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Líder Efraim Filho prevê eleições “de ideias” e apresenta duas
bandeiras do DEM: reestruturação tributária e segurança pública

E

m seminário da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), o deputado Efraim Filho (PB),
que liderou a bancada do Democratas em
2017, disse que as eleições deste ano serão uma
“grande oportunidade para o País, porque tudo
indica uma eleição menos personalista”. “O que
estará em jogo não serão os nomes; os conceitos,
as ideias, projetos para o Brasil é que serão protagonistas. O cidadão terá de fazer uma escolha”,
afirmou.

DEMOCRATAS

Antes de tratar da agenda legislativa, tema do
Seminário Redindústria para o qual foi convidado a

Sobre a agenda legislativa, citou as perspectivas de crescimento para este ano, cerca
de 3%, e atribuiu este cenário à reforma trabalhista aprovada no ano passado pelo Congresso. É preciso, segundo ele, pensar em temas
no pós-agenda da Previdência. “Até dia 19 de
fevereiro, é contar votos. Se não tiver votos, é
ter a humildade de reconhecer e tratar de outros
temas”, disse.

DEMOCRATAS

Defendeu a eleição de um candidato que seja
capaz de “unificar o Brasil, fazer a travessia”: “Ninguém aguenta mais os extremos, a intolerância”.
Neste contexto, citou o nome do presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (RJ), como capacitado para
fazer a “travessia”. No evento da CNI, Efraim Filho
afirmou que Maia foi eleito presidente da Câmara
com votos de partidos da esquerda. Maia, segundo
Efraim Filho, tem conduzido os trabalhos da Câmara com “serenidade e equilíbrio”.

palestrar, o parlamentar paraibano falou, ainda,
da situação do PT, que mantém o discurso “ultrapassado da ilegitimidade do governo”. “Este
debate está tão ultrapassado ... quem mantém
este discurso não atualizou a página, não apertou o F5”, disse.

Deputado Rodrigo Garcia é escolhido o
novo líder do Democratas na Câmara

Como discussões prioritárias, Efraim Filho
citou a reestruturação tributária e medidas voltadas para a segurança pública e o combate
ao contrabando. Citou ainda a necessidade de
avançar no debate sobre o cadastro positivo, lei
do destrato, a privatização da Eletrobras, licenciamento ambiental.

O

deputado Rodrigo Garcia (SP) é o
novo líder do Democratas na Câmara.
A escolha aconteceu nesta terça-feira
(06), em substituição ao deputado Efraim Filho
(PB), que liderou a bancada em 2017.
O novo líder se disse honrado com a escolha. “Temos uma bancada muito forte, que
tem coerência e qualidade”, assegurou. “Vou
liderar uma bancada de 33 guerreiros e, com a
ajuda de todos, vamos combater o bom combate e defender os interesses da população
brasileira”, disse.
Rodrigo destacou que o país tem muitos
desafios, sobretudo neste ano, e vai trabalhar
para trazer as mudanças que o Brasil precisa
e a sociedade espera.
O parlamentar paulista sucede líderes que
conduziram a bancada do Democratas com
coerência e responsabilidade. Só nesta Legislatura, lideraram a bancada do Democratas
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na Câmara o deputado licenciado Mendonça
Filho (PE), atual ministro da Educação; Pauderney Avelino (AM) e Efraim Filho (PB).
Já o deputado Efraim Filho disse que a liderança fica em ótimas mãos. ” é um excelente
quadro do partido e vai manter a excelência da
bancada e o protagonismo do Democratas na
Câmara”, ressaltou.
O parlamentar paraibano disse que sai da
liderança com a sensação de dever cumprido.
“Assim como os líderes que me sucederam,
deixo a bancada fortalecida e o Democratas
falando de igual para igual com qualquer partido”, avaliou.
Efraim Filho destacou também que conduziu a bancada de forma democrática, contando
com a ajuda de parlamentares experientes e
com a energia dos mais jovens. “O que nos une
é muito mais forte do que o que nos diferencia”,
concluiu.
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Queda de viaduto em Brasília é fruto da incompetência
e poderia ter sido evitada, aponta Alberto Fraga

O

deputado Alberto Fraga (DF) afirmou que a queda de um viaduto no
Eixão Sul, área central de Brasília,
poderia ter sido evitada se houvesse uma
manutenção preventiva. “Houve inúmeros
alertas e o governador simplesmente ignorou os avisos e foi negligente com as vistorias que poderiam ter sido feitas”, criticou.

O parlamentar também criticou a fala
do governador Rollemberg ao dizer, após o
desabamento do viaduto, que Brasília era
uma cidade que estava ficando velha. “Ora,
São Paulo tem mais de 460 anos, Roma
tem milhares de anos, se esse argumento
tivesse algum sentido elas não passariam
de escombros e ruínas”, disse.

Fraga lembrou que, em 2011, um relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal já havia alertado que o viaduto precisava
de “reparos e manutenção urgente”. “Além
disso, o CREA-DF disse que pediu ao GDF
que fizesse vistorias no local e elas foram
negligenciadas”, apontou.

O deputado lamentou também a falta de
gestão dos últimos governos. “Infelizmente,
tivemos a desagradável coincidência de ter
duas gestões incompetentes, uma seguida
da outra: Agnelo e Rollemberg”, lastimou.
“Nossa cidade merece coisa muito melhor”,
concluiu.
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