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Em cinco anos de mandato, o
presidente Rafael Correa sem-
pre manteve uma relação ten-
sa com os jornalistas e a mídia
em geral, acusando-os de se-
rem seus maiores opositores.

O líder equatoriano – aliado
dos presidentes venezuelano,

Hugo Chávez, e boliviano, Evo
Morales – já qualificou repórte-
res de “bestas selvagens” e “pi-
ratas de papel”.

Em 2009, a emissora equato-
riana Teleamazonas foi tirada do
ar por 72 horas durante uma dis-
puta na qual Correa a acusava de
manipular notícias e transmitir
“informações não confirmadas”.
O presidente acusa ainda o jor-
nal Hoy de favorecer a oposição.

Em 2010, após um levante
de policiais, o governo orde-
nou a todos os canais de TV e
rádio do país que suspendes-
sem por tempo indeterminado
sua programação normal e pas-
sassem a emitir o sinal da rede
pública. Desde que assumiu o
poder, em 2007, Correa amea-
ça seguir os passos de Chávez
e não renovar a concessão de
emissoras de TV privadas.

Vídeo. A repercussão do
perdão de Correa no Equador
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O governo da presidente Cristi-
na Kirchner anunciou ontem a
intervenção administrativa de 15
dias da empresa TBA, que possui
a concessão da linha ferroviária
Sarmiento. A linha, que transpor-
ta anualmente 9 milhões de pes-
soas em condições precárias, foi
o cenário de um acidente ferro-
viário que matou 51 pessoas e fe-
riu 703.

O anúncio foi feito pelo minis-
tro do Planejamento Federal e
Obras, Julio De Vido, e pelo se-
cretário de transportes, Juan Pa-
blo Schiavi. Durante o período, a
Justiça investigará o descarrila-
mento do trem.

Para analistas políticos, o go-
verno tenta encobrir sua respon-
sabilidade no acidente com a me-
dida, já que os organismos de
controle estatais não fiscaliza-
ram o péssimo estado das ferro-
vias apesar dos alertas da Audito-
ria Geral da Nação, que há meia
década afirma constantemente
que a linha Sarmiento possui gra-
ves deficiências, com risco eleva-
do de acidentes.

As investigações na Justiça
pretendem definir se o aciden-
te foi causado por falhas técni-

cas ou por erro humano. O ma-
quinista Marcos Antonio Cór-
doba também ficou ferido no
acidente.

O sindicato dos ferroviários,
que acusa a TBA de usar equipa-
mento sucateado, afirma que o
governo e a empresa pretendem
usar o maquinista como “bode
expiatório” do acidente. Depois
de ter dito na semana passada
que havia avisado a companhia
sobre os problemas nos breques,
o maquinista mudou sua versão
dos fatos.

Ontem ele afirmou à Justiça
que ao perceber que os breques
do trem que dirigia não estavam
funcionando, optou por conti-
nuar a viagem e descartou a as-
sistência mecânica. Ele ficou
com medo da reação dos passa-
geiros, que poderiam se irritar
com um atraso. Ontem, por
meio do microblog Twitter, a
presidente argentina disse que
não se pronunciou sobre o aci-
dente em respeito à dor das víti-
mas.

Cristina intervém
em concessionária de
trens de Buenos Aires

Mídia do Equador lida
com ‘imperador’, diz SIP
Sociedade Interamericana de Imprensa afirma que presidente Rafael
Correa trata jornalistas como delinquentes ao conceder-lhes perdão
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Quito. Rafael Correa anuncia perdão a jornalistas e diário equatorianos, na segunda-feira
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Apesar de o presidente equato-
riano, Rafael Correa, ter pedi-
do a revogação de penas con-
tra o jornal El Universo, três de
seus diretores e um ex-editor –
e de a Justiça ter arquivado o
caso ontem –, a Sociedade Inte-
ramericana de Imprensa (SIP)
está preocupada com as condi-
ções da liberdade de expres-
são no país. “Respondem aos
desígnios de um imperador
magnânimo”, disse ontem
Claudio Paolillo, do comitê
executivo da entidade.

Em nome da SIP, Paolillo afir-
mou que “o ‘perdão’ de Correa
foi uma resposta às entidades
de defesa de liberdade de im-
prensa e veículos de comunica-
ção”. “Todo o mundo estava
horrorizado, ele (o presidente)
não tinha outra opção para re-
mediar o ridículo que o Equa-
dor estava passando. Teve de ce-
der a essa pressão”, disse.

O diário equatoriano havia si-
do multado em US$ 40 milhões e
os jornalistas Carlos, César e Ni-
colás Pérez, que são irmãos, e o
ex-editor Emilio Palacio foram
condenados a 3 anos de prisão
por “injúria”, após a publicação
de um artigo que qualificou Cor-
rea como “ditador” e acusou o

presidente de crimes contra a hu-
manidade durante a repressão a
uma revolta policial, em 2010.

O líder equatoriano também
suspendeu uma ação contra os
dois jornalistas autores do livro
O Grande Irmão, que denuncia
irregularidades em contratos de
Fabricio Correa, irmão do presi-
dente, com o governo do país.

Para Paolillo, o líder “dispôs
desse subterfúgio (do perdão
presidencial) como se fosse um
imperador romano”. “A mensa-
gem é que ele perdoou delin-
quentes, que agiram de maneira
errada. Mas os profissionais ape-
nas exerceram seu direito de li-
berdade de expressão. E não há
nada de mau nisso.”

Analistas afirmam que “fato-
res políticos internos”, como a
votação presidencial prevista pa-
ra fevereiro de 2013, quando Cor-
rea possivelmente tentará a ree-
leição, também contribuíram pa-
ra o perdão aos jornalistas e ao
Universo. “Ele deve ter recebido
sinais de que sua credibilidade es-
tava sendo afetada”, disse à Fran-
ce Presse Hernán Reyes, da Uni-
versidade Andina Simón Bolívar.

“O que os cidadãos equatoria-
nos não podem perder de vista é
que se mantém o precedente de
que um presidente coage a im-
prensa de seu país com ameaças

legais”, afirmou o presidente da
SIP, Milton Coleman, em um co-
municado oficial divulgado pela
entidade. “A liberdade de im-
prensa é um direito humano ine-
rente e não existe simplesmente
porque um presidente deseja
concedê-la como um favor espe-
cial.” Emilio Palacio, um dos três
jornalistas envolvidos no proces-
so, disse ontem à noite que man-
terá seu pedido de asilo político
aos EUA porque no Equador en-
frenta outrasdemandas por“per-
seguição” de Correa.

As ONGs Associação Mundial
de Jornais e Editores de Notícias,
Repórteres sem Fronteiras e Hu-
man Rights Watch também criti-
caram os processos de Correa
contra o Universo e os jornalistas.

O chanceler equatoriano, Ri-
cardo Patiño, disse que convida-
rá a presidente da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Huma-
nos, Dinah Shelton, para ir a Qui-
to, para “que ela venha constatar
que a liberdade de expressão não
está em perigo” no país. / COMAFP

Relação com
jornais é tensa
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TBA. Empresa é acusada de usar equipamento sucateado

Governo administrará
por pelo menos 15 dias
a linha Sarmiento, na
qual 51 morreram
na semana passada
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




