
No debate sobre
fé e política que
incendiou cora-
ções e mentes
na campanha
eleitoral em São
Paulo, umperso-
nagem passou
desapercebido

pelos holofotes da mídia. Anto-
nio LuizMarchioni,mais conhe-
cido como padre Ticão, é o prin-
cipal nome da Igreja Católica na
zona leste da capital.
Assediado por petistas e tuca-

nos, ele não nega o espaço da re-
ligião na fé dos fiéis em relação
aos candidatos. “Mas em perío-
dos eleitorais, a religião é usada
demaneira cruel paramanipula-
ção e interesses escusos de po-
der”, disse ao Brasil Econômico.
A confissão, segundo ele, se de-
ve a ingredientes de “fanatis-
mo, hipocrisia e falso moralis-
mo”. Faltando dez dias para o 1º
turno, quando questionado nas
missas sobre seu voto, o padre
Ticão prefere não responder.
“Eu devolvo a pergunta”, diz.
Responsável pela administra-

ção da paróquia de São Francis-
co de Assis, no bairro de Ermeli-
noMatarazzo, ele está convenci-
do de que contabilizar votos pa-
ra um dos nomes inscritos nas
urnas não deve ser o papel de
qualquer igreja ou centro reli-
gioso. “Não declaro meu voto
como padre. Mas quem me co-
nhece, sabe qual aminha prefe-
rência”. Depois de receber a
“visita” dos principais prefeitu-
ráveis da capital, ele delimitou
sua influência aos comentários

políticos em reuniões com asso-
ciações demoradores. Sua preo-
cupação é sempre a mesma:
qual candidato dá mais ênfase à
propostas nas áreas sociais. “Fa-
lar que o candidato é de Deus é
tudo enganação. Isso é lamentá-
vel. Deixo as pessoas tomarem
suas decisões”.
Ticão é historicamente mais

próximo ao PT,mas toma cuida-
do ao tocar no assunto. Em
1988, quando ainda era um jo-
vem sacerdote, ele fez campa-
nha abertamente para Luiza
Erundina e se arrependeu disso.
“Eu apoiei a Erundina dentro da
paróquia. Ela venceu, mas isso
afastoumuita gente daqui”, afir-
ma. Nesta eleição, Ticão conta
já ter sofrido assédio de mais de

trinta candidatos e dirigentes
de partidos interessados em ga-
rantir seu apoio - “pessoalmen-
te, por telefone ou email”. Ape-
sar disso, critica a baixa partici-
pação dos doze prefeituráveis
paulistanos em debates organi-
zados pela paróquia, desde o iní-
cio da campanha eleitoral.
No último encontro, apenas

Fernando Haddad (PT), Gabriel
Chalita (PMDB) e Soninha Fran-
cine (PPS) compareceram àme-
sa. Todos receberam em mãos
umplano com40metas “priori-
tárias” para a zona leste, elabo-
rado pelaDiocese de SãoMiguel-
Paulista. A cartilha cobra um
“tratamentomais digno” do po-
der público aos 3,9 milhões de
habitantes da região. “A zona

leste foi abandonada pelos parti-
dos”, reclama. Ticão diz que a
igreja é procurada pelas legen-
das nos dois meses pré-eleição.
“Mas depois, elas não voltam ao
bairro. Só aparecem na próxi-
ma campanha”. Em meio à on-
da Russomanno, o padre reitera
o perfil do voto na região. “Os
moradores oscilam entre PT e
PSDB. Ora é azul, ora é verme-
lho”, arrisca. Uma das propos-
tas mais defendidas por Ticão
até outubro é a inauguração da
Universidade Federal da Zona
Leste. O terreno foi prometido
“11 vezes” pelo prefeito Gilber-
to Kassab, mas até agora nada.
“O único candidato que fala
abertamente sobre a Universi-
dade é Haddad”, diz. ■
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“A religião é usada de
maneira cruel na campanha”

Divulgação

Padre Ticão, o religiosomais influente da zona leste, fala o que pensa sobre política, políticos e polêmicas

Depois de perder a eleição de
1985 para Roberto Requião
(PMDB) por uma diferença
irrisória de 20 mil votos, o
arquiteto Jaime Lerner (PDT) foi
eleito em 1988 depois de uma
campanha que durou apenas 12
dias. Ele entrou na disputa em
cima da hora porque o candidato
de seu partido, Algaci Tulio, que
patinava nas pesquisas,
renunciou. No começo de
setembro, quando houve a
mudança, o PMDB liderava com
com 28% das intenções de voto.
Na oposição, Algaci Túlio (PDT)
contava com 20%. Atrás, Enéas
Faria (PTB) com 12%; Aírton
Cordeiro (PFL), com 5%; e Claus
Germer (PT), com 3%. Terminada
a contagem (manual) dos votos,
o arquiteto derrotou Maurício
Fruet (PMDB), que é pai de
Gustavo Fruet - ex-tucano que
aliou-se a Dilma Rosuseff e
disputa a prefeitura da capital
paranaense em 2012 pelo PDT e
com o apoio do PT. A hegemonia
política do grupo de Lerner no
Paraná durou 12 anos. Depois de
deixar a prefeitura em 1992, ele
se elegeu governador em 1994 e
se reelegeu em 1998. Nesses dois
pelitos ele já estava no PFL, que
mais tarde se transformaria em
DEM. Em 2003, Lerner migrou
para o PSB e "exilou-se" no Rio
de Janeiro.
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Jaime Lerner vence
depois de 12 diasde
campanha em 1988

PadreTicão fezcampanhaabertamenteparaLuizaErundinaem1988,massearrependeu

URNA CATÓLICA

PADRE MARCELO ROSSI
O mais carismático da Igreja 
Católica, recebeu todos os 
candidatos a prefeito, mas evita 
declarar publicamente quem apoia

PADRE JULIO LANCELLOTTI
Monsenhor da Igreja São Miguel Arcanjo
e fundador da Pastoral da Criança, é ativista 
político ligado ao PT desde a primeira 
candidatura de Lula

DOM FERNANDO ANTONIO FIGUEIREDO
Bispo de Santo Amaro desde 1989, é o líder 
religioso mais influente da zona sul e patrono 
de Marcelo Rossi. Declara grande amizade por 
Serra e Chalita

DOM ODILO SCHERER
Arcebispo de São Paulo, causou polêmica 
com Russomanno ao responder, em carta 
oficial, acusações contra a Igreja Católica
do presidente do PRB, Marcos Pereira

Os líderes da igreja na política

LernereAlgaci juntosna
campanhade1988
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