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Por Angela Nunes, de Santiago

    

O candidato chileno Sebastião Pinera vota em uma escola pública de Santiago - 19/11/2017 (Ivan Alvarado/Reuters)

O ex-presidente Sebastián Piñera venceu no domingo o primeiro turno das eleições presidenciais chilenas mas, ao contrário do que apontavam as
pesquisas, terá trabalho para se manter na liderança na próxima etapa. Com 36,6% dos votos, Piñera �cou muito abaixo da expectativa do partido, que
antecipava um resultado em torno de 44%, previsão corroborada por vários institutos.

O partido direitista Chile Vamos assegurou que os números não afetam a vantagem do bilionário ex-presidente mas, com 55% do total de votos, a
esquerda chilena se tornou uma ameaça real aos planos para um novo mandato de Piñera.

O jornalista e senador Alejandro Guillier, da coalizão Nova Maioria, enfrentará o ex-mandatário no segundo turno, após uma campanha em que se
posicionou contraditoriamente ora como independente, ora como seguidor de Michelle Bachelet. Mesmo sem despertar grandes paixões dos eleitores,
acabou conquistando 22,7% dos votos, acima das projeções que indicavam que teria no máximo 17%.
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Chile: ‘Piñera amanheceu nervoso e esquerda, esperançosa’
Soma dos votos nos partidos esquerdistas chegou a 55%, deixando o ex-presidente enfraquecido para disputar o segundo turno

20 nov 2017, 18h23 - Publicado em 20 nov 2017, 14h27

Assine

whatsapp://send?text=Chile: %E2%80%98Pi%C3%B1era amanheceu nervoso e esquerda, esperan%C3%A7osa%E2%80%99 https://veja.abril.com.br/mundo/chile-pinera-amanheceu-nervoso-e-esquerda-esperancosa/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=barra-compartilhamento VEJA.com
mailto:?subject=Chile:%20%E2%80%98Pi%C3%B1era%20amanheceu%20nervoso%20e%20esquerda,%20esperan%C3%A7osa%E2%80%99&body=Chile:%20%E2%80%98Pi%C3%B1era%20amanheceu%20nervoso%20e%20esquerda,%20esperan%C3%A7osa%E2%80%99%20https://veja.abril.com.br/mundo/chile-pinera-amanheceu-nervoso-e-esquerda-esperancosa/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=barra-compartilhamento%20via%20VEJA.com
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://veja.abril.com.br/mundo/chile-pinera-amanheceu-nervoso-e-esquerda-esperancosa/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fmundo%2Fchile-pinera-amanheceu-nervoso-e-esquerda-esperancosa%2F&text=Chile:%20%E2%80%98Pi%C3%B1era%20amanheceu%20nervoso%20e%20esquerda,%20esperan%C3%A7osa%E2%80%99&via=VEJA
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/sebastian-pinera/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/chile/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/michelle-bachelet/
https://veja.abril.com.br/mundo
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstx7HqByjhqi_SSazdQQn2P8-4UO3SiviEgXGh6hTET9QB6i2KFtotIyj-YCwwIVIDvkanhQ0x-xmYyipSAk0lQAkfk8pZ684dzFDixO1_7u7mpPh66hDYyTHlX1wFwV4n4MnMNst4lvOiQy4xlyx27fm75xtjeAbSjPKWqrJSu3YsuR1-A7UCwdgUE7DxcjBMXy2pmDE7TWmTRx_3HrpUtmwaXNp1TgxMb3JPfKTFaqzs&sig=Cg0ArKJSzIAbP-2BDhEmEAE&urlfix=1&adurl=https://t.dynad.net/c/?dc=5550007718;ct=1;ci=5000015353;cr=4000031635.0;cb=4000031635.0;ord=[timestamp];tid=TB-FE6;bid=;;C=0
https://veja.abril.com.br/
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja?origem=sr_ve_topo&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_topo_mundo_desktop


12/6/2017 Chile: ‘Piñera amanheceu nervoso e esquerda, esperançosa’ | VEJA.com

https://veja.abril.com.br/mundo/chile-pinera-amanheceu-nervoso-e-esquerda-esperancosa/# 2/7

“O segundo turno será um referendo sobre Piñera, e há uma rejeição muito grande ao ex-presidente no país”, diz o cientista político Patrício Navia, da
Universidade Diego Portales. “Aqueles que rechaçam Piñera são, em grande parte, ‘votantes prováveis’, que não compareceram às urnas, mas podem
votar em dezembro. E quanto mais gente votar, mais difícil será para Piñera ganhar, pois essas pessoas votarão não a favor de Guillier, mas contra
Piñera”, completa.

O grande apoio aos candidatos de esquerda surpreendeu especialmente porque o governo socialista de Bachelet vem enfrentando baixos índices de
aprovação. A queda da economia nos últimos anos e a agenda de reformas da presidente – educacional, tributária e trabalhista, entre outras –
desagradou a população, que pedia por mudanças. Até ontem, tudo indicava que as transformações seriam profundas, com uma guinada à direita
marcada pela volta de Piñera ao poder.

“As pessoas não votaram contra as reformas de Bachelet. Existe uma reprovação muito grande à forma como as reformas foram conduzidas, mas não
necessariamente à direção dessas reformas. O discurso de Piñera foi sobre o crescimento econômico do país, mas as pessoas estão buscando
crescimento com distribuição de renda, não apenas crescimento, por isso ele teve apenas 36%”, aponta Navia. Para o cientista político, os resultados
deixam o segundo turno em aberto e com chances reais de Guillier ser eleito. “Piñera amanheceu nervoso e a esquerda, esperançosa”, diz.
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