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Ciganos. ONGs: ‘UE precisa
rever direitos de minorias’
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Ofensiva. Em confronto aberto com os meios de comunicação, presidente argentina ressalta que não está sugerindo a ‘estatização’
dos meios de comunicação, mas não esconde que gostaria de subordinar a produção jornalística ‘à defesa dos interesses nacionais’

Cristina fala em ‘nacionalizar’ a mídia
Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A presidente Cristina Kirchnerpropôs ontem a “nacionalização” dos meios de comunicação, que, na sua visão, não
têm atendido aos “interesses
nacionais”. Sem deixar transparecer intenções mais claras,
contudo, Cristina foi enfática
ao ressaltar que não pretende
“estatizar” a mídia.
Segundoa presidente – que há
dois anos alerta constantemente sobre um hipotético “golpe de
estado” preparado pela mídia
em conjunto com a oposição –,
“seria importante nacionalizar
os meios de comunicação para
que eles tenham consciência nacional e defendam os interesses
do país”.
Ela criticou especificamente
o fato de haver “tantos microfonesecâmerasdeTVsobreosproblemas do crescimento econômico(dehoje)”,enquantoosveículos da mídia “acobertaram, ignoraram e muitas vezes foram
cúmplices da política de entrega
e subordinação sem dizer uma
só palavra ou tirar uma só foto”.
“Àsvezespensoqueseriainteressantenacionalizar;nãoestatizar. É melhor que isso fique claro para que amanhã ninguém dê
uma manchete errada”, destacou com o dedo em riste, sem
explicar a sutileza.
Em várias outras ocasiões,
Cristina acusara a mídia – especialmente os jornais Clarín e La
Nación – de “cumplicidade com
os interesses estrangeiros”. Para ela, os jornais respaldam a suposta intenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) de
controlar a política econômica
argentina.
No discurso de ontem, Cristina mostrou-se como vítima da
mídia ao afirmar que continuará
apostando“nosinteresses daArgentina” e no “modelo virtuoso”
de sua administração, apesar do
que chamou de “ataques dos
meios de comunicação”.
A presidente é conhecida por
aproveitar qualquer cerimônia
ou comício para lançar críticas
contra o jornalismo. Ontem, as
declarações sobre “nacionalização”damídiaforamfeitasdurante a inauguração de uma fábrica
têxtil na cidade de Mercedes, na
Província de Buenos Aires.
Recentemente,duranteacerimônia de ampliação da produção de um laboratório na cidade

deLa Plata aproveitou a exibição
de vacinas antirrábicas para ressaltarque“muitosjornalistas deveriam tomar esta vacina”.
Arelação deCristinae seu marido,oex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007), com a mídia
semprefoitensa.Nosúltimossete anos os Kirchners favoreceram grupos de mídia alinhados
com o governo com publicidade
oficial, pressionaram jornais críticos e aprovaram – em meio a
denúncias de compra de votos –
uma polêmica Lei de Mídia, que
restringe a atuação dos canais de

TV e redes de rádio.
Os conflitos se intensificaram
a partir de 2008, quando Cristina afirmou que a mídia pretendia derrubá-la. No início deste
ano, ela afirmou que era vítima
de um “fuzilamento midiático”.
Repúdio. A Associação de Entidades Jornalísticas da Argentina
(Adepa) repudiou as “persistentes ofensas” contra jornalistas e
meios de comunicação por parte
de altos funcionários do governode Cristina.Segundoaentidade, a presidente – desde que co-

meçou a usar o a rede de microblogs Twitter há um mês – “multiplicouasironiaseinjúrias”contra empresas e profissionais de
mídia.SegundoaAdepa,“ainformalidade própria do Twitter não
diminui a gravidade das mensagensque sãotransmitidasporintermédio dele”.
A presidente costuma criticar
também a Justiça Federal – que
suspendeuváriasmedidasdo governo, incluindo a maior parte
da Lei de Mídia –, sugerindo que
existemconexõesirregularesentre juízes e jornalistas.
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● Crítica presidencial

CRISTINA KIRCHNER
PRESIDENTE ARGENTINA

“Seria importante nacionalizar
os meios de comunicação
para que adquiram consciência
nacional e defendam os
interesses do país”

Cristina. ‘Mídia foi cúmplice
de política de subordinação’

“Às vezes, penso que seria
interessante nacionalizar – não
estatizar. É melhor que isso fique
claro para que, amanhã, ninguém
dê uma manchete errada”

CERCO À IMPRENSA
●

Assédio fiscal

Em setembro de 2009, dezenas
de agentes do Fisco argentino
invadem a sede do jornal
'Clarín' e confiscam livros
contábeis e outros documentos
●

Lei de Mídia

Congresso aprova lei que
restringe a atuação empresarial
de grupos de mídia. Entre as
medidas, a nova lei impede
que empresa tenha de forma
simultânea um canal de TV
aberta e um canal de TV a cabo.
O 'Clarín' é o mais prejudicado
pela medida
●

Fusão desfeita

Em dezembro, o governo
anula uma resolução que
baixara em 2007, pela qual
aprovava a fusão das
operadoras de TV por
assinatura Multicanal e
Cablevisión, do Grupo Clarín

Sonhando com uma
viagem inesquecível?
Chegou a hora de realizar.

●

Caça à Fibertel

Governo cassou a licença de
funcionamento da Fibertel,
a principal provedora de
internet do país, ligada ao
Grupo Clarín. Serviços de internet representavam 64,9% do
faturamento do grupo
● Crime

contra humanidade

Governo acusou diretores dos
jornais ‘Clarín’ e ‘La Nación’ por
crimes de lesa-humanidade
na compra da Papel Prensa,
única produtora de papel para
jornal do país, durante a
ditadura militar. Segundo o governo, proprietário vendeu a
empresa após ter sido torturado. Parentes asseguram que a
venda foi voluntária

ENTREVISTA

Susana Mitchell, diretora de educação em jornalismo da SIP

Para analista, governo se irrita com
imprensa que ‘não veste camisa’ do país
João Paulo Charleaux
● O que a presidente quis dizer
com ‘nacionalizar’?

Ela não falou de propriedade
das empresas jornalísticas, mas
do tom da cobertura da imprensa, que, do seu ponto de vista,

não é patriótico, não “veste a camisa da Argentina”, não defende o que ela julga ser o interesse maior do país.
● Mas o contexto de disputa acir-

rada entre governo e imprensa
não dá outra cor à declaração?

Claro. O governo está questio-

nando uma medida cautelar da
Justiça conta a Lei de Mídia proposta pela presidente. Neste
ambiente, tudo parece levar à
constatação de que o governo é
contra a liberdade de imprensa.
Há ações efetivas contra o Grupo Clarín, principalmente no
âmbito econômico. Há proble-

mas na repartição das verbas
publicitárias estatais e também
nas disputas sobre o controle
da venda de papel para jornal.
Além disso, a presidente Cristina Kirchner e seu marido (Nestor Kirchner) evitam a todo custo falar com os jornalistas em
entrevistas coletivas. Eles dão
preferência aos discursos ininterruptos em cadeias nacionais
de rádio e TV.
● As leis propostas pelo governo
argentino tentam regular o conteúdo veiculado pelos meios de
comunicação ou a propriedade
das empresas de comunicação?

As leis que estão sendo propostas são complexas e tentam regular alguns aspectos da propriedade e outros de conteúdo, mas com muitas nuances.
As rádios e TVs podem ser
obrigadas, por exemplo, a veicular um porcentual determinado de conteúdo nacional.
Não são leis que digam o que
pode ou o que não pode ser dito. O governo não chegou ao
absurdo de determinar o que
pode ou não pode ser dito e os
jornais argentinos estão
cheios de críticas ao governo,
todos os dias. Cada país tem
seus problemas. No Brasil, há

restrições da Justiça à atuação
da imprensa. No México, há o
problema dos atentados a
bomba. Mas podemos dizer
que ainda estamos longe de
um quadro como o que se verifica na Venezuela, em Honduras, na Guatemala ou no México. Aqui ninguém ainda foi preso por exercer sua liberdade
de expressão. Contudo, é preciso levar em conta que exagerar as coisas não contribui para um diálogo honesto sobre a
questão da livre atuação da imprensa e isso vale para todos
os lados envolvidos nestas disputas políticas e econômicas.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A17.
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Peru permite o uso do Porto de Ilo e cede
saída ao Oceano Pacífico para a Bolívia

Moscou analisará plano
antimísseis com Otan

Violência deixa mais 11
mortos em Karachi

Obama expandirá laços
com a América Latina

Juíza confirma sentença
sobre gays no Exército

Opresidente russo, DmitriMedvedev, afirmou ontem que está
dispostoaestudarapropostafeita pela Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) para
cooperaçãoemseuprojeto deescudo antimísseis. De acordo
com Medvedev, o assunto será
discutindo na cúpula da aliança
atlântica, que acontece em novembro em Portugal.

Pelo menos 11 pessoas morreramontem emum ataquecontra
um mercado em Karachi, no Paquistão. A onda de violência, que
já matou 50 pessoas, começou
no sábado, véspera de uma eleição para deputado. O grupo islâmico Movimento Muttahida
Qaumi acusa o Partido Nacional
Awami, de minoria pashtun, de
assassinar seus partidários.

O presidente dos EUA, Barack
Obama, disse ontem que continuará “avançando para expandir” os “laços com a América Latina” na segunda metade de seu
mandato,apósaseleiçõeslegislativasdodia2,independentemente do resultado. Pesquisas apontam que os democratas perderãoa maioriano Congressoamericano.

A juíza Virginia Phillips confirmou ontem sua sentença, emitidanasemanapassada, queimpede que os militares apliquem a
lei conhecida como “Don’t Ask,
Don’t Tell”, que permite aexpulsão de homossexuais assumidos
das Forças Armadas. O Pentágono disse queseus recrutadores já
foraminstruídos aaceitarinscrições de gays e lésbicas.

O presidente do Peru, Alan García, renovou ontem a vigência de
um acordo que dá aos bolivianos
livre acesso ao Oceano Pacífico
por pelo menos 99 anos. O documento – cuja versão original havia sido assinada em 1992 – atende a uma demanda histórica da
Bolívia. O presidente boliviano,
Evo Morales, avisou que “ter

uma saída soberana ao mar é um
direito irrenunciável” de seu
país. García concordou e disse
que a falta de acesso dos bolivianos ao Pacífico é uma “injustiça”. Pelo acordo renovado ontem,osbolivianos poderãoconstruir um atracadouro no Porto
deIlo, além de construir uma zona franca de comércio.

