
_ _4Stítuintesevangélica 
trocam apoio por cargos 

Um ministério, uma se- reações nos seus partidos 
cretaria no Governo do Dis-, sejam fortes demais contra 
trito Federal, canais de rá-» egse tipo de manobra, 
rio e televisão, cargos em i ^ D o s 34 constituintes 
todos os escalões do Gover- ^evangélicos, pelo menos 
no. Com essa modesta lista Wíélson Aguiar (PMDB-
de pedidos, parte dos 34 de- «%ES), Lysãneas Maciel 
putados evangélicos esteve ^PDT-RJ), Celso Dourado 
ontem no Palácio do PW-*S.<PMDB-BA), Rubens 
nalto para oferecer ao pre-jO^Branquinho (PMDB-AÇ), 
sidente José Sarney, em 
troca, pelo menos 22 votos 
na Constituinte a favor do 
Governo. À frente dos cons
tituintes estão os deputados 
Daso Coimbra, Arolde Oli
veira e Fausto Rocha. 

Os integrantes do grupo 
que assinaram o manifesto 
de apoio se permitiram in
clusive levar dois textos ao 
Palácio do Planalto para 
que fosse escolhida tam
bém uma alternativa sobre 
a duração de mandato pre
sidencial mais convenien
te: cinco ou seis anos. E ad
mitindo a hipótese de até 
criar — ou ressuscitar — o 
antigo PP, Partido Popu
lar, para abrigá-los caso as 

\ 

Benedita da Silva (PT-SKRÍ 
e Lézio Sathler (PMDBVJ 
ES) discordam do m o v 2 
mento, considerando qiWJ 
ele é uma afronta ao poyTfj 
evangélico — cerca de R S 
por cento da populaç 
brasileira, ou 20 milhões 
pessoas — que quer m 
danças, justiça social e n 
aceita que seja usado par1 

esse tipo de comércio. 
Antes de formalizar 

proposta no Palácio do PI 
nalto, o deputado Da 
Coimbra remeteu corre 
pondéncia a diversos col 
gas com uma paródia ao 
de assinala que "todo p 
der emana de Deus e em 
seu nome será exercido", 
para no final defender 

apoio ao Governo em troca 
de favores. De uma modo 
geral, aqueles que embar
caram nas suas ideias são 
deputados novatos, princi
palmente petencostais, 
"maleáveis e mais ingé
nuos" — segundo um dos 
opositores — enquanto ou
tros reagiram, inclusive 
pedindo para retirar seu 
apoio ao perceberem que 
estavam servindo a inte
resses escusos. 

O primeiro canal de tele
visão á ser mantido com os 
evangélicos è no Rio de Ja
neiro, para o pastor Fanini, 
sócio, do deputado Arolde 
Oliveira, um dos cabeças 
do movimento. Mas os inte
grantes do lobby da fé que
rem muitos outros, tanto 
assim que também já na
moram com o grupo Centro 
Democrático, do PMDB, 
que reunirá além de consti
tuintes deste partido todos 
os dos demais que deseja
rem se alinhar com o Go
verno. 


