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M esmo já tendo fe-
chado pelo me-
nos 34 rádios da
Venezuela e con-

trolar 750 meios de comunica-
ção do país, o presidente Hu-
go Chávez recebeu ontem da
comunidade acadêmica da Ar-
gentina um prêmio por defen-
der a liberdade de imprensa.

No segundo dia de sua visi-
ta ao país, o líder venezuelano
foi homenageado pela facul-
dade de jornalismo da Univer-
sidade Nacional de La Plata
“por seu compromisso in-
questionável e autêntico em
defender a liberdade dos po-
vos, os direitos humanos e ser
consistente com a verdade e
os valores democráticos”.

O Prêmio Rodolfo Walsh
foi criado em 1997 “para esti-
mular a excelência jornalísti-
ca e o compromisso com a ver-
dade, a ética, os valores e a mi-
litância profundamente so-
cial”. Os homenageados são
aprovados por um conselho
acadêmico. A decana Floren-
cia Saintout argumentou que
a premiação ainda reconhece
Chávez por “consolidar da
unidade latino-americana”.

Para homenagear o líder ve-
nezuelano, a categoria Presi-
dentes Latino-americanos pe-
la Comunicação foi criada pe-
los organizadores.

A premiação ocorre dois
dias depois de o Clarín ter si-
do impedido de circular. / M.G.

A REPORTAGEM ‘CENSURADA’

12 de agosto de 2009
Estatização do futebol
Empresa do Grupo Clarín
perdeu o direito de transmitir
as partidas de futebol para as
emissoras estatais

10 setembro de 2009
Assédio fiscal
Duzentos agentes do Fisco ocu-
pam sede do jornal e fazem bus-
cas, apreendendo
documentos e livros fiscais

11 de outubro de 2009
Lei de mídia
Aprovãção da medida restringe
a atuação empresarial de gru-
pos de mídia. O Clarín é o mais
prejudicado pela lei

29 de dezembro de 2009
Crianças desaparecidas
Governo tenta processar a presi-
dente do grupo, Ernestina Her-
rera de Noble, de 85 anos, acusa-
da de ter sequestrado seus fi-
lhos adotivos de um casal de
desaparecidos políticos

19 de agosto de 2010
Caça à internet
Governo suspende a licença de
funcionamento da Fibertel, a
principal provedora de internet
do país, ligada ao Grupo Clarín

25 de agosto de 2010
Tortura na ditadura
Governo tenta processar
donos do Clarín do La Nación

por participação em torturas
para forçar a venda da Papel
Prensa para os jornais. Cristi-
na quer nacionalizar empresa
que produz 60% do papel de
jornal

15 de dezembro de 2010
Distribuição de jornais
Sindicato dos caminhoneiros,
liderado por um aliado de Cris-
tina, fez diversos piquetes nas
portas das gráficas dos jornais,
atrasando a distribuição

20 de janeiro de 2011
Restrição de publicidade
Empresas jornalísticas criti-
cam distribuição de publicida-
de oficial preferencialmente
para meios de comunicação
alinhados à Casa Rosada

Justiça investiga
patrimônio de Moyano

CRONOLOGIA

Luciana Geuna
CLARÍN

O presidente da Confederação-
Geral dos Trabalhadores (CGT)
da Argentina, Hugo Moyano,
construiu de 2003 até hoje um
império empresarial de lucro mi-
lionário graças a contratos exclu-
sivos com o Sindicato dos Cami-
nhoneiros do país. Por esse moti-
vo, seu patrimônio e o da família
dele estão sendo investigados pe-
la Justiça federal argentina.

A apuração foi iniciada quan-
do o promotor Patricio Evers so-
licitou uma prorrogação de duas
semanas para a investigação de
uma denúncia de fraude contra
o Estado envolvendo o sindica-
to, agregando a ela uma acusa-
ção de possível administração
fraudulenta.

O pedido teve como base a de-
núncia da ex-ministra da Saúde,
Graciela Ocaña, à qual o Clarín
teve acesso, em que são revela-
dos pela primeira vez os balan-

ços contábeis ano a ano das bem-
sucedidas parcerias registradas
com pouca sutileza no nome de
parentes diretos do líder sindi-
cal que, em todos os casos, fa-
zem crescer seu negócio graças
aos recursos da associação mu-
tuária.

A terceira e atual mulher de
Moyano chama-se Liliana Zulet
e ele mesmo reconheceu em en-
trevista ao jornal Crítica que ela
“é a coordenadora do sindica-
to”. Na mesma reportagem, de
março de 2008, o sindicalista dis-
se que sua renda era composta
pelo salário que recebia como
presidente dos sindicatos dos ca-
minhoneiros e dos motoristas.
“Devo receber entre 8,5 mil e 9
mil pesos mensais (cerca de R$
3,5 mil)”, afirmou. É possível que
o reajuste dos salários já tenha
dobrado esse valor. Outro deta-
lhe conhecido é que as quatro
empresas em nome de seus pa-
rentes faturaram juntas cerca de
20 milhões de pesos nos últimos
6 anos, segundo registros contá-
beis reunidos pela ministra.

Propriedades usadas pessoal-
mente por Moyano estão tam-
bém registradas em nome des-
sas empresas.

O Clarín foi a um endereço
que a filha de Liliana, Valeria Sa-

lerno, registrou como seu domi-
cílio quando se inscreveu como
sócia da Iarai S.A. Essa empresa
é administrada pela mulher de
Moyano. A Conducir Salud, ad-
ministradora do sindicato dos ca-
minhoneiros pertence à Iarai.
Mas, de acordo com os registros
do cartório de notas, o imóvel es-
tá no nome de Eva Irma Moyano
e do marido dela.

O 9.º andar do mesmo prédio
pertence à Aconra S. A., constru-
tora criada em 2004 cuja presi-
dência foi assumida pela filha de
Liliana em 2007. O balanço de
seu primeiro ano de gestão viu
um aumento de 70% (17 milhões
de pesos) no faturamento, obti-
do por meio de obras construí-
das para o sindicato dos cami-
nhoneiros.

Para financiar suas operações,
a Aconra recorreu ao crédito da
Iarai. Esses cruzamentos entre
débito e crédito se dão em todas
as sociedades do conglomerado
da família.

O caminho que associa Moya-
no às residências e às empresas
leva também a Parque Leloir, ci-
dade da região de Buenos Aires.
O sindicalista mora em Barra-
cas, na capital argentina, mas
costuma visitar uma casa de cam-
po em um endereço comprado

em 2004 pela Dixey, uma prove-
dora de serviços de informática
associada ao clã. Chama a aten-
ção que no balanço da sociedade
de 2006 seja mencionado que o
espaço seria usado para abrigar
seus escritórios.

O endereço, visitado pelo Cla-
rín, é uma bela residência quase
do tamanho de um quarteirão lo-
calizada num bairro cheio de chá-
caras. Luisa Carpanessi, vereado-
ra de Ituzaingó eleita pela Coali-
zão Cívica, confirmou que os mo-
radores de Parque Leloir comen-
tam que Moyano usa a casa: “Ele
ergueu um muro de quase três
metros, transformando-a numa
fortaleza. E isso destoa das ime-
diações, pois se trata de um bair-
ro residencial, de muito verde”,
explicou ela.

Liliana Zulet registrou seu do-
micílio particular na mesma re-
gião quando assumiu a diretoria
da Dixey. Trata-se de uma imen-
sa casa de campo em Udaondo. A
lista telefônica diz que ali funcio-
na também a Aconra.

Na terça feira, depois de apre-
sentar uma denúncia de “fraude
processual” após o pedido suíço,
o advogado de Moyano, Daniel
Llermanos, conversou com a rá-
dio Continental. Perguntaram a
ele se não era contraditório o fa-
to de Moyano ter criticado os sin-
dicalistas da década de 90 por se-
rem milionários enquanto ele
próprio havia enriquecido. “O
que ele questionava eram os sin-
dicatos pobres presididos por
sindicalistas ricos; o sindicato
dos caminhoneiros é riquíssi-
mo”, respondeu.

● SIP
A Sociedade Interamericana de
Imprensa classificou como “um
atentado grave à liberdade de
imprensa” o bloqueio da distri-
buição de jornais na Argentina.
O presidente da entidade, Gonza-
lo Marroquín, disse ter ficado
“perplexo”

● Associação de Entidades
Jornalísticas da Argentina
A Adepa considerou que “os pi-
lares republicanos foram abala-
dos” na Argentina. Para a Coo-
perativa de Provisão de Impren-
sa Argentina, “tal atitude conde-
nável evidencia a falta de garan-
tias constitucionais” aos jorna-
listas

● Repórteres sem fronteiras
Em nota, a entidade internacio-
nal “expressa sua completa de-
saprovação pelo bloqueio que
impediu a distribuição de três
jornais: ‘Clarín’, ‘Olé’ e ‘La Na-
ción’”. “Dificultar a distribuição
de um jornal constitui um ata-
que à liberdade de publicação,
que é um componente da liber-
dade de expressão”

● ANJ
A Associação Nacional de Jor-
nais emitiu uma nota em que
classificou a ação como “intole-
rante e antidemocrática” e acu-
sou o governo de ser cúmplice
dos sindicalistas

‘Livre expressão’
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Ministra se
explicará
a juiz por
caso ‘Clarín’
Justiça argentina quer saber por que Casa
Rosada não tentou evitar cerco a jornais

Queda de braço
com a imprensa

CHÁVEZ: PRÊMIO POR
‘DEFESA DA MÍDIA’
Universidade argentina homenageia o líder
‘por compromisso com valores democráticos’

Manifestação. O ‘Clarín’ publicou uma capa em branco em protesto contra os sindicalistas que impediram sua circulação

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE
BUENOS AIRES

A ministra argentina de Segu-
rança, Nilda Garré, vai ter de
explicar na Justiça os motivos
pelos quais não tentou evitar
o piquete de caminhoneiros
que impediu a circulação da
edição dominical dos jornais
‘Clarín’ e ‘Olé’ e provocou atra-
sos na distribuição do ‘La Na-
ción’.

O juiz civil Gastón Matías Po-
lo Oliveira intimou a ministra
para justificar o não cumprimen-
to da determinação legal que ga-
rante a circulação dos jornais. A
intimação, assinada na segunda-
feira, estabelçece um prazo de
três dias, a vencer hoje, para que
Nilda Garré preste os esclareci-
mentos.

Ontem, em entrevista a várias
rádios de Buenos Aires, a minis-
tra criticou o bloqueio. Mas ela
reforçou a estratégia do governo
da presidente Cristina Kirchner
de desvincular-se do caso, atri-
buindo o bloqueio a um proble-
ma sindical com as empresas.
“Se há alguém que aproveita o
conflito sindical para outra coi-
sa, a verdade é que repudio essa
possibilidade”, afirmou.

‘Liberdade garantida’. Nilda
opinou que a liberdade de im-
prensa não foi afetada pelo episó-
dio e negou ter sido omissa, co-
mo acusou o Clarín. “Eu não per-
miti nenhum bloqueio”, disse,
acrescentando que “a liberdade
de expressão no país está total-
mente garantida”.

O editor-geral do Clarín, Ricar-
do Roa, disse ao Estado que
“não existe nenhum conflito tra-
balhista ou pendência com sindi-
catos em nenhuma das empre-
sas do Clarín”.

Independentemente das cau-
sas que levaram ao bloqueio, o
Grupo Clarín obteve, em 21 de

janeiro, uma medida cautelar pa-
ra garantir as providências neces-
sárias que impedissem qualquer
tipo de bloqueio à empresa, que
publica os jornais Clarín e Olé.

O Clarín recorreu à Justiça
após ter sofrido quatro blo-
queios anteriores, sendo que um
deles durou seis noites. Todos

provocaram atrasos na distribui-
ção dos jornais e impediram a cir-
culação parcial de exemplares.
O La Nación também foi alvo de
bloqueios.

A forte repercussão do caso le-
vou à convocação do Conselho
de Segurança Interior. Integra-
do pelo Ministério de Seguran-

ça, secretários da área de cada
província e representantes das
forças se segurança federais e
dos distritos, o conselho reali-
zou, ontem, sua primeira reu-
nião para discutir o caso.

Falta de segurança. Pesquisas
de diferentes consultorias da Ar-

gentina apontam para uma am-
pla rejeição aos bloqueios e mos-
tram que a insegurança é a princi-
pal preocupação da população lo-
cal.

De acordo com a agência ofi-
cial de notícias, Télam, durante a
reunião, Nilda Garré reconhe-
ceu, pela primeira vez, que “se

registrou um aumento do delito
e dos níveis de violência no
país”.

Segundo a ministra, “não so-
mente houve um crescimento
da delinquência comum, mas
também subiu a criminalidade
protagonizada por organizações
criminosas”.
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Saudação. Chávez bate continência ao lado de Cristina
‘Estado’ reproduz texto
do ‘Clarín’ que denuncia
sindicalista e causou a
ação de força do Sindicato
dos Caminhoneiros
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