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Em 2015 o Peru deu inicio a sua corrida eleitoral, a disputa para a escolha do futuro mandatário/a

contou com 5 candidatos principais, Alfredo Barnechea, Alan García, Verónika Mendoza, Keiko

Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski.

A corrida presidencial sofreu diversas transformações estruturais importante com a desistência de

alguns candidatos, mas nada supera as manifestações contra a campanha da candidata Keiko

Fujimori, filha do ex presidente Alberto Fujimori.

Em meio a batalhas políticas e a perca de confiança e legitimidade moral do presidente eleito

Pedro Pablo Kuczynski, acusado de envolvimento em atos de corrupção, o cargo volta a ficar vago,

causando um crise institucional no executivo.

O clipping esta dentro do marco temporal de 2016 a 2019, período de disputas políticas pelo cargo

de presidente do pais, bem como disputas ideológicas, acusações, deposição e sucessores.



No domingo será realizado o
primeiro turno das eleições
no Peru; em 7 de junho será a
segunda rodada entre os
candidatos que obtiverem mais
votos. Embora haja dez
postulantes na corrida
presidencial, estes são os quatro
com mais chance de avançar
para o segundo turno.

2016

EL PAÍS: Um raio-X das eleições no Peru 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/07/i

nternacional/1460041955_434188.html



A campanha presidencial no Peru
teve nesta terça-feira (5) um
ingrediente adicional: uma
passeata contra a candidata
Keiko Fujimori, favorita para
vencer as eleições de 10 de abril,
que reuniu 50 mil pessoas em
Lima no dia em que o autogolpe
de Estado dado por seu pai,
Alberto Fujimori, completou 24
anos

EL MUNDO: La manifestación contra Keiko Fujimori

https://www.elmundo.es/internacional/2016/04/06/57

04ade522601d26118b467f.html



Após quatro dias de muita
expectativa, o órgão eleitoral do Peru
(ONPE) finalmente declarou ontem a
vitória de Pedro Pablo Kuczynski, do
partido Peruanos Pela Mudança, no
segundo turno das eleições
presidenciais do país com 50,12% dos
votos válidos. Com 100% dos votos
apurados, a rival Keiko Fujimori, ficou
com 49,88% dos votos. A diferença
absoluta foi de apenas 41.438 votos.

VALOR : No Peru, Kuczynski é eleito
https://valor.globo.com/google/amp/mundo/noticia/
2016/06/10/no-peru-kuczynski-e-eleito-

presidente-com-so-41-mil-votos-a-mais.ghtml



G1:Protesto anti-Fujimori reúne milhares no Peru antes da eleição presidencial

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/passeata-contra-keiko-fujimori-reune-50-mil-em-lima.html

FOLHA DE SÃO PAULO: Sob protesto, filha do ex-ditador Fujimori é favorita na eleição no Peru

https://m.folha.uol.com.br/mundo/2016/04/1758276-sob-protesto-filha-do-ex-ditador-fujimori-e-
favorita-na-eleicao-no-peru.shtml

SUL21: Milhares manifestam-se no Peru contra candidatura de filha de Fujimori

https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/internacional/2016/04/milhares-manifestam-se-no-peru-
contra-candidatura-de-filha-de-fujimori/



• Milhares de pessoas marcham
nesta quinta-feira 16 de 2017
contra os casos de corrupção
no governo atreladas a
construtora brasileira
Odebrecht. A manifestação em
lima é foi organizada pela
Confederação Geral dos
Trabalhadores do Peru

2017

ESTADÃO: Peru e Panamá têm protestam contra corrupção 
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,peru-
e-panama-tem-protestos-contra-corrupcao,70001669145



• Miles de personas protestaron en
las principales ciudades de Perú
para protestar por el indulto
concedido por el presidente del
país, Pedro Pablo Kuczynski, al
exmandatario Alberto Fujimori,
que le exime de terminar de
cumplir una condena de 25 años
de prisión por violaciones de los
derechos humanos

EL PAÍS : Manifestación contra el indulto
https://elpais.com/elpais/2017/12/26/album/15142
72636_698638.html



PÚBLICO: Protestos no Peru devido a perdão de Fujimori

https://www.publico.pt/2017/12/25/mundo/noticia/perdao-de-fujimori-leva-centenas-de-peruanos-a-

rua-em-protesto-1797140

AGÊNCIA BRASIL: Cuzco vive dia de protestos devido a indulto a Fujimori

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/cuzco-vive-dia-protestos-devido-

indulto-fujimori

DN: Natal de protesto no Peru após libertação de Fujimori
https://www.dn.pt/mundo/natal-de-protesto-no-peru-apos-libertacao-de-fujimori-9008721.html

OVALE:Presidente peruano dá indulto a ex-líder autoritário e provoca protestos
https://www.ovale.com.br/_conteudo/2017/12/brasil/26994-presidente-peruano-da-indulto-a-ex-lider-

autoritario-e-provoca-protestos.html



Peruanos volvieron a salir por
tercera vez a las calles de las
principales ciudades del país
para protestar contra la
corrupción de su clase política
y judicial tras el último
escándalo desvelado en las
altas instancias de la
judicatura del país.

2018

DW : Perú : nuevas movilizaciones contra la corrupción

https://www.dw.com/es/per%C3%BA-nuevas-

movilizaciones-contra-la-corrupci%C3%B3n/a-44860379



Una vez más, los peruanos
salieron a las calles de las
principales ciudades del país
para protestar contra la
corrupción.

La movilización más concurrida
se registró en Lima, sin
embargo, hubo marchas con
muy concurridas en ciudades
como Cusco, Arequipa, Trujillo,
Huaraz y Ayacucho, entre otras.

FRANCE24:Perú, distúrbios durante marcha contra la corrupción.
https://www.france24.com/es/20180728-peru-disturbios-
marcha-corrupcion



A campanha presidencial no Peru teve nesta
terça-feira (5) um A luta do
presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski,
para sobreviver no cargo, não terminou com a
rejeição de seu impeachment pelo Congresso,
dia 22, sob acusação de ter recebido propinas
da Odebrecht. O líder do partido de esquerda
Terra e Liberdade, deputado Marco Arana,
anunciou que vai apresentar novo pedido de
destituição de PPK, como é conhecido, por
“incapacidade moral”. adicional: uma passeata
contra a candidata Keiko Fujimori, favorita
para vencer as eleições de 10 de abril, que
reuniu 50 mil pessoas em Lima no dia em que
o autogolpe de Estado dado por seu pai,
Alberto Fujimori, completou 24 anos

EXAME . No Peru, um presidente com “incapacidade moral”

https://valor.globo.com/google/amp/mundo/noticia/2016/06/1

0/no-peru-kuczynski-e-eleito-presidente-com-so-41-mil-

votos-a-mais.ghtml



O presidente do Peru, Pedro
Pablo Kuczynski, apresentou sua
renúncia ao Congresso nesta quarta-
feira (21), às vésperas de uma
votação para seu impeachment
e após alegações de compra de votos
abalarem seu governo de centro-
direita. Conhecido como PPK, ele
liderou o país por um ano e sete
meses.

UOL: Presidente do Peru, PPK renuncia após escândalo

.https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2018/03/21/presidente-do-peru-ppk-renuncia-

apos-escandalo-envolvendo-odebrecht.htm?cmpid



O presidente peruano Pedro
Pablo Kuczynski (PPK)
renunciou à presidência nesta
quarta-feira, antecipando o
resultado de uma votação no
Parlamento que iria destituí-lo
do cargo. Sua decisão foi
antecipada diante da guerra
dos irmãos Fujimori, que voltam
a fazer história no Peru e a
afundá-lo numa profunda crise
política de saída incerta.

EL PAÍS . Kuczynski renuncia à presidência. 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/21/internaci
onal/1521651903_028672.html



• Três meses após ter sido
mantido no cargo graças a uma
votação apertada no
Congresso, o presidente do
Peru, Pedro Pablo Kuczynski,
renunciou à Presidência do
país, acuado por um escândalo
de acusação de compra de
votos, que se segue a
suspeitas de recebimento de
dinheiro da construtora
brasileira Odebrecht.

BBC : Como escândalo da Odebrecht ajudou a derrubar o 
presidente do Peru.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43480788



FOLHA: Novo presidente do Peru, Martín Vizcarra. 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/no
vo-presidente-do-peru-martin-vizcarra-e-
sobrevivente-da-era-kuczynski.shtml



Los manifestantes exigieron que sus
diputados acojan favorablemente la
propuesta del presidente Martín Vizcarra
de adelantar las elecciones generales
para salir del bloqueo político.

“¡Que se vayan todos!” gritó la multitud en
Lima este jueves 5 de septiembre a su
clase política. Todos, menos tal vez a
Martín Vizcarra, el presidente del país,
quien legitimó a esta marcha que fue un
respaldo de su acción. En el blanco tanto
de los manifestantes como del
mandatario, está el Congreso de la
República que no deja actuar al Gobierno.

2019

FRANCE24 : Perú, miles de personas se movilizaron
contra el Congress.
https://www.france24.com/es/20190906-peru-
congreso-vizcarra-corrupcion-elecciones



Cientos de personas, entre ellas
integrantes del movimiento
ultraconservador "Con mis hijos no te
metas", participaron este lunes en Lima
en una manifestación de protesta contra
la disolución del Congreso que anunció
hace una semana el presidente de Perú,
Martín Vizcarra.

Los manifestantes acudieron hasta el
Parque Universitario, en el centro
histórico de Lima, con banderas peruanas
y carteles contra el gobernante, en
respuesta a una convocatoria lanzada en
Internet bajo el lema "Ciudadanos contra
el golpe".

AGÊNCIA EFE .Ciento de personas protestan em Lima contra la

disolución del Congresso. 

https://www.efe.com/efe/america/politica/cientos-de-personas-

protestan-en-lima-contra-la-disolucion-del-congreso-

peruano/20000035-4081590



O Peru não está isento de
protestos sociais e políticos
como os que diversos países da
América Latina vivenciam
enquanto não reduzir a pobreza
e combater a corrupção, disse o
presidente peruano, Martín
Vizcarra, na quinta-feira (28).

G1 : Peru não estará isento de protestos. 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/29/pe
ru-nao-estara-isento-de-protestos-enquanto-nao-
reduzir-desigualdade-diz-vizcarra.ghtml



Milhares de peruanos
protestaram nesta quinta-feira
para apoiar a proposta do
presidente Martín Vízcarra de
antecipar as eleições
legislativas e presidencial em
um ano, para 2020, o que
encontra resistência no
Congresso.

ESTADO DE MINAS: Milhares de peruanos pedem eleições

antecipadas em protesto. .

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/05/int

erna_internacional,1082993/milhares-de-peruanos-pedem-

eleicoes-antecipadas-em-protesto.shtml



• Em menos de um dia, o Peru
mergulhou em um impasse
político que levou o país a
ter dois presidentes no
poder, além de um
Congresso dissolvido e
conflagrado e novas
eleições parlamentares
marcadas para janeiro.

BBC : Peru. A confusão que levou presidente a 

dissolver o Congresso, que revidou o tirando do 

cargo.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

49892979



A dissolução do Congresso
peruano anunciada nesta
segunda-feira pelo presidente
do Peru, Martín Vizcarra, foi
recebida com manifestações de
apoio em várias cidades do
país. Pouco depois, uma
votação do
Parlamento suspendeu seu
mandato por um ano e sua vice,
Mercedes Araoz, tomou posse.

VEJA .Manifestações no Peru apoiam dissolução do 
Parlamento. 
https://veja.abril.com.br/mundo/manifestacoes-no-
peru-apoiam-dissolucao-do-parlamento/



• RELAÇÃO DE LINKs.
• 2016
EL PAÍS. Um raio-X das eleições no Peru. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/07/internacional/1460041955_434188.html

EL  MUNDO: La manifestacíon contra Keiko Fujimori.

https://www.elmundo.es/internacional/2016/04/06/5704ade522601d26118b467f.html

VALOR : No Peru, Kuczynski é eleito.  

https://valor.globo.com/google/amp/mundo/noticia/2016/06/10/no-peru-kuczynski-e-eleito-presidente-com-
so-41-mil-votos-a-mais.ghtml

G1:Protesto anti-Fujimori reúne milhares no Peru antes da eleição presidencial.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/passeata-contra-keiko-fujimori-reune-50-mil-em-lima.html

FOLHA DE SÃO PAULO: Sob protesto, filha do ex-ditador Fujimori é favorita na eleição no Peru.

https://m.folha.uol.com.br/mundo/2016/04/1758276-sob-protesto-filha-do-ex-ditador-fujimori-e-favorita-na-
eleicao-no-peru.shtml

SUL21: Milhares manifestam-se no Peru contra candidatura de filha de Fujimori.

https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/internacional/2016/04/milhares-manifestam-se-no-peru-contra-
candidatura-de-filha-de-fujimori/



• 2017

ESTADÃO: Peru e Panamá têm protestam contra corrupção.

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,peru-e-panama-tem-protestos-contra-corrupcao,70001669145

EL PAÍS : Manifestación contra el indulto.

https://elpais.com/elpais/2017/12/26/album/1514272636_698638.html

PÚBLICO: Protestos no Peru devido a perdão de Fujimori.

https://www.publico.pt/2017/12/25/mundo/noticia/perdao-de-fujimori-leva-centenas-de-peruanos-a-rua-em-
protesto-1797140

AGÊNCIA BRASIL: Cuzco vive dia de protestos devido a indulto a Fujimori.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/cuzco-vive-dia-protestos-devido-indulto-fujimori

DN: Natal de protesto no Peru após libertação de Fujimori.

https://www.dn.pt/mundo/natal-de-protesto-no-peru-apos-libertacao-de-fujimori-9008721.html

OVALE:Presidente peruano dá indulto a ex-líder autoritário e provoca protestos.

https://www.ovale.com.br/_conteudo/2017/12/brasil/26994-presidente-peruano-da-indulto-a-ex-lider-autoritario-e-
provoca-protestos.html



• 2018
DW : Perú : nuevas movilizaciones contra la corrupción.

https://www.dw.com/es/per%C3%BA-nuevas-movilizaciones-contra-la-corrupci%C3%B3n/a-44860379

FRANCE24:Perú, distúrbios durante marcha contra la corrupción.

https://www.france24.com/es/20180728-peru-disturbios-marcha-corrupcion

EXAME . No Peru, um presidente com “incapacidade moral”.

https://valor.globo.com/google/amp/mundo/noticia/2016/06/10/no-peru-kuczynski-e-eleito-presidente-com-so-41-
mil-votos-a-mais.ghtml

UOL: Presidente do Peru, PPK renuncia após escândalo.

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/03/21/presidente-do-peru-ppk-renuncia-apos-
escandalo-envolvendo-odebrecht.htm?cmpid

EL PAÍS . Kuczynski renuncia à presidência.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/21/internacional/1521651903_028672.html

BBC : Como escândalo da Odebrecht ajudou a derrubar o presidente do Peru 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43480788

FOLHA: Novo presidente do Peru, Martín Vizcarra. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/novo-presidente-do-peru-martin-vizcarra-e-sobrevivente-da-era-
kuczynski.shtml



• 2019
FRANCE24 : Perú, miles de personas se movilizaron contra el Congresso.

https://www.france24.com/es/20190906-peru-congreso-vizcarra-corrupcion-elecciones

AGÊNCIA EFE .Cientos de personas protestan em Lima contra la disolución del Congresso. 
https://www.efe.com/efe/america/politica/cientos-de-personas-protestan-en-lima-contra-la-disolucion-del-
congreso-peruano/20000035-4081590

G1 : Peru não estará isento de protestos enquanto não reduzir desigualdades.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/29/peru-nao-estara-isento-de-protestos-enquanto-nao-reduzir-
desigualdade-diz-vizcarra.ghtml

ESTADO DE MINAS: Milhares de peruanos pedem eleições antecipadas em protesto.  
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/05/interna_internacional,1082993/milhares-de-
peruanos-pedem-eleicoes-antecipadas-em-protesto.shtml

BBC : Peru. A confusão que levou presidente a dissolver o Congresso, que revidou o tirando do cargo. 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49892979

VEJA .Manifestações no Peru apoiam dissolução do Parlamento. 
https://veja.abril.com.br/mundo/manifestacoes-no-peru-apoiam-dissolucao-do-parlamento/


