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BUENOS AIRES

“Fui derrubado dogoverno quan-
do tinha todos os meios de comu-
nicação a favor e ganhei as elei-
ções quanto tinha todos eles con-
tra.” A frase, de 1974, é de Juan
Domingo Perón, que, pouco an-
tes de morrer, fez um balanço so-
bre sua relação com a mídia.

Ele se referia a sua queda, em
1955, quando mantinha controle
sem precedentes da maioria dos
meios de comunicação, e à vito-
riosa eleição de 1973, na qual ba-
teu recordes de votação quando
a mídia era majoritariamente
contrária.

Na Argentina, o caso tem sido
lembrado desde a aprovação da
Lei de Mídia, já que, segundo ana-
listas, a presidente Cristina
Kirchner, em lugar da tolerância
dos últimos anos de Perón, repe-
te a ambição de ter o controle
total da mídia que havia caracte-
rizado o fundador do peronismo
nos anos 40.

Da mesma forma que Cristina
tenta destruir o poder do Grupo
Clarín, a maior holding multimí-
dia argentina, Perón colocou vá-
rias restrições à mídia privada e
armou uma superestrutura de
meios de comunicação estatais,
além de redes privadas de empre-
sários “amigáveis”.

Perón, em seus primeiros dois
governos, contava com ampla re-
de de comunicação que divulga-
va as notícias favoráveis e omitia
os assuntos inconvenientes. Ele
contava com o Alea S.A., mono-
pólio estatal criado em 1951

apoiado por três grupos nominal-
mente privados, mas diretamen-
te comandados pelo governo: a
Editora Heynes, a Associação
Promotores de Teleradiodifu-
são e a Editora La Razón (que
publicava o jornal La Razón).

A primeira estratégia de Pe-
rón em relação aos meios de co-
municação foi a de defender-se
das críticas. Mas, pouco tempo
depois de chegar ao poder, ele
concluiu que a defesa não era su-
ficiente e começou a pressionar
os donos de meios de comunica-
ção a vender seus jornais, revis-
tas e estações de rádio. Boa parte
da pressão era feita pela Comis-
são Bicameral Investigadora de
Atividades Antiargentinas.

A “mãe de todas as batalhas”,
segundo Perón, foi contra o jor-
nal La Prensa, da família Paz, defi-
nido pela revista americana Ti-
me como um dos mais respeita-
dos periódicos do mundo na épo-

ca, com uma tiragem de 480 mil
exemplares.

O jornal foi atacado pelas rá-
dios aliadas do governo e enfren-
tou o boicote da compra de seus
exemplares. Os anunciantes fo-
ram pressionados e o raciona-
mento de papel encolheu o diá-
rio de 40 para apenas 12 páginas.

Tal como o Clarín hoje, La
Prensa era alvo de operações
sem justificativas do fisco argen-
tino. Em 1950, o governo confis-
cou as novas rotativas importa-
das e as destinou para o Democra-
cia, jornal do Estado argentino.
Em 1951, o sindicato dos jornalei-
ros ameaçou não distribuir mais
o periódico, que sobreviveu ven-
dendo exemplares em sua sede.

La Prensa resistia, apesar da
guerra. Sem conseguir colocar o
jornal de joelhos, Perón, com a
aprovação do Parlamento de
maioria peronista, ordenou o
confisco do jornal, que foi entre-
gue à Confederação-Geral do
Trabalho (CGT), a única central
sindical autorizada por Perón. O
líder do bloco peronista na Câ-
mara, John William Cooke, afir-
mou que o governo era contra La
Prensa porque o jornal “era con-

tra operários e peronistas”.
O historiador Luis Alberto Ro-

mero afirmou ao Estado que a
liberdade de expressão nos tem-
pos de Perón sofria um amplo
leque de problemas, “desde o fe-
chamento de jornais, passando
pelo confisco e estatização dos
meios de comunicação, até a au-
tocensura”.

Romero relata que seu pai, o

historiador José Luis Romero,
colaborador do La Nación, dizia
que o estilo jornalístico desse pe-
riódico estava “intrincado”.
“Mas essa era a única forma de
dizer certas coisas, por meio de
elipses, evitando ser explícito,
para driblar problemas com Pe-
rón, que já havia demonstrado
sua determinação em fechar o
jornal.” / A.P.
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“Do total de seis canais de TV de
presença nacional destinados à
transmissão de notícias por ca-
bo, somente um não está sob o
controle direto ou indireto do
governo da presidente Cristina
Kirchner.” A afirmação é do jor-

nalista José Crettaz, catedrático
de economia da mídia na Univer-
sidade Argentina da Empresa
(Uade) e um dos principais espe-
cialistas do país na Lei de Mídia.
“Dos cinco canais de TV abertos
da cidade de Buenos Aires, cujo
conteúdo é distribuído para to-
do o país, apenas um permanece
fora da órbita do kirchnerismo”,
afirmou Crettaz ao Estado.

Segundo ele, o controle direto
ou indireto sobre a mídia pelos
Kirchners começou nos primór-
dios da carreira política do ca-
sal, quando Néstor Kirchner foi
prefeito de Rio Gallegos

(1987-91) e governador da Pro-
v í n c i a d e S a n t a C r u z
(1991-2003), onde conseguiu
um sistema de mídia local total-
mente alinhado com sua admi-
nistração.

Desde que os Kirchners chega-
ram à presidência, a máquina de
mídia estatal federal expandiu-
se. Além do robustecimento da
agência estatal de notícias Té-
lam, a maior do país, Cristina
conta com a Rádio Nacional e a
TV Pública. Este canal, nos últi-
mos três anos, realiza as trans-
missões estatizadas de todos os
jogos de futebol da primeira divi-

são. Ao longo dos jogos do espor-
te mais popular do país, os espec-
tadores somente assistem a pu-
blicidade com apologia à presi-
dente Cristina, além de críticas
à oposição. O governo também
controla canais provinciais e até
um canal infantil que tem dese-
nhos animados com “recados
ideológicos”.

Nos últimos anos, diversos ca-
nais privados alinharam-se com
maior ou menor grau do gover-
no Kirchner. Esse foi o caso da
Telefé, da Telefônica da Espa-
nha, que tem como colunista o
senador Aníbal Fernández, bra-

ço direito de Cristina na Câmara
Alta.

Outro caso é o do canal Nue-
ve, pertencente ao empresário
mexicano Remígio González-
González, que conta com vários
programas de explícito respal-
do à administração Kirchner.
Tanto o Telefé como o Nueve
não poderia continuar existin-
do, já que seus donos são estran-
geiros, algo que está proibido pe-
la Lei de Mídia. No entanto, o
governo Kirchner alega com ma-
labarismos jurídicos que os dois
canais são “argentinos”.

Por intermédio da publicida-

de oficial, o governo Kirchner
também subsidia diversos jor-
nais que exaltam a política da
presidente Cristina.

Martín Etchvers, gerente de
comunicações externas do Gru-
po Clarín, disse ao Estado que
“mais de 80% das estações de
rádio e canais de TV dependem
do governo”. “Foram cooptados
das mais diversas formas, tanto
pela compra dos canais realiza-
dos por empresários amigos,
enormes quantidades de publici-
dade oficial, concessões regula-
tórias em troca de acompanha-
mento editorial, licenças provi-
sórias de TV digital somente pa-
ra os aliados incondicionais. Is-
so tem pouco de democratiza-
ção e muito de hegemonia.”

Presidente segue passos de Perón
na guerra contra a imprensa

Governo só não controla 1 dos 6 canais a cabo de notícia

Cristina prepara golpe final no ‘Clarín’
Para oposição, objetivo da lei que entra em vigor no sábado é fragmentar imprensa crítica e garantir publicidade à mídia leal ao governo
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A Lei de Regulação de Serviços
de Comunicação Audiovisual,
informalmente conhecida co-
mo Lei de Mídia, começará, se-
gundo o governo da presiden-
te Cristina Kirchner, a ser apli-
cada em sua totalidade no dia
7. O principal atingido é o Gru-
po Clarín, a maior holding
multimídia da Argentina, que
desde 2008 é considerado um
inimigo pela Casa Rosada.

Não é à toa que a legislação é
chamada de “Lei Clarín” pelos
próprios ministros e parlamenta-
res kirchneristas, que não escon-
dem que o objetivo da norma
aprovada no Parlamento em
2009 foi o de encolher o poder e
influência da holding. O grupo
tentou nos últimos anos blo-
quear a lei nos tribunais. Mas esta-
ria perdendo a batalha pela cons-
tante ofensiva da Casa Rosada.

Cristina sustenta que a lei pre-
tende diversificar o mercado de
mídia e “democratizar” as infor-
mações. Mas setores da oposição
consideram que a norma tem o
objetivo de fragmentar a mídia e
tornar os meios de comunicação
altamente dependentes da publi-
cidade oficial do governo.

A lei aplica-se somente a ca-
nais de TV e rádio. Desta forma,
ficam fora destas normas jornais
como o La Nación, que não pos-
suem empresas de mídia audiovi-
sual. No entanto, o Grupo Cla-
rín, que possui canais de TV aber-
ta, de TV a cabo e estações de
rádio é amplamente atingido.

Um dos pontos mais polêmi-
cos da legislação é que ela impe-
de que um grupo de mídia possa
ter ao mesmo tempo um canal
de TV aberta e um canal de TV a
cabo no mesmo lugar. Se a mes-
ma lei fosse aplicada no Brasil, a
Rede Globo não poderia ter a
Globo News. Ou a Bandeirantes
não poderia possuir a Band
News. Uma empresa não poderá
ter canais de TV a cabo em mais
de 24 municípios simultanea-
mente. Além disso, o Estado ar-
gentino obtém poderes para re-
gular as tarifas para os assinan-
tes das empresas privadas.

A lei restringe a atuação de um

canal de TV a apenas 35% da po-
pulação do país. Desta forma, os
principais canais de TV da Argen-
tina, todos com base na capital,
não poderão estender sua atua-
ção mais além de Buenos Aires e
os municípios da Grande Bue-
nos Aires, que concentram pou-
co mais de um terço dos habitan-
tes do país. Isso impedirá a exis-
tência de redes nacionais de TV
de empresas privadas.

Na hipótese de que uma lei co-
mo essa fosse aplicada ao Brasil,
a restrição geográfica implicaria
que um canal de TV somente po-
deria ser transmitido em São
Paulo, Minas Gerais e metade
do Rio de Janeiro, o equivalente
a 35% da população brasileira.

A distribuição de licenças de
rádio e TV será realizada por ter-
ços. Um terço será destinado à

exploração comercial; outro, ao
setor estatal, enquanto o último
terço será destinado a organiza-
ções sem fins lucrativos, entre
elas sindicatos, organizações in-
dígenas e fundações.

As licenças, que antes dura-
vam 20 anos e podiam ser reno-
vadas por outras duas décadas,
terão um prazo de 10 anos, po-
dendo, eventualmente, receber
uma renovação por apenas mais
uma década, após passar por
uma dura sabatina do organis-
mo encarregado da aplicação da
lei de mídia, a Administração Fe-
deral de Serviços de Comunica-
ção Audiovisual (Afsca).

A primeira versão da lei deter-
minava que a revisão das licen-
ças seria realizada a cada dois
anos, “bienal”. Mas, no dia pré-
vio à votação no Senado, o novo

projeto mudou a palavra para
“bianual” (duas vezes por ano).
Isto implicará, em um período
de dez anos, no empresário pas-
sar por 20 fiscalizações, ao longo
das quais sempre correrá o risco
de perder a licença. “Os empresá-
rios estarão em permanente esta-
do de terror, em um clima no
qual preferirão não criticar o go-
verno para evitar problemas na
hora da fiscalização”, disse ao
Estado José Crettaz, colunista
do jornal La Nación e professor
da cátedra de economia da mídia
da Universidade Argentina da
Empresa (Uade).

Estrangeiros. A presença de
grupos estrangeiros fica limita-
da a 30% do capital acionário de
uma empresa de mídia. Mas fi-
cam liberados da limitação os

grupos empresariais que perten-
çam a países com os quais a Ar-
gentina possui tratados de reci-
procidade, entre eles EUA. Des-
ta forma, a Directv poderá conti-
nuar operando em todo o país.

Martín Sabbatella, diretor da
Afsca, sustenta que o canal Tele-
fé, de propriedade da Telefônica
da Espanha, pode ser considera-
da uma empresa argentina, já
que está protegida pela Lei de
Proteção de Bens Culturais. Ape-
sar das críticas dos empresários
nacionais, Sabbatella faz uma en-
fática defesa da “argentinidade”
da espanhola Telefé, canal de TV
alinhado ao governo Kirchner.

Oficialmente, a Argentina é
um Estado laico. Mas uma das
peculiaridades da lei é seu Artigo
37, que determina que a Igreja
Católica será a única entidade re-

ligiosa que terá direito a autoriza-
ções de TV e rádio sem necessida-
de de licitações. O Conselho Na-
cional Cristão Evangélico protes-
tou contra a “dolorosa e inexpli-
cável discriminação religiosa”. A
lei também determina que a TV
aberta deverá ter 60% de produ-
ção nacional.

Precedente. Perón em palanque com Evita e uma criança

Guerra. Presidente Cristina Kirchner durante discurso para empresários da União Industrial Argentina em Los Cardales

Ex-presidente argentino
fez de tudo para fechar o
jornal ‘La Prensa’, que era
crítico a seu governo
assim como o ‘Clarín’ hoje

Estudioso da Lei de
Mídia, José Crettaz diz
que Casa Rosada
construiu um império
midiático na Argentina
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




