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CIDADE DO MÉXICO

Em lados opostos do espectro
político, o esquerdista Andrés
Manuel López Obrador Partido
da Revolução Democrática
(PRD) e a liberal Josefina Vás-

quez, do partido Ação Nacional
(PAN) estão unidos por uma
crença comum e incompatível:
ambos garantem ter pesquisas
eleitorais secretas que os colo-
cam 2 pontos na frente de Enri-
que Peña Nieto, do Partido da
Revolução Institucional (PRI).

A seu favor, López Obrador
tem o fato de que todas as últi-
mas sondagens o põem pelo me-
nos em segundo lugar. “El Peje”,
como é conhecido por associa-
ção a um peixe típico de seu Esta-
do, Tabasco, ainda está seguro

de que perdeu a eleição de 2006
por fraude.

Na quinta-feira, seu partido
denunciou a compra de votos
por parte do PRI. “Se o Instituto
Nacional Eleitoral (INE) fosse
um pouco equilibrado, Peña Nie-
to já não estaria concorrendo",
disse o coordenador de campa-
nha de López Obrador, Ricardo
Monreal.

A declaração levantou temo-
res de que uma nova derrota em
uma disputa apertada possa le-
var a tentativas de impugnação
na Justiça. López Obrador garan-
te que desta vez reconhecerá o
vencedor caso não seja ele - em
2006, após perder por 0,56%, ele
tirou foto com uma faixa presi-
dencial falsa em protesto.

A candidata do PAN superou
as críticas iniciais - teve de expli-
car por que escreveu em 1999 o
livro de autoajuda “Meu Deus,
faça-me viúva por favor” –, apare-
ceu na frente de Peña Nieto em
algumas pesquisas, mas chega à
reta final da campanha como ze-
bra.

Seu início da disputa foi marca-
do pela falta de apoio do atual

presidente, Felipe Calderón,
que preferia seu ministro da eco-
nomia Ernesto Cordeiro. No fi-
nal, Josefina entrou em atrito
com Vicente Fox, primeiro presi-
dente eleito pelo PAN, responsá-
vel por tirar o PRI do poder em
2000, rompendo uma hegemo-
nia de 71 anos.

Fox recomendou em uma en-
trevista o voto em Peña Nieto.
Como a perda do mandato presi-
dencial já não seria uma surpre-
sa, o partido se concentra na ma-
nutenção de dois Estados-chave
ameaçados pelo avanço do PRI:
Jalisco e Guanajuato.

O PAN também denúncia irre-
gularidades na campanha do
PRI, principalmente a entrega re-
cente a simpatizantes de um sal-

do para compras em mercados e
cartões telefônicos. Desta vez,
as denúncias de irregularidades
que chegaram à Justiça eleitoral
envolvem principalmente candi-
datos do PRI em Estados e muni-
cípios. A eleição de hoje renova
todo o Congresso, decide o go-
verno de seis Estados e do Distri-
to Federal, além de algumas pre-
feituras e câmaras de vereado-
res. No total, serão 2.127 cargos.

Histórico. No México, a eleição
que pode marcar a volta do PRI
ao poder é considerada histórica
de qualquer maneira. Uma vitó-
ria de López Obrador seria a pri-
meira vez da esquerda na presi-
dência. A de Josefina, a primeira
de uma mulher. / R.C.
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Esquerda e direita,
unidas contra pesquisas
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Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL
ATLACOMULCO, MÉXICO

Quando o candidato Enrique
Peña Nieto votar hoje em uma
esquina do centro de Atlaco-
mulco, a 50 metros do colégio
católico Plancarte, onde costu-
mava ajudar o padre na missa,
será ovacionado por uma multi-
dão de concidadãos à espera do
cumprimento de uma profecia.

Nos anos 40, uma vidente do
local a serviço de caciques políti-
cos do Partido Revolucionário
Institucional (PRI) disse que da-
quela cidade, que cresceu e hoje
tem 27 mil habitantes, sairiam
seis governadores do Estado do
México e um presidente. Peña
Nieto foi o sexto governador nas-
cido em Atlacomulco. A cidade
nunca teve um presidente da re-
pública.

Uma vitória do favorito “pe-
queño Peña” – o resultado deve
sair na noite de hoje – estaria car-
regada de um simbolismo ainda
maior para o restante do país. De-
volveria ao Partido Revolucioná-
rio Institucional (PRI) o poder

ao qual se apegou durante 71
anos – de 1929 a 2000. Há 12 anos
na oposição, o grupo político
que nunca deixou de ter a maior
máquina eleitoral do México pre-
tende se beneficiar da controver-
tida ofensiva iniciada pelo presi-
dente Felipe Calderón em 2006
contra o narcotráfico.

O resultado do ataque aos car-
téis com as Forças Armadas foi
47,5 mil mortos e, segundo ana-
listas, um disparo certeiro na
campanha do governista Partido
Ação Nacional (PAN) por um ter-
ceiro mandato. “Calderón fez
certo ao agir, mas errou como
agir. Ao atacar os capos dos car-
téis, provocou a pulverização da
criminalidade. Criminosos mé-
dios dentro da estrutura crimi-
nosa formaram seus próprios
grupos e multiplicaram a crimi-
nalidade percebida pela popula-
ção”, avalia o especialista em se-
gurança Eduardo Guerrero.

Pelo contraste com “os anos
do PAN”, Peña Nieto conviveu
durante a campanha, a seu favor
e contra, com a insinuação de
que o PRI foi, durante décadas,
condescendente com o narcotrá-
fico. A seu favor porque parte da
população tem saudade do tem-
po em que “o tráfico podia traba-
lhar em paz”.

“As pessoas me dizem: se o
PRI ganhar teu filho vai virar um
viciado. Mas quem quer entrar

nas drogas entra de qualquer jei-
to. Antes o tráfico trabalhava li-
vre e nem todos eram viciados.
Estamos perdendo empregos e
investimentos”, afirma o eleitor
do PRI Tito González, sem fi-
lhos, residente em Toluca, capi-
tal do Estado do México.

Foi em Toluca, na quarta-fei-
ra, que Peña Nieto encerrou a
campanha como um artista, al-
ternando rápidas corridas sobre
o palco com pausas repentinas
nas quais aplaudia a plateia.
“Luis Miguel da política” é o títu-
lo do perfil que o jornalista Igna-
cio Rodríguez Reina, ex-diretor
de alguns dos principais jornais
mexicanos, escreveu sobre ele. A
personalidade e os trejeitos que
justificam a alusão ao cantor ro-
mântico Luis Miguel, que arras-
ta multidões de mulheres aos
shows, também parece ter ajuda-
do Peña Nieto a chegar como fa-
vorito ao final da campanha, te-
ria pelo menos 6 pontos de vanta-

gem, apesar de várias gafes – a
mais usada contra ele, esquecer
o nome de autores em uma feira
do livro.

Entre as milhares de testemu-
nhas de seu último discurso, ha-
via os que admitiam ter sido
atraídos pelo lanche pago pelo
PRI. Mas havia quem, questiona-
do sobre o que Peña Nieto havia
feito pelo Estado do México, co-
meçava a resposta com “eu gos-
to do ‘cara de bebê’.”

A resposta, da dona de casa Re-
gina Luz, recebeu o sorriso de
aprovação de suas amigas, por
sua vez mais interessadas na rou-
pa da primeira-dama do que na
fala de Peña Nieto. Acusado de
ser um produto da mídia, o candi-
dato casou-se logo após ficar viú-
vo com uma das mais famosas
artistas de novelas mexicanas,
Angélica Rivera, conhecida sim-
plesmente como “Gaivota”, no-
me de seu personagem mais fa-
moso na TV.

Quando votar hoje em Atlaco-
mulco, acompanhado da mu-
lher, Peña Nieto também estará
sujeito a vaias. A cem metros de
sua urna, na praça da catedral,
onde ele costumava jogar bola –
segundo sua irmã, sem dispen-
sar o gel e o topete, aparência pe-
la qual também foi atacado –, es-
tudantes enchem uma calçada
com denúncias de corrupção
contra ele. “Temos de alertar pa-

ra o perigo que ele representaria
como presidente. As pessoas
nos elogiam por termos cora-
gem de ir contra os poderosos”,
diz Hugo Misael Sánchez, estu-
dante de medicina legal.

Sánchez faz parte do movi-
mento “anti-Peña Nieto e pela
moralidade”, o Yosoy132, nasci-
do na Cidade do México durante
uma visita do candidato do PRI à
Universidade Iberoamericana.
Vaiado, ele disse ter sido alvo de
infiltrados com interesses políti-
cos. Em vídeo na internet, 131 es-
tudantes então mostraram suas
credenciais acadêmicas. Ganha-
ram o apoio de milhares que se
apresentaram como o “132” e
reuniram marchas classificadas
por intelectuais de esquerda co-
mo a “primavera mexicana”.

O movimento luta para man-
ter a imagem de apartidário, em-
bora sua aparição tenha coincidi-
do com uma ascensão nas pes-
quisas do candidato da esquer-
da, Andrés Manuel López Obra-
dor (PRD).

Peña Nieto nunca negou a pro-
ximidade “dos poderosos” a que
se refere o estudante de medici-
na. Dois dos seis governadores
que a vidente colocou no cami-
nho de Atlacomulco eram seus
tios por parte de mãe. Outro go-
vernador, seu padrinho político,
Arturo Montiel, era um dos favo-
ritos para chegar à presidência

em 2006. Um escândalo de cor-
rupção tirou-lhe a chance de ser
“o homem da profecia”. Essa
raiz comum de tantos governa-
dores tornou o chamado Grupo
de Atlacomulco um sinônimo na-
cional de projeto de poder.

Localizada a 120 quilômetros
da Cidade do México – onde o
candidato do PRI tem 16% das
preferência, contra 48% de Ló-
pez Obrador –, a cidade parece
ter orgulho do sobrenome Peña.
Melensio Sánchez, dono da pape-
laria em que o candidato costu-
mava comprar quando criança,
não considera a proximidade da
elite um problema. “Sempre fo-
ram ricos. Mas tenho um amigo
que diz: um rico no poder rouba
menos”, diz, dando pistas sobre
quem levará seu voto hoje.

Partido que dirigiu México por sete
décadas deve retomar hegemonia hoje
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López Obrador e Josefina
dizem ter acesso a
levantamentos que lhes
dão vantagem sobre
Peña Nieto, o favorito

HUGO SÁNCHEZ
MEMBRO DO MOVIMENTO YOSOY132
“Temos de alertar para o perigo
que Peña Nieto representaria
como presidente. As pessoas
nos elogiam por termos coragem
de ir contra os poderosos”

Animação.
Músicos fazem
campanha para
Peña Nieto na
Cidade do México

Favorito. Peña Nieto, o escolhido para cumprir uma profecia dos anos 40, e o PRI chegam com vantagem nas eleições presidenciais,
segundo todas as pesquisas, beneficiado em grande parte pela controvertida política de combate ao narcotráfico do atual governo

RICARDO MONREAL
ESTRATEGISTA DE LÓPEZ OBRADOR
“Se a Justiça Eleitoral fosse um
pouco equilibrada, Peña Nieto já
não estaria concorrendo”


