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Luiz Raatz

Na véspera do chamado 7-D, da-
ta estipulada pelo governo ar-
gentino para colocar em prática
o artigo da Lei de Mídia que pre-
vê a venda parcial de ativos de
conglomerados de mídia, uma
missão da Sociedade Interame-
ricana de Imprensa (SIP, na si-
gla em espanhol) chega hoje à
Argentina. O objetivo da equi-
pe, composta por diretores dos
principais órgãos de imprensa
da região, é se reunir com depu-
tados, senadores, juízes e inte-
lectuais argentinos para discu-
tir os impactos da lei.

Ao Estado, o vice-presiden-
te jurídico e de relações com-
portamentais do Grupo RBS,
Alexandre Kruel Jobim, que via-
ja com o grupo, comparou a
adoção da lei – que tem como al-
vo principal o Grupo Clarín, a
maior holding multimídia da Ar-
gentina – ao fechamento da
RCTV, promovido pelo gover-
no de Hugo Chávez, na Vene-

zuela, em 2007. “Com o Clarín,
a situação é ainda mais grave”,
disse.

● Qual o objetivo da missão da
SIP que chega à Argentina?
Existe obviamente uma luta an-
tiga não só da SIP como de ou-
tras entidades em favor da ma-
nutenção da liberdade da im-
prensa. Uma série de aconteci-
mentos tem ocorrido nos últi-
mos anos na Venezuela, na Ar-
gentina e no Equador. A SIP vai
para Buenos Aires não só para
prestar solidariedade, mas para
conversar com magistrados, ad-
vogados e a própria população
sobre a Lei de Mídia.

● Qual a posição da SIP sobre a
demora da Justiça argentina pa-
ra decidir sobre a liminar do Cla-
rín contra a Lei de Mídia?
A SIP vê com repúdio. Isso que
está acontecendo decorre da
pressão do governo, que violen-
ta a independência dos três po-
deres e determinações da Corte
Interamericana de Direitos Hu-
manos. Juízes têm de renunciar
a seus cargos por pressão do
Executivo.

● Como a SIP vê a homenagem
feita na Argentina ao presidente
do Equador, Rafael Correa?

Isso na verdade é uma provoca-
ção. Correa, da mesma forma
que Cristina e Chávez, foi elei-
to democraticamente. Na verda-
de, são ditaduras sofisticadas,
pois querem calar as vozes dissi-
dentes. Uma pessoa eleita não
pode fazer o que quiser, precisa
respeitar a democracia. A home-
nagem a Correa é uma afronta
aos sul-americanos. Ele não é
democrático.

● Por quanto tempo a missão
ficará no país?
Uma parte chega hoje (ontem),
outra amanhã e a missão fica
até terça-feira. Só no dia 7 va-
mos conhecer os efeitos práti-
cos da lei. Consta que o gover-
no já estaria com um plano de
ação pronto. Estamos ainda
num vazio e queremos conhe-
cer mais de perto a realidade.

● O que esse episódio represen-
ta para a liberdade de imprensa
na América Latina?
Abre um precedente gravíssi-
mo. Já tivemos um caso desses
com a RCTV na Venezuela,
quando Chávez fechou a única
rede de TV crítica a ele (o con-
trato de concessão não foi reno-
vado pelo governo). Com o Gru-
po Clarín ocorre algo mais gra-
ve ainda. Os outros meios se
adaptaram Lei de Mídia em tro-
ca de publicidade oficial, o que
acabou com as vozes críticas ao
governo. É um efeito muito no-
civo. Há um retrocesso em paí-
ses com uma história de demo-
cracia que agora estão na mãos
de pseudodemocratas.
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Colegas. Cristina reuniu-se na terça-feira com o presidente do Equador, Rafael Correa, na Casa Rosada: ameaça à mídia
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Parlamentares da oposição ar-
gentina entregarão hoje a re-
presentantes da Sociedade In-
teramericana de Imprensa
(SIP) uma declaração na qual
afirmam que o governo de
Cristina Kirchner conduz um
plano para silenciar as vozes
críticas na mídia. “A Argenti-
na caminha perigosamente na
direção do controle dos meios
de comunicação por parte do
Estado, que é uma concepção
claramente antidemocráti-
ca”, defende o documento.

A missão da SIP desembarca
em Buenos Aires nesta manhã pa-
ra acompanhar de perto a ofensi-
va da Casa Rosada contra os
meios de comunicação não ali-
nhados com a presidente Cristi-
na, especialmente o Grupo Cla-
rín. Também chegarão à capital
argentina emissários da Associa-
ção Internacional de Radiodifu-
são (AIR).

O documento foi redigido por
setores da oposição de centro-es-
querda, principalmente a Frente
Ampla Progressista e a Coalizão
Cívica.

De acordo com o comunicado,
desde 2003 o governo – primeiro
com o presidente Néstor Kirch-
ner e depois com sua mulher,
Cristina – tenta “institucionali-
zar uma concepção de poder do
Estado que fez da publicidade
oficial e da Lei de Mídia o mais
eficaz mecanismo de pressão,

castigo e intimidação para debili-
tar a imprensa”. Em paralelo,
acusam os opositores, a Casa Ro-
sada “montou um gigantesco
aparelho de propaganda”.

Nos últimos anos, o governo
Kirchner aprovou normas como
a Lei de Mídia, que limita a ação e
o tamanho das empresas de TV e
rádio, e a lei antiterrorista, que
prevê a punição de pessoas que
divulguem notícias que, de acor-
do com o governo, causam “te-
mores” entre a população. A Ca-
sa Rosada também puniu as con-
sultorias econômicas e associa-
ções de consumidores que divul-
gam estimativas de inflação que
não estejam em sintonia com as
elaboradas pelo Instituto Nacio-
nal de Estatísticas e Censos (In-
dec). Além disso, distribuiu a pu-
blicidade oficial dando priorida-
de aos meios de comunicação
aliados.

Em diversas ocasiões, jornais
como La Nación e Clarín não pu-
deram circular, pois piqueteiros
partidários de Cristina bloquea-
ram caminhões que transporta-
vam os exemplares. ONGs alia-
das ao governo ainda organiza-
ram um “julgamento popular” –
simulação de tribunal – para con-
denar jornalistas críticos por su-
postos vínculos com a ditadura
militar (1976-1983).

Os parlamentares da oposição
sustentam que “o direito à infor-
mação se degrada diariamente”.
O texto fala ainda em “meios de
comunicação ‘paragovernamen-
tais’, que agem como comissá-

rios políticos, em vez de informa-
dores sobre questões do interes-
se público”.

Segundo Norma Morandini,
senadora da Província de Córdo-

ba que teve dois irmãos seques-
trados e torturados pelo regime
militar argentino, “é incom-
preensível” que a presidente
Cristina e seus ministros não re-

cebam a missão da SIP – organi-
zação que, na época em que a jun-
ta militar dava as cartas em Bue-
nos Aires, denunciou as viola-
ções dos direitos humanos.

Ainda ontem, a Corte Supre-
ma de Justiça ordenou – mais
uma vez – que o governo Cristi-
na coloque publicidade oficial
no jornal Perfil. A publicação re-
velou os gastos dos integrantes
do governo e a riqueza da presi-
dente Cristina, reportagens que
enfureceram a Casa Rosada

O Perfil denunciou, anos atrás,
o governo por “discriminação”,
já que a Casa Rosada não destina
publicidade oficial ao periódico,
ao contrário dos gastos que faz
com jornais que estão alinhados
com a presidente Cristina.

A Corte também determinou
que o livre acesso às informa-
ções em poder do Estado é direi-
to de todos os cidadãos. Essa de-
cisão se refere ao sistema previ-
denciário, que se nega a revelar
como distribui a publicidade ofi-
cial na mídia.

Segundo o mais alto tribunal
da Argentina, a informação, que
“é o oxigênio da democracia”,
permite que os cidadãos “pos-
sam controlar a corrupção e me-
lhorar a eficácia de seus gover-
nos”.
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‘Crise com Grupo Clarín
é pior que a da RCTV’

Situação

Alexandre Kruel Jobim, executivo do Grupo da RBS e membro de missão da SIP na Argentina
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Para executivo da SIP que
chega hoje à Argentina,
tentativa de obrigar venda
de ativos da empresa
abre precedente grave
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




