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O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2013

Nacional

estadão.com.br
Twitter. Siga a editoria de
política do Estadão na rede
twitter.com/politica_estado

na

is.

Legislativo. Frente parlamentar da qual faz parte o pastor Marco Feliciano atua de forma estratégica para obter vagas em colegiados
que analisam projetos sobre aborto, direitos dos homossexuais e consumo de drogas e álcool, além de concessões de rádio e televisão

Rádios. Outra comissão que

iliz

● Estupro

A

ut

Entre os projetos que opõem
evangélicos e feministas na Câmara, está o que cria uma bolsa
para mulheres vítimas de estupro que ficarem grávidas e decidirem não abortar

presença da bancada evangélica nas comissões da Câmara
PR: 11
(de uma bancada
de 34 deputados)

Seguridade Social e Família

18 vagas

G Trata de projetos ligados à saúde
pública, como o consumo de drogas e
bebida alcoólica, e temas ligados à
família, como aborto, proteção à
criança e “cura de homossexuais”

a
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r

PSC: 10
(de uma bancada
de 16 deputados)

siv

a

PRB: 8
(de uma bancada
de 10 deputados)
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Dos 513
deputados
federais
68 são
evangélicos

go

Quase 1
em cada 7

6 titulares e 12 suplentes
dos 72 postos da comissão

Constituição e Justiça

16 vagas

G Analisa aspectos constitucionais e
legais dos projetos de lei, incluindo
propostas polêmicas defendidas ou
criticadas pela bancada evangélica

7 titulares e 9 suplentes
dos 132 postos da comissão

PMDB: 7

Direitos Humanos e Minorias

PDT: 5

14 vagas

PSDB: 5

G Avalia denúncias e projetos ligados
à violação dos direitos humanos,
incluindo propostas que pretendem
classificar a homofobia como crime
– o que é rejeitado pelos evangélicos

PTB: 5

6 titulares e 8 suplentes incluindo presidência e 1.ª
vice-presidência dos 36 postos da
comissão

PSB: 3

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

OUTROS: 14
DEM: 2
PMN: 1
PSD: 2
PP: 1
PV: 2
PRTB: 1
PT do B: 2 PEN: 1
PT: 1
PSL: 1

Estados de origem

14 vagas

G Analisa pedidos de concessão para
rádios comunitárias (inclusive as
evangélicas) e deve avaliar propostas
de proibir o “aluguel” de horários de
TV para programas religiosos

7 titulares e 7 suplentes
dos 42 postos da comissão

Outras comissões

Rio, São Paulo e
Minas Gerais
dominam juntos
quase metade da
bancada evangélica,
com 32 deputados

MA: 3

BA: 6
OUTROS: 21
AC: 2
AM: 2
GO: 2
PA: 2
PB: 2
PE: 2

RO: 2
RS: 2
SE: 2
AP: 1
DF: 1
RR: 1

MG: 7

ES: 3
RJ: 13

PR: 3
SP: 12

Trabalho
Agricultura
Relações Exteriores
Segurança
Fiscalização
Transportes
Defesa do Consumidor
Legislação Participativa
Turismo e Desporto
Minas e Energia
Desenvolvimento Econômico
Finanças
Cultura
Educação
Integração Nacional

9 (6 titulares e 3 suplentes)
8 (3 titulares e 5 suplentes)
7 (4 titulares e 3 suplentes)
6 (4 titulares e 2 suplentes) - incluindo 1º vice
6 (2 titulares e 4 suplentes)
6 (3 titulares e 3 suplentes)
5 (3 titulares e 2 suplentes)
4 (4 suplentes)
3 (1 titular e 2 suplentes)
3 (2 titulares e 1 suplente)
3 (2 titulares e 1 suplente) - incluindo 1º vice
3 (1 titular e 2 suplentes)
3 (2 titulares e 1 suplente)
2 (1 titular e 1 suplente)
2 (1 titular e 1 suplente)

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

FONTES: FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA E CÂMARA DOS DEPUTADOS

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.

De cada 7 deputados, 1 faz parte da bancada
Um em cada sete deputados faz
parteda bancadaevangélica– registrada oficialmente na Câmara como Frente Parlamentar
Evangélica. Segundo dados do
grupo, 68 dos 543 parlamentares
da Casa integram o bloco.
Ospartidoscommaiorparticipação na frente são o PR, o PSC e
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desperta o apetite dos evangélico é a de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.
Eles controlam com 14 das suas
42 cadeiras, com sete titulares e
sete suplentes. Entre as atribui-

Drogas. A frente ainda concentra forças em comissões criadas
para analisar temas específicos.
Uma delas é a do Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas, que
aprovou, em dezembro, projeto
deleique aumentaa penade traficantesepermiteainternaçãocompulsóriadeviciados.Deautoriade
um deputado da frente, o projeto
deveservotadonospróximosdias
na Casa, em regime de urgência.
Para entidades e movimentos
que atuam no setor, a aprovação
significará um retrocesso. Em
carta enviada aos parlamentares
na semana passada, o Conselho
Federalde Psicologia(CFP)chegou a dizer que se trata de “grave
ameaça aos direitos civis e caminho totalmente equivocado ”.
A carta acirrou as divergências
entre o conselho e a frente. Os deputados evangélicos consideram
intolerável a decisão do CFP que
impede psicólogos de prometeremachamada“curagay”ejátentaram em duas ocasiões, sem sucesso, derrubá-la na Justiça.
Por não ter maioria nas comissões, a Frente Evangélica se articula com outros grupos religiososemtornodaschamadasquestões morais. De acordo com a
pesquisadora Maria das Dores
Campos Machado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), evangélicos e católicos
carismáticos vem atuando em
conjunto para impedir qualquer
liberalização sobre aborto.
Essa unidade foi selada em
2011, quando os dois grupos se
juntaram na Frente Parlamentar
em Defesa da Vida – Contra o
Aborto. Entres os carismáticos
quearticularamomovimentoestavam Salvador Zimbaldi (PDTSP),Gabriel Chalita (PMDB-SP)
e Givaldo Carimbão (PSB-AL).

MISSÃO DE FÉ
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A presença do pastor Marco
Feliciano (PSC-SP) na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara não é um fato isolado.
Faz parte de uma estratégia
mais ampla da Frente Parlamentar Evangélica, que reúne
68 deputados. Ela tem direcionado forças para as comissões
que tratam das reivindicações
dos gays por direitos iguais
aos dos outros grupos da sociedade, da flexibilização das normas sobre aborto e de políticas sobre drogas.
Osatritoscomgruposdedireitos civis, movimentos de direitos humanos, pró-aborto e em
defesa da laicização do Estado só
tendem a intensificar nas comissões que tratam desses temas.
Desde o início do ano, a frente
ocupa 18 das 72 cadeiras da ComissãodeSeguridadeSocialeFamília, cuja atribuição é analisar
projetos ligados à saúde pública,
como consumo de drogas e bebida alcoólica por jovens, e à família, como aborto e proteção à
criança. Do grupo evangélico,
seis são titulares na comissão e
os outros 12, suplentes.
Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a frente conquistou14 dos 36 postoseapresidência – na partilha das comissões, o colegiado ficou para o
PSC,partidoessencialmenteformadopor evangélicos. Isso significa quase 40% das vagas. Sua tarefa é avaliar denúncias e projetosligadosàviolaçãodosdireitos
humanos. Passa por ali o debate
do projeto que pretende classificar a homofobia como crime.

ções dessa comissão está a análise de pedidos de concessão para
rádios. Passa por ali, entre outras propostas, a que visa proibir
o aluguel de horários em canais
de TV aberta – expediente usado
com frequência por igrejas para
transmissão de seus programas.
Outrofocode interesseéaComissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa,
com a tarefa de analisar aspectos
constitucionais e legais dos projetos. Do total de suas 132 cadeiras, 18 estão com a frente (sete
titulares e nove suplentes).
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Evangélicos miram comissões que têm
poder de barrar temas sensíveis a igrejas

o PRB. Quase metade das bancadas dessas três siglas somadas é
composta de integrantes do grupo religioso.
Onze dos 34 deputados do PR
com assento na Câmara estão
inscritos na frente, incluindo o
líder do partido na casa, Anthony Garotinho (RJ). A legenda

agrega um grande número de
evangélicos não pentecostais –
oriundos principalmente das
Igrejas Batista e Presbiteriana,
quesãodenominaçõesdeformação mais antigas, conhecidas como históricas.
NoPSC,dezdeseus 16deputados estão registrados na frente.

Elessão ligadosmajoritariamente à Assembleia de Deus. De formaçãopentecostal,essaéadenominaçãoreligiosa com maiornúmero de seguidores no Brasil.
NoPRB,oitodeseusdezdeputados militam na frente. O partido é
presididoporMarcos Pereira, bispo licenciado da Igreja Universal.

Os demais integrantes da bancada evangélica representam o
PMDB (7), o PDT (5), o PSDB
(5), o PTB (5), o PSB (3) e outros
dez partidos (14).
Parlamentares eleitos pelos
Estados do Rio, São Paulo e Minas dominam quase metade da
frente, com 32 deputados eleitos.Osparlamentaresfluminenses estão entre os campeões de
votosnasúltimaseleições:Garotinho recebeu 694 mil votos em

2010; Vitor Paulo (PRB) recebeu
157 mil; Eduardo Cunha (líder
do PMDB), 150 mil; e Arolde de
Oliveira (DEM), 99 mil.
De São Paulo, saíram 12 deputadosquese inscreveramnabancada evangélica. Entre eles, estão Jorge Tadeu Mudalen
(DEM), ligado à Igreja Internacional da Graça de Deus, e o pastorMarcoFeliciano(PSC),presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias. / B.B. e R.A.

reconhecidas pela sociedade.

ram para conter reivindicações
de indígenas e quilombolas?

● Como tem sido a articulação
com outros grupos religiosos?

Nunca houve conversa com a
frente ruralista. Alguém plantou essa ideia com o objetivo
de descaracterizar nossa luta.

ENTREVISTA
João Campos (PSDB-GO), pres. da Frente Parlamentar Evangélica

‘Nossa atuação é política,
não religiosa’, diz deputado
Em entrevista ao Estado, o
coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, deputado
João Campos (PSDB-GO), disse que o grupo tem procurado
concentrar as atenções em temas que considera prioritários
e ampliar o leque de alianças.
● Qual o critério que a frente usa
para atuar nas comissões?

Elencamos os temas que consideramos prioritários e damos
atenção especial a eles nas comissões. Nossas prioridades
envolvem questões éticas, valores, aborto, família, direitos
civis, drogas. Temos um grupo
especialmente dedicado à questão das drogas, um assunto
que nos sensibiliza muito e para o qual as igrejas evangélicas

têm ofertado uma grande contribuição. Estamos trabalhando
para aprovar nos próximos
dias um projeto nessa área.

ROBERTO JAYME/ESTADÃO - 13/2/2007

Nossa atuação no parlamento
é política, não religiosa. O importante é formar maioria e,
quando se trata de temas como
a defesa da vida, nos articulamos e atuamos junto com outros grupos. Nesse tema da defesa da vida, temos a mesma
posição que a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e os espíritas e sempre atuamos juntos.

● O Conselho Federal de Psicolo-

gia está criticando o projeto.

Eu respeito o conselho, mas
temos divergências em muitos pontos. O relatório que o
conselho produziu no ano passado sobre as casas de recuperação e as comunidades terapêuticas de natureza confessional era absurdo. com viés
muito claro contra essas instituições. O relatório desaprovou e condenou instituições

Feliciano. Campos saiu em
defesa da eleição do pastor

● Evangélicos e ruralistas se uni-

● O sr. acha que Marco Feliciano
deve continuar na presidência da
Comissão de Direitos Humanos?

Deve. A eleição dele é um ganho para o Brasil. A partir de
agora a comissão deixa de discutir direitos humanos apenas
da perspectiva do PT, que sempre dominou a comissão. Os
evangélicos também são uma
minoria. / R.A. e B.B.

