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BRASÍLIA — A primeira 
reunião dos 31 deputados 
representantes de tendên
cias religiosas, em busca de 
uma atuacão política con
junta, na noite de sexta-fei-
ra, começou com uma pre
ce para iluminar os seus 
mandatos. Este foi um dos 
poucos momentos de plena 
harmonia da bancada evan
gélica, a quarta maior da 
Constituinte, ficando atrás 
apenas do PMDB, PFL e 
PDS. Os evangélicos pre
tendem buscar "inspiração 
divina para garantir na 
Constituição a paz e a justi
ça social", de acordo com 
Eliel Rodrigues (PMDB-
PA). 

Apesar da obediência à 
Bíblia, "a maior Constitui
ção que Deus outorgou ao 
povo", nas palavras de 
Eliel, a bancada pretende 
respeitar a ideologia de 
seus seguidores, que fazem 
parte de partidos de posi
ções políticas conflitantes, 
pois estão no PMDB, PFL, 
PT, PTB, PDT e PDC. Por 
isso mesmo, o consenso fi
cou difícil no seu primeiro 
encontro formal. 

Contrários ao aborto, fu
mo, tóxico, álcool e porno
grafia, como informou o 
Deputado Daso Coimbra 
(PMDB-RJ) — que promo
veu a reunião —, os evan
gélicos têm como ponto 
mais polémico a reforma 
agrária. A maioria conside
ra que deve haver um limi
te nas pretensões dos sem-
terra. "A produtividade po
de servir de parâmetro 
para as distribuições de ter
ras", explica Daso. 

Nelson Aguiar (PMDB-
ES) e Lysâneas Maciel 
(PDT-RJ) discordam. Para 
Nelson, "Deus criou a terra 
para todos, não para al
guns, por isso a reforma 
agrária deve ser total. Não 
há motivo para rateá-la, 
pois ela foi criada, como o 
vento e a chuva, em benefí
cio do homem". 

Lysâneas garante que 
não será criado um gueto 
religioso: "Antes de repre
sentantes evangélicos, so-

Os deputados evangélicos, que formam a quarta maior bancada da Constituinte, no primeiro encontro na Câmara 

mos representantes do po
vo brasileiro. Temos que 
ressaltar que todos os pro
blemas vitais da população 
são também vitais para o 
Evangelho". 

Mesmo assim, Eliel tem a 
certeza de que é possível 
realizar um "encontro en
tre os ideais cristãos com a 
população, mostrando uma 
realidade espiritual e moral 
que dever ser seguida". Ele 
defende "uma interligação 
do homem ao plano da 
união entre o corpo, espíri
to e alma". Para isso, a fa
mília terá que ser um tema 
prioritário, tendo "a Bíblia 
como uma fonte de todas as 
informações". 

Fausto Rocha (PFL-SP) 
afirma que atuação política 
dos evangélicos "será bem 

diferente da adotada pela 
Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil". Preten
dem evitar uma atuação 
conjunta "radical", respei-
tando-se a posição indivi
dual de cada um de seus 
membros. 

Lysâneas acredita que a 
impossibilidade de se con
seguir um consenso na ban
cada evangélica poderá difi
cultar novas reuniões. 
Mesmo assim, pretende 
realizar com os seus ami
gos fiéis "uma reflexão pro
funda sobre os temas atuais 
e o comportamento parla
mentar de todos". 

As profissões desempe
nhadas por esses religiosos 
variam: cantor de hinos, 
advogados, funcionários 
públicos aposentados, jor
nalistas, médicos, assisten
tes sociais e empresários, 
entre eles Matheus Iensen 
(PMDB-PR), com emissoras 
de rádios no Paraná e San
ta Catarina, entre elas a 
Rádio Marumby, "a emisso
ra da paz, a maior potência 
evangélica do Brasil". Sem 
posição bem definida sobre 
reforma agrária, ele preten
de "elevar a voz na defesa 
dos ideais cristãos, com 
respeito aos direitos do ho
mem". 
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| POLICLÍNICA CENTRAL DA TAQUARA 
Tomamos conhecimento, de que elementos inescrupulosos, com 

| comprovada má fé, estão visitando os moradores e comércio de nossa 
I comunidade, e, até os nossos associados, informando inveridicamente, 
I que nossa policlínica, foi ou está sendo negociada para outra congêne-
• re, situação esta, que jamais existiu ou foi cogitada por nós. 

Estruturam, suas mentirosas afirmações, alegando a desativação 
| de nosso ambulatório de Curicica, o qual por motivos de ordem técni-
| ca, resolvemos paralisar, já que o local e suas precárias instalações, 
| não proporcionam condições de darmos aos nossos associados, o alto 
| padrão de serviços médicos-hospitalares, que sempre tivemos a preo-
| cupação de oferecer. 

Muito pelo contrário, estamos é ampliando nossa entidade, pois 
I além, do Hospicenter, que em breve inauguraremos à Rua Cândido 
I Benício, com 36 apartamentos e suites, equipado com instrumental 
1 hospitalar e decoração das mais modernas e confortáveis, em locai 
I privilegiado não só pelo fácil acesso, como ainda pelo seu clima de 
I montanha, grandes melhorias tem sido efetuadas em nossa sede, onde 
I estamos instalando três novos gabinetes dentários, ampliamos os 
I consultórios, instalamos um aparelho de Eletro-Enceíalograma (único 
I na área) e ainda adquirimos um ônibus-ambulância para atendimento 
I cardiológico externo, etc. 

Desta forma desejamos alertar a comunidade e principalmente os 
I nossos associados, contra estes perniciosos elementos, que movidos 
I por interesses escusos e pouco idóneos, tentam denegrir uma entida-
I de, que a cerca de dez anos, vem servindo com dedicação e eficiên-
v cia, à todas as classes sociais de moradores do nosso bairro. 

Amparados no direito, e na confiança adquirida pelos serviços de 
elevado padrão que estamos oferecendo, não tememos as falsidades 
dos que nos atacam traiçoeiramente, porém, na salvaguarda de nossa 
imagem, e tranquilidade do nosso quadro social, já estamos tomando 
as medidas cabíveis, para coibir estes maldosos e desonestos recur
sos, usados por quem tenta impingir planos médicos sem estrutura, 
junto à comunidade aue sempre nos honrou com sua confiança e apoio. 
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