
o analisar as elei
ções presidenciais 
peruanas, o jorna-
lista e apresenta

dor de televisão Jaime 
Bayly afirmou: "Deus é um 
comediante genial, mas em 
nenhum caso é peruano". 
Bayly falava do apoio dado 
pelo escritor Mario Vargas 
Llosa e pelo ex-presidente 
Alejandro Toledo, dois tra
dicionais defensores da de
mocracia e do livre merca
do, ao candidato nacionalista Ollanta 
Humala, financiado pelo venezuelano 
Hugo Chávez nas eleições de 2006. A 
aproximação entre vertentes tão opostas 
ocorreu menos pela empatia com o can
didato, a quem Chávez chama de um 
"bom soldado", do que pelo medo da vi
tória de Keiko Fujimori, a filha do dita
dor Alberto Fujimori, preso por violação 
dos direitos humanos. O empurrão dos 
moderados surtiu efeito. Humala, um ex-
tenente-coronel. deixou de lado a camisa 
vermelha, evitou citar o amigo venezue
lano e escreveu uma carta ao povo perua
no em que se comprometeu a não tentar 
uma reeleição, respeitar a Constituição, 
manter a independência do Banco Cen
tral e garantir a liberdade de imprensa. 
Ganhou com 51,5% dos votos. Keiko fi
cou com 48,5%. 

Com a posse agendada para 28 de 
julho, Humala dá pistas de que integra
rá a esquerda vegetariana, termo cunha
do por Álvaro Vargas Llosa, filho do 
romancista, e que define um grupo de 
políticos pragmáticos, em oposição a 
carnívoros como Hugo Chávez e o boli
viano Evo Morales. Na semana passa
da, Humala esteve com a presidente 

Dilma, uma vegetariana. Mas ele tam
bém pode ser o chato que chega para 
estragar a festa de um país que cresce a 
taxas de 7% ao ano, com uma receita 
que mistura abertura econômica e apos
ta no setor privado. Humala fala em ele
var impostos sobre a exportação de mi
nerais e em renegociar tratados de livre-
comércio assinados com União Euro
peia, Estados Unidos e China. Também 
ameaça mudar os contratos feitos com 
empresas que exploram gás natural des
de 2004.O gás é exportado em botijões 
e é empregado na geração de eletricida
de (com redução de 20% na conta de 
luz) e no abastecimento dos táxis de L i 
ma (com 70% de economia para os mo
toristas). "Do jeito que está, nosso gás 
não atende às famílias e é vendido a um 
preço injusto no mercado interno", diz 
o economista Félix Jiménez, que redi

giu o plano de governo de Humala e 
participa da equipe de transição. 

O passado de Humala e sua esposa, 
Nadine, também levanta preocupações. 
Ela já esteve na lista de pagamentos de 
um jornal chavista sem nunca ter assina
do uma matéria. De acordo com telegra
mas do WikiLeaks, também administrou 
uma ONG que recebia dinheiro boliva-
riano. Como Chávez, Humala já tentou 
um golpe. Em 2005, deu ordem a seu 
irmão Antauro e a um grupo de militares 
para que invadissem um quartel e for
çassem a renúncia do então presidente 
Alejandro Toledo. Quatro soldados mor
reram. Como retribuição ao auxílio da
do na campanha, Toledo deverá empla
car seus indicados no próximo governo. 
Deus é um comediante genial. Mas está 
longe de ser peruano. 
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