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Lei de Mídia deve pôr
à venda 330 concessões

O IMPÉRIO CLARÍN
● Jornais
‘Clarín’, ‘Olé’, ‘Muy’, ‘La Razón’,
‘La Voz del Interior’ (Córdoba),
‘Día a Día’ (Córdoba), ‘Diario Los
Andes (Mendoza)

Com legislação bancada por Cristina contra imprensa crítica, Argentina
corre risco de ver explosão na oferta de licenças de rádio e de televisão
Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A aplicação total da lei de mídia a partir da meia-noite de
sexta-feira deve inundar o
mercado de mídia da Argentina com 330 concessões de
emissoras de televisão e rádio
em todo o país. Esse é o número aproximado de licenças
que 21 grupos de mídia da Argentina terão de vender nos
próximos meses para estares
adequados às normas da Lei
de Mídia, que permite um número máximo de 24 licenças
por empresa.
O grupo mais atingido seria o
Clarín(maisinformaçõesnestapágina), a maior holding multimí-

dia da Argentina, que teria de ceder, transferir ou vender de 150 a
200 licenças, além dos edifícios
e equipamentos onde estão suas
emissoras.
Esses bens e licenças deverão
passar a sociedades diferentes
às quais pertencem atualmente.
Segundo Martín Sabbatella, presidente da Autoridade Federal
deServiços de Comunicação Audiovisual (Afsca), os donos das
empresaspoderão dividirosgrupos de mídia entre parentes e exsócios.Mascada casoseriaanalisado durante vários meses pela
Afsca, entidade encarregada de
aplicar a Lei de Mídia.
O governo afirma, com ironia,
que os donos do Grupo Clarín
poderão repassar as empresas

daholdingaosfilhos.Masosanalistas afirmam que dificilmente
o governo autorizaria a passagem das empresas do grupo para
os parentes.
Ontem, pelo Diário Oficial, o
governo de Cristina Kirchner estabeleceu as formas sobre como
essa venda em massa terá de ser
administrada. A Resolução
2.206/12 indica que, no caso de
as empresas não acatarem a lei, o
governo determinará por conta
própriaopreçodaslicençaseempresas que serão vendidas.
O Grupo Clarín afirma que
continuarálutandonaJustiçapara impedir a aplicação da Lei de
Mídia,queconsidera inconstitucional.
A resolução também determi-

● TVs abertas
Canal 13 (Buenos Aires), Todo
Noticias, Telecor (Córdoba),
Telba (Bahía Blanca), Somos
Salta (Salta), Canal 6 (Bariloche),
Canal 9 Litoral (Paraná), Canal
10: Canal 10 (Mar del Plata),
Canal 10 Tucumán, Canal Rural,
Mundoshow
● TVs e operadoras a cabo
CableVisión, LCC, TyC Sports
● Rádio
Radio Mitre e mais 150 emissoras
● Agência de notícias
Agencia DyN

No topo. Cristina, em Buenos Aires: lei entra em vigor na sexta
na que, enquanto a empresa não
for revendida, seus proprietários não poderão reduzir salários nem demitir funcionários.
Neste caso, sem dar detalhes, a

Afsca indica que “tomará as medidas necessárias” para garantir
a regularidade e continuidade
do serviço.
O governo Kirchner confir-

Jornalistas
kirchneristas
premiam Correa

IRÃ

Teerã diz ter derrubado
drone dos EUA no Golfo

OFERTAS
VÁLIDAS
DE 5/12
A 9/12/12

O Irã anunciou ontem ter derrubado um avião não tripulado
dos EUA, que supostamente
invadiu seu espaço aéreo, sobre
as águas do Golfo Pérsico. Washington, imediatamente, negou a informação e garantiu que
nenhum de seus drones desapareceu. A Guarda Revolucionária
de Teerã divulgou imagens e
vídeos que seriam da aeronave
americana.

BUENOS AIRES

TUNÍSIA

Integrantes de partidos islâmicos entraram ontem em choques com membros do principal sindicato da Tunísia, em cenas de pancadaria no centro de
Túnis. Há uma semana, a maior
central sindical tunisiana convocou uma greve geral contra o
aumento do desemprego. Ontem, islamistas que apoiam o
governo partiram para cima dos
grevistas com bastões e facas.
GRÃ-BRETANHA

Britânicos debatem que
nome dar a bebê de Kate
Um dia depois de a coroa britânica anunciar a gravidez do casal William e Kate, britânicos
deram início ontem a intensos
debates sobre os possíveis nomes do terceiro – ou terceira –
na linha de sucessão. Os tabloides e mesmo a imprensa tradicional de Londres dedicaram
várias páginas à história. O jornal The Sun chegou a fazer uma
fotomontagem de como será o
filho do casal.

Fotos meramente ilustrativas.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: APÓS OS 6 MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.

Religiosos enfrentam
sindicalistas nas ruas

Iogurte Vigor Grego
frutas vermelhas ou
frutas amarelas - 100 g
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KUWAIT

Xiitas conquistam um
terço do Parlamento

cada

ONDE:

Os candidatos xiitas obtiveram
17 das 50 cadeiras da Assembleia Nacional do Kuwait, segundo a Comissão Eleitoral. Tratase de um resultado histórico
para a comunidade, que representa 30% dos 1,2 milhão de kuwaitianos. O grupo que mais
perdeu foi o dos muçulmanos
sunitas, que tinha 23 deputados
no Parlamento e agora tem 4.

(1)

(1) A campanha “PREÇO NÃO SE DISCUTE” é válida somente para as lojas físicas do Extra Hiper e Extra Supermercado, não valendo para as lojas Minimercado Extra ou loja virtual www.extra.com.br. Não serão aceitas, para comparação de preços, as ofertas emitidas por comerciantes ou empresas atacadistas. Será válido somente
o anúncio impresso da concorrência, do mesmo município, na forma de tabloide, lâmina, folheto ou anúncio de jornal de grande circulação, com o prazo de oferta dentro do período desta promoção, para produtos idênticos (mesma marca, tipo, voltagem, cor, sabor, quantidade etc.). O anúncio apresentado não será devolvido ao
cliente e ficará retido pelo Extra. Esta condição não é válida para promoções especiais com múltiplos de produtos, do tipo “pague 2 e leve 3”, “leve 4 e, com mais um centavo, leve outro produto ou mais um exemplar do mesmo produto”. Não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos
produtos vendidos, de acordo com esta promoção, em 5 unidades/kg por produto da categoria alimentos e 2 unidades por produto da categoria não alimentos. Consulte o SAC das lojas Extra Hiper e Extra Supermercado para mais informações.
Ofertas válidas de 5/12/2012 a 9/12/2012 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/ kg de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamonos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Pagamento à vista pode ser feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou com os cartões de crédito Amex, Aura, Dinners, Good Card, MasterCard, Policard, Sorocred, Senffnet, Unik, Vale Shop ou Visa. No site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas.
Consulte condições para pagamento com cheque na loja. O Extra aceita vários vales-alimentação (confira relação na loja). Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.

Ofertas válidas para todas as lojas Extra Hiper e Extra Supermercado de São Paulo.
Alguns produtos em oferta neste folheto podem não estar disponíveis nas lojas Extra Supermercado, havendo variação nos estoques e sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima no www.familiaextra.com.br.

Bolívia e Equador buscam ingresso pleno no Mercosul
Países, que já integram o
bloco como membros
associados, tentam
seguir o exemplo da
Venezuela de Chávez
BRASÍLIA

Bolívia e Equador aproveitarão a
Cúpula do Mercosul, que reunirá os chefes de Estado do bloco
na sexta-feira, em Brasília, para
pedir o ingresso na entidade como membro pleno. Ambos os
países já integram o Mercosul na
qualidade de membros associados.

A

mou que no domingo a Casa Rosada realizará um festival musical para celebrar os “sucessos”
deste ano, incluindo a virtual
aplicação total da Lei de Mídia.

O presidente boliviano, Evo
Morales, e seu colega equatoriano,RafaelCorrea,pretendemseguir o exemplo da Venezuela, de
Hugo Chávez, que formalizou
sua entrada no bloco em julho.
Para isso, Caracas se beneficiou
da suspensão do Paraguai – cujo
Senado resistia a aprovar o ingresso venezuelano.
Osparaguaiosforamsancionados pelo Mercosul, diante do entendimento dos demais membros do bloco de que o impeachment do presidente Fernando
Lugo, em junho, violou a cláusula democrática da entidade.
De acordo com o Ministério
das Relações Exteriores do Bra-
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sil, as negociações para a a entrada do Equador estão em estágio
avançado, en quanto as tratativa
com a Bolívia estão começando.
Amanhã, tem início a reunião
dosministros da Economia e das
Relações Exteriores, além dos
presidentes de bancos centrais
do Mercosul. Paralelamente
ocorre o Fórum Empresarial do
Mercosul, que deve reunir mais
de 300 empresários da região.
Na sexta-feira, ocorre a Cúpula dos Chefes de Estado. A presença mais esperada é a de Hugo
Chávez, que deve chegar a Brasília vindo direto de Havana – ondefaztratamentocontraumcâncerpélvico–eapresidenteargen-

tina,Cristina Kirchner,que estará na capital brasileira no mesmo dia em que pretende pôr em
prática sua Lei de Mídia, que tem
comoprincipalalvooGrupoClarín (mais informações nesta página).
Além da presidente brasileira,
Dilma Rousseff, também estará
na reunião o líder uruguaio, José
Pepe Mujica.
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portadorlíquidomundialdeaçúcareo maiorprodutore exportador mundial de soja.
Desde 2007, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) aprovou 40 projetosnasmais distintasáreas,totalizando US$ 1,2 bilhão. O maior
projeto apresentado ao fundo
foiacriaçãodalinhadetransmissãoelétrica Brasil-Paraguai,estimada em US$ 555 milhões.
Com a adesão da Venezuela ao
Mercosul, o bloco passou a
abranger 72% do território da
América do Sul – aproximadamente três vezes a área da União
Europeia, com um PIB de US$
3,32 trilhões.

Intercâmbio. De 2007 a 2011,
as exportações intrarregionais
aumentaram 58,44% e o intercâmbio comercial do bloco com
o mundo cresceu 53,82%. O Mercosul é considerado uma potência agrícola por ser o maior ex-

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.

O presidente do Equador, Rafael
Correa, recebeu ontem o Prêmio Rodolfo Walsh de Liberdade de Jornalismo na cidade de La
Plata, na Argentina.
Acusado por ONGs e organismos internacionais de defesa da
liberdadedeexpressãodeconduzir uma campanha contra a imprensa crítica equatoriana, Correa declarou apoio à Lei de Mídia
do governo de Cristina Kirchner, que restringe as empresas
de comunicação.
“Diante de algo tão importante como a informação, precisamos de um controle social institucionalizado por meio de leis
com legitimidade democrática”,
afirmou Correa. “Não existe imprensa livre e independente se
ela é submetida a interesses privados e desígnios do capital.”
“Se um cachorro me morder,
nodiaseguinte entrevistamo cachorro”, disse Correa durante a
condecoração na Universidade
deLaPlata,aoacusarváriossetores da mídia de seu país de agir
contra seu governo.
A cerimônia, marcada pelas
exaltações à integração latinoamericana,foirealizadanoEdifício Néstor Kirchner da faculdade de jornalismo – uma homenagem ao ex-presidente morto em
2010, de ataque cardíaco.
Kirchner foi o único ex-presidente, desde a volta da democracia na Argentina, que nunca concedeu uma entrevista coletiva.
Correa afirmou que está tentando modificar a lei de comunicações no Equador. No entanto,
afirmou que “as pressões dos
grupos econômicos” dificultam
a modificação das normas. Correa também colocou a culpa da
falta de mudanças na legislação
da mídia nos deputados e senadores equatorianos, aos quais
chamou de “os assalariados da
assembleia-geral”.
“Onde existe jornalista preso
no Equador?”, indagou Correa,
que já processou profissionais
de mídia que publicaram críticas
ao seu governo. / A.P.

PARA ENTENDER

Membro pleno
ou associado
O Mercosul, além dos cinco
membros plenos – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e,
desde julho, Venezuela –,
tem também a figura do “Estado associado”. Enquadramse nessa segunda categoria
Bolívia, Equador, Chile, Peru
e Colômbia. Estados associados têm direito de participar
das reuniões do bloco sulamericano, com vistas a,
eventualmente, ascender ao
status de membro pleno.

