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O avanço
dos evangélicos

BBB: bancadas do boi, 

da bala e da bíblia. 

A sigla é bastante 

conhecida e tende a 

ganhar mais fôlego nos 

próximos tempos

Fiquemos com esta úl-
tima, começando com 
a hipótese: a bancada 

evangélica vai se fortalecer no 
governo Bolsonaro, na esteira 
do crescimento do evange-
lismo no Brasil. Um conjunto 
de elementos sinaliza nessa 
direção: vínculo forte que os 
evangélicos têm com os va-
lores conservadores, matriz 
do ideário governamental; 
grande bancada parlamentar, 
que soma cerca de 200 depu-
tados e 10 senadores; prestígio 
que o presidente confere aos 
evangélicos, frequentando 
cultos, recebendo bênçãos de 
pastores. 

Sua esposa, Michelle, é in-
térprete de libras nos cultos 
dominicais da Igreja Batista 
Atitude, no Rio. Já a cerimônia 
religiosa da união do casal foi 
ofi ciada pelo pastor Silas Ma-
lafaia, da Assembleia de Deus. 
Que fenômenos explicam a 
expansão dos evangélicos no 
território, que hoje se apro-
ximam de 24% da população, 
enquanto os católicos caem 
para a faixa dos 62%, de acordo 
com o IBGE? 

O que se sabe é que o evan-
gelismo se apresenta como 
uma entidade viva, tocando 
diretamente no coração dos 
fiéis, renovando a liturgia, 
movimentando plateias, fa-
lando de problemas cotidianos 
e mostrando a trilha para os 
participantes usufruírem, des-
de já, os bens terrenos. Desse 
modo, a pobreza pode ser 
revertida por atos e disposição 
de cada um. 

Já a Igreja Católica tem na 
pobreza um dos eixos de sua 
pregação. Ao tomar posse, 
o papa Francisco teria dito: 
“como eu gostaria de uma 
Igreja pobre, para os pobres.” 
A menção aos pobres é referên-
cia a São Francisco de Assis, 
cuja vida foi dedicada à pobre-
za. O papa escolheu o nome de 
Francisco para evocar o santo. 
Sem esquecer que Cristo nas-
ceu numa manjedoura. 

Entre as teses sobre o 
evangelismo, particularmente 
sobre a vertente pentecostal, 
movimento de renovação 
cristã que dá ênfase à união 
com o Espírito Santo, há um 
texto interessante do pesqui-
sador Brand Arenari. O foco 
da mensagem pentecostal é a 
promessa de integrar indiví-
duos à dinâmica central da so-
ciedade, o que inclui as noções 
de inclusão, ascensão social e 
modelos de vida individuais. 
Escopo que encontra guarida 

na Teoria da Prosperidade, 
pela qual as pessoas podem 
ter acesso “às maravilhas do 
mundo moderno”, aqui e agora. 

“O sofrimento não tem mais 
valores positivos”, encon-
trados em outras doutrinas, 
aduz Brand. Condição para se 
galgar o edifício da melhoria 
de vida é o seio familiar. No 
pentecostalismo, a família 
assume o papel de um “banco 
de créditos afetivos, morais e 
cognitivos”. Preservar a família 
é, portanto, um dos eixos do 
credo, com suas “células” que 
acompanham a dinâmica da 
vida de seus membros. Indiví-
duos disciplinados, orientados 
para o estudo e o trabalho, 
acabam encontrando a receita 
do “sucesso”.

Olhemos para os cárceres 
abarrotados. Quem leva aos 
presos a mensagem de espe-
rança, de voltar a uma vida 
saudável, com acesso aos bens 
materiais, contanto que sigam 
preceitos e determinadas 
linhas de comportamento? As 
igrejas evangélicas. Sob essa 
crença, presos saem dos cár-
ceres com uma bíblia na mão.

Projetemos esse cenário 
sobre a textura social e o ter-
reno da política. A inferência 
é clara: núcleos populacionais, 
a partir das camadas pobres, 
essas que formam um anel em 
torno do centro das cidades, 
se identifi cam com um ideário 
próximo às suas necessidades 
materiais e espirituais. Antes 
do Reino dos Céus, os crentes 
têm de enfrentar as agruras do 
Reino terreno, que estão ali no 
bairro onde moram com suas 
famílias carentes. 

Em suma, a receita do pente-
costalismo é não se conformar 
com a pobreza. Daí o aceno a 
melhores dias. O discurso é: o 
indivíduo é dono do seu destino 
e, assim, pode direcionar sua 
vida. Sob esse preceito, é ra-
zoável prever que pentecostais 
e outras igrejas evangélicas 
se expandam em progressão 
geométrica enquanto a Igreja 
do papa Francisco sofre uma 
diminuição.

Dito isto, convém lembrar 
que o governo do presidente 
Bolsonaro se inclina na direção 
dos evangélicos. Apesar de 
católico, identifi ca-se melhor 
com essas igrejas. Ele já pro-
meteu nomear para o STF um 
ministro “terrivelmente evan-
gélico”. A bancada da bíblia, 
com seus fi éis, se infi ltra nas 
malhas do Estado, fazendo 
emergir o debate: o Estado é 
ou não laico? 

Terá o evangelismo infl uên-
cia em demasia na condução do 
Estado brasileiro? Perguntas 
que vão abrir o debate.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O ministro é relator do 
recurso de duas pessoas 
que tentaram se candi-

datar a prefeito e vice do Rio 
de Janeiro em 2016, mas foram 
barrados pela Justiça Eleitoral 
por não terem partido.

O caso tem repercussão geral, 
e uma decisão do Supremo de-
verá afetar todos os processos 
em que pessoas sem fi liação 
partidária almejem concorrer 
em eleições majoritárias ou 
proporcionais. “A posição deste 
tribunal é nenhuma. Portanto, 
meu papel aqui é verdadei-
ramente vazio de convicções 
prévias e total disponibilidade 
intelectual para ouvir todos os 
argumentos que serão postos 
aqui”, disse Barroso ao abrir a 
audiência pública. 

Barroso disse que o debate 

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.
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Moro: prisão 
em segunda 
instância ‘é 

imprescindível’
O ministro da Justiça, Ser-

gio Moro, defendeu ontem 
(9), como imprescindível, a 
prisão em segunda instância. 
“Temos que olhar o futuro. É 
realmente imprescindível a 
volta da execução da conde-
nação em segunda instância, 
por emenda constitucional 
ou por projetos de lei, e essa 
decisão cabe ao Congresso 
e aos parlamentares”, disse 
o ministro na sessão solene 
na Câmara em homenagem 
ao Dia Internacional Contra 
a Corrupção.

Em seu discurso, Moro 
disse ainda que a corrupção 
no Brasil é um crime que 
não afeta apenas o nosso 
bem-estar econômico, mas 
também a confi ança na ação 
dos agentes públicos, ‘um 
dos pilares da democracia’. 
“Não existe nada radical 
em combater a corrupção, 
é basicamente nosso dever. 
Mas sem que tenhamos um 
combate fi rme, sem vacila-
ções, sem querer retornar 
ao status quo antes, olhando 
para frente e não o passado, 
que queremos deixar para 
trás, não teremos uma verda-
deira democracia”, afi rmou.

A presidente da CCJ do Se-
nado, Simone Tebet (MDB-
-MS), pretende votar hoje 
(10) o texto na comissão. 
Segundo a senadora, o pro-
jeto será o primeiro item da 
pauta. A decisão da senadora 
contrariou um acordo entre 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) e lí-
deres das duas Casas (ABr).

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) e a Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT) 
do Senado promovem reunião 
conjunta hoje (10), para votar 
o projeto que estabelece novo 
modelo de incentivos fi scais 
para empresas de tecnologia 
da informação e comunicação 
e investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento desse setor.

De autoria dos deputados 
Marcos Pereira (Republicanos-
-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP), 
Daniel Freitas (PSL-SC) e 
Bilac Pinto (DEM-MG), o pro-
jeto foi apresentado devido à 
necessidade de reformulação 
do setor diante da condenação 
imposta ao Brasil pela OMC, 
após queixas da UE em 2014 
e do Japão em 2015. O relator 
do projeto é o senador Plínio 
Valério (PSDB-AM).

Em janeiro, a OMC decidiu 
que o Brasil não pode dar 
incentivos fi scais por meio de 
tributos que ao mesmo tempo 
são integralmente cobrados 
de concorrentes importados. 

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) é o relator da proposta.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, reuniu-se 
no sábado (7) com represen-
tantes de ONGs brasileiras 
para tratar sobre as políticas 
ambientais em vigor no país. 
Uma comitiva de senadores 
está em Madri, represen-
tando o Legislativo na Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas 
(COP 25).

“Nossa tese é proteger 
o Brasil, as comunidades 
tradicionais, respeitar a le-
gislação de proteção ao Meio 
Ambiente, porque estamos 
promovendo o bem-estar 
da humanidade, não só do 
Brasil. A tese da maioria do 
Parlamento é fazer as coisas 
respeitando a legislação”, 
afi rmou.

Ele disse que o debate sobre 
as políticas ambientais no 
Senado e na Câmara acontece 
em sintonia com a preserva-
ção das riquezas naturais e 
é pautado pela conciliação. 
“O Parlamento brasileiro 
não vai, em hipótese alguma, 
em nenhum momento, sob a 
nossa liderança, se curvar em 
a uma decisão unilateral do 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre,

participa da COP 25, em Madri.
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O Comitê de Avaliação das 
Informações sobre Obras e Ser-
viços com Indícios de Irregulari-
dades Graves, da Comissão Mista 
de Orçamento, recomendou a 
determinação, na proposta orça-
mentária para 2020, do bloqueio 
da execução física, orçamentária 
e fi nanceira de cinco obras.

São alvos da medida a cons-
trução da BR-040 na nova su-
bida da serra de Petrópolis, no 
Rio de Janeiro; a duplicação de 
trecho da BR-116 em Feira de 
Santana, na Bahia; o corredor 
exclusivo para ônibus (BRT) 
em Palmas; a Ferrovia Trans-
nordestina; e as obras do Canal 
do Sertão em Alagoas.

“A proposta se fundamenta 
nas informações enviadas 
pelo TCU, bem como nos 
esclarecimentos prestados 
pelos gestores e nas audiências 
públicas promovidas pelo COI 
em novembro”, diz o relatório, 
segundo o qual todas essas 
obras já constavam como blo-

A Ferrovia Transnordestina está entre as cinco obras 

paralisadas por indícios de irregularidades.
Foi aprovado na Comissão de Agricultura do 

Senado um projeto de lei que cria a Política Nacio-
nal de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas 
Ornamentais de Qualidade. De autoria do deputado 
Evair Vieira de Melo (PP-ES), o projeto estimula 
a produção e a comercialização desses produtos 
no Brasil e no exterior, aproveitando o potencial 
do país na área. 

A nova política terá como diretrizes a sustentabi-
lidade econômica e socioambiental da atividade e o 
aproveitamento da diversidade cultural, ambiental, 
de solos e de climas do país. Também prevê a ade-
quação da ação governamental às peculiaridades 
e diversidades regionais, o estímulo às economias 
locais e a redução das desigualdades regionais. O 
texto estabelece ainda que a ação será articulada 

entre os entes públicos federais, estaduais e mu-
nicipais e o setor privado.

Como instrumentos da política nacional, o projeto 
prevê crédito rural para a produção e comercializa-
ção, pesquisa agrícola e desenvolvimento tecnológi-
co, assistência técnica e a extensão rural, além de 
seguro rural, associativismo e capacitação gerencial 
e formação de mão de obra qualifi cada, entre outros.

Pela proposta, terão prioridade de acesso ao 
crédito e fi nanciamento os agricultores familiares, 
de pequeno e médio porte, e os organizados em 
associações, cooperativas ou arranjos produtivos 
locais que agreguem valor às fl ores e plantas or-
namentais produzidas, por meio de certifi cações, 
produção orgânica, selos sociais ou de comércio 
justo (Ag.Senado).

PA
C

/M
in

.d
o 

Pl
an

ej
am

en
to

STF: candidatura avulsa pode 
ser votada no 1º semestre

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, disse ontem (9) que vai liberar no primeiro semestre de 2020, 
para votação no plenário da Corte, o processo que pode resultar na liberação da candidatura avulsa, 
sem necessidade de fi liação a um partido político

superada essa parte, deve-se 
saber se é indispensável para 
o país a fi liação partidária para 
fi ns de candidatura. “Se isso é 
bom e fortalece a democracia. 
Ou se isso signifi ca uma reserva 
de mercado para partidos que, 
muitas vezes, não têm democra-
cia interna”, disse o ministro.

Do outro lado, o deputado 
federal Luiz Philippe de Or-
leans e Bragança (PSL-SP), e 
a deputada estadual Janaina 
Paschoal (PSL-SP), defende-
ram as candidaturas avulsas. 
Eles criticaram sobretudo o 
que chamaram de oligarquias 
que controlam os partidos e 
argumentaram que a concor-
rência com candidatos sem 
partido pode forçar as próprias 
legendas a se aperfeiçoaram 
internamente (ABr).

deve ser considerado em duas 
etapas: num primeiro momento 
é preciso entender se o Supre-

mo tem caminhos para decidir 
sobre o assunto, ou se o tema 
caberia apenas ao Parlamento; 

O Parlamento ‘respeita a legislação 
ambiental’, diz Davi na COP 25

governo federal”. Nos últimos 
dez anos, apenas no Senado, 
foram aprovadas mais de 65 
projetos e propostas na área.

A COP 25 acontece até 13 de 
dezembro na capital espanhola 
e tem como objetivo debater 
as mudanças no clima e ações 
para a redução dos gases do 
efeito estufa no planeta. “Este 
é um encontro que trata das 
futuras gerações, mas que a 
partir da nossa geração, garante 
a existência das próximas”, 

acrescentou Davi.
O presidente da Comissão 

de Meio Ambiente do Senado, 
Fabiano Contarato (Rede-
-ES), e os senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AM) e Eli-
ziane Gama (Cidadania-MA) 
também participaram do 
encontro, ao lado de ativistas 
ambientais do Greenpeace, 
Instituto Clima e Sociedade, 
Instituto Ethos de Empresas 
e Observatório do Clima (Ag.
Senado).

Comissões votam novos incentivos 
para tecnologia da informação

Foi determinada a extinção 
ou substituição da Lei de 
Informática até dezembro. 
A decisão fi nal da OMC, de 
dezembro de 2018, permitiu 
a continuidade dos incentivos 
condenados até 2019 e, a par-
tir de 2020, não poderão mais 
ser concedidos.

O projeto acaba com a isenção 
de tributos e cria um valor de 
crédito com base no total que a 

empresa investir em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação a 
cada trimestre. O novo incen-
tivo será válido até dezembro 
de 2029. A medida atinge 
fabricantes e desenvolvedores 
de componentes eletrônicos 
(chips, por exemplo), equipa-
mentos e máquinas (exceto 
áudio e vídeo), programas para 
computador e serviços técnicos 
especializados (Ag.Senado). 

Comitê sugere manutenção do 
bloqueio de cinco obras federais

queadas no Orçamento de 2019.
Em setembro, o Congresso 

retirou da lista as obras da 
BR-116 na Bahia. O COI reco-
mendou agora um bloqueio par-
cial, deixando de fora serviços 
necessários à preservação dos 
trechos já concluídos, para que 
não se deteriorem até que o em-

preendimento seja retomado, o 
que poderá ocorrer em 2020.

O relatório do comitê será 
examinado pela CMO e passará 
a integrar a proposta orçamen-
tária, que, por sua vez, será 
analisada por deputados e se-
nadores em sessão conjunta do 
Congresso (Ag.Senado).

Aprovado incentivo à produção de fl ores e plantas ornamentais


