento da União

O deputado federal Junji Abe es- para a Apae – Associação de Pais e
teve em Lorena, no Vale do Paraíba, Amigos dos Excepcionais local e R$ 50
em setembro último (24/09/14), para mil para a Associação de Atendimento
vistoriar obras e outras melhorias, re- à Criança e ao Adolescente de Lorena.
alizadas na Cidade com recursos pro- Nos dois casos, os repasses viabilizam a
venientes de emendas do parlamentar aquisição de equipamentos e mobiliáao Orçamento da União. Acompanha- rio para melhorar os serviços prestados.
do do prefeito Fábio Marcondes e do
“Agradeço imensamente seu emvereador Marcelinho Alvarenga, ele penho em conseguir recursos financonferiu, por exemceiros para beneplo, o andamento da
ficiar a população
Ao todo, Junji
reforma da Unidade
de Lorena. Você
conseguiu dos
Básica de Saúde Citem sido o grande
governos
federal
e
dade Industrial, que
representante da
deverá ser inaugura- estadual R$ 1,1 milhão nossa Cidade em
da neste mês.
Brasília e também
para Lorena
Ao todo, Junji
junto ao governo
conseguiu dos governos federal e estadual”, manifestou-se o prefeito.
estadual R$ 1,1 milhão para Lore- Junji destaca que tem a obrigação
na. São recursos para as áreas de de colaborar para elevar a qualidade
saúde, infraestrutura urbana e de- de vida nos municípios.
senvolvimento social. A reforma do
Segundo Junji, “lamentavelmenposto de saúde foi possível graças te, as prefeituras recebem a menor
à liberação de R$ 150 mil. Outros parcela de tudo o que é arrecadado
R$ 200 mil foram repassados para no País e dependem dos repasses da
aquisição de equipamentos desti- União e do Estado para fazer investinados à rede básica de saúde. Há mentos”. Ele assinalou que permanetambém R$ 600 mil decorrentes de ce à disposição para ajudar a populaemendas do deputado para investi- ção de Lorena tanto quanto possível.
mentos em pavimentação asfáltica. “É o compromisso que reafirmo com
Do Estado, Junji obteve R$ 100 mil a Cidade”, declarou o deputado.
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Lagoinha

Emenda de Junji garante basculante
Deputado participa da entrega de caminhão, adquirido pela
Prefeitura para serviços gerais, com repasse de R$ 181 mil,
proveniente de emenda do deputado ao Orçamento da União
O deputado federal Junji Abe
participou, em fevereiro (22/02/14),
da entrega oficial de um caminhão
basculante, zero quilômetro, para a
Prefeitura Municipal de Lagoinha,
no Vale do Paraíba. Destinado a viabilizar serviços gerais, nas áreas urbana e rural, o veículo foi adquirido
com a verba de R$ 181 mil, proveniente de emenda do parlamentar
ao Orçamento da União e repassada
ao Município pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O prefeito José Galvão da Rocha, o Zé Galvão (PSDB), enalteceu
a dedicação de Junji. O “grande mérito” do deputado é lembrar-se de
cidades como Lagoinha, que tem
pouco mais de 5 mil habitantes, e
depende fundamentalmente da
ajuda financeira dos governos estadual e federal, porque a base da
sua economia são a pecuária de
leite e a lavoura, desenvolvidas por
míni e pequenos produtores rurais.
“Com orçamento municipal reduzido, faltam recursos para atender as
demandas da população”, concordou o parlamentar.
A aquisição do veículo para Lagoinha ajudará a Prefeitura a me-

lhorar as condições de tráfego nas
vias urbanas e rurais, beneficiando
quem circula pela Cidade rumo a
escolas, unidades de saúde e outros equipamentos urbanos, assim
como os produtores que dependem
das estradas rurais para escoar a
produção. “Nossa ideia é estruturar
melhor a Prefeitura para que possa
executar serviços gerais na região
urbana e no campo”, explicou Junji.
Ele também é autor de outras emendas parlamentares para contemplar
o Município. Do governo estadual,
por exemplo, o deputado conseguiu R$ 50 mil para o Lar Vicentino
de Lagoinha adquirir bens duráveis.
A batalha por verbas em benefício de Lagoinha, discursou Junji, “é
uma missão que desenvolvo com
todo orgulho”. Ele conhece bem as
dificuldades financeiras enfrentadas por prefeituras com orçamento
reduzido. “Existe uma imensa desigualdade entre municípios que são
até vizinhos. Apesar dos esforços
do prefeito e do trabalho ordeiro e
competente da população, Lagoinha
é um exemplo da falta de recursos
para atender as necessidades dos
seus habitantes”, observou.
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Junji consegue beneficiar mais 5 cidades
Em atendimento a emendas do deputado, Estado libera recursos
para saúde, esportes e desenvolvimento social em Areias, Biritiba
Mirim, Capão Bonito, Mogi das Cruzes e Pilar do Sul
O governo estadual formaliza convênios para o repasse de R$
770 mil às áreas de saúde, esportes
e desenvolvimento social de cinco
cidades. É a continuidade ao atendimento das emendas do deputado
federal Junji Abe. Do total, R$ 350
mil destinam-se à melhoria da assistência médica na rede pública e R$
280 mil visam investimentos em esportes e lazer, além dos R$ 140 mil
restantes que contemplam entidades filantrópicas.
No Alto Tietê, Biritiba Mirim receberá R$ 100 mil para aquisição de
itens de consumo médico-hospitalar,
enquanto a Associação do Alto Tietê
de Portadores de Doenças Neurológicas, Auto Imunes e Esclerose Múltipla, de Mogi das Cruzes, terá R$ 50 mil
para compra de material permanente.
Outros R$ 200 mil são direcionados à
Santa Casa de Capão Bonito. A verba
será repassada à associação beneficente, mantenedora da instituição,
para ser empregada em materiais de
consumo médico.
A área de esportes e lazer terá
uma injeção financeira de R$ 280 mil.
Do total, R$ 60 mil destinam-se à Prefeitura de Pilar do Sul para instalação

de duas academias ao ar livre. O restante seguirá para seis instituições de
Mogi das Cruzes, incluindo a Prefeitura, visando infraestrutura e realização
de eventos esportivos.
A Associação Atlética Comercial
receberá R$ 60 mil para reforma
do campo de futebol, enquanto a
Associação Kyokushin Oyama de
Mogi das Cruzes terá R$ 40 mil para
a realização do 17º Torneio Mogiano
da Amizade de Karate Kyokushin.
Também serão contemplados a Associação Mogiana de Ações para a
Cidadania, o Instituto Social o Caminho da Vida, o Judô Clube de Mogi
das Cruzes – que prepara o Troféu
Yokichi Kimura 2015 –, e a Prefeitura
mogiana. Cada um contará com R$
30 mil para eventos.
O desenvolvimento social será
beneficiado com repasse de R$ 140
mil para aquisição de material permanente. O Asilo de São Vicente de
Paulo de Areias, no Vale do Paraíba,
receberá R$ 60 mil. Já a Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes e o
Centro de Convivência do Paciente
com Câncer, ambos em Mogi, terão
R$ 40 mil, cada um.
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Defensoria Pública

Junji festeja aprovação da PEC 247
Ferrenho batalhador em favor da proposta, deputado espera
que decisão comece a reverter ‘quadro vergonhoso’ de privar a
população do direito ao defensor público
O deputado federal festejou,
em março (12/03/14), a aprovação,
em segundo turno, da PEC – Proposta de Emenda à Constituição
247/2013, que fixa prazo de oito
anos à União, aos estados e ao
Distrito Federal para que todas as
unidades jurisdicionais contem
com defensores públicos. Ferrenho
batalhador em favor da medida,
ele espera que a decisão comece
a reverter o “quadro vergonhoso”
de privar a população do direito ao
defensor público. Também aprovada no Senado, a matéria foi promulgada em junho.
“Votei com muita emoção para
aprovar a PEC 247, pois é o resgate da justiça e da dignidade à população menos favorecida”, disse
Junji. Ele respondeu à mobilização
de entidades ligadas aos defensores públicos e aos aprovados em
concurso público da União para o
cargo, que reivindicam a adequação do número de núcleos e de
profissionais para atender às demandas da população.
O número de defensores deverá ser proporcional à demanda
efetiva pelo serviço e à respectiva

população. Durante o prazo de
oito anos, os defensores deverão
trabalhar, prioritariamente, nas
regiões com maiores índices de
exclusão social e de adensamento populacional. Além da orientação jurídica, cabe à defensoria a
promoção dos direitos humanos.
Quanto à defesa dos necessitados, o texto da PEC deixa claro
que ela abrange os direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, seja na via judicial
ou extrajudicial.
Na Defensoria Pública da União,
são 1.270 cargos criados e apenas
479 ocupados para atender 58 sessões judiciárias de um total de 264.
Segundo Junji, a ampliação do número de profissionais é fundamental para o funcionamento de núcleos da Defensoria Pública da União,
pelo menos, nos municípios que já
dispõem de Vara Federal. É o caso
de Mogi das Cruzes. “Assim, a Justiça Federal terá celeridade para ajudar na defesa dos direitos humanos
fundamentais das minorias – mulheres, crianças, idosos, deficientes,
homossexuais e negros, vítimas de
preconceitos”, assinalou.
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Mogi das Cruzes

Ações de Junji garantem
R$ 3,3 milhões em 15 dias
No episódio mais recente, Câmara autoriza Prefeitura mogiana a
receber recursos, também provenientes de emenda do deputado ao
Orçamento da União, em prol da mobilidade urbana
Considerando apenas os primeiros 15 dias de outubro, Mogi das
Cruzes, na Grande São Paulo, já foi
contemplada com recursos superiores a R$ 3,323 milhões para execução de ações nas áreas de mobilidade urbana, esportes, segurança
e desenvolvimento agrícola. Os recursos são provenientes de trabalhos do deputado federal Junji Abe
junto ao governo federal.
No episódio mais recente, a Prefeitura foi autorizada pela Câmara
a receber do governo federal o valor de R$ 542,550 mil para executar
ações relativas ao Programa de Planejamento Urbano, especificamente a elaboração do Plano de Mobilidade no Município. Os recursos são
provenientes de emenda de Junji
ao Orçamento da União.
“Com mais de 400 mil habitantes, a Cidade possui uma série de
vias estreitas na região central –
do tempo em que só circulavam

carroças – e amarga as dificuldades e riscos de dez cruzamentos
em nível com a linha ferroviária.
A elaboração do Plano de Mobilidade é vital para alicerçar o
desenvolvimento
sustentável”,
observou Junji que foi prefeito
municipal por oito anos consecutivos, de 2001 a 2008. Ele esclareceu que apresentou a emenda ao
governo federal, em atendimento
ao prefeito Marco Bertaiolli (PSD).
No início de outubro (01/10), os
vereadores haviam aprovado três
convênios entre a Prefeitura Municipal e a União, no valor total de
R$ 2.781.160,00, para execução de
ações nas áreas de esportes, segurança e desenvolvimento agrícola.
Somados à mais recente liberação,
os recursos para beneficiar Mogi das
Cruzes atingem R$ 3.323.710,00,
nos primeiros 15 dias de outubro.
Todos são decorrentes de trabalhos
de Junji junto ao governo federal.
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de Mogi, Junji
já conseguiu da
União autorização para o repasse de R$ 710
mil destinado à
implantação de
infraestrutura esportiva na Praça
da Liberdade, no
Distrito de Jundiapeba.
Outros R$ 1,2
milhão, obtidos
por Junji, tiveram
duas aplicações:
R$ 600 mil foram destinados ao projeto básico do corredor de ônibus municipal do trecho Nordeste. A outra
metade será utilizada na aquisição e
instalação de 110 abrigos de ônibus.
A Cidade ainda foi beneficiada
pela emenda de Junji que destinou
R$ 280 mil para cobrir parte das despesas com prevenção de deslizamentos no Residencial Itapeti. A administração municipal também já recebeu
R$ 136.071,00 do total de R$ 278 mil,
decorrente de iniciativa do deputado, para regularização fundiária do
Loteamento Jardim das Bandeiras.
Junto ao Estado, as emendas
de Junji em 2013 representam repasses de R$ 955 mil ao Município,
totalizando R$ 5,475 milhões em
ajuda financeira da União e do governo paulista. No caso dos recursos estaduais, a maioria contempla
entidades assistenciais.

Mais de
R$ 15 milhões
em 2014
Do Orçamento da União de 2014,
Junji ainda aguarda para Mogi das
Cruzes a liberação dos recursos, referentes a emendas, de R$ 3 milhões
destinados à saúde. Quanto ao orçamento estadual de 2014, as indicações
do deputado atingem R$ 1,23 milhão.
Acrescidos dos repasses, concretizados ou autorizados, decorrentes de
emendas e gestões diretas de Junji
junto a órgãos dos governos federal e
estadual, a injeção financeira total na
Cidade atinge R$ 15.241.939,91, apenas no exercício atual.
Só no Orçamento da União de
2013, as emendas de Junji garantiram
R$ 4,52 milhões a Mogi. O maior aporte (R$ 1,702 milhão) visa investimentos
na área da saúde, como a compra de
equipamentos para o Única do Distrito
de Jundiapeba e outras unidades de
saúde, além de construção e reforma.
Para contemplar outros setores
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Pequenos Negócios

Junji cobra votação de projetos
Integrante da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa, deputado faz coro pela aprovação de propostas em
benefício dos pequenos empreendedores
A Frente Parlamentar Mista da
Micro e Pequena Empresa organizou, em março (27/03/14), café da
manhã para divulgar os principais
objetivos do setor para 2014. Integrante do colegiado, o deputado
federal Junji Abe defendeu urgência na aprovação de propostas que
beneficiam os pequenos empreendedores. O grupo conta com um
aliado de peso. Trata-se do ministrochefe da Micro e Pequena Empresa,
Guilherme Afif Domingos.
Junji é autor de dois projetos que contemplam os pequenos negócios. Um deles, o PLP
– Projeto de Lei Complementar
139/2012, está pronto para a
pauta em Plenário. A proposta
permite às optantes do Simples
Nacional o pagamento parcial do
tributo devido, limitando a incidência de juros e multas somente
sobre o valor não recolhido. Já o
PLP 43/2011 estabelece previsão
legal de reajuste do limite de faturamento anual da empresa que
integra o regime especial do Microempreendedor Individual –
MEI. Se virar lei, o teto da receita
bruta será reajustado a cada 1º

de janeiro, com base no índice de
correção do Salário Mínimo determinado no ano anterior.
A meta para este ano será a aprovação, em Plenário, de projetos que
atualizem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar
126/2003). No pacote de propostas
que contemplam os pequenos negócios, destaca-se o PLP 591/2010,
que eleva o limite de faturamento
anual da microempresa, de R$ 240
mil para R$ 360 mil, e da empresa de
pequeno porte, de R$ 2,4 milhões
para R$ 3,6 milhões. “A falta de correção dos limites vem prejudicando
severamente os empreendedores
que, embora pequenos, perdem a
tributação diferenciada possibilitada pelo Simples”, observou Junji.
“Essa frente vai nos permitir
implantar uma política justa para
aqueles que mais produzem emprego e renda, e que são os mais
penalizados com uma carga tributária complexa e com a burocracia.
É o Congresso à frente do debate
e nós, representando o Executivo,
ajudando para sair uma proposta
sem vetos posteriores da presidência”, posicionou-se o ministro Afif.
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Pró-CPMI

Junji apoia devassa na Petrobras
Deputado assina requerimento para CPMI – Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que investigará denúncias de irregularidades
envolvendo a estatal, como a compra da Refinaria de Pasadena
O deputado federal Junji Abe en- Geral da Mesa do Senado. Até agogrossou o mutirão de parlamenta- ra, além de Junji, outros 230 depures que defendem uma devassa na tados e 30 senadores assinaram o
empresa Petrobras – Petróleo Brasi- requerimento. Após a conferência
leiro S/A. Ele assinou o requerimen- das assinaturas, o pedido fica liberato para instalação da CPMI – Comis- do para ser lido na próxima sessão
são Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso.
que investigará as
No
requeridenúncias de irremento,
os
alvos
As gravíssimas
gularidades, enda apuração são
irregularidades
volvendo a estatal,
agrupados
em
ocorridas entre os
denunciadas tornam quatro tópicos. No
anos 2005 e 2014.
primeiro, consta o
imperioso investigar
“Com determiprocesso de aquio caso e punir os
nação e a convicsição da Refinaria
ção de que todos
de Pasadena, no
criminosos
os fatos devem ser
Texas (EUA), seguiexpostos à luz da verdade, assinei o do de indícios de pagamento de
pedido de instalação da CPMI da Pe- propina a funcionários da estatal
trobras. As gravíssimas irregularida- pela companhia holandesa SBM
des denunciadas tornam imperioso Offshore para obtenção de coninvestigar o caso e punir os crimino- tratos junto à Petrobras. O terceiro
sos”, manifestou-se Junji, em abril foco da devassa são as denúncias
(01/04/14), depois de subscrever o de que plataformas estariam sendocumento. Ele frisou que uma das do lançadas ao mar sem uma séfunções mais importantes do Parla- rie de componentes primordiais
mento é fiscalizar o Executivo, assim à segurança do equipamento e
como os órgãos da administração dos trabalhadores. Por fim, os
direta e indireta.
congressistas querem diligenciar
O pedido de criação do colegia- indícios de superfaturamento na
do foi protocolado na Secretaria construção de refinarias.
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Junji lamenta morte de Eduardo Campos
Segundo o deputado, ‘o Brasil perde uma grande
liderança’ que deixa como legado ‘a competência,
a decência e a sensibilidade na forma de fazer política’
O deputado federal Junji Abe to- Como sempre, foi simples, carismátimou conhecimento da morte do pre- co, bom de papo.
sidenciável Eduardo Campos (PSB),
Conheço a família desde os temna manhã de 13 agosto último, pou- pos do avô dele, o ex-governador
co depois de iniciar a primeira de uma Miguel Arraes. Eles têm a política no
série de reuniões com lideranças agrí- sangue, como marca característica.
colas no interior paulista.
O foco das ações da família Arraes
Lamentando “a tragédia que cho- sempre foi o combate às desigualcou o Pais”, o deputado lembrou-se dades sociais. O Nordeste foi impédo encontro casual que teve com rio do coronelismo, estigma contra
Eduardo Campos, em julho do ano o qual o avô de Eduardo sempre lupassado, no Centro de Eventos Brasil tou. O neto não foi diferente. Eduar21, em Brasília. O
do Campos fez de
parlamentar tomaPernambuco um
Sem
dúvida,
o
Brasil
va o café da manhã
estado em franco
enquanto aguardadesenvolvimento.
perde uma grande
va o horário da auNão por menos,
liderança política e se sempre conquistou
diência que teria no
Ministério das Cidabanha num momento as melhores avaliades. A seguir, a mações nas pesquisas
de muita tristeza
nifestação de Junji:
de opinião.
“Foi uma tragéSem dúvida, o
dia que chocou o País. Como não há Brasil perde uma grande liderança
palavras para consolar familiares e política e se banha num momento
amigos das vidas perdidas no aciden- de muita tristeza. Até porque Edute, falo um pouco do Eduardo Cam- ardo Campos se vai às portas das
pos. Tive um encontro casual com ele eleições presidenciais nas quais ele
em julho do ano passado, em Brasília, concorria ao cargo máximo. Digo
enquanto aguardava uma audiência que ele deixa, como legado, a comno Ministério das Cidades. Na oca- petência, a decência e a sensibilidasião, ele não falou de candidatura. de na forma de fazer política.”
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Junji recepciona 1º ministro do Japão
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado participa
da recepção a Shinzo Abe que confirma expansão dos investimentos
no País, encerrando período de letargia no cenário econômico
O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado
federal Junji Abe participou, em
agosto último (01/08/2014), em
Brasília, da recepção ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe,
que encerra no País o circuito pela
América Latina e Caribe. “A vinda
do premiê é de extrema importância para o estreitamento da relação bilateral. A visita traz a garantia de expansão dos investimentos
japoneses em território nacional,
confirmando o fim dos 20 anos de
contenção econômica nipônica”,
avaliou o parlamentar que, mais
tarde, esteve no almoço oferecido pela presidente Dilma Rousseff
(PT ) à comitiva e convidados.
Ao ser informado que o deputado
federal, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão chama-se Junji
Abe, o primeiro-ministro fez questão
de cumprimentá-lo. “É uma alegria,
uma honra ter o sobrenome igual ao
seu!”, manifestou-se o bem-humorado Shinzo Abe que, assim como o Abe
brasileiro, tem a política nas veias. O
parlamentar contou que é filho e neto
de imigrantes japoneses, nascidos na
Província de Oita.

Em seu discurso, Shinzo Abe invocou uma expressão muito usada pelos brasileiros em relação japoneses:
“Japonês garantido, no!”. Desmitificando o teor pejorativo, o primeiroministro disse que a frase sintetizava
os conceitos de credibilidade, respeito e seriedade formados pelo povo
brasileiro sobre os nipônicos.
A maciça presença da nata do
empresariado japonês na comitiva
oficial confirma a disposição do País
do Sol Nascente de retomar o ritmo
de parcerias com empreendedores
nacionais. O Japão é considerado
pela diplomacia brasileira o sexto
principal parceiro econômico no
mundo e o segundo na Ásia, atrás
apenas da China.
Segundo o deputado, o encontro do premiê com autoridades
brasileiras abre perspectivas para a
consolidação de planos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, agricultura e infraestrutura naval, entre outras. “Quem sabe, seja a
sinalização para o resgate dos grandes investimentos feitos pelo Japão
no Brasil, na década de 70, como o
que viabilizou a produção agrícola
no cerrado brasileiro”.
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Relação Bilateral

São Paulo: Nikkeis
fazem festa para Abe
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Junji saúda, em
cerimônia no Bunkyo, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe,
que, por sua vez, destaca a coincidência do sobrenome
Centenas de pessoas, entre autoridades e lideranças da comunidade
nipo-brasileira lotaram o grande
auditório do Bunkyo - Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social, em São Paulo,
para recepcionar, em clima de festa,
o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Como presidente do Grupo
Parlamentar Brasil-Japão, o deputado federal Junji Abe discursou no
evento (02/08/14). Em japonês, ele
disse que a visita representa a “consolidação, cada vez maior, da cooperação bilateral Brasil-Japão nos
campos econômico, educacional,
cultural, tecnológico e social”.
Muito carismático, o premiê japonês não perdeu a oportunidade
de apontar Junji e dizer que “o Brasil
também tem o seu Abe”. O primeiro-ministro havia conhecido o parlamentar no dia anterior (01), quando
foi recepcionado em Brasília. “É um
coincidência muito feliz que tenhamos o mesmo sobrenome”, comentou, dirigindo-se ao deputado.

Manifestando extremada gratidão
pela calorosa recepção da comunidade nipo-brasileira, o premiê voltou a
afirmar que veio ao Brasil com o objetivo de “impulsionar os negócios entre os dois países”. Ele também destacou a importância e a valorização da
educação e do esporte, demonstrando o interesse em aumentar o intercâmbio nessas áreas, além de expressar o desejo de estreitar os laços em
“questões internacionais e contribuir
com a paz mundial”. No dia anterior,
em encontro com a presidente Dilma
Rousseff, ele anunciou o investimento de US$ 700 milhões em créditos japoneses para a agricultura e a indústria petrolífera.
“Como descendentes de imigrantes japoneses, evocamos o grande
legado de valores fundamentais a
ser transmitido às gerações futuras, de todas as origens, como uma
bússola para viver melhor, ser produtivo e servir ao próximo”, observou Junji, bastante aplaudido pela
imensa plateia do evento.
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Comissão Permanente

Junji permanece titular da Agricultura
Pela quarta vez consecutiva, desde que chegou à Câmara em
2011, deputado é mantido membro titular do órgão técnico
para esta sessão legislativa que termina em fevereiro de 2015
Para a atual sessão legislativa da
Câmara, que termina em fevereiro de
2015, o deputado federal Junji Abe
foi mantido como membro titular da
Capadr – Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ele detém titularidade
no órgão técnico desde que chegou à
Casa, em 2011.
Presidente da Pró-Horti – Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, Junji
tem reconhecida atuação em prol das
cadeias produtivas de hortaliças, tubérculos, bulbos, frutas, champignon, mel
e derivados, aves e ovos, pecuária de
leite de pequeno porte, flores e outros
itens destinados ao mercado interno.
Integrante dos grupos parlamentares ligados, direta ou indiretamente,
à produção de alimentos, Junji tem
o perfil de produtor, com mais de 40
anos na liderança de entidades agrícolas. A ligação umbilical com o agronegócio rendeu ao deputado notável
projeção na bancada ruralista da Casa.
Os trabalhos da Capadr terão de
permanecer intensos. Como exemplos, Junji citou a deficiente logística
de distribuição, que encarece e prejudica a chegada de insumos às áreas

produtivas, assim como o escoamento da produção agrícola. Também
defendeu o cumprimento das metas
assumidas pelo governo em função
de prioridades definidas pela cadeia
produtiva do leite, como o fim das
importações abusivas de produtos
lácteos, que massacram míni, pequenos e médios produtores de leite.
Outros pontos que, segundo Junji,
demandarão esforços concentrados
da Capadr é a questão envolvendo a
demarcação de terras indígenas, uma
política fitossanitária eficiente para
registro e liberação de defensivos, e
a implementação do CAR – Cadastro
Ambiental Rural e outros instrumentos previstos no Código Florestal.

OUTRAS COMISSÕES

O deputado federal Junji Abe integra outras duas comissões permanentes da Casa. É membro titular da
CSPCCO – Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado e suplente da CDU – Comissão de Desenvolvimento Urbano. Ambas elegeram, em fevereiro
(26/02/14), os parlamentares que
comandarão os colegiados.
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Destaque

Junji é o 11º mais produtivo do Estado
Reportagem da Folha de S.Paulo destaca o deputado federal
como o 11º em produtividade legislativa entre os
70 parlamentares paulistas no Congresso Nacional
Reportagem especial do jornal
Folha de S. Paulo sobre as eleições
2014, publicada em outubro último
(03/10/14), destaca o deputado federal Junji Abe entre os 15 mais produtivos do Estado. Ele ocupa a 11ª posição
entre os 70 parlamentares paulistas
em atuação na Câmara Federal.
O levantamento consta do Atlas Político, site de iniciativa de doutorandos
de Harvard que avalia os parlamentares com base em cinco critérios. O
conceito de produtividade legislativa,
catalogado entre 0 e 1, considera projetos de lei e emendas constitucionais
apresentadas pelo deputado. Quanto
mais próximo de 1, maior o número de
proposições. Junji é pontuado com o
índice 0,61, que o coloca em 11º lugar
no ranking do Estado.
Desde que iniciou sua atuação na
Câmara dos Deputados, em fevereiro
de 2011, Junji apresentou 47 proposições 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 aperfeiço-

ar mecanismos para promover maior
inclusão social, entre outras.
Quase a totalidade das propostas
do deputado resulta de sugestões da
própria sociedade, principalmente, de
contribuições vindas de internautas
com quem Junji mantém constante
interação por meio das redes sociais.

DEU NA REVISTA VEJA:

ELEITO O 13º
MELHOR DO BRASIL
No final de 2013, a atuação de Junji
na Câmara Federal já havia sido destacada no “ranking do progresso”, divulgado
pela Revista Veja. Com uma nota de 7,6,
o congressista foi eleito o 13ª mais atuante entre os 513 deputados federais do
Brasil e o 3º melhor entre os 70 representantes do Estado de São Paulo.
O desempenho de Junji nos nove
eixos considerados fundamentais para
que o Brasil alcance o progresso, da
diminuição da carga tributária ao aprimoramento das relações trabalhistas,
apresenta uma distância inferior a três
pontos em relação ao parlamentar campeão, pontuado com nota 10, o também
pessedista Onofre Santo Agostini (SC).
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Igualdade

Bancada do PSD cobra atenção
Junji e outros parlamentares do partido pedem intervenção do
ministro Berzoini para democratizar acesso dos pessedistas aos
ministérios, na batalha em busca de benefícios para comunidade
Em apresentação da bancada do deixamos claro que não queremos
PSD – Partido Social Democrático na cargos. Estamos aqui para pedir trataCâmara Federal ao novo ministro da mento justo, digno, em condições de
Secretaria de Relações Institucionais, igualdade”, sintetizou Junji.
Ricardo Berzoini, o deputado federal
Mostrando-se receptivo às consiJunji Abe foi categórico em cobrar derações dos integrantes da bancada
maior atenção do governo. “Não que- pessedista, o ministro comprometeuremos privilégios e sim igualdade”, se a avaliar cada caso para checar a
resumiu ele, apoiado pelos demais existência de eventuais problemas.
parlamentares presentes, sob a lide- Berzoini também garantiu que se
rança de Moreira Mendes (RO) que desdobrará para melhorar o acesso e
comanda a legenda
a comunicação enna Casa.
tre os parlamentaJunji foi categórico em
Junji destacou
res e os ministérios.
cobrar
maior
atenção
do
que o PSD é indeSensível à arpendente e susten- governo. “Não queremos gumentação
dos
ta o compromisso
pessedistas, o miprivilégios e sim
de auxiliar na governistro designou o
igualdade”
nabilidade do País.
secretário-executi“Isto significa apoiar
vo Luiz Azevedo, o
o governo nas ações que julgar po- Luizinho, e o subchefe de Assuntos
sitivas para a população, mas não se Federativos, Gilmar Dominicci – preprivar de atacar aquilo que contrariar sentes ao encontro –, para prestar asos interesses sociais”, ponderou, na sistência aos deputados, propiciando
audiência em abril (09/04/14).
informações sobre o andamento das
O fato de o PSD não contar com emendas, assim como contatos com
representantes nos ministérios, mui- os ministérios. Berzoini evidenciou
tas vezes, prejudica a liberação de que a missão da sua pasta será desbuprogramas e emendas parlamenta- rocratizar o relacionamento entre os
res, acolhidas no OGU – Orçamento congressistas e as autoridades do goGeral da União. “Desde o princípio, verno, promovendo o diálogo direto.
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PEC da Isonomia

Junji critica demora na aprovação
Novembro termina sem que a PEC 170 entre em votação no
Plenário da Câmara, apesar dos sucessivos apelos do deputado
para fazer justiça aos servidores aposentados por invalidez
Apesar das incontáveis gestões
junto à Mesa Diretora da Câmara
e dos sucessivos apelos aos parlamentares, o deputado federal Junji
Abe (PSD-SP) viu o mês de novembro/2014 terminar sem a reivindicada votação da PEC – Proposta de
Emenda à Constituição 170/2012,
pronta para a pauta do Plenário
desde maio último.
A PEC 170, conhecida como PEC
da Isonomia, visa garantir proventos integrais aos servidores públicos
aposentados por invalidez permanente, independentemente do fator
que os incapacitou para o trabalho.
Atualmente, a Constituição (art. 40)
prevê a aposentadoria por invalidez
com proventos integrais apenas nos
casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave
prevista em lei, como hanseníase,
paralisia irreversível e mal de Parkinson. Se o servidor sofrer um acidente
fora do trabalho e ficar inválido, por
exemplo, pode ser aposentado, mas
receberá proventos proporcionais ao
seu tempo de contribuição.
“Muitos aposentados por invalidez estão à míngua, sem dinheiro
para comprar remédios. Outros fa-

leceram e há os que estão à beira
da morte, sem que este Parlamento
cumpra o dever que lhe cabe de restituir a justiça”. O deputado permanece
atento aos desdobramentos das decisões em Plenário e anunciou que não
desistirá da meta de ter a PEC 170 votada e aprovada, em dois turnos, até
o final do ano.

PROPOSTA-SURPRESA

Junji anunciou que defenderá o
texto aprovado na Comissão Especial encarregada de analisar a PEC
170/2012, repudiando a “propostasurpresa, que desabou na Casa no início de novembro (12/11/2014) e anula o eixo central da PEC 170: garantir
proventos integrais aos servidores
públicos aposentados por invalidez
permanente, independentemente do
fator que os incapacitou para o trabalho”, justificou.
Segundo Junji, a proposta do
governo, apresentada como PEC
434/2014, de autoria de outros parlamentares, traz modificações que,
ao invés de assegurar proventos integrais a todos os aposentados por invalidez permanente, pode retirar este
benefício daqueles que já o recebem.
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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
Pelo terceiro ano consecutivo,
o deputado federal Junji Abe tenta
apressar a votação, em plenário, da
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 555/2006. Ele apresentou à
Mesa Diretora da Câmara o requerimento de inclusão da proposta na
pauta da Ordem do Dia. Com a medida, já adotada em 2012 e 2013, o
parlamentar insiste na necessidade
de acelerar a análise da proposição,
que elimina a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados e pensionistas.
Segundo Junji, a PEC 555/2006
acaba com a contribuição previdenciária de 11% sobre a parcela
do benefício (aposentadorias ou
pensões) de inativos, que excede
o teto do INSS – Instituto Nacional
de Seguro Social de R$ 4,390,24
(em 2014). Pela proposta, a diminuição do valor seria de 20% a
cada ano, a partir dos 61 anos, e
deixaria de ser cobrada depois dos
65. Ainda não há acordo para avalizar o texto em Plenário. O texto
foi aprovado, na forma de substitutivo, pela comissão especial encarregada de analisar a matéria.

A regra vale para todos os aposentados e pensionistas do serviço
público, em todos os níveis de governo. Os servidores aposentados
por invalidez permanente ficam
isentos da cobrança. “É um absurdo aplicar descontos, porque
na velhice ou aposentadoria por
doença é quando o ser humano
mais precisa de dinheiro para bancar médicos e remédios”, apontou
Junji, ao engrossar o coro pela reparação de uma injustiça cometida contra os servidores inativos: “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 para colocar o tema em
pauta na Câmara atende ao apelo
de entidades representativas dos
funcionários inativos. A proposta
está pronta para apreciação. A matéria terá de ser aprovada por, no
mínimo, 308 deputados (três quintos do total de 513) em dois turnos
no Plenário da Câmara. Recebendo
aval da Casa, a matéria segue para
apreciação do Senado, também em
dois turnos de votação.
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Recuperação de Vencimentos

Junji cobra correção dos benefícios
Deputado pede à Mesa Diretora inclusão na Ordem do Dia do
projeto que visa recuperar número de salários mínimos a que o
aposentado tinha direito no momento da concessão do benefício
Para acelerar a votação, em Plenário, do projeto de Lei 4434/2008,
o deputado federal Junji Abe apresentou à Mesa Diretora da Câmara
o requerimento de inclusão da proposta na Ordem do Dia. Com a medida, o parlamentar pretende apressar a análise da proposição, que
estabelece um índice de correção
previdenciária para assegurar o reajuste dos benefícios de acordo com
o aumento do valor mínimo pago
pelo Regime Geral da Previdência
Social. “Em outras palavras, a iniciativa visa recuperar o número de salários mínimos a que o aposentado
tinha direito no momento da concessão do benefício”, simplificou.
Segundo Junji, como o valor
mínimo é igual ao salário mínimo,
o projeto cria uma regra para viabilizar um reajuste próximo ao do
salário mínimo. Ao mesmo tempo,
restabelece o número de salários
mínimos pagos na época da concessão do benefício. Ou seja, “elimina o
cálculo perverso que só serve para
empobrecer” o aposentado.
A aprovação do projeto anula
uma das grandes distorções do sistema previdenciário: a transforma-

ção da aposentadoria em punição. “A
pessoa trabalha a vida inteira, honra
suas contribuições com a Previdência Social e, por fim, se aposenta
com benefício equivalente a cinco
salários mínimos. Com o passar dos
meses, vai vendo o valor recebido
representar cada vez menos salários
mínimos”, exemplificou Junji e arrematou: “Não tarda para perceber que
o sonho da tranquila aposentadoria
virou um pesadelo”.
De acordo com o deputado, o
projeto traz uma regra de transição
de cinco anos até que a proporção entre benefício e valor mínimo
seja totalmente resgatada. “É uma
medida necessária para viabilizar a
operação no caixa capenga da Previdência Social”, afirmou.
“Este projeto é de extrema importância para milhões de brasileiros, capaz de assegurar uma
velhice digna e com qualidade
de vida, além de reduzir as demandas por assistência social
nos municípios”, qualificou Junji.
Indignado com a morosidade no
trâmite da proposta, ele diz que a
matéria está pronta para ser votada há mais de quatro anos.
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Brasil-Japão

Gratidão marca despedida do embaixador
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Junji destaca ‘atuação
irretocável’ de Akira Miwa, representante máximo do governo japonês no
País, que deixa sua função diplomática ‘com a certeza de missão cumprida’
Um emocionante discurso do de- vanguardista do agronegócio braputado federal Junji Abe na tribuna sileiro no contexto mundial se deve
da Câmara, em fevereiro (06/02/14), ao Japão que, na década de 70,
selou a despedida do embaixador proporcionou recursos financeiros
do Japão no Brasil, Akira Miwa, que e tecnologia “inimagináveis” para o
deixa sua função diplomática “com desenvolvimento do cerrado brasia certeza de missão cumprida”. leiro e a autossuficiência na produPresidente do Grupo Parlamentar ção de maçãs no Estado de Santa
Brasil-Japão, o congressista desta- Catarina. Ele também lembrou dos
cou a “atuação irretocável” do re- megafinanciamentos para a despresentante máximo do governo poluição do Rio Tietê e da Baía da
japonês no País, “como hábil interlo- Guanabara, assim como o impulso à
cutor, conciliador
produção siderúre incentivador da
gica na Usiminas.
Nada seria possível,
relação bilateral,
O agradecimennuma demonstra- se não existisse o esteio to também deu a
ção inequívoca de
tônica do discursecular da amizade
dedicação e amor
so de Akira Miwa,
entre os dois países
à comunidade nidurante cerimôpo-brasileira”.
nia, na noite an“Ao lado da esposa, a embaixa- terior (05/02), na residência oficial
triz Konomi Miwa, o embaixador do casal. O embaixador externou
desempenhou papel fundamental o “imenso sentimento de gratidão
no fortalecimento da irmandade ao governo brasileiro e à populaque reina entre brasileiros e japone- ção que me proporcionaram uma
ses”, disse. O presidente do Grupo oportunidade riquíssima no trabaParlamentar Brasil-Japão também lho diurno, visando o fortalecimenrememorou o histórico de coopera- to da relação bilateral Brasil-Japão”.
ção que embasa o próspero relacio- E completou: “Nada seria possível,
namento entre os dois países.
se não existisse o esteio secular da
Junji pontuou que a posição amizade entre os dois países”.
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Brasil - Japão

Junji recebe visita do novo embaixador
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, deputado
recepciona Kunio Umeda, sucessor de Akira Miwa como
representante máximo do governo japonês no País
O deputado federal Junji Abe
recebeu em seu gabinete, em abril
(02/04/2014), a ilustre visita do
novo embaixador do Japão no Brasil, Kunio Umeda, sucessor de Akira
Miwa que deixou a função diplomática em fevereiro último. “É uma
enorme honra recepcioná-lo aqui
no Congresso. Reafirmo que estou
permanentemente à disposição”,
manifestou-se o parlamentar ao dar
as boas-vindas ao titular da Embaixada nipônica no País.
O representante máximo do governo japonês no País contou que
Junji foi o primeiro parlamentar
nikkei que visitou, desde sua chegada ao Brasil. “Fiz questão de me
apresentar ao presidente do reconhecido Grupo Parlamentar BrasilJapão”, disse Umeda, referindo-se
ao cargo exercido pelo deputado.
Ele falou num misto de português
e espanhol, o chamado ‘portunhol’.
O embaixador informou que vem se
esforçando para melhorar a comunicação em Língua Portuguesa. O
anfitrião comentou que é possível
entendê-lo perfeitamente.
Antes de seguir com o deputado para um breve circuito pelo

Congresso, Umeda afirmou que
o Japão já conseguiu superar as
tragédias sofridas e finalizar sua
reconstrução. De acordo com o
embaixador o País do Sol Nascente estaria em condições de
retomar parcerias mais ousadas
com o Brasil. A notícia foi comemorada por Junji que enumerou
os grandes destaques da relação
bilateral, com investimentos que
permitiram o desenvolvimento
do cerrado brasileiro, a autossuficiência na produção de maçãs no
Estado de Santa Catarina, a despoluição do Rio Tietê e da Baía da
Guanabara, assim como o impulso à produção siderúrgica na Usiminas, entre outros.
.Ainda na conversa com o embaixador, Junji fez questão de frisar
a importância da comunidade nipo-brasileira no desenvolvimento
da Nação. “Apesar de estarmos na
3ª, 4ª, 5ª geração de descendentes,
muitos se esmeram para preservar
tradições, além de difundir a cultura e outros valores. O senhor terá
oportunidade de constatar em inúmeros eventos promovidos pelos
nikkeis no Brasil inteiro”.
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Registro de estrangeiro

Ato público marca apoio ao projeto de Junji
Milhares de imigrantes participam de evento da UGT em
defesa da urgência na aprovação da proposta do deputado
que amplia prazo para registro provisório
O Feirão do Brás, em São Paulo,
ficou pequeno para acomodar a
multidão interessada em manifestar
apoio ao projeto de Lei (6300/2013),
do deputado federal Junji Abe, que
amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no Brasil, o prazo destinado a requerer registro provisório.
Promovido pela UGT – União Geral
dos Trabalhadores, em defesa de
urgência na aprovação da proposta,
o ato público reuniu mais de 2 mil
pessoas. Na maioria, imigrantes em
condições irregulares no País.
“Sabemos o quanto os imigrantes em situação ilegal tornam-se
vítimas de incontáveis abusos e de
uma série de condutas criminosas
praticadas por agenciadores, traficantes de drogas, chantagistas,
marginais de todo tipo, além de
maus empregadores que, inescrupulosamente, os exploram, submetendo-os ao trabalho escravo”,
discursou Junji no evento realizado em maio (03/05/14), explicando os motivos que o levaram a elaborar o projeto.
Apresentado em setembro de
2013 (09/09), o projeto recebeu
o aval da Credn – Comissão de

Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara e aguarda manifestação da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, onde já tem parecer favorável. Conseguindo o sinal verde,
a proposta é aprovada sem necessidade de votação no Plenário da
Casa e segue para o Senado.
A legislação proposta atualiza
a Lei nª 11.961, de 2 de julho de
2009, que expirou em janeiro de
2010. A iniciativa do parlamentar
contempla os migrantes residentes no Brasil até 30 de junho último, mas ainda em situação migratória irregular. Se aprovada, a nova
lei concederá 180 dias para a requisição de residência provisória.
Em nome da UGT, o presidente
do Instituto de Culturas e Justiça
da América Latina e do Caribe,
René Cesar Barrientos, fez um inflamado discurso em castelhano.
Ele destacou que a entidade está
à disposição para comparecer à
Câmara dos Deputados, representada de líderes e imigrantes, a fim
de solicitar apoio aos deputados
federais e senadores para a rápida
tramitação do projeto.
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Mogi das Cruzes

Junji consegue obras para Ribeirão Ipiranga
Após intervenção do deputado, governo federal aprova convênio
para implantação de coletor-tronco destinado a conduzir carga de
esgotos para tratamento, em Mogi das Cruzes
O projeto para implantação de
sistema de coleta e transporte de esgotamento sanitário no Ribeirão Ipiranga e Bairro Parque Morumbi, em
Mogi das Cruzes, foi aprovado pela
Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental, vinculada ao Ministério
das Cidades. O deputado federal Junji Abe foi o grande intermediador do
Município junto ao governo federal
para liberação das obras destinadas
a viabilizar o tratamento da volumosa
carga de esgotos domésticos despejada nos mananciais.
“Essa é uma conquista muito
importante. Mogi das Cruzes precisa de investimentos em coleta e
tratamento de esgoto para dar fim
ao principal foco de poluição das
águas, também fator de alto risco
à saúde pública agravado pelas enchentes, que é o despejo de detritos
in natura nos cursos d’água. Tratamse de obras que trarão gigantescos
ganhos sociais e ambientais”, avaliou Junji, lembrando que o Tietê, o
maior rio paulista, é o destino natural do Ribeirão Ipiranga e de outros
mananciais que cortam a Cidade.
Caberá à Caixa Econômica Federal adotar providências para iniciar,

de imediato, a recepção e análise
dos planos de trabalho e documentos técnicos, institucionais e jurídicos das intervenções para, posteriormente, realizar a contratação
da obra. Paralelamente, a Prefeitura deverá enviar um estudo para
construção de estação elevatória,
a fim de que os trâmites evoluam
com normalidade.
O estudo é necessário para
apontar a intervenção a ser feita na região do Parque Morumbi,
onde serão instalados 522,5 metros de coletores-troncos; 3,861
mil metros de redes coletoras e
mais 216 ligações prediais ao sistema de esgotamento sanitário. O
projeto também prevê a implantação de coletor-tronco, com extensão de 3,7 quilômetros, no Ribeirão Ipiranga. As obras beneficiarão
mais de 65 mil pessoas.
Todas as intervenções, incluindo a implantação do coletor-tronco, as redes coletoras, a aquisição
de terreno para construção de
estação elevatória, custarão R$
7.665.779,91. Este valor será empenhado mediante escolha da empresa por meio de carta-convite.
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Assistência Médica

A pedido de Junji, governo autoriza mais R$ 2 milhões
Acolhendo emendas do deputado ao Orçamento 2014, União
empenha mais uma parcela dos recursos para beneficiar
Itaquaquecetuba e Suzano, no Alto Tietê
O governo federal autorizou o
empenho de mais R$ 2 milhões em
benefício da saúde, em Itaquaquecetuba e Suzano, no Alto Tietê. A medida resulta de emendas do deputado
federal Junji Abe ao Orçamento da
União deste ano. O parlamentar conseguiu inserir na receita orçamentária
de 2014 um total de R$ 7,35 milhões
destinados a investimentos em saúde
de 16 cidades paulistas. Até agora, já
houve sinal verde do Palácio do Planalto para contemplar três delas.
Mogi das Cruzes, também no Alto
Tietê, foi a primeira a ter autorizados
os recursos decorrentes de emendas
de Junji. Ao todo, a Cidade receberá
R$ 3 milhões destinados à aquisição
de equipamentos, reforma de UBS –
Unidade Básica de Saúde e construção de novas instalações para a oferta
de atendimento especializado.
Itaquaquecetuba e Suzano receberão R$ 1 milhão cada uma para
aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento de unidades
de saúde. “As emendas foram elaboradas com base em ações prioritárias
indicadas autoridades e lideranças
locais”, observou Junji, ao esclarecer
que as prefeituras definirão o que irão

adquirir para melhorar a assistência
ao paciente da saúde pública.

OUTROS RECURSOS

Para completar os R$ 7,35 milhões injetados no setor de saúde,
por meio de emendas do deputado federal Junji Abe ao Orçamento
2014, o governo federal ainda precisa autorizar os recursos cobrados
para 13 cidades: Arujá, Ferraz de
Vasconcelos, Poá, Jacareí, Bananal,
Caçapava, Campos do Jordão, Lavrinhas, Potim, São Sebastião, Macedônia, Tupã e São Bento do Sapucaí.
Os valores para cada projeto variam
entre R$ 150 mil e R$ 200 mil.
Ao todo, Junji elaborou e teve
acolhidas 45 emendas ao Orçamento 2014, que totalizam aproximadamente R$ 15 milhões. Do total, houve
o empenho de R$ 8,46 milhões para
áreas como a saúde – que concentra
a maior parcela solicitada pelo deputado e teve atendimento parcial
–, infraestrutura urbana, desenvolvimento do agronegócio, segurança, esportes e turismo. O deputado
cobra os empenhos para a educação
e o restante das verbas solicitadas
para os demais setores.
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Junji garante R$ 3 milhões para melhorias
União acolhe emendas do deputado ao Orçamento 2014,
beneficiando a Cidade com recursos para construção de novas
instalações, reforma de unidades e equipamentos
Somente em 2014, o deputado
federal Junji Abe garantiu, por meio
de emendas parlamentares ao Orçamento da União, a destinação de R$
3 milhões para o sistema de Saúde
de Mogi das Cruzes, beneficiando a
Cidade com equipamentos, reforma
de UBS – Unidade Básica de Saúde e
construção de novas instalações para
atendimento especializado.
Do total, R$ 1,150 milhão foram
destinados à construção do Caps-AD
III 24 horas – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas. A
liberação da verba permite erguer
o prédio, orçado em R$ 1 milhão, e
adquirir parte dos equipamentos, no
valor de R$ 150 mil. A Prefeitura instalará a unidade na Avenida João XXIII,
no bairro do Socorro.
Por conta do trabalho de Junji,
Mogi começa a completar o ciclo de
atendimento ao dependente químico, já que a Cidade foi contemplada
com a clínica para tratamento de dependentes químicos, instalada pelo
governo do Estado no Hospital Dr.
Arnaldo Pezzuti Cavalcante.
“A implantação do Caps-AD 24
horas é essencial para o atendimento

completo ao dependente de álcool ou
drogas. Esta verba, inclusa no Orçamento da União e já empenhada, tem
o parecer favorável do Ministério da
Saúde para o repasse da primeira parcela referente à obra”, explicou Junji.
Outra emenda de Junji garantiu
R$ 1 milhão para a construção do CEO
III – Centro de Especialidades Odontológicas. O repasse depende do parecer favorável do Ministério da Saúde. “Temos pressionado para acelerar
a liberação”, informou.
O Pró-Criança também é contemplado. Criada no governo do
deputado enquanto era prefeito, a
clínica especializada em assistência
médica infantil receberá equipamentos. Com o valor de R$ 350 mil,
serão adquiridos aparelho de raio X,
aspirador de secreções elétrico móvel, oxímetro de pulso, cadeira de
rodas, camas e poltronas hospitalares, entre outros itens.
As emendas de Junji para a saúde de Mogi em 2014 contemplam
também o valor de R$ 500 mil para
reforma da UBS Jardim Universo, no
Distrito de Braz Cubas, e aquisição de
equipamentos para este local.
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Caçapava

Junji entrega quatro veículos à Saúde
Carros adquiridos pela Prefeitura com repasse de R$ 200 mil,
proveniente de emenda do deputado ao Orçamento da União,
serão utilizados no Programa Saúde da Família
A Prefeitura Municipal de Caçapava, no Vale do Paraíba, recebeu o deputado federal Junji Abe,
em fevereiro (21/02/14), para a
entrega oficial de quatro veículos, adquiridos com a verba de R$
200 mil, proveniente de emenda
do parlamentar ao Orçamento da
União e repassada ao Município
pelo Ministério da Saúde. Os carros serão utilizados nos deslocamentos das equipes do Programa
Saúde da Família.
“Quando um governante se
elege, ele se torna suprapartidário, passando a defender sua
população como seu legítimo
partido. Eu me espelho no Junji
como político sério, trabalhador
e competente”, afirmou o prefeito Henrique Rinco (PSDB), que
pediu a elaboração da emenda
em favor da Cidade quando ainda era vereador.
A aquisição dos veículos para
equipes do Saúde da Família ajudará a melhorar o atendimento
prestado aos pacientes da rede
pública. “É fundamental estruturar
o bom funcionamento do programa que se pauta na medicina pre-

ventiva e vem colecionando bons
resultados”, ponderou Junji. Ele
também é autor de outras emendas parlamentares que visam beneficiar Caçapava. “Por exemplo,
conseguimos incluir no Orçamento da União de 2013 a destinação
de mais R$ 480 mil para investimentos na rede básica de saúde e
outros R$ 300 mil para melhorias
na infraestrutura urbana. Agora,
fazemos um exercício cotidiano
de cobrança pela liberação”.
A busca de verbas em benefício de Caçapava, discursou Junji,
“é um compromisso que honro
com orgulho em reconhecimento aos anseios da população que
me escolheu como seu representante”. O deputado afirmou que
gostaria que os repasses aprovados fossem liberados com maior
agilidade. “Infelizmente, a máquina administrativa é lenta. Ainda
que as emendas sejam acolhidas
no Orçamento, o governo federal alega falta de recursos para
as liberações. Aí, entra o trabalho
de formiguinha para monitorar a
formalização dos convênios e cobrar”, descreveu.
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Portadores de Doenças Raras

Junji quer mutirão para tratamento gratuito
Em evento promovido pela Abramps – Aliança Brasil de
Mucopolissacaridose, deputado mobiliza colegas pela aprovação de
projetos que preveem assistência e medicamentos na rede pública
Nada menos que 13 milhões de
brasileiros sofrem com alguma doença rara. Destes, a maciça maioria não
dispõe de recursos financeiros para
bancar os dispendiosos procedimentos médicos e remédios. A exposição
fotográfica “Eu Luto pela Vida”, promovida em fevereiro (26/02/14), no Senado, deu uma amostra do sofrimento.
Ao participar do evento, o deputado
federal Junji Abe mobilizou os colegas
para gestões junto às comissões permanentes da Câmara visando a aprovação de projetos que preveem tratamento gratuito para vítimas dessas
enfermidades na rede pública.
Membro da Frente Parlamentar de
Doenças Raras, Junji batalha pela aprovação projeto de Lei (2747/2011), de
sua autoria, que prevê a distribuição
gratuita dos medicamentos para a
portadores da MPS – Mucopolissacaridose, uma doença metabólica hereditária, e seus sintomas. A proposta
estabelece que a União padronizará a
medicação a ser utilizada, de acordo
com os protocolos clínicos aprovados
pela comunidade científica, assim
como fará constante atualização para
incorporar produtos inovadores ao

processo. A matéria ainda aguarda parecer na Comissão de Seguridade Social e Família, a primeira de três pelas
quais terá de passar.
“Se não nos unirmos num mutirão
para fazer essas propostas andarem,
os portadores de doenças raras continuarão sem assistência. O tratamento
da MPS, por exemplo, acarreta custos
que podem atingir R$ 1,5 milhão por
ano, o que não deixa outra alternativa
aos enfermos, senão recorrer ao sistema público de saúde”, apelou Junji,
dirigindo-se aos deputados Romário
(PSB-RJ) e Darcísio Perondi (PMDB
-RS), que prestigiavam a mostra.
Junji conhece bem o drama dos
portadores de mucopolissacaridoses.
O deputado é amigo de Regina Próspero, presidente da Abramps – Aliança
Brasil de Mucopolissacaridose, responsável pela coordenação da exposição.
A mostra faz parte das comemorações
pelo Dia Mundial das Doenças Raras.
“Regina é uma guerreira, destas
mulheres especiais, que tiram forças
não sei de onde para enfrentar as adversidades e ainda confortar outros
que, como ela, estão órfãos da ajuda
do poder público”, definiu Junji.
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Assistência Social

Trabalho de Junji beneficia mais oito cidades
Em atendimento ao deputado, Estado formaliza convênios para
repasses financeiros a Cunha, Jacareí, Jambeiro, Mogi das Cruzes,
Paraibuna, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos e Ubatuba
O governo estadual formalizou
convênios para o repasse de R$ 510
mil às áreas de saúde e assistência
social de oito cidades. O procedimento dá continuidade ao atendimento das emendas apresentadas
pelo deputado federal Junji Abe
em 2013. Do montante, R$ 260 mil
destinam-se à melhoria da assistência médica na rede pública. Os
R$ 250 mil restantes contemplam
entidades filantrópicas.
No Vale do Paraíba, as cidades de
Cunha, Jacareí e Jambeiro receberão
recursos para aquisição de equipamento médico-hospitalar. Na primeira, o repasse de R$ 100 mil será
direcionado à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Nossa Senhora
da Conceição, por meio da mantenedora, Associação Beneficente Nossa
Senhora da Conceição. Igual quantia
receberá a Prefeitura de Jacareí para
investir na rede básica de saúde, enquanto a administração municipal de
Jambeiro terá R$ 60 mil.
O aporte financeiro destinado à
assistência social possibilita que as
entidades comprem equipamentos
para melhorar a estrutura de atendimento. Na Grande São Paulo, será be-

neficiado o Instituto Anna de Moura
Fundação, localizado em Mogi das
Cruzes. No Litoral Norte, os recursos
seguirão para a Apae – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ubatuba. As demais atendidas ficam
no Vale do Paraíba: Lar Vicentino de
Paraibuna, Centro Promocional Comunitário de São Bento do Sapucaí e
a Apae de São José dos Campos. Cada
instituição receberá R$ 50 mil.
As indicações feitas pelo parlamentar ao Estado, em 2013, superam
R$ 4,5 milhões. Também contemplam
as áreas de cultura, esportes e turismo. Para o orçamento estadual de
2014, Junji apresentou emendas que
somam quase R$ 5 milhões. O repasse
dos recursos já teve início, com a celebração dos convênios destinados a
eventos culturais e turísticos.
O deputado também é autor
de emendas parlamentares direcionadas ao Orçamento da União
de 2014 que totalizam aproximadamente R$ 15 milhões. A maioria
destina-se à saúde, além de viabilizar investimentos em segurança,
educação, infraestrutura, esportes,
turismo e agronegócio em dezenas
de cidades.
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Esclerose Múltipla

Junji quer condições adequadas de tratamento
Em indicação dirigida ao ministro da Saúde, Arthur Chioro,
deputado pede que seja atualizada regulamentação sobre o
atendimento a portadores da doença na rede pública
Uma indicação de autoria do deputado federal Junji Abe ao ministro
da Saúde, Arthur Chioro, pretende
garantir condições adequadas para o
tratamento dos portadores de esclerose múltipla na rede pública. Com a
iniciativa, ele pretende reforçar a petição pública que circula na internet.
Assim como no abaixo-assinado, o
parlamentar cobra a revisão da regulamentação sobre a atenção a pessoas com a enfermidade no âmbito do
SUS – Sistema Único de Saúde.
Em linhas gerais, Junji pede
modificações na portaria (493, de
23/09/2010) do Ministério da Saúde,
que trata do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a esclerose
múltipla. Apesar de reconhecer que
a medida representou avanço no nível de atenção dispensada aos portadores da doença autoimune, que
acomete o sistema nervoso central, o
deputado aponta que “os constantes
avanços científicos e tecnológicos no
campo da medicina justificam a reivindicada atualização”.
Na indicação, Junji pede que a
portaria passe a comportar quatro
itens. O primeiro é a inclusão do

atendimento integral multidisciplinar no protocolo clínico. Em seguida, ele propõe revisão periódica, a
cada dois anos, do protocolo clínico e das recomendações terapêuticas. O treinamento oferecido aos
profissionais que atuam na rede
de atenção básica à saúde do SUS,
visando o aumento do diagnóstico
precoce da esclerose múltipla, figura como o terceiro ponto.
Para concluir, o deputado reivindica a inclusão imediata nas recomendações terapêuticas, sob critério médico (de neurologista especialista em
esclerose múltipla), de novos fármacos já registrados pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
para fornecimento aos pacientes da
rede pública de saúde.
Segundo Junji, “as medidas sugeridas têm o potencial de melhorar a qualidade de vida de pessoas
que enfrentam patologia debilitante, cuja taxa de prevalência no Brasil
é estimada em aproximadamente
15 casos por cada 100 mil habitantes”. Ele conta com a sensibilidade
do ministro para que as sugestões
sejam incorporadas.
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Mamografia

Junji quer revisão de normas
que restringem exame
Em indicação ao ministro da Saúde, Arthur Chioro, deputado cobra
adequação de portarias que prejudicam acesso ao diagnóstico de
câncer de mama, assim como retardam o tratamento
Uma indicação de autoria do deputado federal Junji Abe ao ministro da
Saúde, Arthur Chioro, pretende forçar
a revisão de portarias do ministério
que reduzem o acesso das mulheres à
mamografia e retardam o prazo para
o início do tratamento de neoplasias
malignas, além de transferirem para
municípios despesas com exames e
de serem conflitantes com a legislação
vigente. “São normas que tornam impraticáveis a prevenção do câncer de
mama, o tipo que mais mata a população feminina no Brasil, e não podem
continuar em vigor”, alertou.
A iniciativa de Junji evidencia a
dificuldade de interpretar as diretrizes da Portaria 1.253, de 12/11/2013,
em conformidade com a Lei 11.664,
de 29/04/2008. “Alerta ainda para o
risco de que essa determinação resulte, na prática, em redução do acesso
das mulheres à mamografia. Este seria um grave retrocesso, uma vez que
este exame é crucial para identificar o
câncer de mama”, observou.
A norma permite a interpretação
de que seja restrito o acesso de mu-

lheres, a partir dos 40 anos de idade,
à mamografia bilateral. “De cara, o entendimento contraria a lei que lhes assegura o direito de fazer o exame”. Outro ponto destacado no documento é
a redução dos repasses da União para
custeio dos procedimentos, transferindo os ônus para os municípios. Não
bastasse, a portaria acende a polêmica
em torno da realização de mamografias unilaterais, destituídas de valor
clínico. Tal situação já desencadeou
uma saraivada de críticas de entidades
representativas da classe médica.
A outra portaria (876, de 16/05/
2013) conflita com a Lei 12.732, de
22/11/2012, porque define que o início
do tratamento de neoplasias malignas
deve ocorrer dentro de até 60 dias (ou
em prazo menor) contados da consulta
e não do diagnóstico, como manda a
legislação. “Pode parecer detalhe, mas
não é. Enquanto espera a data agendada com o médico que, em geral,
demora, a paciente tem em seu organismo um câncer crescente que já deveria estar sendo combatido desde sua
identificação no exame”, criticou Junji.
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Inibidores de Apetite

Junji tem pressa para salvar vidas
Ao criticar a Anvisa por usar artimanhas para burlar a legislação
que suspende a proibição do adequado tratamento aos obesos,
deputado cobra agilidade visando solução definitiva do problema
Uma das principais batalhas do
deputado federal Junji Abe no Congresso envolve a solução definitiva
para o drama vivido por obesos e
pessoas com disfunções metabólicas que precisam dos inibidores de
apetite para sobreviver. “Conseguimos aprovar projeto que suspende
a proibição da venda destes medicamentos. Porém, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
criou uma série de empecilhos para
o retorno dos produtos. Resultado:
os pacientes continuam morrendo ou
à mercê do mercado negro”, relatou,
ao defender a aprovação da proposta
(PL 2431/2011), que prevê a produção, comercialização e consumo, sob
prescrição médica, dos anorexígenos.
Segundo Junji, há três anos, a Anvisa resolveu banir, por resolução, os
inibidores de apetite, sem oferecer
alternativas para tratamento de desequilíbrios metabólicos. Em menos
de um ano (dezembro/2011 a setembro/2012), a incidência de obesos subiu de 2,4% (por cento) para 4% (por
cento). A pesquisa é da Associação
Brasileira de Nutrologia.
A solução definitiva está aqui, nes-

ta Casa, frisou Junji. “Tudo o que precisamos fazer é derrubar, em Plenário,
o requerimento (261/2013) esdrúxulo,
do deputado Dr. Rosinha (PT-PR), que
inacreditavelmente é médico e que
impediu a apreciação conclusiva, pelas comissões permanentes, do projeto de Lei”. A proposta prevê a produção, comercialização e consumo, sob
prescrição médica, dos anorexígenos.
A proposição recebera aval dos
órgãos técnicos designados para proferirem parecer. “Contudo, acabou
bloqueada pela vontade de um parlamentar. Ao que tudo indica, alguém
escolhido pelo governo para manter a
fatura da saúde pública livre dos custos gerados pela oferta obrigatória
dos inibidores de apetite aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”.
Se o requerimento que bloqueia
o PL 2431/2011 for mantido, advertiu
Junji, a proposta terá de ser apreciada
em Plenário. Ou seja, “entrará na fila
da pauta e correrá sérios riscos de ser
boicotada, a bel prazer do próprio governo e seu rolo compressor”. Ele vem
pregando a derrubada do empecilho
para o tratamento de pessoas com
disfunções metabólicas.
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Enfermagem

Junji pede aprovação de jornada de 30 horas
Em requerimento à Mesa Diretora, deputado pede inclusão na
Ordem do Dia do projeto que fixa a jornada de trabalho em 30 horas
semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
Para acelerar a votação, em Plenário, do projeto de Lei 2295/2000,
o deputado federal Junji Abe apresentou à Mesa Diretora da Câmara requerimento de inclusão da
proposta na pauta da Ordem do
Dia. Com a medida, o parlamentar pretende apressar a análise da
proposição. Ele defendeu máxima
urgência na entrada em vigor de
legislação que fixa a jornada de
trabalho em seis horas diárias e 30
horas semanais para profissionais
de Enfermagem.
“Estabelecer a jornada de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
não é privilégio. É uma necessidade para assegurar assistência segura, com melhores resultados aos
pacientes, e com menor desgaste
físico e emocional para os profissionais”, argumentou Junji.
O deputado lembrou que a OIT
– Organização Internacional do
Trabalho e a OMS – Organização
Mundial da Saúde, assim como as
conferências de saúde realizadas no
Brasil, recomendam 30 horas semanais como a jornada mais adequada
para profissionais de saúde. “Não

faz sentido a demora para o Plenário votar esse projeto de extrema
importância para quem trabalha
neste setor primordial e para quem
necessita dos seus serviços”.
Segundo Junji, o projeto está
pronto para entrar em pauta desde outubro de 2009. “Está prestes a
completar cinco anos de espera na
fila”, concluiu. Ele assinalou que “já
passa da hora de o Congresso fazer justiça com os profissionais de
Enfermagem”, considerando que já
votou propostas para regulamentar
a jornada semanal de trabalho dos
médicos (20 horas), fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais (30 horas), técnicos em radiologia (24 horas) e assistentes sociais (30 horas).
“São pessoas que atuam desde o
nascimento até a morte do ser humano. Convivem diariamente com a dor,
o sofrimento e a doença. Trabalham
em turnos ininterruptos, nas 24 horas,
todos os dias, independentemente de
ser domingo ou feriado. Daí, a urgência da regulamentação da jornada”,
pontuou Junji, atendendo pedido de
entidades ligadas à categoria no Estado de São Paulo, onde estão mais de
350 mil trabalhadores do setor.
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Mogi das Cruzes

Junji obtém R$ 1,702 milhão para saúde
Acolhendo emendas de Junji, União autoriza R$ 1,702 milhão
para investimentos no Única do Distrito de Jundiapeba e outras
unidades de saúde, além de construção e reforma de postos
Emendas do deputado federal
Junji Abe ao Orçamento da União de
2013 garantiram a liberação R$ 1,702
milhão para investimentos na saúde
de Mogi das Cruzes. Os recursos destinam-se ao desenvolvimento de cinco projetos. “Já foram empenhados
pelo Ministério da Saúde e a entrada
das verbas nos cofres municipais depende de procedimentos administrativos a serem formalizados entre o
Município e a União”, pontuou o parlamentar.
A apresentação de emendas por
Junji atendeu aos pedidos apresentados pelo prefeito Marco Bertaiolli
(PSD). Os recursos visam à compra de
equipamentos para o Única do Distrito de 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.
Autor de emendas ao Orçamento
da União para contemplar outros setores de Mogi das Cruzes, Junji já conseguiu autorização para beneficiar a
área esportiva e de lazer, com o repasse de R$ 710 mil para implantação de

infraestrutura esportiva na Praça da
Liberdade, localizada no Distrito de
Jundiapeba. Outros R$ 90 mil correspondem à liberação concedida pelo
governo estadual para a realização de
três eventos esportivos na Cidade.
Do programa de apoio à Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano no Estado, Junji já havia conseguido R$ 1,2 milhão para Mogi
das Cruzes, por meio da acolhida
de emendas dele ao Orçamento da
União. Do total, R$ 600 mil serão
destinados pela Prefeitura à execução do projeto básico do corredor
de ônibus municipal do trecho Nordeste da Cidade. A outra metade
será utilizada na aquisição e instalação de 110 abrigos de ônibus.
Junji ainda espera o aval do Palácio do Planalto para a liberação
de recursos referentes a uma série
de outras emendas dele ao Orçamento da União. As verbas destinam-se a melhorias em diversos
setores, como educação, regularização fundiária e infraestrutura urbana de Mogi. “Fazemos o pedido
e insistimos no atendimento, cobrando todo dia”, detalhou.
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Junji cobra R$ 7,35 milhões da União
Emendas do deputado, incorporadas ao Orçamento 2014 do
governo federal, mas ainda não repassadas integralmente,
visam melhorias no sistema público de saúde de 16 municípios
Emendas do deputado federal Junji Abe ao Orçamento da União 2014
visam melhorar o sistema público de
saúde em 16 municípios. Ao todo,
representam uma injeção de R$ 7,35
milhões no setor. O aporte financeiro permitirá a ampliação, reforma ou
construção de unidades de saúde, aquisição de equipamentos médico-hospitalares e outros investimentos na rede
básica. Ele assinalou 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”.
Um avanço “mais significativo”
na qualidade dos serviços de saúde
pública depende de “medidas prioritárias e simultâneas”, como apontou
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 crédito específicas para
Santas Casas e outras entidades vinculadas à saúde.
As emendas de Junji beneficiam os municípios de Mogi das
Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano,

Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá,
Jacareí, Bananal, Caçapava, Campos do Jordão, Lavrinhas, Potim,
São Sebastião, Macedônia, Tupã e
São Bento do Sapucaí.
Os valores para cada projeto variam de R$ 2,5 milhões a R$ 150 mil.
O maior aporte financeiro está direcionado ao município de Mogi das
Cruzes, com R$ 3 milhões, para o desenvolvimento de sete empreendimentos, que envolvem construção de
duas unidades, ampliação de outra e
quatro conjuntos de equipamentos
de saúde. Na sequência, estão Itaquaquecetuba e Suzano, com R$ 1 milhão
para cada um.
Bananal, Caçapava, Campos do
Jordão, Jacareí, Lavrinhas, Potim,
São Sebastião e São Bento do Sapucaí deverão ser beneficiadas com R$
200 mil, cada uma, para aquisição de
equipamentos de saúde; enquanto
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Macedônia e Tupã serão contempladas
com R$ 150 mil, cada, visando aquisição de aparelhagem médica. Junji,
elaborou as propostas com base em
ações prioritárias e respectivas necessidades financeiras indicadas por
lideranças dos municípios.
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Polícia Federal

Junji apoia regra para nomeação de diretor-geral
Deputado vota a favor da medida provisória que torna o cargo
privativo de delegado de classe especial, que tenha ingressado
na carreira por meio de concurso público
Com o voto favorável do deputado federal Junji Abe e da maioria dos
parlamentares, a Câmara aprovou,
em novembro (04/11/14), a Medida
Provisória 657/2014, que torna o cargo de diretor-geral da Polícia Federal
privativo de delegado da classe especial (último nível da carreira). Atualmente, o provimento deste cargo é
de livre nomeação e exoneração pelo
presidente da República. Falta só o
aval do Senado.
“Assim como outros órgãos públicos necessitam de reformulação, ao
lado da premente reforma do sistema
político-eleitoral, a Polícia Federal carece de profundas modificações para
manter a eficiência da sua atuação.
Ao estabelecer que o mais alto cargo
da estrutura seja privativo de um delegado de carreira, estamos reconhecendo o mérito desses profissionais. É
o primeiro passo para a série de ajustes a serem efetivados”, avaliou Junji.
A MP também prevê que o cargo de delegado da PF só poderá ser
exercido por bacharel em Direito
que tenha pelo menos três anos de
atividade jurídica ou policial, a serem comprovados no ato da posse.

Já o ingresso na carreira será feito
com a participação da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil no
processo de seleção, que deverá
ser obrigatoriamente por concurso
público de provas e títulos. A intenção da mudança é ajudar na profissionalização do órgão.
Foi aprovada uma emenda para
que os peritos criminais federais
sejam responsáveis pela direção
das atividades periciais do órgão.
O texto também garante aos ocupantes do cargo autonomia técnica
e científica, com ingresso no cargo
por meio de concurso público de
provas e títulos, exigida formação
superior e específica.
A emenda também determina
as mesmas regras impostas para o
exercício do cargo de diretor-geral
da Polícia Federal para a indicação
ao cargo de diretor-geral da PCDF –
Polícia Civil do Distrito Federal. Tanto
o concurso público para ingresso na
carreira de delegado da PF quanto
para delegado da PCDF contará com
a participação da OAB. No caso da PF,
a formação em Direito já era exigida
antes da edição da MP.
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Monitoramento

Aprovado parecer de Junji para armazenar imagens
Comissão de Segurança aprova substitutivo do deputado, que
obriga locais com grande circulação de pessoas, dotados de
sistema de vigilância, a guardarem gravações por 30 dias
A CSPCCO – Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado da Câmara aprovou
por unanimidade, em novembro
(12/11/14), o substitutivo do deputado federal Junji Abe a dois projetos
de Lei (7018/2013 e 7453/2014, apensado ao primeiro) que visam estabelecer regras para o armazenamento
de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica por
meio de circuito fechado em locais ou
estabelecimentos abertos ao público em geral, ou onde são realizados
eventos públicos ou privados.
O texto de Junji torna obrigatório o armazenamento dos arquivos de imagens diárias por um
período mínimo de 30 dias, a contar da zero hora da data de início
da gravação. “Isto não só amplia a
eficiência da proteção oferecida,
pois permitirá a identificação dos
criminosos, se não for possível
capturá-los quando da realização
do ato ilícito, como também contribui para a produção de provas,
no caso da instauração de processo penal”, analisou o relator.
Para justificar o parecer favorável aos projetos, Junji invocou “o au-

mento significativo de ataques promovidos por pessoas com profunda
inadequação à vida em sociedade”.
A violência produz vítimas inocentes
que, por infelicidade, estavam nesses
locais no momento das ocorrências.
Ele lembrou ainda das ações criminosas em hospitais, com o objetivo de
resgatar bandidos que estejam recebendo atendimento.
Ainda que haja patrulhamento
móvel ou a presença física de policiais
ou seguranças privados nesses locais
a inexistência de um sistema de monitoramento por câmeras restringe
a área de cobertura ao campo visual
dos agentes da lei. Daí, concluiu Junji,
a importância das propostas no sentido de aperfeiçoar a segurança dos locais públicos ou privados, onde haja
uma grande circulação de pessoas.
“Muitos estabelecimentos são dotados de câmeras de monitoramento
em vídeo. Mas, grande parte, não grava as imagens captadas. Ou, se grava,
guarda por um período muito curto.
Às vezes, por um dia. A legislação
proposta chega para melhorar a segurança, porque favorece a investigação de eventuais crimes ou práticas
irregulares”, discorreu Junji.
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Comissão de Segurança

Ministro volta a negar denúncias
Segundo Junji, depoimento de Gilberto Carvalho termina
deixando dúvidas em relação às acusações de uso político da
Secretaria Nacional de Justiça e de privilegiar o MST
O ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Gilberto
Carvalho, passou por uma sabatina
na Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado da
Câmara, onde foi convocado a prestar
esclarecimentos sobre as denúncias
do ex-secretário Nacional de Justiça,
Romeu Tuma Júnior, de uso político
do órgão, entre outras, como a concessão de privilégios ao MST – Movimento de Trabalhadores Rurais
Sem-Terra. “Ele negou, sofreu novas
acusações e deixou a Casa sem ter
convencido os parlamentares quanto
à conduta idônea do governo”, sintetizou o deputado federal Junji Abe,
membro titular do colegiado.
Em entrevista à Veja, em dezembro
último, e também em seu livro, o exsecretário do governo Lula afirmou
que o órgão é utilizado com fins políticos para elaborar dossiês falsos contra
políticos da oposição. Na audiência,
em abril (09/04/14), Carvalho negou
as acusações. Tuma também acusou
o ministro de ter levado dinheiro de
empresários de Santo André para o exministro da Casa Civil, José Dirceu. De
novo, Carvalho negou.

“São denúncias muito sérias porque apontam o uso da estrutura
oficial para fins adversos aos de sua
competência, sem contar a acusação
de extorsão”, observou Junji, questionando por que o ministro ainda não
processou o denunciante por calúnia.
Tuma Jr. já disse estar pronto para
provar tudo o que disse.
O ministro afirmou que processará Tuma Jr. quando for conveniente e
que não “dará palanque” para o ex-secretário. Quanto ao eventual estímulo
governamental ao MST para invadir o
STF – Supremo Tribunal Federal, em represália pelas condenações no caso do
Mensalão, Carvalho respondeu que o
governo não teria tamanha leviandade.
Em relação ao conflito que deixou
feridos dos dois lados (PM e MST) na
Praça dos Três Poderes, o ministro
creditou a violência a um erro de informação. Ele explicou que recebeu
o MST e, quando os trabalhadores
começaram a retirar cruzes para espalhar pelo local, a PM entendeu
que estaria havendo a distribuição
de porretes para enfrentar a polícia
e avançou. Carvalho disse que jamais
criticou a PM do DF.
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Guardas municipais têm
reforço de Lei Orçamentária
Atendendo emendas de Junji ao Orçamento da União,
governo federal autoriza R$ 750 mil para Mogi das Cruzes e
Itaquaquecetuba investirem nas corporações
Já estão empenhados os recur- tárias e necessidades apontadas pesos financeiros, no valor total de los prefeitos, vereadores e lideranças
R$ 750 mil, referentes a mais duas locais”, relatou Junji, ao informar que
emendas do deputado federal Junji as prefeituras deverão decidir como
Abe à LOA – Lei Orçamentária Anu- os recursos serão aplicados dentro
al 2014 para contemplar o setor de do objetivo de melhorar as condisegurança em Itaquaquecetuba ções da segurança pública.
e Mogi das Cruzes, no Alto Tietê.
Ao todo, as 45 emendas apreA medida foi anunciada em julho sentadas por Junji ao Orçamento
(14/07/14) ao parlamentar que vem 2014 somam aproximadamente
monitorando, riR$ 15 milhões. Do
gorosamente, as
total, houve o emR$ 750 mil,
autorizações para
penho de R$ 8,46
destinação das ver- conquistados por Junji milhões para árebas acolhidas, por
as como a saúde
para a segurança de
iniciativa dele, na
– que concentra a
Itaquaquecetuba e
receita orçamentámaior parcela soliMogi das Cruzes.
ria deste ano.
citada pelo depuItaquaquecetutado (R$ 7,35 miba será contemplada com R$ 300 mil lhões) e teve atendimento parcial
e Mogi das Cruzes terá R$ 450 mil. –, infraestrutura urbana, desenvolAmbas pretendem investir na aquisi- vimento do agronegócio, esporção de equipamentos para seu efe- tes e turismo. O deputado cobra
tivo da guarda municipal. “A elabo- os empenhos para a educação e
ração de emendas ao Orçamento da o restante das verbas solicitadas
União leva em conta as ações priori- para os demais setores.
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Tráfico humano

Junji participa de subcomissão especial
Criado pela Comissão de Segurança Pública, grupo visa
reforçar as ações para coibir crime que movimenta 32 bilhões
de dólares por ano, segundo dados Nações Unidas
“Eu não sei se minha mãe me
deixou com essa senhora. Eu não
sei se ela me pegou dos braços da
minha mãe, eu não sei de nada. Eu
não sei quando eu nasci, em qual
hospital, qual dia...”. Este é um trecho do comovente depoimento da
brasileira Charlotte Merryl Victória
Cohen Tenoud Ji que, aos 26 anos
de idade, luta para conhecer sua
história. “É mais uma vítima do hediondo tráfico de pessoas que precisa ser combatido com todo rigor
e que só vem aumentando porque
é o terceiro mais lucrativo, atrás do
de drogas e de armas”, manifestouse o deputado federal Junji Abe,
em abril (08/04/14), durante a instalação da Subcomissão Especial
de Combate ao Tráfico Humano, da
qual ele faz parte.
Criada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, a nova subcomissão
visa unir forças para revigorar as
ações voltadas ao enfrentamento do
problema. Charlotte foi ouvida por
parlamentares da CPI – Comissão
Parlamentar de Inquérito do Tráfico
de Pessoas. Como outros brasileiros,

foi levada do País ainda bebê. Era o
ano de 1987. Ela tinha dois meses
de vida quando chegou à França. Na
versão contada pelos pais franceses,
havia sido achada em uma lata de
lixo no Brasil e adotada por eles. A
brasileira não acreditou.
“Temos de reforçar as ações de
repressão e prevenção. Nossas autoridades têm de enxergar a exata
dimensão de crimes do gênero”, conclamou Junji que é membro titular
da Comissão de Segurança. O tráfico
de pessoas faz circular cerca de 32
bilhões de dólares ao ano, segundo
o Unidoc – Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
De acordo com Junji, também
é necessário assegurar atendimento digno e eficaz às vítimas. O parlamentar é autor do projeto de Lei
(6300/2013) que amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no Brasil,
o prazo destinado a requerer registro
provisório. A proposta visa coibir trabalho escravo e outras condutas criminosas praticadas contra migrantes
internacionais em condição irregular
no País, “que vivem em constante risco, inclusive de tráfico de pessoas”.
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Assaltos a Caminhões

Frente combate roubo de carga
Membro do colegiado, Junji defende endurecimento de penas
e integração global entre as polícias como estratégias para
enfrentar a alta incidência de assaltos a caminhões no Brasil
O deputado federal Junji Abe defendeu o endurecimento de penas
e a integração global entre as polícias como estratégias para combater a alta incidência de assaltos
a caminhões no País, principalmente na região metropolitana de São
Paulo, recordista nacional de ocorrências. Ele integra a Frente Parlamentar Mista de Combate ao Roubo de Cargas, lançada na Câmara
Federal, em maio (20/05/14).
A impunidade é o principal impulso para o crescimento desenfreado dos roubos de cargas, na
avaliação de Junji, que entende ser
fundamental legislação severa para
combater as ocorrências. “Precisamos agir com firmeza para acelerar o trâmite de projetos que ficam
anos no Legislativo sem avançar,
enquanto a marginalidade é veloz
e implacável, alicerçada no crime
organizado”, observou, ao defender
alterações no Código Penal.
A frente fará gestões para acelerar
andamento de propostas voltadas
a combater os roubos de cargas. É o
caso do projeto de Lei 1778/2011, que
aumenta a pena para receptadores. A
proposta prevê suspensão e cassa-

ção da inscrição no CNPJ – Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica de estabelecimentos que distribuam, adquiram, comercializem, transportem ou
estoquem produtos que tenham sido
objeto de contrafação, crimes contra
a marca, sonegação de tributos ou
furto ou roubo.
Muitos dos roubos são executados para atender encomendas dos
receptadores. Daí, segundo Junji,
a necessidade de tornar qualificados, no Código Penal, tanto o roubo quanto a receptação de carga
roubada. Com o endurecimento da
punição, o crime de roubo passaria dos atuais quatro a dez anos de
detenção para cinco a 12 anos. Já o
receptador, passível de um a quatro
anos de reclusão, estaria sujeito a
penas de três a oito anos.
Na visão de Junji, a inexistência de
sincronia e de atuação conjunta das
corporações favorece o crime organizado que, de acordo com ele, está por
trás de 80% a 90% das ocorrências.
Ele defende a integração plena do sistema de segurança para atuação conjunta das polícias em nível municipal,
estadual e federal, visando favorecer
o serviço de inteligência.
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Casas Noturnas

Projeto aprovado inclui propostas de Junji
Fim do cartão de consumação e penalidade rigorosa para
lotação acima da capacidade são sugestões do deputado
incorporadas no texto
Duas propostas do deputado federal Junji Abe para aperfeiçoar a
legislação referente às normas de
segurança em casas noturnas e similares foram incorporadas no projeto de Lei (2020/2007), da deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA),
aprovado pela Câmara Federal. As
sugestões foram apresentadas pelo
pessedista durante sua participação na comissão externa da Casa
que acompanhou as investigações
sobre a tragédia na boate Kiss, em
Santa Maria (RS).
Uma das propostas de Junji prevê
o fim do cartão de consumação que
força o consumidor a pagar na saída
pelos produtos adquiridos. A outra
estabelece a aplicação de penalidade rigorosa para os estabelecimentos
que permitem o ingresso de pessoas
acima da sua capacidade. Aprovada
em abril (10/04/14) pela Comissão
de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, a matéria aguarda
apreciação do Senado.
Incorporando sugestão de Junji,
a legislação proposta proíbe o uso
de comandas e cartões de comanda
em boates, discotecas e danceterias.

Além desses estabelecimentos, outros também poderão ser impedidos
de usar a sistemática de centralização
de despesas, se assim decidir o Corpo
de Bombeiros ou a prefeitura.
Para Junji, o uso do cartão (manual ou magnético), ficha, comanda de consumação e similares para
controle de consumo é um “modo
de cobrança abusivo, porque impede o consumidor de deixar o
estabelecimento quando bem entender e de monitorar o que está
gastando”. O sistema conduz ao
bloqueio de todas as saídas, inclusive as de emergência, por conta
da dívida imposta ao consumidor
que precisa enfrentar filas em afunilados corredores para saldar os
débitos, antes de ter acesso ao exterior do estabelecimento.
A segunda proposta de Junji, incluída no projeto, 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. O texto estabelece penas de detenção de seis meses a dois anos.
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Sobrecarga Térmica

Ministro decide revogar índice ultrapassado
Após ouvir Junji e membros da Frente da Agropecuária, Manoel
Dias manda convocar Fundacentro para abolir uso de índice de
exposição ao calor que inviabiliza agronegócio
Se honrar o compromisso assumido com o deputado federal Junji
Abe e outros integrantes da FPA –
Frente Parlamentar da Agropecuária, o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, terá livrado o
agronegócio de uma ameaça capaz
de paralisar a produção em todas
as regiões brasileiras onde existem
altas temperaturas. Após ouvir os
ruralistas, ele determinou a convocação da diretoria da Fundacentro
para abolir uso de um índice criado pela marinha norte-americana
(Ibutg: sobrecarga térmica), na década de 50, para medir a exposição
ao calor de trabalhadores das casas
de máquinas dos navios.
“A aplicação desse índice arcaico é uma aberração capaz de paralisar quase todo trabalho a céu
aberto”, alertou Junji. 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. Os

ruralistas defendem a revogação
da NR – Norma Reguladora 15 e a
edição de uma nova portaria para
limitar o uso de um índice de medição apenas em ambientes fechados com fontes artificiais de calor.
“O trabalho a céu aberto ocorre
sob fontes naturais de calor, sobre
as quais não se tem controle ou
gestão”, justificou Junji, ao esclarecer que “a situação também detona
a agricultura familiar” na produção
de hortifrutigranjeiros. “A abóbora
e a moranga só podem ser colhidas
sob altas temperaturas. Se forem
retiradas em período de umidade,
apodrecem após três dias de armazenamento”.
Junji acentuou que “a manutenção do Ibutg como parâmetro para
atividades no campo tem o mesmo
significado de mandar todo mundo
abandonar as lavouras”. Como o aplicativo do Ibutg está no site da Fundacentro, sem restrição quanto a sua
aplicação, órgãos como o Ministério
Público do Trabalho em São Paulo se
servem deste expediente para ajuizar
ações civis públicas contra produtores ou celebrar TACs – Termos de Ajustamento de Conduta.
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Caminhoneiros

Câmara aprova lei defendida pela categoria
Sub-relator de um dos projetos que embasam legislação,
Junji diz que novo texto resguarda o setor, sem inviabilizar
abastecimento nem encarecer produtos
A tão criticada Lei dos Caminhoneiros pode ser revogada e substituída pelo texto aprovado na Câmara
dos Deputados, em abril (29/04/14),
sob o clamor dos profissionais ligados
à área. No Senado, a matéria sofreu
modificações. Agora, os deputados
terão de analisar de novo o tema. “O
que aprovamos é fruto de um grande
debate com os setores envolvidos.
Reflete a voz da categoria, porque
resguarda a atividade e viabiliza o
abastecimento sem encarecer os produtos”, manifestou-se o deputado federal Junji Abe.
O texto aprovado na Câmara é um
substitutivo do relator pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Um dos pontos principais é o aumento do tempo máximo
ao volante do motorista profissional,
de 4 horas para 5h30 contínuas. “O
fato de conduzir o veículo por 5h30
em vez de 4 horas não é o fator que
coloca em vidas em risco. O que faz
isto é a precariedade das rodovias, a
concentração dos deslocamentos de
cargas no modal rodoviário e os longos períodos desperdiçados em congestionamentos”, argumentou Junji.

Da forma como está a lei, o escoamento de produtos perecíveis
e cargas vivas torna-se impraticável, como argumentou Junji, colocando em pauta um problema que
a legislação vigente ignorou. Por
conta da movimentação dele na
comissão especial e de sua condição de sub-relator, o tema ganhou
força no texto final.
O complexo Ceagesp – Central de
Entrepostos e Armazéns Gerais do
Estado de São Paulo, observou Junji,
passagem obrigatória de boa parte
das cargas agrícolas distribuídas no
País, corre o risco de ter sua operação
paralisada, se perdurarem as incoerências da atual legislação.
Além disso, as normas vigentes
significam a falência dos motoristas
autônomos que não conseguem ter
receita suficiente para manter sua atividade. Os transportadores autônomos que deixarão a atividade, se não
houver uma legislação adequada,
engrossarão a fila de desempregados em busca de vagas nas grandes
transportadoras. “Certamente, isto só
trará efeitos negativos para os assalariados”, considerou Junji.
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Pequenos Negócios

Serviços ganham acesso ao Simples
Integrante da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa, Junji festeja aprovação do texto base do projeto que altera
o Supersimples; destaques serão votados na próxima semana
A Câmara Federal registrou um
importante avanço para beneficiar
os pequenos empreendedores ao
aprovar o texto base do projeto de
Lei Complementar 221/2012, que
universaliza o acesso do setor de
serviços ao Supersimples – Simples
Nacional, regime de tributação
das micro e pequenas empresas. A
avaliação foi feita pelo deputado
federal Junji Abe, membro Frente
Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa e contumaz defensor de medidas em prol dos pequenos negócios.
Avalizada em maio (07/05/14), a
iniciativa também estende a outras
empresas facilidades já previstas
no Estatuto da Micro e Pequena
Empresa. O texto aprovado prevê
a criação de uma nova tabela para
serviços, com alíquotas que variam
de 16,93% a 22,45%. Entre as atividades que passam a contar com
esse regime de tributação estão os
relacionados a medicina, odontologia, advocacia, despachantes, corretagem, psicologia, fisioterapia,
representação comercial, jornalismo e publicidade.
A universalização do Supersim-

ples para o setor de serviços e o
fim da substituição tributária são
as principais conquistas. “Precisamos estudar a redução das alíquotas. Mesmo assim, o processo
é mais vantajoso que o atual para
pequenas empresas antes excluídas do regime especial de tributação”, ponderou Junji. A nova tabela
entrará em vigor em 1º de janeiro
do ano seguinte ao de publicação
da futura lei.
Junji Abe é autor de dois projetos que contemplam os pequenos
negócios. Um deles, o PLP – Projeto
de Lei Complementar 139/2012, está
pronto para a pauta em Plenário. A
proposta permite às optantes do
Simples Nacional o pagamento parcial do tributo devido, limitando a incidência de juros e multas somente
sobre o valor não recolhido. Já o PLP
43/2011 estabelece previsão legal
de reajuste do limite de faturamento
anual da empresa que integra o regime especial do Microempreendedor
Individual – MEI. Se virar lei, o teto da
receita bruta será reajustado a cada
1º de janeiro, com base no índice de
correção do Salário Mínimo determinado no ano anterior.
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PEC 491/2010

Comissão avalia proibição de novos impostos
Junji é eleito 2º vice-presidente do grupo encarregado de analisar
proposta que impede os governos federal, estaduais e municipais de
criarem tributos sobre alimentos, medicamentos e insumos agrícolas
O deputado federal Junji Abe foi
eleito 2º vice-presidente da comissão especial encarregada de analisar a PEC – Proposta de Emenda à
Constituição 491/2010 que proíbe
os governos federal, estaduais e
municipais, além do Distrito Federal, de criarem impostos sobre
alimentos destinados ao consumo
humano e sobre medicamentos. A
proposição também impede a taxação de insumos agrícolas, fertilizantes e produtos agroquímicos e
químicos destinados à produção de
comida e à pecuária.
“É uma proposta de extrema
relevância para todos os brasileiros, principalmente para as camadas mais pobres da população
que sofrem com maior vigor os
efeitos da alta tributação”, avaliou
Junji, em maio (14/05/14), após a
instalação da comissão pela Câmara dos Deputados.
As parcelas menos favorecidas
do País arcam com carga tributária
mais alta. Dados do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
mostram que os 10% mais pobres
da população brasileira destinam

32,8% da sua renda para o pagamento de tributos. Já os 10% mais
ricos direcionam 22,7%.
Famílias com renda mensal de
até dois salários mínimos precisam
trabalhar 197 dias para pagar seus
impostos. Já aquelas que recebem
mais de 30 salários mínimos por mês
precisam de 106 dias para arcar com a
carga tributária.
Os produtos que compõem a alimentação da população brasileira
são aqueles sobre os quais incidem
a maior tributação do mundo. Junji
observou que a proposta também
contempla as cadeias produtivas, ao
proibir novos tributos sobre insumos
agrícolas, fertilizantes e produtos
agroquímicos e químicos destinados
à produção de alimentos e à pecuária.
Segundo Junji, os trabalhos da
comissão especial incluem a realização de audiências públicas para
debater o tema. “Vamos coletar subsídios para analisar a PEC com propriedade. Vejo a proposta com bons
olhos, considerando que a carga tributária no Brasil já é absurdamente
alta, o que diminui o poder de compra dos brasileiros”, observou.
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Emendas de Junji
beneficiam três cidades
Por iniciativa do deputado, União empenha R$ 750 mil para
projetos de infraestrutura turística em Bertioga, na Baixada
Santista, Redenção da Serra e Santa Branca, no Vale do Paraíba
Em continuidade às ações para
viabilizar três emendas do deputado federal Junji Abe à LOA – Lei
Orçamentária Anual 2014, o governo federal empenhou o total de R$
750 mil para contemplar o setor de
turismo nas cidades de Bertioga, na
Baixada Santista, Redenção da Serra
e Santa Branca, no Vale do Paraíba.
Cada município receberá R$
250 mil para investir em turismo.
Os recursos financeiros provenientes das emendas de Junji têm
a finalidade de reforçar a divulgação do turismo interno, possibilitar investimentos em projetos de
infraestrutura e sinalização turística, assim como garantir à promoção de eventos para fomentar as
atividades turísticas.
“O detalhe das ações em que serão aplicados os recursos fica a critério das prefeituras. Apresentamos
as emendas em atendimento às
prioridades e necessidades indica-

das por prefeitos, vereadores e lideranças locais”, observou o deputado.
Mesmo com os recursos financeiros já empenhados, a liberação
das verbas deverá ocorrer até o
início de 2015, considerando que
o cronograma foi atrasado por
conta das restrições legais para
repasses da União a outros entes
da Federação, durante o período
eleitoral, como detalhou Junji, ao
informar que está monitorando os
empenhos relativos a outras mais
de 40 emendas incorporadas ao
Orçamento 2014.
Em aporte financeiro, o trabalho
de Junji junto ao Orçamento federal deste ano totaliza aproximadamente R$ 15 milhões. Do montante, a maior parte – R$ 7,35 milhões
– destina-se à saúde. Os demais
recursos objetivam investimentos
em educação, segurança, infraestrutura urbana, desenvolvimento
do agronegócio e esportes.
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UM BALANÇO DOS PROJETOS

Desde que iniciou sua atuação na Câmara dos Deputados, em fevereiro
de 2011, Junji apresentou 47 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 prevê a aplicação, do valor devido a título de contribuições para o PIS/Pasep
– Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e Cofins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, na construção ou
ampliação de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água ou de coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Objetivo de Junji é alavancar os
investimentos em saneamento básico no Brasil. Será 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

Objetivo é garantir às pessoas idosas ou com deficiência, sem rendimentos de aposentadoria ou pensão nem meios de prover a própria manutenção, o pagamento de
benefício mensal. Com a iniciativa, Junji visa derrubar a restrição legal que impede o
repasse da ajuda financeira, se a renda 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 apenas o rendimento
seguro. Ou seja, o que provém de aposentadorias ou pensões”, descreveu. Está pronta
para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, onde
recebeu parecer favorável do relator. Depois, será constituída uma Comissão Especial
para examinar o mérito da proposição. Na sequência, haverá apreciação no Plenário
da Câmara, com votação em dois turnos. Havendo aprovação, o assunto seguirá para
avaliação do Senado, também em dois turnos.
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Projeto de Lei 6737/2013

Não à Reincidência
Tratamento domiciliar ao dependente de drogas
Prevê tratamento domiciliar aos dependentes de drogas. A iniciativa visa facilitar
o acesso aos serviços que auxiliam na manutenção da abstinência, assim como
combater a reincidência e proporcionar maior eficiência à recuperação por meio
da efetiva participação da família. A proposta foca tanto o paciente que retorna ao lar, após um período de internação, quanto aquele que se recusa a buscar
atendimento fora de casa. Será analisada pelas comissões de Seguridade Social e
Família, onde recebeu parecer favorável do relator; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Projeto de Lei 7850/2014

Terceira Idade
Acesso à universidade aberta
Altera a legislação para obrigar o poder público a garantir às pessoas com 60 anos
de idade ou mais o direito de acesso às universidades abertas. “Os idosos terão
oportunidade de inserção no meio acadêmico, além de melhor qualidade de
vida física e mental, frequentando cursos gratuitos que possibilitem sua efetiva
integração cultural e social”, justificou Junji. Proposta passará pelas comissões de
Seguridade Social e Família, Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania,
com parecer conclusivo dos órgãos técnicos da Casa.
Projeto de Lei 7436/2014

Sustentabilidade
Incentivo à autoenergia
Visa baratear as contas de luz e proteger o meio ambiente, incentivando uma
prática bem- sucedida em outros países: a geração renovável descentralizada de
energia elétrica, a chamada autoenergia. “É necessário desburocratizar a implantação da modalidade, que se baseia no uso de fontes renováveis, como a energia solar, biomassa, incluindo o biogás, e a eólica”, descreveu Junji. Proposta está
pronta para pauta na Comissão de Minas e Energia, com parecer favorável do relator. Na sequência, passará pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposição está sujeita à apreciação conclusiva
pelos órgãos técnicos. Recebendo aval de todos eles, a matéria seguirá direto para
o Senado, sem necessidade de votação no Plenário da Câmara.
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Projeto de Lei 7292/2014

Aposentadoria por Invalidez
Em defesa de benefícios justos

Visa garantir ao aposentado por invalidez, da iniciativa privada, o direito de receber salário-de-benefício correspondente ao rendimento que tinha quando estava
na ativa. “O objetivo é corrigir uma distorção na forma de cálculo, de modo que o
segurado não seja penalizado com a diminuição dos proventos no momento da
sua vida em que mais precisa de dinheiro para custear medicamentos, assistência
hospitalar e outros serviços médicos”, apontou Junji. A norma vigente, explicou
ele, não garante que os trabalhadores da iniciativa privada, aposentados por invalidez, recebam benefícios correspondentes ao que tinham na ativa. Isto ocorre
porque o salário-de-benefício, sobre o qual será aplicado os 100%, corresponde
a uma média salarial. Ou seja, não será o rendimento integral. “É o que queremos
corrigir”. Proposta está pronta para apreciação no Plenário da Câmara.
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 usando máscaras, capuzes e similares que prejudiquem ou impeçam
a identificação da pessoa. Objetivo é conter a crescente infiltração de criminosos mascarados em protestos para roubar, 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 Organizado e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Projeto de Lei 6862/2013

Acesso Facilitado

Reserva de vagas para gestantes
Prevê reserva de vaga especial de estacionamento para gestantes e pessoas com
criança de até dois anos de idade. São situações em que ocorre mobilidade reduzida, justificando o tratamento diferenciado. “A grávida tem dificuldade de
locomoção, assim como a presença de um bebê de 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 está pronta para pauta no Plenário.
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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 constante risco, inclusive de tráfico de pessoas”, apontou Junji. Projeto
foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Casa
e está pronto para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
onde recebeu parecer favorável do relator. Se tiver aprovação em ambos, seguirá
direto para o Senado, sem passar pelo Plenário da Câmara.
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 todo o Brasil a ocorrência dos chamados “pancadões”.
Prevê aplicação de multas e até apreensão dos veículos dos infratores que se
recusarem a reduzir os ruídos sonoros a níveis aceitáveis, segundo a legislação
vigente mais restritiva. Ou seja, até 50 decibéis (inferior a uma conversa mais
exaltada entre duas pessoas). “Os carros reproduzem música em altíssimo volume, atraindo uma multidão – na maioria, adolescentes e jovens – que se dedica a consumir bebidas alcoólicas e até usar drogas, favorecendo brigas, tumultos e violência de todo tipo”, observou Junji. Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que seguiu para apreciação
na de Constituição e Justiça. Se receber sinal verde, irá direto para o Senado,
sem necessidade de votação no Plenário da Casa.
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Projeto de Lei 5508/2013

Prevenção de Acidentes
Alerta sobre dutos de combustível

Obriga as companhias transportadoras de petróleo e seus derivados, de gás natural
e de álcool etílico combustível a instalarem placas de identificação e de orientação
ao longo das áreas por onde passam os dutos. A medida visa contribuir para evitar
acidentes – como o vazamento de grandes quantidades de substâncias químicas
decorrente do rompimento da tubulação – que ocorrem com frequência nos mais
diversos pontos do País, além de forçar a comunicação imediata dos desastres para
facilitar a atuação das autoridades competentes. Aprovado na Comissão de Minas e
Energia, seguiu para a de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se também receber
aval, matéria seguirá para o Senado, 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 ingresso na carreira pública”, justificou Junji. Aprovado na
Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, o projeto aguarda
votação na de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde recebeu parecer favorável. Se o relatório for acolhido, matéria será aprovada e seguirá direto para o
Senado, sem necessidade de apreciação no Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 5162/2013

Olho na validade

“Multa” em favor de consumidor

Objetivo é coibir a oferta de produtos com prazo de validade vencido, penalizando
o estabelecimento infrator com a obrigatoriedade de compensar o consumidor. A
proposta prevê que o comprador receba, gratuitamente, um novo item idêntico
ou similar, em substituição aquele exposto em condições impróprias, ou obtenha
crédito de igual valor para adquirir o que quiser. Aprovada na Comissão de Defesa
do Consumidor, aguarda votação na de Constituição e Justiça, onde tem parecer
favorável. Se também receber aval deste colegiado, seguirá para o Senado, sem
necessidade de aprovação no Plenário da Câmara.
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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 e possui patrimônio inferior ao limite estabelecido
pelo Ministério da Fazenda que, atualmente, é de R$ 300 mil. “São idosos, com
baixo patrimônio, que não têm rendimentos de outras fontes, exceto a própria
aposentadoria. Muitos não têm familiaridade com a informática e precisam pagar
despachantes”, argumentou Junji. Aguarda votação na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, onde já tem parecer favorável do relator.
Projeto de Lei 7291/2014

Defesa Animal

Contra maus-tratos em pet shops

Prevê uma espécie de ‘big brother’ nos pet shops, com visibilidade obrigatória dos
serviços de banho e tosa prestados por estabelecimentos a cães e gatos, além de
filmagem do atendimento, acesso online pela internet e armazenamento das gravações pelo período mínimo de seis meses. “Muitos mantêm câmeras ocultas em
casa para proteger crianças e idosos de abusos de más babás ou maus cuidadores.
O princípio é o mesmo: vigilância. No caso dos profissionais dos pet shops, sabendo que estão sendo monitorados, não correrão o risco de destratar os animais”,
comparou Junji. Proposta passará pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e
de Constituição e Justiça e de Cidadania. No momento, aguarda designação de
relator no primeiro colegiado.
Projeto de Lei 4937/2013

Floricultores

Contra a burocracia do registro

Dispensa os cultivares de flores e plantas ornamentais de domínio público da
obrigatoriedade de inscrição 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 desnecessários
ao setor produtivo. “Num mercado competitivo como este, a demora de dois, três
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 nas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e de Cidadania, matéria seguiu
direto para o Senado, sem necessidade de apreciação em Plenário.
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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 móvel. A proposta conjunta de Junji e do deputado federal César
Halum (PRB-TO) proíbe as operadoras de cobrarem dos usuários da modalidade
pré-paga valores diferenciados, que chegam a ser 400% superiores ao do serviço
pós-pago (celular com conta). Aprovado por unanimidade na Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática, projeto aguarda votação no colegiado
de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde já recebeu parecer favorável. Se o
grupo avalizar o relatório, seguirá para o Senado, sem necessidade de apreciação
no Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 4611/2012

Preservação ambiental
Tributação reduzida pró-economia verde

Prevê tributação menor para todos os itens considerados 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 menores. Valeria para tudo. Desde sabão em pó, passando por alimentos, até automóveis. Aprovado na Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, o projeto passará pelas comissões de Finanças e
Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como a proposição está
sujeita à apreciação conclusiva pelos colegiados indicados, se for aprovada nos
três, seguirá direto para avaliação do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara.
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 proposta conjunta de Junji e do deputado César
Halum (PRB-TO) viabilizará o barateamento da medicação veterinária, possibilitando o adequado tratamento de animais no campo e nas cidades. Beneficiará
tanto os míni e pequenos criadores quanto as pessoas que mantém animais de
estimação em casa, além de contribuir para resguardar a saúde pública. Proposta
passará pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
157

Projeto de Lei 4168/2012

Pessoas com Deficiência
Punição maior por desrespeito a vagas
Estacionar irregularmente em vagas reservadas para pessoas com deficiência ou
dificuldade de 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”. Proposta tem
apreciação conclusiva pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Viação
e Transporte; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Projeto de Lei 7189/2014

Moradias Populares
Reserva maior para idosos
Visa ampliar as chances para os idosos de baixa renda adquirirem sua casa
própria. Proposta é alterar o dispositivo do Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de
01/10/2003) com o objetivo de aumentar, de 3% para “pelo menos 5%”, a cota
de moradias dos programas habitacionais populares, públicos ou subsidiados
com recursos públicos, reservada a quem tem mais de 65 anos de idade. A
cota reservada é insuficiente para atender às necessidades da população carente da Terceira Idade. “Os idosos ficam em filas intermináveis dos programas
habitacionais e enfrentam grandes dificuldades na esperança de conseguirem
condições dignas de moradia. Isto acontece justamente na fase da vida em
que estão mais vulneráveis”, relatou Junji. Matéria foi aprovada Comissão de
Desenvolvimento Urbano. Em seguida, será apreciada nas comissões de Seguridade Social e Família, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo
parecer favorável nos três órgãos técnicos da Casa, seguirá direto para o Senado, sem necessidade de votação no Plenário da Câmara.
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Projeto de Lei 7188/2014

Manifestações e Protestos
Punição maior para atos de violência
Regulamenta o exercício do direito de manifestação em locais públicos no
País, com o objetivo de proteger manifestantes e coibir a atuação de grupos
isolados que planejam ações violentas durante eventos públicos. As regras
constantes da proposta aumentam a punição para quem praticar violência e
vandalismo, usar armas, rojões, sinalizadores ou outros artefatos explosivos, e
utilizar artifícios para ocultar a identidade. “O direito de manifestar-se é legítimo e inerente ao processo democrático, inclusive durante eventos em vias
públicas. Contudo, é necessária a criação de regras para responsabilizar aqueles que excedem ao legítimo direito de manifestar-se, colocando a vida e a
integridade de outros em risco”, observou Junji. Passará pelas comissões de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para votação em Plenário.
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. Quando vem, a correção considera todo esse tempo. Daí, o índice é gigante e a população fica indignada.
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 para repor as perdas inflacionárias.
“Do mesmo jeito que ocorre com o Salário Mínimo”, compara. 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 uma Comissão Especial para examinar o mérito da
proposição. Na sequência, haverá apreciação no Plenário da Câmara, com
votação em dois turnos. Havendo aprovação, o assunto seguirá para avaliação do Senado, também em dois turnos
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Projeto de Lei 3409/2012

Reciclagem do Lixo
Indicação de descarte em rótulos

Prevê a impressão, nos rótulos de produtos industrializados, da informação sobre
como descartar 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 meio ambiente. Rejeitado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
projeto será analisado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde recebeu parecer favorável. Na sequência, irá para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo sinal verde, a matéria será enviada
para apreciação no Plenário da Câmara.
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 incidência de juros e multas somente sobre o valor não recolhido.
“A atual legislação estabelece que o empreendedor tem de pagar, todo mês, o
imposto no total da guia. Caso contrário, fica inadimplente. 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 proposta que visa ajudar na sobrevivência das micro e pequenas
empresas. Aprovada em todas as 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 locomoção de pessoas com deficiência. “A ideia é eliminar
lacunas no CTB – Código de Trânsito Brasileiro, garantindo aos portadores de deficiência acesso aos diversos meios de transporte existentes, assim como condições
para obter sua habilitação sem ter de pagar preços abusivos pelo serviço”, justifica
Junji. Com parecer favorável aprovado, por unanimidade, na Comissão de Viação
e Transportes, aguarda votação no colegiado de Constituição e Justiça.
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Projeto de Lei 3189/2012

Violência nas Escolas
Aumento de penas para criminosos

Propõe aumento de penas para quem pratica atos de violência em ambiente escolar com o objetivo de inibir ocorrências que se multiplicam a cada dia, “instalando um clima de terror na rotina de professores, servidores e alunos”, como justifica
Junji. As práticas criminosas incluem lesões corporais, ameaças e até homicídios
de educadores de diversos níveis de ensino. Aprovada nas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Educação, matéria será analisada
pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O passo seguinte será a apreciação no Plenário da Câmara.
Projeto de Lei 3641/2012

Pessoas com Deficiência
Isenção de tarifa de embarque

Garante às pessoas com deficiência isenção da tarifa de embarque em voos domésticos (dentro do País) nos aeroportos brasileiros. A proposta visa contribuir com a
inclusão social dos portadores de qualquer tipo de deficiência, complementando
a legislação já existente em favor de 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 fisioterapia, entre outros gastos, que consomem grande parte dos seus
ganhos. Aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Projeto de Lei 3172/2012

Energia Mais Barata
Redução de custos tributários

Prevê mudanças regime de cálculo das contribuições sociais PIS-Pasep e Cofins
relativas às receitas decorrentes de prestação de serviços de energia elétrica. A
proposta é enxugar os custos tributários embutidos nas contas de luz, como observou Junji. Do valor pago pelo consumidor, 11% correspondem aos encargos
setoriais que financiam programas do governo. De autoria conjunta de Junji e
demais diretores da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Consumidores de
Energia Elétrica, Combustíveis e Telefonia, o projeto defende a extinção dessa tarifa. Ao mesmo tempo, quer reduzir as alíquotas do imposto federal (PIS/Pasep e
Cofins), de 9,25% para 3,65%, em regime não cumulativo. Com aval da Comissão
de Minas e Energia, aguarda parecer em Finanças e Tributação. Na sequência, passará pelo colegiado de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo sinal verde
em todas, será aprovado sem necessidade de apreciação em Plenário.
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Projeto de Lei 3173/2012

Energia Mais Barata
Extinção de contas já pagas pelo consumidor
Determina a extinção da RGR – Reserva Global de Reversão e da CDE – Conta de Desenvolvimento 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 a conta há 50 anos e outras 112
completarão 30 anos de cobrança em 2015”, aponta Junji. O pacote anunciado no
Palácio do Planalto extingue o primeiro encargo e a CCC – Conta de Consumo de
Combustíveis, mas apenas reduz em 25% o valor da CDE. “Isto deixa claro que a margem de redução das contas de luz deve ser maior”, assinalou ele que assina o projeto em conjunto com a diretoria da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, Combustíveis e Telefonia. Matéria aguarda parecer na
Comissão de Minas e Energia. Na sequência, passará pelos colegiados de Finanças
e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo aval unânime nas
três, será aprovada sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 1494/2011

Prisão de dois a 30 anos
Punições para crime de bullying
Tipifica o crime de bullying, englobando todas as atividades qualificadas como
intimidação vexatória. Desde ofensas até lesões corporais ou danos psicológicos.
A proposta estabelece penas 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 ensino que deixar
de tomar providências para cessar as ocorrências. Também prevê punição maior
em várias outras circunstâncias. Aprovado na Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, passará pelas comissões de Seguridade Social e
Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para apreciação
do Plenário da Câmara.
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Projeto de Lei 7102/2014

Defesa Animal

Embalagem tem de informar testes

Torna obrigatória a informação, nos rótulos de produtos nacionais e importados, sobre a realização de testes em animais. “Enquanto perduram a polêmica e a lentidão
no avanço de legislação proibitiva no País, escolhemos o caminho de escancarar
esta prática cruel para a sociedade a fim de que ela se sinta estimulada por sua consciência a boicotar produtos originados do sofrimento de criaturas inocentes”, apostou Junji. Proposta está pronta para a pauta na Comissão de Defesa do Consumidor,
onde recebeu parecer favorável do relator. Na sequência, irá para avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Recebendo o aval dos dois grupos,
seguirá direto para o Senado, sem necessidade de apreciação no Plenário da Casa.
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, freando a prática de determinadas empreiteiras que, para vencer concorrências, apresentam preços muito inferiores ao mínimo necessário para a execução
dos serviços, segundo os critérios da boa engenharia. “Há uma máfia de empreiteiras
especializadas em vencer licitações públicas. Baixam absurdamente os preços só para
ganhar concorrências, mas entregam serviços ruins, lesando os cofres públicos e, principalmente, causando transtornos à população”, critica Junji. Aprovado na 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 e seguirá para o Senado, sem
necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 2649/2011

Criança e adolescente
Servir bebida alcoólica pode dar cadeia

Servir bebida alcoólica a menores poderá ser tipificado como crime punido com
penas que variam de dois a quatro anos de detenção e multa. Basta aprovação
do projeto que altera o enquadramento da prática, atualmente classificada como
contravenção penal, sujeita a penas bem mais brandas. “Muitas vezes, é um adulto
que compra a bebida para dar ao menor. Se flagrado, este indivíduo não 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. Depois, seguirá para apreciação em Plenário.
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Projeto de Lei 2571/2011

Mobilidade reduzida
Atendimento prioritário no transporte coletivo
Objetivo é garantir atendimento prioritário às pessoas com mobilidade reduzida
em estações e terminais de transporte coletivo, que serão obrigados a ter áreas acessíveis para embarque de quem tem dificuldade de deslocamento. A atual
legislação prevê o benefício para idosos com idade igual ou superior a 60 anos,
gestantes, lactantes, passageiros com crianças de colo e portadores de deficiência, mas desconsidera quem tem dificuldade de se locomover. Exemplos: pessoas
obesas, com perna engessada, usando bengala, muleta ou andador, com carrinho
de bebê e anões. Projeto 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 de autoridade, da influência que exercem sobre a
vítima ou da confiança que nela inspiram para cometer essas barbáries”, explica
Junji. Com a aprovação da medida, ele espera, “pelo menos”, inibir as ocorrências
contra menores no meio religioso. Contemplado no substitutivo aprovado pela
Câmara, que seguiu para o Senado (PLS 275/2008).
Projeto de Lei Complementar 43/2011

Microempreendedor Individual
Proteção aos pequenos negócios
Para beneficiar eletricista, costureira, barbeiro, manicure, pedreiro e outros integrantes do regime especial do MEI – Microempreendedor Individual, proposta
estabelece reajuste do limite de faturamento anual da empresa, atualmente fixado em R$ 36 mil por ano. Se o projeto for aprovado, o teto de receita 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. Proposta aguarda parecer da relatoria na Comissão de
Finanças e Tributação. Depois, passará pelo colegiado de Constituição e Justiça e
de Cidadania, antes de seguir para apreciação em Plenário.
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Projeto de Lei 2747/2011

Doença metabólica
Tratamento gratuito para portadores de MPS
Prevê a distribuição gratuita dos medicamentos necessários para tratar
a MPS – Mucopolissacaridose e seus sintomas. A intenção é garantir aos
portadores dessa doença metabólica hereditária o direito de ter acesso
ao tratamento terapêutico integral, com custos que podem atingir R$ 1,5
milhão por ano. A proposta estabelece que a União padronizará a medicação a ser utilizada, de acordo com os protocolos clínicos aprovados
pela comunidade científica, assim como fará constante atualização para
incorporar produtos inovadores ao processo. Aguarda votação na Comissão de Seguridade Social e Família. Na sequência, seguirá para análise das
comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depende do aval dos três órgãos técnicos da Casa para aprovação
sem necessidade de apreciação em Plenário.
Projeto de Lei 2093/2011

Acesso gratuito
Bancos terão de fornecer dados da Previdência
Obriga bancos a fornecerem para seus correntistas acesso gratuito aos extratos de informações previdenciárias contidas no CNIS – Cadastro Nacional
de Informações Sociais. Os dados poderão ser disponibilizados nos terminais de autoatendimento ou nos sítios das instituições bancárias na internet.
Junji diz que os custos “poderão ser administrados pelo sistema financeiro
que têm a esquecida 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, passará pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, onde aguarda
manifestação do relator. O próximo passo será a análise das comissões de
Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo
unanimidade pela aprovação, a matéria recebe aval automático da Câmara e
segue para apreciação do Senado.
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Projeto de Lei 2065/2011

Curso Superior
Fim da prisão especial

Prevê o fim da prisão especial para quem possui diploma de curso superior, um
benefício que 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 desvantagem em relação aos demais, não agrava sua convivência com a população carcerária e nem representa
ameaça para sua integridade física. A prisão especial tem a finalidade de proteger
membros do Ministério Público e juízes, entre outros que, recolhidos à prisão, poderiam sofrer algum tipo de violência e de constrangimento em função da atividade que desenvolvem. Proposta aguarda apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se receber aval dos titulares do órgão técnico, a
matéria tem aprovação automática e segue para o Senado, 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, Samu e outros órgãos destinados ao atendimento de emergências,
o projeto tipifica a brincadeira de mau gosto como crime e impõe aos infratores
penas que variam de dois a cinco anos de detenção e multa. “Os prejuízos causados são enormes e podem custar a vida de alguém que se 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 Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para o Plenário da Câmara.
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. Trata-se da Lei do Jaleco” que proíbe médicos, enfermeiros e demais
profissionais de saúde de usarem jaleco fora do ambiente de trabalho. Objetivo
é evitar riscos de contaminação por micro-organismos instalados nas vestimentas e levados de um local a outro. Aguarda votação na Comissão de Seguridade
Social e Família. Depois, seguirá para a de Constituição e Justiça e de Cidadania,
com apreciação conclusiva pelos colegiados técnicos da Câmara.
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Projeto de Lei 857/2011

Sem intimidação

Proteção ao exercício advocacia
A proposta visa frear as agressões sofridas por advogados para desenvolver
seu trabalho. Prevê pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa para
quem desrespeitar advogado no exercício da profissão ou em razão dela e
estabelece como circunstância agravante crime contra o profissional durante
sua atividade. A pena será aumentada em um terço se o infrator for funcionário público 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 especifica as situações em que este procedimento de contratação pode ser utilizado. “A inexistência de regras claras desencadeia pendências administrativas e até judiciais, que consomem tempo
do funcionalismo 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

Projeto prevê a inclusão na CNH – Carteira Nacional de Habilitação da informação sobre o tipo 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 vítimas até a chegada ao hospital. Sem conhecer o tipo sanguíneo dos pacientes, as equipes médicas ficam
de mãos atadas e muitas vidas são perdidas”, explica Junji. Matéria está pronta
para a pauta no Plenário da Câmara.
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Projeto de Lei 7740/2014

Agronegócio

Incentivo ao consumo de ovos

Institui o Dia Nacional do Ovo, com o objetivo de estimular o aumento do
consumo de ovos no País. “Depois do leite materno, o ovo é o alimento mais
completo que existe, e a avicultura é um dos principais motores da economia brasileira, responsável por 10% de todas as riquezas geradas pelo agronegócio nacional”, destacou Junji, defendendo a necessidade de incentivar
o brasileiro a incluir o produto com mais assiduidade em seu cardápio. Proposta aguarda designação de relator na Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Na sequência, será apreciada pelas
comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, com parecer conclusivo dos órgãos técnicos da Casa.
Projeto de Resolução 27/2011

Plenário 2

Homenagem a Paulo Kobayashi

Proposta objetiva dar ao Plenário 2, do Anexo II, da Câmara dos Deputados, o
nome do saudoso Deputado Paulo Kobayashi, em homenagem ao “parlamentar
atuante, de reputação ilibada e ética inquestionável”, que cumpriu sete mandatos
– duas vezes vereador, três como deputado estadual e outras duas como deputado federal. Aprovado por unanimidade pela Mesa Diretora da Câmara, projeto
está pronto para a pauta em Plenário.
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