
A renúncia do Presidente do Peru 

Queda de Kuczynski enfraquece ofensiva contra a Venezuela 

 

Pedro Paulo Kuczynski anunciando a sua renúncia ao cargo. 

Investigado por compra de votos e denúncias de recebimento de subornos da 

Odebrecht (1), o presidente do Peru, empresário Pedro Paulo Kuczynski (conhecido no país 

como PPK), apresentou o pedido de renúncia que foi aceite, a 23 de Março, pela maioria do 

Congresso. Em seu lugar foi empossado o vice-presidente, Martín Vizcarra, ex-governador do 

Departamento (Distrito) de Moquegua, no sul do país, e que foi ministro dos Transportes do 

governo de Kuczynski, até Maio de 2017, quando foi obrigado a renunciar depois de 

apanhado a “presentear” o Aeroporto de Chinchero, na região de Cusco, à empresa Sociedad 

Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., de capital argentino. 

Kuczynski preparava-se para sediar, a 13 e 14 de Abril, em Lima, a 8ª Cimeira das 

Américas, da qual a Venezuela foi “desconvidada” e com a qual Donald Trump pretende 

continuar a sua ofensiva contra os trabalhadores, os povos e as nações da região, agitando 

cinicamente o tema “Governabilidade democrática face à corrupção”. 

Macri, da Argentina, e Santos, da Colômbia, já ensaiam não ir a essa Cimeira, e sectores 

do Congresso chileno propõem que seja adiada, sinalizando um possível esvaziamento, ainda 

que Trump se tenha apressado a confirmar a sua presença, logo depois da renúncia do 

presidente peruano. 

Kuczynski era o principal apoio dos EUA para atacar o governo soberano da Venezuela. 

Ele articulava o chamado “Grupo de Lima”, formado por governantes – como Temer, do Brasil 

– cuja virtude é a submissão à política intervencionista de Washington para derrubar 

Maduro. Contraditoriamente, a onda de instabilidade política provocada pela falsa “luta 

contra a corrupção”, desencadeada pelo próprio imperialismo, atingiu e derrubou Kuczynski, 

cujo governo estava abalado por uma sucessão de greves e mobilizações que resistem às 



privatizações, o saque dos recursos naturais, a retirada de direitos laborais, e o pagamento 

astronómico da dívida externa. 

Tomados de pânico, todos os partidos institucionais do Peru estão a cozinhar um pacto 

de unidade nacional ao redor de Vizcarra para evitar novas rupturas e o colapso das 

instituições do regime herdado da Constituição fujimorista de 1993 e das Cartas de intenção 

com o FMI (2). Eles articulam-se para sustentar uma “transição constitucional ordenada”, 

tentando impedir que a indignação popular transborde e faça desmoronar as instituições do 

regime fujimorista. 

Trabalhadores preparam greve 

É nessa situação de profunda instabilidade que se prepara a paralisação nacional 

convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP), para o dia 17 de 

Maio. 

Um folheto do jornal “El Trabajo” (O Trabalho) – em cuja redacção participam 

militantes da 4ª Internacional – explica que, nas mobilizações em defesa das reivindicações 

dos trabalhadores e do povo, como é o caso da “paragem” de 17 de Maio, trata-se de levantar 

a luta pela convocação de uma Assembleia Constituinte, conforme foi aprovado na Segunda 

Assembleia Nacional de Delegados da CGTP, em Novembro de 2017. 

Isso significa não dar “nenhum apoio ao governo de unidade nacional que estão 

preparando com Vizcarra”, em paralelo com tomar iniciativas para convocar um Encontro 

nacional pela Assembleia Constituinte. É por meio dela que, pela democracia, “se poderá 

colocar fim a este regime político e às instituições impostas pelo Banco Mundial, e satisfazer 

as reivindicações operárias, camponesas, populares, juvenis e nacionais.” 

 

Correspondente de 

“O Militante Socialista”  

 

 

(1) A Odebrecht é um grupo empresarial global, de origem brasileira, presente no Brasil e em mais 24 

países, que actua nos sectores de Engenharia & Construção, Indústria, Imobiliário e no 

desenvolvimento e operação de projectos de Infraestruturas e Energia, indiciado em múltiplos 

esquemas de corrupção. 

(2) Alberto Fujimori ocupou a Presidência do Peru de 28 de Julho de 1990 a 17 de Novembro de 2000, 

tendo os governos por ele liderados tomada uma série de medidas de carácter ditatorial. Encurralado 

por uma série de escândalos, acabou renunciar à Presidência e pedir asilo político ao Japão. 


