
Kirchner entusiasmada com visita ao Peru 
Alan García 

Uma das atividades mais aguardadas da mandatária argentina será o encontro que terá com o 
presidente local. 

Lima. A presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está "muito entusiasmada" 
com a visita oficial que inicia nesta segunda-feira ao Peru, segundo relatou o ministro 
argentino das Relações Exteriores, Jorge Taiana. "Vamos aproveitar para desenvolver todo o 
potencial de uma relação tradicional e que tem uma enorme força", explicou o chanceler, 
referindo-se ao fato de esta ser a primeira vez nos últimos 16 anos que um chefe de Estado 
argentino vai ao Peru.  

A relação entre os dois países esfriou na década de 1990 devido à desconfiança, por parte de 
Lima, de que Buenos Aires havia vendido armas ao Equador, com quem o Peru mantinha uma 
disputa.  

Em 1994, o então presidente argentino, Carlos Menem (1989-1999), realizou uma visita a seu 
par peruano, que na ocasião era Alberto Fujimori (1990-2000), e o encontro foi marcado por 
tensão.  

Atualmente, há um processo aberto contra Menem, que é acusado de "contrabando 
qualificado", já que na época em que teria sido feita a venda, o país não podia comercializar 
nenhum tipo de armamento, nem ao Equador e nem ao Peru, porque integrava o Acordo de 
Limites firmado entre Lima e Quito. 

De acordo com Taiana, durante esta visita de Cristina "as relações estarão em uma boa 
situação". "Estamos muito contentes e com muita expectativa de uma viagem importante que 
reafirmará a tradicional amizade entre Peru e Argentina", exaltou o ministro das Relações 
Exteriores.  

A chefe de Estado chegou na noite de domingo (21) a Lima, acompanhada por Taiana e pelos 
ministros Carlos Tomada, do Trabalho; Lino Barañao, da Ciência; Nilda Garré, da Defesa; e 
Débora Giorgi, da Produção; e por uma delegação de senadores e deputados.  

Uma das atividades mais aguardadas da mandatária argentina na capital peruana será o 
encontro que terá com o presidente local, Alan García, com quem firmará um Tratado de 
Associação Estratégica e será condecorada com a ordem "O Sol do Peru". 
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