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Boko Haram
Nigéria ignora destino
de sequestradas por
grupo radical. Pág. A20

ELEIÇÕES PERUANAS. Decisão
Segundo sondagens, filha do ex-presidente Alberto Fujimori deve terminar à frente, mas não evitará nova votação; Pedro Pablo
Kuczynski, economista de centro, e Verónika Mendoza, deputada esquerdista, brigam pelo direito de enfrentá-la no dia 5 de junho

Peru define hoje quem disputa 2º turno
contra Keiko Fujimori, dizem pesquisas
RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

lO

Sendero mata pelo
menos 3 no interior

ESTADO NO PERU

l Ataques atribuídos pelo gover-

Rodrigo Cavalheiro

no peruano ao grupo Sendero
Luminoso deixaram pelo menos
três mortos ontem em Santo Domingo de Acobamba, povoado a
450 quilômetros ao leste de Lima, na região andina do Peru.
Conforme o jornal “La República”, um veículo militar custodiava a chegada de urnas e cédulas
à localidade de Junín quando foi
atacado na madrugada de ontem. Dois militares e um civil morreram. Após o choque inicial, reforços militares entraram em
confronto com os guerrilheiros
de tarde. Havia relatos de generais da reserva de outras vítimas
no combate.
O lugar do confronto é uma
região montanhosa a 400 quilômetros ao norte de Ayacucho,
base histórica do grupo terrorista. O Sendero travou um combate
contra o Estado que deixou 70
mil mortos entre 1980 e 2000.
Embora tenha perdido força militar, uma facção Sendero chamada Proseguir continua ativa. O
grupo tem um braço político que,
impedido de disputar a eleição
de hoje, pregou a adesão ao voto
nulo e em branco. / R.C.

ENVIADO ESPECIAL / LIMA

Keiko Fujimori vencerá hoje
o primeiro turno da eleição
peruana graças ao sobrenome. Seu pai, “El Chino” Alberto Fujimori, governou entre
1990 e 2000 e foi condenado
por crimes contra humanidade. Na prisão há 11 anos, conserva a fama de corrupto que
acabou com o terrorismo, um
tema ao qual nenhum eleitor
é indiferente. O rival de
Keiko na disputa definitiva,
em 5de junho, é a maior incógnita da votação.
O tamanho do triunfo de
Keiko indicará se o elo familiar
desta vez não será um teto. Em
2011,elafoiderrotadaporOllanta Humala porque o antifujimorismo se uniu. A rejeição a ela
continua alta (28%, segundo o
Vox Populi), ao contrário de
seus mais prováveis adversários.Oeconomistadecentro-direitaPedroPabloKuczynski,conhecido como PKK, tem 1,8%
de objeção. O nome ascendente
da esquerda, Verónika Mendoza, tem 3,5% de rechaço. Ambos
estão tecnicamente empatados
com aproximadamente 15%, segundos as últimas projeções.
Keiko tem mais que o dobro,
um fenômeno que se explica,
em parte, pela guerra contra o
Sendero Luminoso encabeçada
por seu pai. No imaginário fujimorista, seu líder levou obras
aosmais pobres, acelerou a economia e, principalmente, aniquilou a guerrilha.
Fernandina Taype, de 63
anos, escapou em 1984 do massacre de Soras, a 800 quilômetros de Lima, quando o Sendero
executou mais de cem camponeses. O marido dela liderava a
defesa da cidade e foi executa-

Sobrevivente. Na favela onde vive, Fernandina se diz indecisa na votação de hoje: marido foi morto pelo Sendero, em 1984
do. No ano seguinte, abandonou sua chácara para viver com
os cinco filhos em Lima.
“Até hoje tenho medo de voltar. A morte dele acabou com
minha vida, que era plantar”,
dizFernandina,chorandonocasebredecompensadode madeiraeteto dezincofurado nafavela de San Fernando. “Nenhum
candidato me convenceu a votar nele, nem Keiko.” A região
natal de Fernandina foi onde o
conflitocobroumuitomaisvítimas e o fujimorismo ganhou
tons de religião.
O eletricista Hugo Herrera
Morales, de 42 anos, deixou a

localidade de Salcabamba, outro miserável foco do conflito
nos Andes, aos 12 anos. Lembra
da guerrilha nas montanhas, o
queofezemigrarparaSantaClara, bairro de classe média baixa
a 11 quilômetros de Lima. Ele
aponta três grandes méritos em
Fujimori. “Ele derrotou o Sendero, fechou um Congresso improdutivo (refere-se ao golpe
de 1992) e acertou a economia.
O que não quer dizer que eu vá
votar na filha”, explica.
Herrera é um sinal de que a
transferênciadevotostemexceções e a eleição pode ter surpresas.OantigofãdeFujimorivota-

PARA LEMBRAR
Os principais casos de violação de direitos humanos
contra o ex-presidente Alberto Fujimori foram a chacina de Barrios Altos, que
deixou 16 mortos, em 1991, e
o massacre de La Cantuta,
no qual 9 estudantes e 1 professor morreram em 1992.
Os crimes foram cometidos
por um esquadrão da morte
patrocinado pelo Estado para exterminar guerrilheiros.

rá em Verónika, mas não pode
espalhar. “Mesmo os professores, que a apoiamem massa, não
contam para os vizinhos. Há
muita pressão dos fujimoristas
contra ela, até um vídeo dizendoqueelaéterroristaecomunista”, reclama.
Oradicalismo atribuídoàpsicólogade35 anosleva outra parcela do antifujimorismo a escolher a moderação de
Kuczynski, associada a seus 77
anos.“Ele jáfoiministrode Economia de Alejandro Toledo,
tem experiência. E tem mais
chance de derrotar Keiko”, diz
a costureira Ana Toledo. Ela te-

ria razões para votar em Keiko
se levasse em consideração o
atentadono qual o Senderomatou 25 pessoas, em 1992, na Rua
Tarata, no bairro de Miraflores.
Ana ainda mora a uma quadra
dali. “Lembro direitinho da explosão. A onda expansiva destruiujanelaseportas,foiumterror.”
Sua prima, Susana Márquez,
de 57 anos, não do nome da pessoa que terá seu voto, só sabe
que “é a filha de Fujimori”. “O
Sendero matou minha irmã por
dar comida aos militares. Acho
que Fujimori fez o que tinha de
fazer. Voto nela por isso.”

CRONOLOGIA
Em junho, o
economista de
origem indígena
Alejandro Toledo
derrota o
ex-presidente
Alan Garcia em
nova votação; três
meses depois,
Suprema Corte
expede mandado
internacional de
captura contra
Fujimori

Mais de 3 mil assassinatos políticos são relatados; em abril,
Alberto Fujimori (à esq.) usa plataforma anticorrupção para
vencer Mario Vargas Llosa na disputa presidencial; são
lançados programas severos de austeridade e privatização
após inflação passar dos 400%

1980
Peru elege um civil,
Fernando Belaúnde,
após 12 anos de ditadura; Sendero Luminoso
intensifica luta armada

1990

1992
Dois anos depois
de eleito, Fujimori
suspende a
Constituição e
aplica um
"autogolpe" com
apoio do Exército;
Abimael Guzmán,
líder do Sendero,
é preso e
condenado à
prisão perpétua;
novo Parlamento
unicameral é
eleito

2000
Fujimori se
apresenta como
candidato à
presidência sem
renunciar ao
mandato que
exercia e, apesar
das acusações de
fraude, é reeleito no
2º turno após
Alejandro Toledo
desistir da disputa;
em novembro, viaja
para Brunei e de lá
para o Japão, de
onde renuncia por
fax; Valentín
Paniagua, líder do
Legislativo, assume
interinamente

2001

US$ 800 mi

são destinados pelo governo para reparar vítimas das guerrilhas
Cerca de um ano e meio após sua
criação, a Comissão da Verdade
e Reconciliação conclui que,
durante os 20 anos de combate
ao Sendero Luminoso, pelo
menos 69.280 pessoas foram
mortas nos confrontos armados
ou em atrocidades cometidas
pela guerrilha

2003

2005
O ex-presidente Alberto Fujimori
é preso no Chile depois de
desembarcar de voo vindo do
Japão, onde estava exilado;
processo de extradição é iniciado
por Lima em novembro

Fujimori é extraditado em setembro para o Peru para ser
julgado pelas acusações de corrupção e violação de
direitos humanos. Dois meses depois, é levado a
julgamento pela morte de 25 pessoas em ação de
esquadrão da morte. Em caso separado, é condenado a 6
anos por ordenar,
ilegalmente, buscas em
um apartamento. Dois
anos mais tarde, também
é condenado a 25 anos de
prisão por ordenar que
suas forças de segurança
cometessem sequestros
e assassinatos

2007

2011
Ollanta Humala
derrota Keiko
Fujimori,
advogada e
filha do
ex-presidente, e
assume a
presidência;
dois anos
depois, ele
rejeitaria pedido
de perdão para
Alberto
Fujimori

2016
Meses antes da
eleição, Justiça
exclui duas candidaturas: do milionário César
Acuña, que entregou dinheiro a
eleitores durante
campanha, e a de
Julio Guzmán,
que descumpriu
normas administrativas nas primárias do partido
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ELEIÇÕES PERUANAS. Expectativa do mercado
MARIANA BAZO/REUTERS

Economia tende a
se recuperar após
baixa com Humala
Crescimento do PIB peruano se manteve na faixa dos 2,5% anuais no
último biênio do mandato; média foi de 6,1% no primeiro triênio dele
Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / LIMA

O peruano que consome um
sofisticado ceviche, fã de patasde porco àvinagrete e mesmo o que encara a carne de gato,apreciadaemalgumascidades, têm algo em comum. Todos choram de barriga cheia
quando o tema é economia.

Popularidade baixa. Protesto contra Humala em Lima

Empresáriossequeixamdaredução do crescimento nos dois
últimos anos de governo de Ollanta Humala da queda dos investimentos externos. Operários criticam terceirizações que
baixaram a qualidade do emprego e nenhum presidente posterior a Alberto Fujimori conseguiu reverter – Humala era uma
esperança nessa área ao assumir

como esquerda moderada.
Háumasensaçãodedesaceleração que os número comprovam. Enquanto o crescimento
nostrêsprimeiros anosde mandato ficou, em média, em 6,1%
por ano, em 2014 e 2015 a média
caiu para 2,5%. Uma situação de
dar inveja à maioria dos países
da América Latina. O Banco
Mundial prevê crescimento de

3,3%, para 2016, e de 4,5%, para
2017, mas analistas creem que
dependerá do nome que começa a ser escolhido hoje.
“Keiko Fujimori e Pedro Pablo Kuczynski devem ser bem
recebidos pelo mercado. Verónika Mendoza teria de moderar
seu discurso radical, até porque
precisariadeapoiorivalnoCongresso, que deve ter fujimoris-

tas em maioria”, avalia o economista e consultor José Carlos
Raquena. Ele menciona os três
primeiroscolocados na maioria
das pesquisas.
A redução do crescimento
nos dois últimos anos é creditada, em parte, à baixa no preço
das commodities, mas também
àperda de liderança deHumala,
que trocou várias vezes de gabi-

mais próximas ao centro político. Em virtude dos temores
envolvendo uma possível libertação do ex-presidente, Keiko
chegou a assinar um documento no qual se compromete
com o “respeito irrestrito à
ordem democrática e aos direitos humanos”. Além disso,
afirmou que lutará de maneira
drástica contra a corrupção,
respeitará a independência
entre os poderes e não usará o
cargo para beneficiar nenhum
parente. Nas eleições de 2011,
Keiko chegou ao segundo turno, mas foi derrotada pelo nacionalista Ollanta Humala, numa coalizão que abrigou o centro e a esquerda do Peru, em
uma tentativa de evitar o retorno do fujimorismo ao poder depois de 11 anos da queda de seu expoente máximo.

Pedro Pablo Kuczynski,
uma alternativa de centro

heterodoxo da economia e
com o crescimento com base
na exploração de minérios como o cobre e o ouro. O grande desafio do candidato, que
crê no livre mercado, é manter as conquistas econômicas
dos últimos anos no Peru diante de um cenário de queda nas
receitas das exportações. A
briga de Kuczynski é chegar
ao segundo turno, onde provavelmente deve contar com
mais apoio para derrotar a favorita Keiko Fujimori que sua
rival direta, a deputada Verónika Mendoza. O economista
tem mais apelo junto à classe
média liberal e partes dos setores mais elitizados da sociedade peruana, no entanto tem
mais dificuldades de conseguir votos entre os peruanos
mais humildes.

Verónika Mendoza,
surpresa na disputa eleitoral

nete e viu sua aprovação ficar
abaixo dos 15%.
Parte do empresariado que
banca a campanha de Keiko vê
no controvertido mandato de
seu pai, Alberto Fujimori, o início da abertura econômica que
teria levado ao crescimento regular a partir dos anos 2000.
“Ele realmente teve um primeiro período com medidas de
contenção elogiadas, mas seu
segundo ciclo foi de populismo
irresponsável,que aindaencontrou, em 1998, uma grande crise”, diz Raquena.
Naavaliaçãodocientistapolítico Francisco Belaúnde Matossian, da Universidade Científica
do Sul, o mandato de Fujimori
deixouumlegado“monstruoso”
em termos de direitos humanos,
que coincidiu com um período
de desenvolvimento econômico.Em1994e1995,quandosereelegeu, o país cresceu 12,3% e
7,4%,respectivamente. Em 1992,
ele havia fechado o Congresso e
dado um golpe referendado pela
população com a provação de
umanovaConstituição,em1993.

PERFIS
Keiko Fujimori,
favorita nas pesquisas de opinião

Herdeira de ‘El
Chino’ adota
verniz moderno
Filha do ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko tem 40
anos e foi primeira-dama durante o governo do pai, após o
divórcio dele e de sua mãe,
Susana Higuchi. Em sua segunda candidatura à presidência,
ela se apresenta como moderada e tenta se distanciar do legado do fujimorismo, prometendo não indultar o ex-presidente. Ao longo da campanha,
viu-se obrigada a amenizar o
discurso, buscando posições

Economista
quer retomar
crescimento
Economista educado no exterior, com passagens pelo Banco Mundial, Pedro Pablo
Kuczynski, conhecido no Peru
pelo acrônimo PPK, tenta pela
segunda vez chegar à presidência do país. Participou das eleições de 2011, mas ficou longe
do segundo turno. Kuczynski,
de 77 anos, é apoiado pelo Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa e por grande
parte do establishment do Peru, acostumado com o manejo

A nova
alternativa
da esquerda
Deputada Verónika Mendoza
ganhou a atenção da esquerda
depois que o Partido Nacionalista, do presidente Ollanta
Humala, retirou sua candidatura. Na campanha, ela prometeu endurecer regras ambientais e taxar as empresas que
exploram jazidas de cobre no
país. Outra proposta polêmica
de Mendoza é a realização de
uma Constituinte para refazer
a Carta, nos moldes de projetos que tiveram sucesso na

década passada na Venezuela,
no Equador e na Bolívia. Diferentemente do que ocorreu
com Hugo Chávez, Evo Morales e Rafael Correa, no entanto, Verónika tem contra si o
mau momento da economia
peruana e a tradição histórica
do país de pouco respaldo a
projetos ortodoxos. Mesmo
candidatos que chegaram à
presidência com propostas
alternativas ao livre mercado,
como Alejandro Toledo e Ollanta Humala, governaram pelo centro e mantiveram uma
política econômica de controle da inflação e de ajuste fiscal. A deputada ganhou espaço depois que o Partido Nacionalista, de Humala, desistiu
de apresentar um candidato
na disputa em razão da impopularidade do presidente.
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Tragédia indiana
Incêndio mata mais de
100 pessoas em templo
na Índia. Pág. A12

Eleição peruana. Apuração oficial de 20% dos votos e levantamento sobre as atas eleitorais indicam que filha do ex-ditador Alberto
Fujimori enfrentará no dia 5 de junho o economista de centro-direita Pedro Pablo Kuczynski, que abriu vantagem sobre esquerdista

Keiko Fujimori vence, mas não evita
2º turno no Peru, diz contagem parcial
lO

ESTADO NO PERU

Rodrigo Cavalheiro

ENVIADO ESPECIAL / LIMA

A candidata Keiko Fujimori
disputará um segundo turno
para chegar à presidência do
Peru. Um levantamento oficial divulgado às 21h30
(23h30 em Brasília) com base
em 20% dos votos mostrava a
filha do ex-ditador Alberto
Fujimori com 38,4%. Seu provável rival em 5 de junho será
o economista de centro-direita Pedro Pablo Kuczynski,
que tinha 25,4%. A líder de esquerda Verónica Mendoza
obtinha 16,2%.
Segundo uma contagem paralelamaisampla,feitapelo instituto Ipsos sobre todas as atas
de votação, Keiko obtinha
39,6% dos votos válidos.
Kuczynski, de 77 anos, aparecia
com 21,5%, conseguidos principalmente nas maiores cidades.
Ele foi ministro da Economia
de Alejandro Toledo (20012006). Verónika, psicóloga de
35 anos, tinha 18,7% – sua base
eleitoral é Cuzco e o sul do país.
Se a proporção se mantiver, o
fujimorismo conseguiria perto
de 60 das 130 cadeiras no Congresso, que é unicameral.
“Esperamos que seja um segundoturnocompropostas.Assumimos a responsabilidade
que a população já nos havia dadocomooposiçãoem2011”,disse Keiko em seu primeiro pronunciamento. Gritos de “Keiko
presidente” foram ouvidos na
frentedohotel queserviudebaseparaacandidata conservadora, do partido Força Popular.

As mesmas mensagens de incentivo apareceram na tumultuada votação da favorita, no
bairro de La Molina, mas não
eramuníssonas.Aodecidiresperar na fila sua vez de votar,
Keikoouviuclamorescomo“devolvam a grana roubada” e “corrupta”. Imprensada contra um
muro por dezenas de repórteresquetentavamgravarumadeclaração, foi protegida por integrantes da tropa de choque e seguranças privados em um semicírculo. Um cinegrafista foi
agredido com uma cotovelada
na boca por um policial, que foi
retirado em um camburão.
A decisão de esperar como
qualquer eleitor, mesmo que tivesse 50 metros de fila a sua
frente, é compatível com a tática de campanha de Keiko. Nos
últimos cinco anos, desde que
foi derrotada por Ollanta Humala, ela percorreu o país em
voos comerciais, nos quais se
dispunha a tirar selfies. As filas
na votação foram tão frequente
que a Rádio Programas del Perú
registrou não só a tradicional
venda do lugar para quem não
estavadispostoaesperar.Criançaseram“alugadas”aquemquisesse entrar na fila de atendimento prioritário.
A tensãocausada pelaexposição de Keiko levou apoiadores e
detratores a se empurrarem e
trocarem acusações. “Fujimori
foi o melhor presidente que já
tivemos”, dizia uma mulher a
um canal estrangeiro. Ela foi interrompida por um estudante

que se identificou como Jari.
“Ela não pode sair dizendo que
um governo ditatorial fez coisas boas. Eles têm de devolver
todo o dinheiro que roubaram

do país”, afirmou.
Alberto Fujimori, de 77 anos,
foi preso há 11 anos e condenado por crimes contra os direitos
humanos. Ele responde a pro-

cessos por corrupção. Keiko,
aos16anos,atuoucomoprimeira-dama no governo, que durou
de1990a 2000.Eleenfrenta um
câncer e sua libertação, caso

Keiko chegue a presidência, foi
um tema reiterado de campanha. Ela prometeu que não beneficiaráparentescasosejaeleita.

NA WEB
TV Estadão. Filha
de Fujimori vai
para o 2º turno
estadao.com.br/e/Fujimori
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Favorita. Keiko, após votar em Lima: líder nas pesquisas

Criminalidade é preocupação principal
Peruanos têm a maior
sensação de insegurança
entre países da América
Latina, embora nação
não seja a mais perigosa
LIMA

Mascarados fecham com um
veículo um motorista que acabou de tirar dinheiro no banco,
roubam uma maleta e depois
disparam contra ele. O homem,
que dirigia de dia em uma das
modernas avenidas abertas em
Limaduranteo boom econômico vivido até 2013, sobrevive,
mas tem a perna amputada.
“Isso é novo e tornou-se comum. Não tínhamos esse tipo
de roubo”, comenta um perua-

no que assiste à cena em uma
TV no restaurante de frango na
brasa, a comida do dia a dia em
Lima.
Embora apareça em posições
intermediárias em rankings de
homicídios por habitante, liderados pela Venezuela, o Peru
temo maior porcentual decidadãos que relatam ter sido vítimas de delitos: 30,6%, contra
uma média de 17,3% na região,
segundo pesquisa do Projeto de
Opinião Pública da América Latina apresentada no ano passado.
O tema tornou-se central na
campanha. Keiko Fujimori tem
a resposta mais controvertida
paraoproblema,colocara Marinha para defender a região portuária de Lima e o Exército para
garantir a segurança de institui-

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

Preocupação. Mirtha com a família: eleitora de Kuczynski
ções públicas. Ela também prometeaumentarosaláriodapolícia e “encurralar os delinquentes em 12 meses”.
O economista Pedro Pablo
Kuczynski defende penas mais

duraseofimdosbenefícios“para que ninguém mate alguém e
saia em 8 anos”. A líder de esquerda Verónika Mendoza pretende ampliar a oferta de emprego,“poissórecorreàativida-

de ilícita quem não tem trabalho”.
A professora Mirtha Saucedo, de 37 anos, eleitora de
Kuczynski, viajava ontem no
trem metropolitano que corta a
capital peruana. Ela votaria
com os filhos Diego, de 1 ano, e
Maria Fernanda, de 9. “Tenha
cuidado com a câmera ao descer. A criminalidade está fora
de controle, o sistema de segurança colapsou”, advertia a exengenheira.
Sua outra preocupação é a
educação. Ela gasta 210 soles
(R$ 223) por semana nas sessões de terapia da filha, porque
o sistema público de ensino não
dácontadademanda.“Keikoestudou nos EUA com o nosso dinheiro,nãosabeoqueéa educação aqui. Mas é verdade que ela
não pode pagar pelos pecados
dos pais”, ponderou.
O motorista de táxi Manuel
Rubén, de 40 anos, ficou tão

l

Pecados

“Keiko estudou nos EUA
com nosso dinheiro, não
sabe o que é a educação
aqui. Mas não pode pagar
pelos pecados do pai”
Mirtha Saucedo
PROFESSORA, ELEITORA DE KUCZYNSKI

frustrado da última vez que o
assaltaramque pensouem atropelar os dois jovens. “Sorte que
não fiz isso, teria estragado minha vida.” Eleitor da esquerdista Verónika, ele reclamava de
“políticos que só veem direitos
humanos dos criminosos”.
Um levantamentodoinstituto Ipsos feito entre dezembro e
janeiro emseis países da América Latina confirmou a tendência. O Peru foi o país com o
maior número de entrevistados
que se sentiam inseguros na
rua: 90%. / R. C.
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Antifujimorismo
tem missão mais
árdua que em 2011
Filha de ex-ditador está mais forte após viajar 5 anos pelo país;
diferença no programa dos rivais desta vez é maior, dizem analistas
Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / LIMA

Cincoanos depois de o antifujimorismo garantir a vitória
de Ollanta Humala sobre
KeikoFujimori, a tarefade impedir o regresso do sobrenome japonês ao poder no Peru
será mais difícil. Analistas

veem um cenário mais favorável à filha do ex-ditador Alberto Fujimori, por mérito dela e
pelo perfil de seus oponentes.
Desta vez, há uma distância
maior entreos que serevelaram
seus principais rivais. Pedro Pablo Kuczynski, por exemplo,
pretende estimular os investimentosemmineração,bloquea-

dos pela mobilização popular
de Humala. A líder de esquerda
Verónika Mendoza prometia
aceitaroregressodasmineradoras,masrevisartodososcontratosdosetor.Oprogramadoeconomista está mais próximo ao
de Keiko que do da esquerdista.
Três analistas ouvidos pelo
EstadodizemqueKuczynskite-

De saída. Presidente Humala acena após votar em Lima
ria maior chance de vencer
Keiko. “Em 2011, Humala tinha
mais afinidade com os demais
opositores de Keiko. Não há nenhuma coincidência entre
Kuczynski e Verónika, e nenhum pediria votos para o outro contra Keiko”, diz o cientistapolíticoFernandoTuestaSoldevilla, da Pontifícia Universi-

dade Católica do Peru.
A evidência mais clara de que
Keiko está mais forte é que venceu o primeiro turno, depois de
viajar durante cinco anos pelo
país. Em 2011, ela perdeu para
Humala na primeira votação,
aproximou-se, mas foi derrotada por 51,5% a 48,5%.
“Keiko tem hoje um terço de
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eleitores muito sólido. Em
2011,Humalatinhaumabasesocial muito mais ampla que os
rivais de Keiko hoje”, afirma o
analista Hugo Guerra, professor da Universidade San Martín
de Porres. Projeções feitas antes do primeiro turno para a votação de 5 de junho apontavam
uma disputa acirrada de Keiko
com o economista euma vitória
apertada contra Verónika.
Afilha deFujimori adotoucomo estratégia atacar o mandato
de Humala e deixar os rivais brigarem entre si. Pelo menos em
público, afastou nomes ligados
ao governo do pai (1990-2000)
para se aproximar do centro.
“Eladispensounomesmaisligados ao fujimorismo tradicional e fortaleceu um partido
(Força Popular), algo que seu
pai nunca fez. Keiko liderou
uma oposição dura a Humala,
mas dentro dos limites. Criou
uma bagagem democrática e
fez um esforço, embora mantenha propostas conservadoras”,
avalia o analista político José
Carlos Requena.

Gastronomia e voto

PESQUISAS EM
FORMA DE MENU
O jeitinho peruano para divulgar sondagens
Proibido.
Políticos
recebem
apelidos
para
burlar lei
eleitoral
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premiada gastronomia permeia toda a vidasocial,masparticularmenteapolítica.Testemunhadissoéocandidato AlfredoBarnechea,quesentiuarejeição popular imediata depois de dispensar um torresmo de porco em uma visita
de campanha. O fato coincidiu com seu declínio em pesquisas, nas quais chegou a figurar em segundo lugar. Seu
desprezo pelo “chicharrón”
foi questionado em entrevistas. “Já tinha comido vários,
não aguentava mais”, justificou-se.
Ontem, todos os candidatos cumpriram uma tradição
político-gastronômica: tomar o café da manhã ao vivo
em rede nacional, em horários alternados para que todos possam aparecer. O oferecido por Barnechea estava
repleto de torresmos.
Keiko Fujimori começou o
seu às 8 horas, cozinhando
uma salsicha de porco, que
depois ofereceria a jornalistas. A iguaria, preparada em
uma frigideira até se tornar
uma pasta alaranjada, a ser
servida em um pão redondo,
tinha gosto de gordura pura.
“Meu vice-presidente não

SIP vê ameaças à liberdade de expressão na região
ORLANDO BARRÍA/EFE

Em reunião na República
Dominicana, organização
critica repressão a
jornalistas na Venezuela
e no Equador
SANTO DOMINGO

A Sociedade Interamericana de
Imprensa(SIP,nasiglaemespanhol) realizou ontem, em Punta Cana, na República Dominicana, uma defesa veemente da
liberdade de imprensa e de expressão na América Latina. Entre as pautas da reunião também estãoa indústria jornalística, a concentração de meios de
comunicaçãonaregiãoeatransformação digital. A organização
aproveitou ainda o evento para

Compromisso. Luis Almagro, da OEA, em reunião da SIP
criticar a liberdade de imprensa
na Venezuela.
“Queroenfatizar ofortecompromissodogoverno dominicano com a liberdade de imprensa

e de expressão. E, quando falo
de compromisso, não é uma expressão retórica”, disse Daniel
Medina, presidente da República Dominicana.

Medina e o secretário-geral
da Organização dos Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, assinaram a Declaração de
Chapultepec, que confirma o
compromisso com a liberdade
de imprensa no país.
Críticas. No sábado, o presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação
da SIP, Claudio Paolillo, afirmouque ogovernodopresidente venezuelano, Nicolás Maduro, utiliza o aparato judicial para “acuar, perseguir e silenciar
jornalistas críticos e independentes”.
Segundo Paolillo, o acesso à
informação em algunspaíses da
América Latina e no Caribe ainda é uma verdadeira “odisseia”.
Ele lamentou a morte de jorna-

listas na região e defendeu que
esses assassinatos sejam considerados crimes contra a humanidade.
Ele apresentou o relatório da
comissão, segundo o qual nos
últimos seis meses, 12 jornalistas foram mortos na região.
“Outravez,MéxicoeBrasillideram a lista macabra com quatro
jornalistas assassinados em cadaumdeles.Alémdisso,Colômbia, Guatemala, El Salvador e

está comendo porque é vegetariano,nãoéporquenão gosta da minha comida”, brincou Keiko, ao lado do marido
americano, das duas filhas e
de sua mãe.
Desde quinta-feira, a divulgação de pesquisas de intenção no país esteve proibida.
Para burlar o veto, nas redes
sociais passou a circular um
cardápio em que os principaiscandidatosganharamnomes de pratos locais e os preçosequivaliamaseusporcentuais nas pesquisas, segundo
diferentesinstitutos,identificados por suas iniciais e associados a tipos de cozinha.
A origem oriental garantiu
aKeikoonomedeMakiAcevichado no menu, divulgado na
sexta-feira.Oeconomista Pedro Pablo Kuczynski recebeu
o nome de seu mascote de
campanha, o cuy, espécie de
porquinho da índia que os incas consideravam um prato
sagrado. A esquerdista Verónika Mendoza foi batizada de
Rocoto Relleno, prato à base
de pimenta vermelha. Em
quarto lugar, veio Bernechea.
Foi chamado afrancesadamente de Espumita Barnaise.
Uma alusão a sua resistência
ao popular torresmo. / R.C.

Venezuela têm um morto cada
ume,comosempre,aimpunidade reina”, disse Paolillo.
OdiretorexecutivodaSIP,Ricardo Trotti, elogiou a investigação jornalística que resultou
no caso Panama Papers, que
mostrou como chefes de Estado, empresários, criminosos e
celebridades ocultam recursos
em paraísos fiscais em várias
partes do mundo. “A SIP sempre defendeu que haja mais informações, porque o mais importante é a transparência”,
afirmou Trotti.
Equador. Sobre o Equador, o
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Repressão

“A Venezuela usa o aparato
judicial para acuar, silenciar
e perseguir jornalistas
críticos e independentes”
Claudio Paolillo
DIRIGENTE DA SIP

jornalista reiterou as críticas
queaSIPvemfazendocomrelaçãoàLeiOrgânicadeComunicação. Na sua opinião, ela representa uma “censura implacável” por parte do governo equatoriano aos veículos de imprensa independentes do país. / EFE e
REUTERS

