
 
 

 
 

U 

 

10  JORNAL NIPPAK São Paulo,  1º de janeiro de 2011 
 
 
ESPECIAL/2011 

 
 

2011:  Por   dias   melhores, com  educação  
melhor, mais   infraestrutura e  reformas 

 
 

*JUNJI ABE 
 

m crescimento de qua- 
se 8% do PIB – Pro- 
duto Interno Bruto. É 

assim que o Brasil se despede 
de 2010 e abre para o ano que 
se inicia boas perspectivas. 
Porém, com muita prudência 
e  uma grande missão para a 
nova presidente Dilma 
Roussef (PT): enxugar a in- 
chada máquina administrativa, 
sanear as contas públicas e 
melhorar a gestão dos recur- 
sos arrecadados para, sem 
aumentar a carga tributária, 
investir em setores essenciais 
como educação, saúde e infra- 
estrutura, além de viabilizar 
imprescindíveis reformas es- 
truturais. 

Vale rememorar os fatos 
que reconduziram o País à tra- 
jetória de crescimento. Com o 
Plano Real, elaborado pelo ex- 
presidente, então, ministro, 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB), que estancou a esca- 
lada inflacionária, garantiu es- 
tabilidade à moeda e viabilizou 
programas sociais que benefi- 
ciam as famílias menos favo- 
recidas, o País passou a regis- 
trar avanços na geração de ri- 
quezas. Eram tímidos perto do 
atual – de 1,5% a 2% do PIB, 
por conta das mazelas causa- 
das aos setores produtivos ao 
longo dos quase 20 anos de 
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Junji com o diploma  de deputado federal:  Vamos pavimentar estradas 

 

chará o ano com uma arreca- 
dação de mais de R$ 1 trilhão 
em tributos. Não por menos, 
cada brasileiro tem de traba- 
lhar cerca de cinco meses só 
para pagar impostos. 

É óbvio que botar ordem na 
casa implica efetivar as espe- 
radas reformas estruturais. 
Daí, a urgência das reformas 
tributária e fiscal. O aumento 
real da oferta de vagas de tra- 
balho, assim como a oficializa- 
ção do mercado informal, de- 
pendem obrigatoriamente da 
drástica redução dos tributos 
cobrados das micro, pequenas 
e médias empresas de todos os 
setores. São elas as principais 
responsáveis pela geração de 
empregos. Acrescento aqui 
meu compromisso de fiscalizar 
a  correta e efetiva aplicação 
dos impostos arrecadados pelo 
governo. 

Não é só. A melhoria da 
qualidade de vida da popula- 
ção passa, forçosamente, pelo 
aumento do percentual da re- 
ceita arrecadada que é desti- 
nada aos municípios.  Os go- 
vernos federal e estadual fi- 
cam com as fatias maiores do 
valor arrecadado – cerca de 
60% e 25%, respectivamente. 
E as cidades sofrem com mi- 
galhas (em torno de 15%) para 
atender as justas demandas 
sociais. Sou municipalista e não 
aceito esta incoerência. 

 

a classe política na vala co- 
mum do descrédito, esfacelan- 
do o único elemento que une 
homem público e população: a 
confiabilidade. É fundamental 
resgatar a prática da política 
com „P‟ maiúsculo, em que as 
ações de todos os ocupantes 
de  cargos públicos voltem a 
ser norteadas pelos princípios 
de moral e ética. Isto passa por 
uma  profunda e irrestrita re- 
forma político-eleitoral, a redu- 
ção do número de partidos po- 
líticos – dos atuais 30 para no 
máximo cinco -, fim da reelei- 
ção para cargos no Executivo, 
coincidência das eleições para 
evitar que o Brasil pare a cada 
dois anos e implantação do 
voto distrital misto para que o 
povo possa fiscalizar com efi- 
ciência e cobrar com rigor, 
entre outros pontos cruciais. 

A reforma previdenciária é 
outra já tardia. Não basta me- 
xer no fator previdenciário nos 
moldes propostos (e com cál- 
culos duvidosos). Para melho- 
rar os proventos e igualar o que 
receberá estando aposentado 
ao  valor que recebia quando 
ativo, será necessário rever o 
tempo de contribuição dos tra- 
balhadores. Ou seja, estender 
o período de contribuição pro- 
porcionalmente ao aumento da 
longevidade no País – o Brasil 
está envelhecendo – e sem 
dilapidar o patrimônio do tra- 

 

esgotos in natura nos cursos 
d‟água, prover a necessária 
infraestrutura – ferrovias, por- 
tos e aeroportos – para garan- 
tir ao País competitividade no 
mercado globalizado, entre 
outras medidas essenciais. 

Embora eleito pelo Estado 
de São Paulo, como deputado 
federal, tenho o dever de  tra- 
balhar na solução de graves 
deficiências que atingem todo 
o País. É o caso da educação. 
Não dá para oferecer forma- 
ção mínima aos futuros cida- 
dãos  deste País com apenas 
três ou quatro horas de aulas 
por dia. É essencial implantar o 
período  integral nas escolas 
para  garantir que crianças e 
adolescentes tenham ocupação 
saudável com atividades cultu- 
rais e esportivas, associadas ao 
ensino de melhor qualidade, e 
longe das ruas onde a ociosi- 
dade vira convite ao mundo da 
marginalidade e das drogas. 

O agronegócio gerou este 
ano um superávit de R$ 60 bi- 
lhões na balança comercial, 
compensando a queda no vo- 
lume de negócios da indústria. 
É inconcebível que um setor 
vital para a economia brasilei- 
ra continue tratado com tama- 
nho descaso. Não digo isto por 
estar ligado à atividade desde 
que me conheço por gente. 
Mas sim, porque o País preci- 
sa seguir sua vocação agríco- 

inflação nas alturas. Na segun- 
da administração do tucano, os 
efeitos devastadores da crise 
asiática atingiram em cheio a 
economia brasileira. A Ásia 
tossiu, o Brasil se resfriou, des- 
moronando a popularidade do 
governo peessedebista e anu- 
lando as chances de eleição do 
seu  sucessor. 

Ao longo das duas gestões 
do presidente Luís Inácio Lula 
da  Silva (PT), a economia 
mundial sofreu novos abalos, 
com sucessivas crises econô- 
mico-financeiras – e inevitá- 
veis prejuízos sociais – nos 
países da Comunidade Euro- 
péia, Estados Unidos e Japão. 
O Brasil escapou dos reflexos 

trágicos graças às demandas 
da  China e seu gigantesco 
mercado consumidor. 

Seguindo o comportamen- 
to que se repete a cada troca 
de governo, o primeiro ano da 
gestão Dilma Roussef tende a 
ser  marcado por retração no 
crescimento econômico. Nor- 
malmente, isto ocorre porque 
o governo anterior exagera um 
bocado nos gastos e restringe 
ou anula a capacidade de in- 
vestimentos do sucessor. 

Para começar, o número de 
funcionários comissionados, 
contratados sem concurso pú- 
blico, nos oito anos de gover- 
no Lula subiu 50% em relação 
ao  quadro herdado de seu 

antecessor. Eis, aqui, o desa- 
fio número um a ser vencido 
pela nova governante: enxugar 
a máquina administrativa. Bas- 
ta à  presidente mirar-se no 
exemplo de qualquer dona de 
casa para praticar a severa 
contenção de gastos, colocar 
as    contas   em   ordem   e 
direcionar recursos aos seto- 
res essenciais.  Ou seja, fazer 
a gestão adequada daquilo que 
arrecada. 

Tudo isto sem aumentar a 
carga tributária. Nada de res- 
suscitar a CPMF – Contribui- 
ção Provisória sobre Movi- 
mentações Financeiras nem 
criar qualquer outro imposto. 
Afinal, o  governo federal fe- 

Com a meta de corrigir 
distorções e combater desi- 
gualdades entre as cidades, 
proporcionando o desenvolvi- 
mento social e econômico das 
regiões para melhor atendi- 
mento à população, defendo a 
reformulação no sistema de 
aplicação mínima de recursos 
em  educação e saúde. Cada 
cidade tem de aplicar, no míni- 
mo, 25% da receita corrente 
líquida em educação e 15% em 
saúde. Há prefeituras com ar- 
recadação tão elevada que não 
sabem mais onde investir para 
cumprir as determinações le- 
gais. Outras, ao contrário, 
amargam a falta de recursos 
para oferecer condições ele- 
mentares de atendimento nes- 
tes dois setores. Isto acontece 
em municípios colados uns aos 
outros. Tem de haver meca- 
nismos que permitam a uma 
entidade como o Fundeb – 
Fundo de Manutenção e De- 
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, por 
exemplo, apurar recursos ex- 
cedentes em determinados 
municípios e aplicar em outros, 
de uma mesma região, onde há 
déficit de investimentos. 

A política é a arte de prati- 
car o bem comum. Porém, a 
atuação irresponsável de de- 
terminados políticos joga toda 

balhador. Não será mais pos- 
sível conceder aposentadoria 
para quem tem 40 anos de ida- 
de  e plena saúde para conti- 
nuar trabalhando. 

Trata-se de medida neces- 
sária para assegurar aposen- 
tadoria digna num Brasil que 
tanto maltrata seus idosos. E, 
lógico, cabe ao Poder Público 
fazer sua parte: adotar e prati- 
car medidas rigorosas para 
coibir fraudes, combater a so- 
negação fiscal e viabilizar a 
inclusão do setor informal (o 
que está atrelado à reforma 
tributária para reduzir a carga 
de impostos, principalmente 
sobre as micro, pequenas e 
médias empresas). Na lista de 
pendências, há ainda a refor- 
ma trabalhista que tem de sair 
do papel para desonerar o 
empresariado dos encargos 
sociais que incidem sobre a 
folha de pagamentos e travam 
a abertura de vagas com car- 
teira assinada, em prejuízo do 
trabalhador. 

Com a adequada gestão 
dos recursos e a efetivação 
das reformas estruturais, ha- 
verá dinheiro para investir com 
eficiência na combalida saúde 
pública, concretizar a evolução 
qualitativa da educação, avan- 
çar  em saneamento básico 
com água tratada em todas as 
torneiras e o fim do despejo de 

la. Cabe ao governo implantar 
políticas voltadas aos pequenos 
e  médios produtores, que se 
dedicam ao cultivo de itens 
destinados ao mercado inter- 
no, ficando excluídos dos in- 
centivos existentes para a agri- 
cultura familiar e para as com- 
modities. 

Falo de quem produz feijão, 
verduras, legumes, tubérculos, 
frutas e outros itens para abas- 
tecer o mercado interno.  Tra- 
ta-se de uma categoria heroica, 
que sobrevive a duras penas 
num  cenário  de  impostos 
aviltantes, câmbio desfavorável, 
juros extorsivos nas compras 
financiadas, sem acesso a cré- 
dito para custeio da produção 
nem seguro rural, carente de 
assistência técnica, vítima da 
infraestrutura deficiente – fer- 
rovias inexistentes ou 
subutilizadas, portos obsoletos, 
caríssimo transporte rodoviário 
nas estradas em péssimo esta- 
do – e órfãos na comercializa- 
ção haja vista o sucateamento 
da   Ceagesp e o desapareci- 
mento das cooperativas agríco- 
las, entre outros entraves. Não 
bastasse, o Brasil corre o risco 
de tornar um dos maiores im- 
portadores de produtos hoje 
cultivados para consumo inter- 
no, porque a policultura vem 
sendo engolida pelo setor sucro- 
alcooleiro que se apossou das 
terras mais férteis. Eis, portan- 
to, mais um desafio a ser ven- 
cido pela presidente Dilma. 

Ocorre que as  grandes 
transformações de que o País 
precisa para avançar e pro- 
porcionar melhor qualidade de 
vida ao povo brasileiro não sai- 
rão do papel ou do discurso, 
sem a mobilização da socieda- 
de. Tem mais. A população 
pode e deve se mobilizar para 
exigir dos políticos a devida 
retidão no exercício de suas 
funções. Sem a participação 
direta do povo, a faxina na po- 
lítica não tem chances de vin- 
gar. Um político sério tem suas 
atividades profissionais e faz 
política por devoção às causas 
em que acredita. Deixo um 
apelo para que cada um exer- 
ça sua cidadania e faça valer 
a vontade popular. Vamos pa- 
vimentar a estrada para dias 
melhores. Pelo bem do Brasil 
e de todo brasileiro. Feliz 2011! 

 
 
 
 

Junji: “Deixo um apelo  para  que  cada  um exerça  sua cidadania” 

*Junji Abe, deputado fede- 
ral (DEM), especial para o 
Jornal Nippak 


