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No início do primeiro gover-
no de Cristina Kirchner, em
2008, o conflito com a mídia
iniciado no mandato de seu
marido, Néstor Kirchner, in-
tensificou-se. Nesse período,
o governo passou a favorecer
com publicidade oficial os
meios aliados e aprovou a Lei
de Mídia, que restringe a ação
de grupos de comunicação.
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Dez anos depois de sua criação, o
Tribunal Penal Internacional

condenou ontem seu primeiro
acusado de crimes de guerra, em
uma decisão considerada históri-
ca. O senhor da guerra congolês
Thomas Lubanga foi considera-
do culpado por recrutar crianças-
soldado para lutar em sua milí-
cia na República Democrática do
Congo, num conflito que custou
a vida de 60 mil pessoas há pou-
co mais de uma década.

A pena – que poderá ser de pri-
são perpétua – será anunciada

em um mês e o réu poderá recor-
rer. A comissária de Direitos Hu-
manos da ONU, Navi Pillay, qua-
lificou a condenação como um
marco. “Há 20 anos, a Justiça in-
ternacional era uma ameaça va-
zia. Hoje, pode começar a levar
justiça às vítimas e deter cri-
mes”, afirmou.

Na sala do tribunal, personali-
dades como a atriz Angelina Jo-
lie fizeram questão de acompa-
nhar o anúncio. Lubanga não es-

boçou nenhuma reação quan-
do a decisão foi declarada. Pa-
ra o procurador Luis Moreno-
Ocampo, a punição é um alí-
vio. Faltando três meses para
ele abandonar o posto, o ar-
gentino conseguiu sua primei-
ra condenação em nove anos
no cargo.

O processo, repleto de polê-
micas, começou em 2004 e Lu-
banga foi entregue à corte há
seis anos. Moreno-Ocampo
foi acusado de ter delegado a
investigação no Congo a ter-
ceiros que, segundo a defesa,
subornaram testemunhas.
Os juízes chegaram a ordenar
que o suspeito fosse liberado,
decisão que foi revista.

Ontem, os mesmos juízes
concluíram que crianças da re-
gião de Ituri foram forçadas a
ir para campos de treinamen-
to e torturadas. Soldados e co-
mandantes usavam meninas
como empregadas domésti-
cas e escravas sexuais.

O ministro da Justiça con-
golês, Luzolo Bambi, conside-
rou a condenação “histórica”.
Ativistas locais pediram inde-
nizações para as vítimas.

Ariel Palacios
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O programa de TV do jornalis-
ta argentino Marcelo Longo-
bardi na emissora C5N foi reti-
rado do ar noite da terça-feira
enquanto exibia ao vivo uma sé-
rie de entrevistas com pessoas
que criticavam o governo da
presidente Cristina Kirchner.
O canal afirmou que o progra-
ma de Longobardi havia ultra-
passado seu horário de encerra-
mento e, por isso, foi cortado.

Os comentários negativos so-
bre a administração presiden-
cial começaram durante uma en-
trevista com o ex-embaixador
Jorge Asís, que falou sobre os es-
cândalos de corrupção que en-
volvem o vice-presidente argen-
tino, Amado Boudou. “Cristina
sabia de tudo isso”, sustentou.

O seguinte entrevistado foi Al-
berto Fernández, ex-chefe de ga-
binete de Cristina e de seu mari-
do e antecessor, Néstor Kirch-
ner. Após criticar a política eco-
nômica, Fernández afirmou que
“cada vez que a presidente ouve
algo que não gosta se zanga com
o emissor”. Dez segundos
após a declaração, o pro-
grama foi interrompido.

“Eu estava falando e, de
repente, o áudio foi corta-
do. Achei que alguém ha-
via apertado mal um botão

no painel de controle. Mas a produ-
ção explicou que o programa havia
sido retirado do ar”, disse Fernán-
dez. Segundo ele, integrantes do
programa admitiram que funcio-
nários de alto escalão do governo
tinham pedido por telefone a sus-
pensão da transmissão.

Após o corte, às 23h04, come-
çou o Diario de Medianoche (Jor-
nal da Meia-noite), embora ainda
faltassem56 minutos paraseuiní-
cio previsto. Ontem (quarta-fei-
ra) o canal formalmente desvin-
culou o corte de alguma pressão
do governo.A versão oficial do ca-
nal é que o programa de Longo-
bardi havia ultrapassado seu ho-
rário de encerramento e por isso
foi cortado abruptamente. “Ex-
cesso de formalismo”, indicou o
dono do canal, o empresário Da-
nielHaddad,dono doGrupo Info-
bae, para justificar a interrupção.
Ele não explicou porque as duas
costumeiras reprises do progra-
ma durante a madrugada tam-
bém foram suspensas.

Haddad é um empresário que
cresceu durante o governo do ex-
presidente Carlos Menem
(1989-99) e consolidou sua posi-

ção durante o governo Kirchner,
do qual recebe generosa publici-
dade oficial. O canal costuma
transmitir todos os discursos da
presidente Cristina, na íntegra,
superando a cobertura do pró-
prio canal estatal, a TV Pública.

Asís disse ao Estado que não
se surpreende com a interrup-
ção: “Esse governo é feito por
amadores, que criaram um am-
biente ‘putiniano’, ou seja: de
pressões fortes sobre o jornalis-
mo, como o presidente Vladimir
Putin fez na Rússia”. “Se um go-
verno não pode suportar o que

se comenta em um programa de
TV, não pode coisa alguma...”

“O corte abrupto do programa
(de Longobardi) não é surpresa,
levando-se em conta tudo o que
ocorre constantemente na Argen-
tina em relação às pressões sobre
a imprensa”, afirmou ao Estado
Claudio Paolillo, copresidente
da Comissão de Liberdade de Im-
prensa da Sociedade Interameri-
cana de Imprensa (SIP). “Essa
censura é mais um capítulo do as-
sédio que Cristina impõe à im-
prensa”, disse o membro do comi-
tê executivo da organização.

Desde Montevidéu, por telefo-
ne, Paolillo sustentou que “as
pressões do governo ocorrem
quando alguém se deixa pressio-
nar. Haddad, o dono do canal,
deu argumentos pueris para jus-
tificar o corte repentino da entre-
vista com Fernández, que conhe-
ceu bem os bastidores do gover-
no Kirchner quando era chefe do
gabinete. Os fatos da censura da
noite de terça-feira são mais um
caso dentro do grande assédio
que a presidente Cristina faz so-
bre a imprensa”. O governo ar-
gentino não comentou o caso.

Cláudia Trevisan
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Entrando em seu último ano co-
mo primeiro-ministro da China,
Wen Jiabao disse ontem que o
país poderá voltar a experimen-
tar “tragédias” como a Revolu-
ção Cultural (1966-1976) caso
não adote reformas políticas, es-
pecialmente na estrutura de lide-
rança do Partido Comunista e
do governo.

Sem detalhar as mudanças,
Wen ressaltou que elas também
são necessárias para a “comple-
ta institucionalização” das trans-
formações no campo econômi-
co e a preservação dos ganhos
obtidos nas últimas três décadas
de reforma e abertura.

Desde 1978, a China embarcou
em um processo de mudança
que levou o país a se integrar à
economia global e a registrar ín-
dices médios de crescimento de
10% ao ano. Quando Wen assu-
miu seu cargo, em 2003, o país
estava em sexto lugar no ranking
dos maiores PIBs mundiais. Ago-
ra, ocupa o segundo, abaixo ape-
nas dos EUA. Mas as transforma-
ções na economia não foram
acompanhadasde aberturapolíti-
ca. O Partido Comunista man-

tém absoluto controle do país e a
perseguição a dissidentes intensi-
ficou-se desde o início de 2011,
quando mensagens anônimas na
internet convocaram os chineses
para manifestações semelhantes
às que têm derrubado regimes au-
toritários no mundo árabe.

“As reformas chegaram agora
a um estágio crítico”, afirmou
Wen, após o encerramento da
reunião anual do Congresso Na-
cional do Povo. No encontro do
próximo ano, ele entregará o car-
go a seu sucessor, que provavel-
mente será Li Keqiang.

Wen é visto como um dos re-
presentantes da ala reformista
do Partido Comunista, que está
longe de ser majoritária – a julgar
pela estagnação das mudanças
nos últimos anos. Analistas acre-
ditam que Wen e o presidente
Hu Jintao beneficiaram-se de
transformações aprovadas na
gestão de seus antecessores,
Zhu Rongji e Jiang Zemin.

O premiê ressaltou que refor-
mas políticas são necessárias pa-
ra enfrentar problemas que sur-
giram com o desenvolvimento
econômico. Ele mencionou a de-
sigualdade na distribuição de
renda, a perda de credibilidade e
a corrupção.
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Programa de
TV sai do ar
após críticas
a Cristina
Ligado ao governo, canal diz que atração excedera
horário, mas não explica suspensão de reprises

Thomas Lubanga pode
pegar prisão perpétua
por obrigar menores a
lutar na República
Democrática do Congo
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Estreia. Em decisão considerada histórica, congolês foi o 1º réu a ser condenado pelo TPI

Pressão. Cristina é acusada de assediar a imprensa contrária a seu governo; meios aliados recebem mais publicidade oficial
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




