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Cristina acelera lei para
controlar papel-jornal
a
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Presidente argentina baixa decreto para convocar sessão extraordinária
do Congresso e declarar ‘de interesse público’ a fábrica Papel Prensa
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A presidente argentina, Cristina Kirchner, baixou ontem
um decreto com o qual convoca o Congresso Nacional a realizar sessões extraordinárias
para debater e votar uma série
de projetos de lei – incluindo a
declaraçãode “interesse público” da produção, comercialização e distribuição de papeljornal em toda a Argentina.
No decreto, Cristina determinou que esse projeto – entre outros – seja votado no plenário da
CâmaradeDeputadose noSenado no máximo até o dia 30.
O projeto é um golpe direto
aos dois maiores jornais do país,
o Clarín e o La Nación, ambos de
posições críticas em relação ao
governo. Alguns setores da oposição – principalmente os partidos de centro e centro-direita –
afirmam que o projeto de Cristi-

na não passa de uma “estatização disfarçada” da única fábrica
de papel-jornal do país.
A empresa Papel Prensa é controlada pelo Grupo Clarín (49%
das ações), o La Nación (22%) e o
próprio Estado argentino
(27,5%), além de outros sócios
minoritários. Caso o projeto seja
aprovado, Clarín e La Nación serão forçados a vender suas
ações, já que as novas normas
proíbem que empresas de jornais impressos possam ter ações
na Papel Prensa.
“Claramente, é um projeto
com intenção política. Apesar
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● Rompimento

Incomodado com as críticas de
Cristina Kirchner, o sindicalista
Hugo Moyano – ex-aliado da presidente – pretende liderar um
protesto na quinta-feira para exigir mais subsídios aos pobres.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.

Obama recebe premiê do
Iraque e celebra retirada
WASHINGTON

Reunido na Casa Branca com o
premiê iraquiano, Nuri al-Maliki, o presidente Barack Obama
declarou ontem a jornalistas
que, “após quase nove anos, a
guerra no Iraque acaba neste
mês”. Foi o primeiro encontro
entre os dois líderes desde que
Obama anunciou a retirada definitiva das tropas americanas até
31 de dezembro de 2011.

do impacto que isso pode ter, o
governo pretende votar a medida às pressas, antes do fim do
ano, com um Parlamento novo,
que tomou posse há poucos dias.
Além disso, nenhum meio de comunicação foi convocado pelas
comissões parlamentares para
expressarsua opiniãosobre ocaso”, disseram dirigentes do Clarín. “É um confisco disfarçado”,
afirmaram as fontes, ressaltando que o projeto tem como objetivo favorecer meios de comunicação aliados do governo.
O impedimento para que pessoas que tenham mais de 10% de
ações de uma empresa de jornal
impresso participem da Papel
Prensa também abre o caminho
para que os novos acionistas sejam empresários de outros setores.
Analistas afirmam que donos
de empreiteiras, com boa relação com o governo Kirchner, já
estão de olho na Papel Prensa.

O presidente dos EUA afirmou que os EUA deixam um Iraque “soberano, autossuficiente
e democrático”, ressaltando que
as tropas americanas saem “com
honra e a cabeça erguida”. Obama e Maliki tiveram um encontro a portas fechadas de uma hora para discutir o futuro do país.
Depois, concederam juntos entrevista a jornalistas.
O premiê iraquiano garantiu
que a retirada dos soldados ame-

ricanos – embora 6 mil ainda devam permanecer noIraque – não
éofim, “maso princípio” dacooperação entre os países.
O encontro com Maliki foi o
primeiro de vários eventos sobrearetiradaamericananaagenda de Obama. Ele concederá hoje entrevistas sobre o fim da ocupaçãoe,amanhã,partecomMaliki para uma base na Carolina do
Norte, onde discursará a soldados recém-chegados do Iraque.
A saída americana deve ocorrer oito anos e sete meses após o
ex-presidente George W. Bush
ter decretado “missão cumprida”eosupostofimdaguerracontra Saddam Hussein. / REUTERS
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Aproveite as taxas
de juros cada vez
menores e os prêmios
cada vez maiores.
O Banco do Brasil reduziu as taxas
de diversos tipos de empréstimos para
você realizar seus planos e usar bem
o seu dinheiro. E além disso, você ainda
concorre a prêmios de até R$ 1 milhão
na Promoção Crédito Premiado.

A cada R$ 500,00
de saldo você
recebe um número
da sorte.

Consulte os regulamentos da Promoção no bb.com.br/creditopremiado.
* Crédito sujeito a análise, aprovação cadastral e demais condições do produto. ** Prêmios pagos em dinheiro diretamente ao contemplado. Valores líquidos de Imposto de Renda, conforme legislação
vigente. Lastreados por títulos de capitalização Brasilcap Capitalização S/A. CNPJ 15.138.043/0001-05. Processos SUSEP nº 15414.002320/2011-71, nº 15414-002321/2011-15 e nº 15414.002318/2011-00.
A aprovação desses títulos pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor.
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Agora a partir de

10x

R$

3 dias, 2 noites da semana para
2 pessoas com café da manhã,
Spa de Luxo com Jacuzzi
e piscina aquecida e 1 jantar no
premiado Tróia Restaurante.
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