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Jose Maria Mayrink - O Estado de S.Paulo

ENTREVISTA

D. Luiz Gonzaga Bergonzini, BISPO DA DIOCESE DE GUARULHOS

O bispo de Guarulhos, d. Luiz Gonzaga Bergonzini, que em julho recomendou aos
católicos não votar em Dilma Rousseff ou em qualquer candidato do PT, porque são
favoráveis à legalização do aborto, disse ontem que mantém o veto, mesmo depois do
encontro da presidenciável com evangélicos e católicos, anteontem, em Brasília.

Por que o senhor recomendou aos católicos que não votem em Dilma Rousseff e fez
questão de citar o nome da candidata do PT?

Escrevi esse artigo dirigido aos fiéis de Guarulhos com a advertência: não votem na
Dilma, que é favorável ao aborto, nem no PT, que como partido se posicionou
abertamente a favor da legalização do aborto. Digo no artigo que os fieis não devem
votar no PT e em todos os candidatos favoráveis à liberação do aborto. Eu disse o nome
de Dilma Rousseff e não recuo.

Por que o senhor falou de Dilma Rousseff, mas não citou outros candidatos que apoiam
o aborto?

Eu me refiro a eles também. Falei do PT e de outros candidatos que apoiam o aborto.
Vale também para esses. Só que o PT fechou questão a respeito do aborto como partido.
Há políticos que são favoráveis ao aborto, mas têm liberdade de opinar em seu partido.

+ BRASIL

Estreia do Google Street View no Brasil
divide ...
Enquanto alguns comemoram o fato de encontrar ...

-- PM do Rio começa a multar motorista por ...

-- Justiça livra delegados da PF de controle de ...

-- Telefonema entre Serra e Mendes causa tensão ...

-- Eleições podem deslocar eixo da oposição ...

-- Banco Mundial vê Brasil no caminho certo ...

-- Agendamento para tirar passaporte está ...

TV ESTADÃO

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/Brasil BUSCAR

PROTESTOS NO EQUADOR

'Não haverá
perdão para os
envolvidos', diz
Correa

INVESTIMENTOS

Bolsa vai da
lanterna ao topo
do ranking em
setembro

BRASIL

PF: Entrega de
passaportes
volta ao normal
após pane

PLANETA

Brasil é o único
país a controlar
desmatamento
via satélite

FUTEBOL

Palaia nega
golpe e diz que
pregará união
no Palmeiras

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL11:54  •  1 OUTUBRO DE 2010

Classificados

HÁ 427 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/


http://www.estadao.com.br/brasil/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,estreia-do-google-street-view-no-brasil-divide-usuarios-do-twitter,617916,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,estreia-do-google-street-view-no-brasil-divide-usuarios-do-twitter,617916,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,estreia-do-google-street-view-no-brasil-divide-usuarios-do-twitter,617916,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,pm-do-rio-comeca-a-multar-motorista-por-falta-de-cadeirinha,618280,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-livra-delegados-da-pf-de-controle-de-ponto,618279,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,telefonema-entre-serra-e-mendes-causa-tensao-no-stf,618267,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,eleicoes-podem-deslocar-eixo-da-oposicao-ao-planalto-para-minas-dizem-analistas,618266,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,banco-mundial-ve-brasil-no-caminho-certo-para-se-tornar-desenvolvido,618263,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,agendamento-para-tirar-passaporte-esta-normalizado-diz-pf,618260,0.htm
http://tv.estadao.com.br/
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/1443599358/Frame2/default/empty.gif/63393334613236373462643034633930
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil


http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-havera-perdao-para-os-envolvidos-nos-protestos-diz-correa,618205,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-havera-perdao-para-os-envolvidos-nos-protestos-diz-correa,618205,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-havera-perdao-para-os-envolvidos-nos-protestos-diz-correa,618205,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-havera-perdao-para-os-envolvidos-nos-protestos-diz-correa,618205,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-havera-perdao-para-os-envolvidos-nos-protestos-diz-correa,618205,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,nao-havera-perdao-para-os-envolvidos-nos-protestos-diz-correa,618205,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,bolsa-va-da-lanterna-ao-topo-do-rankng-de-nvestmentos-em-setembro,not_37354,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,bolsa-va-da-lanterna-ao-topo-do-rankng-de-nvestmentos-em-setembro,not_37354,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,bolsa-va-da-lanterna-ao-topo-do-rankng-de-nvestmentos-em-setembro,not_37354,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,bolsa-va-da-lanterna-ao-topo-do-rankng-de-nvestmentos-em-setembro,not_37354,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,bolsa-va-da-lanterna-ao-topo-do-rankng-de-nvestmentos-em-setembro,not_37354,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,bolsa-va-da-lanterna-ao-topo-do-rankng-de-nvestmentos-em-setembro,not_37354,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,entrega-de-passaportes-esta-normalizada-diz-pf,617696,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,entrega-de-passaportes-esta-normalizada-diz-pf,617696,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,entrega-de-passaportes-esta-normalizada-diz-pf,617696,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,entrega-de-passaportes-esta-normalizada-diz-pf,617696,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,entrega-de-passaportes-esta-normalizada-diz-pf,617696,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,entrega-de-passaportes-esta-normalizada-diz-pf,617696,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/exportando-vigilancia-espacial,120256.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/exportando-vigilancia-espacial,120256.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/exportando-vigilancia-espacial,120256.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/exportando-vigilancia-espacial,120256.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/exportando-vigilancia-espacial,120256.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/exportando-vigilancia-espacial,120256.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palaia-nega-golpe-e-diz-que-pregara-uniao-no-palmeiras,617953,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palaia-nega-golpe-e-diz-que-pregara-uniao-no-palmeiras,617953,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palaia-nega-golpe-e-diz-que-pregara-uniao-no-palmeiras,617953,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palaia-nega-golpe-e-diz-que-pregara-uniao-no-palmeiras,617953,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palaia-nega-golpe-e-diz-que-pregara-uniao-no-palmeiras,617953,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palaia-nega-golpe-e-diz-que-pregara-uniao-no-palmeiras,617953,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20101001%2Fnot_imp618123%2C0.php&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

javascript:;
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Bispo recomenda a católicos que não votem em Dilma e no PT - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101001/not_imp618123,0.php[01/10/2010 11:55:34]

NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

Todo dia uma nova oferta

Nos cartórios, na hora, sem filas e

O que o senhor acha da posição da candidata Marina Silva, do PV, que se diz contra o
aborto, mas propõe um plebiscito para o povo decidir?

Acho uma ilogicidade da parte dela. Porque, se ela coloca essa questão para ser resolvida
pelo povo, é como se perguntasse se a pessoa é favorável ou não à pena de morte.
Marina foi inconsequente em sua colocação.

A advertência que o senhor faz aos católicos de Guarulhos vale para outras dioceses ?

Muita gente, até bispos, pegou carona no meu artigo. A minha intenção não era me
dirigir a todos os brasileiros, mas ao povo de Guarulhos, uma diocese que tem cerca de
1,3 milhão de habitantes e mais de 400 mil eleitores. O tema extrapolou não só para
outros Estados.

O senhor revela em quem vai votar para presidente?

Não. Só declarei que não voto na Dilma. Também não pedi voto para ninguém. 
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