
Derrota de Cristina em ataque à imprensa 
 
Uma decisão da Câmara Nacional de Apelações do Tribunal Comercial, quarta-feira, 
representou um grande revés para o governo da Argentina em sua disputa com a imprensa 
local. A Corte derrubou uma decisão de março, que permitia à Casa Rosada uma espécie de 
intervenção na empresa Papel Prensa, principal produtora e distribuidora de papel para jornais 
no país. 
 
Aempresa tem suas ações divididas entre os dois principais jornais argentinos, o Clarín (49%) 
e o La Nación (22,5%), o governo (27,5%) e pequenos acionistas (1%). Graças à 
“intervenção”, o representante do governo (que continuará participando das reuniões) tomava 
decisões que iam além da sua condição minoritária. Podia cancelar reuniões, por exemplo. 
 
Na semana passada, a presidente Cristina Kirchner denunciou irregularidades no negócio que, 
em 1976, possibilitou aos dois jornais assumir o controle acionário da Pepel Prensa. Ela disse 
que os antigos proprietários foram pressionados pelo regime militar a vender as ações. Por 
isso, acusou-os de participação em crime de “lesa-humanidade” e quer reverter o negócio. 
 
Governo reagirá com ações judiciais 
 
Por trás de todas essas ações, sempre sob a alegação de que haveria monopólio e má gestão, 
está o secretário de Comércio Exterior, Guillermo Moreno, que vinha interrompendo reuniões e 
tomando outras decisões impróprias para quem é minoritário. A partir de agora, ele tem 
poderes esvaziados. 
 
Como resposta, o governo prevê a abertura de dois processos na Justiça pela suposta 
aquisição irregular da Papel Prensa. Terça-feira passada, uma semana após ter denunciado a 
operação, Cristina assinou decreto que determinou a apresentação de denúncia penal pela 
suposta responsabilidade dos jornais em violações dos direitos humanos e outra na área 
comercial, por práticas consideradas, pelo governo, desleais e de monopólio. 
 
Paralelamente, também na quarta-feira, apesar de várias decisões judiciais que suspenderam 
a aplicação de artigos da polêmica Lei de Serviços Audiovisuais, a presidente assinou um 
decreto regulamentando as novas regras. 
 
Fonte: Zero Hora, Porto Alegre, 3 set. 2010, Mundo, online. 
 


