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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

ca
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Governo argentino estabelece data para
forçar ‘Clarín’ a abrir mão de emissoras
ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS-13/9/2012

Online. Veja o anúncio com a
ameaça ao ‘Clarín’
tv.estadao.com.br
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Limite geográfico
TVs estatais terão alcance
de 100% do território nacional
l TVs comerciais transmitirão
no máximo para 35% da
população
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Interesses
Quem perde

Principal perdedor é
Grupo Clarín, maior
empresa de mídia do país
Quem ganha

é

Empresas telefônicas,
sindicatos e empresários
aliados dos Kirchners

Reação. Protesto contra Cristina em Buenos Aires, no dia 13: ampla cobertura do Grupo Clarín teria irritado o governo

go

tabelece o prazo de um ano após
7 de dezembro para recursos legais que questionem as medidas
administrativas a serem adotadas pelo órgão técnico do governoque controlao setor decomunicações. “Qual a intenção deste
relato oficial?”, pergunta o Clarín em seu anúncio. “Preparar o
terreno para outra coisa? Acabar
comoestadodedireitonaArgentina?”
“O anúncio do governo se difunde nove dias depois de os veículos do Grupo Clarín terem sido praticamente os únicos que
cobriram maciças mobilizações
e panelaços contra o governo em
várias partes do país, enquanto
os meios que dependem direta

ar
ti

culminou com a expropriação
daempresaPapelPrensa,derivaram ainda acusações ao Clarín e
a outro importante jornal argentino,LaNación,quepodemresultar no julgamento de seus proprietários por violação de direitos humanos – sob o argumento
de que eles colaboraram com os
ditadores do regime militar
(1976-1983).AdonadoClarín,Ernestina Herrera de Noble, enfrentou durante anos a acusação
de ter roubado e criado como se
fossem seus filhos dois supostos
descendentes devítimas da ditadura, até que exames de DNA
desfizeram tal suspeita.
Diretoresdo GrupoClarínresponderam de imediato ao anúncio do governo fazendo circular
sua própria mensagem.
Na visão da empresa, a própria
leiimpulsionadapor Cristina es-
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O governo da presidente argentina, 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 draconiana lei de mídia, aprovada em
2009, que proíbe empresas de
mídia de manterem mais de
uma emissora de TV na mesma praça.
Num inusitado anúncio de
mais de quatro minutos levado
ao ar durante a transmissão dos
jogos de futebol deste fim de semana, o governo argentino fixou
a data de 7 de dezembro como
limite para a execução das medidas,queforçariaoClarín asedesfazer da maior parte dos 240 canaisacabo,4abertose10emissoras de rádio de sua rede. Na mensagem, o Grupo Clarín é qualificado de “uma verdadeira cadeia
nacional ilegal”.
Segundo o governo, nessa data expira uma medida cautelar
impetrada pela empresa contestando a nova legislação. “O Estado argentino não vai expropriar
meios de comunicação. O Estado argentino não vai estatizar
meios de comunicação. O Estado argentino vai garantir as fontes de trabalho e o cumprimento
de uma lei que democratiza os
meios de comunicação na República Argentina”, dizia a mensagem na TV.
Desdeoiníciodaquedadebraço com o governo, o Clarín teve
cancelados contratos de publicidade oficial, sofreu várias devassas fiscais, teve caminhões bloqueadosporpiquetes pró-governoque impediramo jornaldecirculareviuoEstadoassumir –por
força de lei – o monopólio da distribuiçãodepapel-jornalnopaís.
Desse último processo, que
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BUENOS AIRES

Regras por setor

SIP debaterá caso
na reunião de SP
● O diretor executivo da Sociedade Interamericana de Imprensa
(SIP, pelas iniciais em espanhol), Julio Muñoz, declarou ontem que a entidade acompanha
atentamente a situação da nova
lei de mídia argentina – que será
debatida na assembleia anual

que se realizará no Hotel Renaissance, em São Paulo, entre os
dias 12 e 16.
“Este é um ataque contra os
princípios mais básicos da liberdade e da democracia”, declarou Muñoz. “É o mesmo caminho que (o presidente Hugo) Chávez tem seguido na Venezuela: o
de fechar os meios de comunicação que fazem críticas ao governo”, disse. / AP

TV a cabo

Estado regula tarifas e pode
tirar licenças de TV aberta de
proprietários de TV a cabo
TV Aberta e rádios

Emissoras terão cota para
produção nacional
Telefonia

Telefônicas podem prestar
serviços de TV a cabo e internet
INFOGRÁFICO/AE

ouindiretamentedoEstadodecidiramnão transmitir ou minimizar esses protestos, em sintonia
com a linha determinada na Casa 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 tambémabre a possibilidade de favorecer empresas de telefonia, sindicatoseinstituiçõesaliadasàCasa Rosada com a redistribuição
das licenças de transmissão das
emissoras de rádio e TV. Pela le-

● Controle do papel-jornal
Lei aprovada pelo governo declara ‘de interesse público’ a fabricação, comercialização e distribuição de papel-jornal no país e expropria a empresa Papel Prensa

EL CLARIN

gislação, o totalde emissoras que
operam no país deve ser dividido
em três terços: um para emissoras de capital estatal, outro controladoporentidadessemfinslucrativos – como igrejas, sindicatos e fundações – e o último para
canais comerciais. / AP
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A ofensiva
contra a mídia
privada

● 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
AFP

Correa proíbe ministros de dar
entrevistas à ‘imprensa indecente’
JOSÉ JÁCOME/EFE

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

O presidente do Equador, Rafael
Correa,anunciounestefimdesemana ter proibido seus ministros de dar entrevistas a emissoras de rádio e TV, jornais e revistas considerados por ele “negócios indecentes”. “Por que temos de dar informações a meios
de comunicação que nada mais
querem do que encher os bolsos
de dinheiro?”, declarou o presidente num discurso, no sábado.
Na sexta-feira, um tribunal de

Restrição. Correa; presidente diz que mídia ‘abusa do poder’
Quito tinha indeferido um pedido da organização não governamental Fundamedios – que havia impetrado a medida diante
dosindíciosdeblecaute deinformações por parte dos ministé-

rios.Correa qualificou de “bobagem jurídica” o recurso apresentado pela Fundamedios, com a
qualmanteveumaintensadisputa verbal. Correa acusa a ONG
de defender interesses de gru-

● Assédio fiscal
Agentes do fisco argentino invadem sede do Grupo Clarín, em
Buenos Aires, e retiram livros e
documentos. Grupos pró-governo impedem jornal de circular

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2012, Primeiro caderno, p. A10.

pos poderosos nacionais e estrangeiros.
Opresidenteequatorianotambéminsistiuqueseugovernorespeita 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 ganhounaJustiçaumaaçãoindenizatória que condenou o jornalistaEmilioPalacioeojornalElUniverso a pagarem US$ 80 milhões sob a alegação de ter sido
caluniado numa coluna do diário. 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 poder midiático”. “Não vamos dar
maisforçaaessasempresas”,disse. O presidente acrescentou
que seus ministros só falarão
com “meios de imprensa decentes”. / EFE

Para chanceler de Chávez,
mídia é ‘fator conspirador’
CARACAS

OMinistrodasRelaçõesExteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou meios de comunicação privados do país de “dar proteção” à imagem do candidato
da oposição nas eleições presidenciais do dia 7, Henrique Capriles, apresentando-o como
“um garoto que não comete erros”.Comisso,segundoele,amídia 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 violência (referindo-se à reação às
eventuais denúncias de fraude
após a votação) é uma vitória de
Hugo Chávez (presidente venezuelano candidato à reeleição)
que supere os 63% ou 65% dos
votos”, disse Maduro. “Isso en-

viaria uma mensagem clara a todos os fatores conspiradores.”
A maioria das pesquisas de intenção de voto mostra Chávez
na liderança. No entanto, Capriles assegura ter sondagens próprias que dão a ele a condição de
favorito.
O relacionamento entre Chávez e os meios de comunicação
daVenezuelaétensodesdeachegadadele aopoder, em 1998, mas
deterioroudevezem2006,quandoseugovernoserecusouarenovar a concessão da emissora
mais popular do país, a RCTV.
Na esteira de uma reforma das
leis que regulamentam os meios
de comunicação, Chávez cancelou a licença de dezenas de estações de rádio, criou uma rede de
emissoras estatais e comunitárias e mantém sob assédio fiscal
o canal de TV Globovisión. / EFE

