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Cristina amplia
gastos públicos
com futebol na TV
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US$ 53

milhões
é a verba adicional para transmissão dos jogos do Campeonato
Argentino na TV estatal do país
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ra fazer propaganda política, já
que durante os jogos somente
são transmitidas publicidades
oficiais com as obras, medidas e
feitos do governo Kirchner.
Não há publicidade de empresas privadas desde fevereiro de
2010. Analistas consideram que
o governo utilizou as transmissões de futebol para aumentar a
popularidade de Cristina Kirchner, reeleita em outubro com
54% dos votos.
Para o sociólogo Artemio López, da consultoria de opinião
pública Equis, a abertura das
transmissões de TV, fruto de
uma negociação entre a presidente Cristina e a Associação de
Futebol da Argentina, foi uma
medida com forte impacto nos
setores populares.
SegundoLópez,o“Futebolpara Todos” permitiu ao governo
divulgar de forma ampla ações e
medidas pouco conhecidas nas
áreas de cultura, educação,
obras públicas e tecnologia.
“Nesse tipo de política estão os
motivos pelos quais Cristina teve um respaldo avassalador nestas eleições”, disse o sociólogo.
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O governo da presidente Cristina Kirchner aumentou os
gastos estatais para o “Futebol para todos”, o acordo que
fez há dois anos com a Associação de Futebol da Argentina
(AFA), que determina a estatização das transmissões dos jogos do Campeonato Argentino de futebol até 2019.
O aumento foi autorizado no
último dia de Aníbal Fernández
no cargo de chefe do gabinete.
Fernández,que nestasemanaassumiu sua cadeira de senador,
tornou-serecentemente opresidente do Quilmes, uma das principais equipes da Grande Buenos Aires.
O governo liberou US$ 52,94
milhões adicionais para o “Futebol para Todos”. No total, a verba desembolsada neste ano pelo
governo para os times de futebol
argentinos que integram a AFA
chegou a US$ 215 milhões em
2011.
A AFA é comandada por Julio
Grondona desde 1979. Recente-

mente, o cartola foi reeleito pela
oitava vez, com respaldo do governo Kirchner.
Desde 2009 o “Futebol para
Todos”custouaoTesouroPúblico um total de US$ 470 milhões,
segundo dados oficiais. No entanto, um levantamento realizado pelo jornal Clarín, contabilizando aumentos extraordinários do orçamento nos últimos
três anos, indica que o gasto total foi de US$ 849 milhões.
O “Futebol para Todos” – único caso mundial de estatização
das transmissões dos jogos – é
uma das bandeiras do governo
da presidente Cristina, que afirmaestardemocratizandooacesso dos jogos a todos os argentinos.Noentanto,líderesdaoposição afirmam que o governo
Kirchnerusaas transmissõespa-
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Criticado pela oposição, programa ‘Futebol para Todos’ recebe
aporte adicional de US$ 53 milhões do governo argentino
Ariel Palacios

Internacional A15

Mais poder. Cristina acena a partidários após sua posse em Buenos Aires: investimento estatal

PARA LEMBRAR

Publicidade
oficial cresceu
Desde que assumiu a Casa Rosada, a presidente Cristina
Kirchner aumentou os gastos
com publicidade oficial do governo argentino e privilegiou
veículos menos críticos à sua
administração na divisão dessa verba.

Segundo relatório feito com
dados da ONG Poder Ciudadano, o governo destinou US$
288,2 milhões para propaganda
em 2010 – 210% a mais do que
em 2008, primeiro ano de Cristina no poder. O gasto do governo equivaleu a 9% do total do
mercado publicitário argentino,
o que o torna o maior anunciante do país – os produtos da Unilever vêm a seguir, com 5%.

Ao longo do ano passado, o
governo de Cristina Kirchnerbeneficiou meios de comunicação aliados em detrimento de
empresas não alinhadas com a
presidente. O jornal Página 12
recebeu US$ 5,64 milhões em
anúncios publicitários, enquanto o Clarín – o jornal de
maior tiragem da Argentina,
crítico do governo – levou US$
400 mil.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.

ALEMANHA

GUERRA AO TERROR

CHINA

MIANMAR

RÚSSIA

Homem vestido de Papai Noel droga
frequentadores de mercados de Natal

Paquistão perde parte
da ajuda dos EUA

Acidente com ônibus
mata 15 crianças

Justiça eleitoral libera
partido de Suu Kyi

Jornalista é demitido
por ofender Putin

Uma comissão do Congresso
americano congelou ontem
US$ 700 milhões em ajuda ao
Paquistão até que o país dê garantias de que está colaborando
no combate aos grupos militantes que atuam em seu território.
Essa suspensão pode ser um
presságio de cortes ainda maiores nos bilhões de dólares oferecidos pelos EUA todos os anos
a Islamabad. Ainda ontem, o
governo paquistanês anunciou
que o presidente do país, Asif
Ali Zardari, sofreu um “miniderrame” que o obrigará a permanecer hospitalizado em Dubai.

Quinze crianças morreram
A formação política birmanesa
quando um ônibus escolar aciliderada pela Nobel da Paz
dentou-se ontem na ProAung San Suu Kyi foi legalivíncia de Jiangsu, no
zada, o que abre camileste da China. O ôninho para que concorbus caiu em um barra ao Parlamento de
EX-GUERRILHEIROS
ranco ao tentar desMianmar nas próxiFORAM
viar de um táxi-trimas eleições. SeINDICIADOS NA
ciclo (meio de
gundo o diário Nova
GUATEMALA
transporte típico na
Luz de Mianmar, o
China). Ao menos
novo status da Liga
oito crianças também
Nacional pela Democraficaram feridas. “Os estucia (LND) foi aprovado na
dantes ficaram presos no fundo segunda-feira, três semanas dedo ônibus capotado e se afogapois de uma delegação do partiram”, disse Zhang Bin, vice-pre- do ter apresentado a documenfeito do município de Fengxian. tação para sua inscrição.

Os mercado de Natal de Berlim
recebem milhões de visitantes
todos os anos, transparecendo
a alegria da festiva cultura alemã. Mas um homem de meiaidade tem espalhado o medo
nos estabelecimentos este ano.
Na semana passada, ele drogou
nove pessoas que aceitaram
“shots” de schnapps que ele
tem oferecido a quem quiser
beber.
A última vítima, uma adolescente de 15 anos, recebeu sua
dose quando o criminoso estava fantasiado de Papai Noel, no

sábado. Por volta das 22 horas,
o bandido ofereceu a bebida a
ela e a uma amiga, no mercado
da Alexanderplatz.
Nos outros casos, sem o disfarce natalino, o homem dizia
que havia acabado de tornar-se
pai e convidava frequentadoras
dos estabelecimentos a comemorar brindando com ele.
A polícia local busca o criminoso e pede que ninguém aceite
bebidas de estranhos. As vítimas das doses batizadas com o
“boa noite Cinderela” vomitam
ou ficam inconscientes.
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O editor de um importante semanário da Rússia disse que foi
demitido depois da publicação
de uma foto em que aparecia
uma ofensa dirigida ao primeiroministro, russo, Vladimir Putin,
e estava incluída em uma ampla
reportagem sobre as suspeitas
de fraude nas eleições parlamentares do dia 4, que teriam beneficiado o governista Rússia Unida. Maxim Kovalsky, da revista
Kommersant-Vlast, acusou o
Kremlin de pressionar a direção
da revista para que o demitisse.

