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● Lei de mídia
Em 2009, em meio a uma intensa
disputa política, Cristina Kirchner
(foto) consegue aprovar a Lei de
Mídia, que impõe duras normas a
grupos jornalísticos

● Controle do papel-jornal
Lei aprovada pelo governo decla-
ra ‘de interesse público’ a fabrica-
ção, comercialização e distribui-
ção de papel-jornal no país e ex-
propria a empresa Papel Prensa

● Assédio fiscal
Agentes do fisco argentino inva-
dem sede do Grupo Clarín, em
Buenos Aires, e retiram livros e
documentos. Grupos pró-gover-
no impedem jornal de circular

● O diretor executivo da Socieda-
de Interamericana de Imprensa
(SIP, pelas iniciais em espa-
nhol), Julio Muñoz, declarou on-
tem que a entidade acompanha
atentamente a situação da nova
lei de mídia argentina – que será
debatida na assembleia anual

que se realizará no Hotel Renais-
sance, em São Paulo, entre os
dias 12 e 16.

“Este é um ataque contra os
princípios mais básicos da liber-
dade e da democracia”, decla-
rou Muñoz. “É o mesmo cami-
nho que (o presidente Hugo) Chá-
vez tem seguido na Venezuela: o
de fechar os meios de comunica-
ção que fazem críticas ao gover-
no”, disse. / AP

Internacional

Para chanceler de Chávez,
mídia é ‘fator conspirador’

QUITO

O presidente do Equador, Rafael
Correa, anunciou neste fim de se-
mana ter proibido seus minis-
tros de dar entrevistas a emisso-
ras de rádio e TV, jornais e revis-
tas considerados por ele “negó-
cios indecentes”. “Por que te-
mos de dar informações a meios
de comunicação que nada mais
querem do que encher os bolsos
de dinheiro?”, declarou o presi-
dente num discurso, no sábado.

Na sexta-feira, um tribunal de

Quito tinha indeferido um pedi-
do da organização não governa-
mental Fundamedios – que ha-
via impetrado a medida diante
dos indícios de blecaute de infor-
mações por parte dos ministé-

rios. Correa qualificou de “boba-
gem jurídica” o recurso apresen-
tado pela Fundamedios, com a
qual manteve uma intensa dispu-
ta verbal. Correa acusa a ONG
de defender interesses de gru-

pos poderosos nacionais e es-
trangeiros.

O presidente equatoriano tam-
bém insistiu que seu governo res-
peita a liberdade de expressão,
mas advertiu que não tolerará o
que chamou de “liberdade para a
extorsão” exercida “por vários
meios de imprensa privados”.

No começo do ano, Correa ga-
nhou na Justiça uma ação indeni-
zatória que condenou o jornalis-
ta Emilio Palacio e o jornal El Uni-
verso a pagarem US$ 80 mi-
lhões sob a alegação de ter sido
caluniado numa coluna do diá-
rio. Sob pressão, Correa abriu
mão de receber a indenização.
Palacio, sentindo-se ameaçado,
pediu e obteve a concessão de
asilo político nos EUA.

Para Correa, alguns meios de
comunicação de seu país e da
América Latina “abusam do po-
der midiático”. “Não vamos dar
mais força a essas empresas”, dis-
se. O presidente acrescentou
que seus ministros só falarão
com “meios de imprensa decen-
tes”. / EFE

Portal. Avalanche mata pelo
menos nove alpinistas no Nepal
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Correa proíbe ministros de dar
entrevistas à ‘imprensa indecente’

AFP

PONTOS-CHAVE

EL CLARIN
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JOSÉ JÁCOME/EFE

Online. Veja o anúncio com a
ameaça ao ‘Clarín’

tv.estadao.com.br

CARACAS

O Ministro das Relações Exterio-
res da Venezuela, Nicolás Madu-
ro, acusou meios de comunica-
ção privados do país de “dar pro-
teção” à imagem do candidato
da oposição nas eleições presi-
denciais do dia 7, Henrique Ca-
priles, apresentando-o como
“um garoto que não comete er-
ros”. Com isso, segundo ele, a mí-
dia cria a “falsa realidade” de que
ele terá uma vitória arrasadora
na eleição e abre a possibilidade
de denunciar fraude na eleição.

“A grande vacina contra a vio-
lência (referindo-se à reação às
eventuais denúncias de fraude
após a votação) é uma vitória de
Hugo Chávez (presidente vene-
zuelano candidato à reeleição)
que supere os 63% ou 65% dos
votos”, disse Maduro. “Isso en-

viaria uma mensagem clara a to-
dos os fatores conspiradores.”

A maioria das pesquisas de in-
tenção de voto mostra Chávez
na liderança. No entanto, Capri-
les assegura ter sondagens pró-
prias que dão a ele a condição de
favorito.

O relacionamento entre Chá-
vez e os meios de comunicação
da Venezuela é tenso desde a che-
gada dele ao poder, em 1998, mas
deteriorou de vez em 2006, quan-
doseu governo se recusou a reno-
var a concessão da emissora
mais popular do país, a RCTV.

Na esteira de uma reforma das
leis que regulamentam os meios
de comunicação, Chávez cance-
lou a licença de dezenas de esta-
ções de rádio, criou uma rede de
emissoras estatais e comunitá-
rias e mantém sob assédio fiscal
o canal de TV Globovisión. / EFE

SIP debaterá caso
na reunião de SP

A ofensiva
contra a mídia
privada

Governo argentino estabelece data para
forçar ‘Clarín’ a abrir mão de emissoras
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Reação. Protesto contra Cristina em Buenos Aires, no dia 13: ampla cobertura do Grupo Clarín teria irritado o governo

Restrição. Correa; presidente diz que mídia ‘abusa do poder’

Presidente do Equador
adverte que seu governo
não tolerará o que
chamou de ‘liberdade
para a extorsão’

estadão.com.br

BUENOS AIRES

O governo da presidente ar-
gentina, Cristina Kirchner,
lançou no fim de semana a
mais dura advertência pública
e direta ao Grupo Clarín – que
edita o jornal de mesmo nome
–, estabelecendo o prazo para
pôr em vigência uma draconia-
na lei de mídia, aprovada em
2009, que proíbe empresas de
mídia de manterem mais de
uma emissora de TV na mes-
ma praça.

Num inusitado anúncio de
mais de quatro minutos levado
ao ar durante a transmissão dos
jogos de futebol deste fim de se-
mana, o governo argentino fixou
a data de 7 de dezembro como
limite para a execução das medi-
das, que forçaria o Clarín a se des-
fazer da maior parte dos 240 ca-
nais a cabo, 4 abertos e 10 emisso-
ras de rádio de sua rede. Na men-
sagem, o Grupo Clarín é qualifi-
cado de “uma verdadeira cadeia
nacional ilegal”.

Segundo o governo, nessa da-
ta expira uma medida cautelar
impetrada pela empresa contes-
tando a nova legislação. “O Esta-
do argentino não vai expropriar
meios de comunicação. O Esta-
do argentino não vai estatizar
meios de comunicação. O Esta-
do argentino vai garantir as fon-
tes de trabalho e o cumprimento
de uma lei que democratiza os
meios de comunicação na Repú-
blica Argentina”, dizia a mensa-
gem na TV.

Desde o início da queda de bra-
ço com o governo, o Clarín teve
cancelados contratos de publici-
dade oficial, sofreu várias devas-
sas fiscais, teve caminhões blo-
queados por piquetes pró-gover-
no que impediram o jornal de cir-
cular e viu o Estado assumir – por
força de lei – o monopólio da dis-
tribuição de papel-jornal no país.

Desse último processo, que

culminou com a expropriação
da empresa Papel Prensa, deriva-
ram ainda acusações ao Clarín e
a outro importante jornal argen-
tino, La Nación, que podem resul-
tar no julgamento de seus pro-
prietários por violação de direi-
tos humanos – sob o argumento
de que eles colaboraram com os
ditadores do regime militar
(1976-1983). A dona do Clarín, Er-
nestina Herrera de Noble, en-
frentou durante anos a acusação
de ter roubado e criado como se
fossem seus filhos dois supostos
descendentes de vítimas da dita-
dura, até que exames de DNA
desfizeram tal suspeita.

Diretores do Grupo Clarín res-
ponderam de imediato ao anún-
cio do governo fazendo circular
sua própria mensagem.

Na visão da empresa, a própria
lei impulsionada por Cristina es-

tabelece o prazo de um ano após
7 de dezembro para recursos le-
gais que questionem as medidas
administrativas a serem adota-
das pelo órgão técnico do gover-
no que controla o setor de comu-
nicações. “Qual a intenção deste
relato oficial?”, pergunta o Cla-
rín em seu anúncio. “Preparar o
terreno para outra coisa? Acabar
com o estado de direito na Argen-
tina?”

“O anúncio do governo se di-
funde nove dias depois de os veí-
culos do Grupo Clarín terem si-
do praticamente os únicos que
cobriram maciças mobilizações
e panelaços contra o governo em
várias partes do país, enquanto
os meios que dependem direta

ouindiretamente do Estado deci-
diram não transmitir ou minimi-
zar esses protestos, em sintonia
com a linha determinada na Ca-
sa Rosada”, prossegue a nota da
empresa.

Críticos da lei kirchnerista dos
meios de comunicação afirmam

que, além de calar vozes menos
simpáticas ao governo, ela tam-
bém abre a possibilidade de favo-
recer empresas de telefonia, sin-
dicatoseinstituições aliadasà Ca-
sa Rosada com a redistribuição
das licenças de transmissão das
emissoras de rádio e TV. Pela le-

gislação, o total de emissoras que
operam no país deve ser dividido
em três terços: um para emisso-
ras de capital estatal, outro con-
trolado por entidades sem fins lu-
crativos – como igrejas, sindica-
tos e fundações – e o último para
canais comerciais. / AP

Cerco. Em anúncio durante transmissão dos jogos de futebol do fim de semana, organismo estatal qualifica grupo jornalístico de
‘verdadeira cadeia nacional ilegal’ e fixa para 7 de dezembro o limite para a aplicação da lei de mídia, sancionada por Cristina em 2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2012, Primeiro caderno, p. A10.




