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ção. Sob essa bandeira, canais de televi
são não conseguem renovar a licença ou 
são forçosamente vendidos. Jornais e 
rádios são fechados ou comprados por 
empresários oficialistas, e em seguida 
são inundados de verbas publicitárias 
governamentais. O resultado é sempre a 
multiplicação de órgãos estatais ou pa-
raestatais de comunicação. Na Vene
zuela sob o comando de Hugo Chávez, 
o número de veículos de imprensa sub
missos ao governo aumentou de três 
para quinze. No Equador de Rafael 
Correa, o número saltou de um para de
zessete. Na Argentina, a presidente 
Cristina Kirchner promete desmembrar 
o grupo Clarín. A partir de 7 de dezem
bro, a empresa de comunicação, que em 
2008 deixou de apoiar o governo, terá 
de se desfazer da maior pane de seus 
canais de televisão e emissoras de rádio 
para cumprir uma lei aprovada em 2009. 
feita sob medida para desencorajar as 
críticas a Cristina. A presidente preten
de, assim, conquistar o controle — ain
da que indiretamente, por meio de em

presários amigos — do conteúdo do úl
timo canal de TV independente em seu 
país. Cristina também transformou a 
Papel Prensa, a maior fabricante de pa
pel da Argentina, em "empresa de inte
resse público". Com isso, ela poderá 
determinar a quantidade do insumo dis
ponível para cada um dos jornais nacio
nais, e assim punir aqueles que publi
cam críticas ao seu governo. 

Para justificar sua campanha contra 
o Clarín. Cristina Kirchner usa o argu
mento de que a liberdade de expressão é 
uma desculpa para a defesa dos interes
ses das empresas de comunicação. Co
mo lembrou Roberto Civita no encontro 
da SIP. contudo, a finalidade da liberda
de de imprensa é garantir o funciona
mento de uma sociedade aberta. "Existe 
uma indissolúvel interdependência en
tre democracia, imprensa livre e livre-
iniciativa. Sem uma. as outras também 
sucumbem", disse Civita. Fernando 
Henrique acrescentou: "O que importa 
é a credibilidade. As empresas não bus
cam o lucro para ter credibilidade. Bus-

cam a credibilidade para ter lucro". 
Outros palestrantes — o americano Ar
thur Sulzberger Jr., presidente do New 
York Times. Juan Luis Cebrián, do espa
nhol El País, e Bartolome Mitre, do ar
gentino La Nación — também enfatiza
ram os riscos à liberdade de expressão 
no hemisfério. Durante a assembleia, 
decidiu-se pelo envio de uma missão a 
Buenos Aires para protestar contra os 
ataques à imprensa. A viagem será coor
denada pelo novo presidente da SIP. o 
equatoriano Jaime Mantilla. O jornalis
ta, que comanda o grupo Hoy, tomou 
posse por teleconferência e explicou em 
entrevista ao jornal O Estado de S. Pau
lo: "Não viajei para o Brasil porque nes
ses mesmos dias se abria a campanha 
eleitoral. (...) As pressões contra o meu 
jornal e a imprensa independente têm 
sido muito fones. Não poderia me arris
car a ficar fora (neste) momento". 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 43, p. 90-92, 24 out. 2012. 




