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● Os membros do Mercosul, reu-
nidos hoje em Brasília, esperam
uma decisão de Bolívia e Equa-
dor sobre a adesão ao bloco.
Guiana e Suriname também espe-
ram ter seu ingresso aprovado.
Durante as reuniões dos chance-
leres, ontem, foram feitas mani-
festações políticas sobre o dese-
jo dos dois países de sair do sta-
tus de membro associado para
pleno, mas não se sabe quais

condições os presidentes Evo
Morales e Rafael Correa vão im-
por e quais os prazos que deve-
rão ser adotados.

Não há expectativa de que os
presidentes saiam já de Brasília
com protocolos de adesão assina-
dos. Isso só ocorreria se os dois
países concordassem com o mes-
mo processo de adesão que foi
feito com a Venezuela, com pra-
zos semelhantes e condições
iguais, o que dificilmente aconte-
ceria. Mas, se Correa e Evo for-
malizarem o pedido de adesão, o
processo poderia começar a tra-
mitar já na próxima reunião, em
julho, no Uruguai. / L.P.

● As associações dos meios de
comunicação brasileiros divulga-
ram ontem um comunicado la-
mentando e condenando a inicia-
tiva do governo argentino contra
o Grupo Clarín.

“A incapacidade de conviver
em um ambiente democrático
tem levado o governo argentino,
nos últimos anos, a buscar as
mais diversas formas, veladas ou
não, de limitar e pressionar o
exercício do jornalismo indepen-
dente, como o direcionamento

das verbas publicitárias oficiais,
o uso indevido do fisco para cons-
tranger empresas, o impedimen-
to da circulação de jornais, o con-
trole do papel de imprensa e o
desrespeito à independência do
Poder Judiciário”, diz o comuni-
cado assinado pela Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert), Associação
Nacional de Editores de Revistas
(Aner) e Associação Nacional de
Jornais (ANJ). “Com a legislação
obscurantista, o governo argenti-
no aprofunda sua opção autoritá-
ria. Mais um triste exemplo na
América Latina de governo eleito
democraticamente que se volta
contra o verdadeiro espírito da
democracia”, completa a nota.

O governo de Cristina Kirchner tem tu-
do pronto para lançar a “mãe de to-
das as batalhas”, uma Tomada da Bas-
tilha na área das comunicações, e que-

brar a espinha dorsal do jornal Clarín, que tem o

principal grupo de mídia do país. Para isso, ela
usou todo o tipo de recurso, apelou ao Poder Judi-
ciário e lançou uma campanha de perseguição que
não tem precedentes em tempos democráticos.
Por trás da estratégia está a intenção de criar uma
hegemonia discursiva, acompanhada de um formi-
dável aparato de difusão midiática inédita. Para
descobrir algo similar no passado temos de retor-
nar à expropriação do jornal La Prensa durante o
primeiro governo peronista, em 1951, ou a interven-
ção dos canais de TV durante o terceiro mandado
de Juan Perón e Isabelita, em 1974.

O governo tem atuado em todo o processo como
juiz e parte. Por um lado, seu objetivo é que o Grupo
Clarín acate o que estabelece a Lei de Mídia e se

desfaça da sua parte dominante no mercado de TV
a cabo. Por outro lado, apresenta a medida como o
capítulo culminante de um triunfo da democracia
sobre o mundo corporativo, mudando a relação en-
tre sistema político e meios de comunicação.

Não está escrito que Cristina terá daqui para a
frente a hegemonia da mídia. O Clarín, jornal de
maior tiragem do país e com uma diversificação no
campo da multimídia, continuará existindo. O go-
verno não conseguirá evitar a prestação de contas
e o desgaste de nove anos de administração, embo-
ra descarregue sua culpa no mensageiro, e os
meios gráficos e audiovisuais continuarão expres-
sando os contrastes de diversidade e homogenei-
dade, fragmentação e concentração que têm de-

monstrado nos últimos anos.
Mas há motivos para preocupação e alarme:

desde a ratificação da Lei da Mídia, que chegou
com a promessa de democratizar o espectro au-
diovisual, quase todos os novos meios que surgi-
ram estão vinculados ao oficialismo e todos as
transferências acionárias tiveram como com-
pradores grupos próximos do governo. Assim, o
direito à informação e o exercício do jornalismo
crítico e de qualidade, não alinhado ou contrá-
rio aos interesses, pretensões e diretrizes do
governo, serão mais difíceis na Argentina.
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Chefes de Estado reúnem-se ho-
je em Brasília para a Cúpula do
Mercosul. Na primeira reunião
como membro pleno do Merco-

sul, a Venezuela prometeu on-
tem adotar, em abril de 2013, a
Tarifa Externa Comum (TEC)
do bloco para 28% dos seus pro-
dutos importados. No entanto,
as tarifas internas, aquelas que
precisam ser zeradas em 85%
dos bens, e definem o que deve-
ria ser um mercado comum, ain-
da não têm prazo para começar.

Diplomatas brasileiros que
participaram da reunião de chan-
celeresexplicaram que a negocia-
ção sobre as tarifas internas já fo-
ramfeitas com o Brasil. Mas é pre-

cisoque sejam discutidas com ca-
da um dos países. Nos próximos
meses, começará uma negocia-
ção com a Argentina e, em segui-
da, com o Uruguai. Faltará ainda
o Paraguai, suspenso pelo menos
até abril. Ontem, o chanceler bra-
sileiro, Antonio Patriota, disse
que a suspensão será mantida.
Com a notória má vontade entre
Caracas e Assunção, pode-se pre-
ver um debate complicado.

O Brasil tem um superávit co-
mercial com a Venezuela de US$
3,3 bilhões. Por isso, a paciência
brasileira com o processo de ne-
gociação é maior. No entanto, a
expectativa da presidente Dilma
Rousseff é a de aumentar o co-
mércio com Caracas, já que o
país importa muito, tem recur-

sos da venda do petróleo e tem o
Brasil como segundo parceiro co-
mercial. A avaliação do Itama-
raty é que os venezuelanos deci-
diram acelerar a integração.

Negociação. Nos últimos qua-
tro anos, enquanto esperava a
aprovação do Congresso para-
guaio paraformalizar a adesão ve-
nezuelana, técnicos do Mercosul
tentaram adiantar negociações
mais simples, mas sem sucesso.
Ontem, osvenezuelanos oferece-
ram um cronograma, que foi
prontamente aceito. Até o dia 5
de abril, Caracas se comprome-
teu a adotar 30% de todas as re-
gras do bloco e a tarifa externa de
12% passará a valer para 28% dos
produtos importados pelo país.

Vídeo. O correspondente Ariel Palacios fala
sobre pontos da Lei de Mídia

tv.estadao.com.br

O Grupo Clarín possui:
● 4 jornais diários
● 7 revistas
● 3 gráficas de impressão
● 1 agência de notícias
● 1 editora de jornais e
revistas do interior
● 49% das ações da
Papel Prensa, a única
fabricante de papel-
jornal na Argentina
● 5 licenças de TV aberta
● 2 licenças de rádio AM
● 9 licenças de rádio FM
● 237 licenças de TV paga
por meio físico em toda a
Argentina
● 9 sinais de TV paga por meio
físico de geração própria
● Os serviços de rádio AM
e FM têm um alcance
de 41,88% sobre a população
nacional
● Os canais de TV aberta
do grupo abrangem 38,78% do
território argentino
● O alcance dos serviços
de TV paga por meio físico
entre a população argentina
é de 58,61%. Na área da capital e
periferia atinge 90% de uma po-
pulação de 14 milhões
● O Grupo Clarín atua também
na produção de conteúdo
para internet e terceirização de
serviços

JESSICA RINALDI/REUTERS

Venezuela estabelece data
para adotar tarifa comum
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O governo da presidente Cris-
tina Kirchner sofreu um duro
revés ontem quando a Câmara
Civil e Comercial determinou
a prorrogação da liminar solici-
tada pelo Grupo Clarín para os
artigos 45 e 161 da Lei de Mídia.
Há três anos o Clarín conse-
guiu uma liminar para suspen-
der temporariamente a aplica-
ção dos dois artigos, até que a
Justiça definisse se os pontos
eram inconstitucionais ou
não, tal como a holding multi-
mídia argumentava.

Agora, estes artigos permane-
cerão suspensos até que os juí-
zes determinem uma sentença
definitiva. Desta forma, o gover-
no não poderá intervir, por en-
quanto, no Grupo Clarín para
convocar uma licitação compul-
sória. Mas a presidente Cristina
poderia recorrer à Corte Supre-
ma para tentar desmontar o Gru-
po Clarín, que ela considera ini-
migo de seu governo.

Recurso. O presidente da Auto-
ridade Federal de Serviços de Co-
municação (Afsca), Martín Sab-
batella, disse que era “uma vergo-
nha” a decisão tomada pela Câ-
mara Civil. Em declarações à
agência estatal Télam, Sabatella
sustentou que o governo Kirch-
ner “pedirá à Corte Suprema de
Justiça que revise este ato que
fere a democracia”. O diretor da
Afsca também afirmou que o
Grupo Clarín subornou juízes fe-
derais com “viagens a Miami”.

A decisão da Câmara Civil foi
tomada na véspera da data esta-
belecida pelo governo de Cristi-
na para pôr em prática Artigo 161
da lei. Uma primeira cautelar
que suspendia a efetividade da
medida vence hoje à meia-noite.
Pelo Artigo 161 da lei aprovada

em 2009, as empresas de comu-
nicação terão de vender em um
ano os canais de TV e rádio aci-
ma do previsto na lei. Serão per-
mitidas 24 concessões de canais
de TV aberta e a cabo e eles não
podem transmitir para mais de
35% dos argentinos.

Antes do anúncio, o governo
estava em clima de celebração.
Ministros referiam-se à guerra
contra o Clarín como “a mãe de
todas as batalhas”.

Ainda ontem, associações de
juízes de toda a Argentina emiti-
ram um comunicado para protes-
tar contra as pressões que a presi-
dente e seus ministros estavam
aplicando nos juízes federais de
diversas instâncias com o objeti-
vo de apressar uma definição so-
bre a Lei de Mídia.

Para aumentar a tensão entre

o governo e a Justiça, ontem à
tarde o senador kirchnerista
Marcelo Fuentes confirmou que
o governo pedirá o julgamento
político dos juízes que se opo-
nham às leis propostas pelo Po-
der Executivo. “Se os juízes que-
rem governar com suas senten-
ças, obviamente podemos usar o
julgamento político”, disse
Fuentes, um dos principais ho-
mens de Cristina na Câmara.

A tensão entre a Justiça e o go-
verno Kirchner vem aumentan-
do há vários meses. Mas se inten-
sificou na quarta-feira à tarde,
quando o deputado Carlos Kun-
kel, um histórico kirchnerista,
acusou a Corte Suprema de Justi-
ça de preparar “um golpe institu-
cional” contra a aplicação da lei
de mídia.

Horas antes, o ministro da Jus-

tiça, Julio Alak, havia indicado
que, na hipótese de que os juízes
federais não dessem um parecer
favorável ao governo na disputa
com o Grupo Clarín, a Casa Rosa-
da consideraria os magistrados
“em estado de rebelião”.

Cláudio Paolillo, membro do
Comitê Executivo da Sociedade
Interamericana de Imprensa
(SIP) e colunista do semanário
Búsqueda, de Montevidéu, Uru-
guai, disse ontem ao Estado
que está preocupado pela forma
como o governo Kirchner “avan-
ça sobre a Justiça, sem respeitar
a divisão de poderes”. Paolillo é
um dos integrantes da missão
que a SIP enviou a Buenos Aires
para acompanhar o “7-D”, deno-
minação que o governo estava
dando ao prazo para a aplicação
da totalidade da Lei de Mídia.

● Susto

Revés. Associações de juízes protestaram ontem contra pressão da presidente Cristina com o objetivo de apressar a decisão

Associações do
Brasil condenam
iniciativa argentina

Justiça prorroga liminar do Grupo
Clarín e bloqueia ofensiva de Cristina

Bloco espera por
pedido de adesão de
Equador e Bolívia

A mãe de todas
as batalhas da
Casa Rosada

estadão.com.br

Impasse. Decisão foi anunciada um dia antes do fim do prazo dado pelo governo argentino para que as empresas de comunicação
se adaptassem à Lei de Mídia; juízes federais envolvidos no processo denunciam ser vítimas de pressões vindas da Casa Rosada

A partir de abril, 28% dos
produtos importados pelo
país serão submetidos à
taxação adotada pelos
membros do Mercosul

TAMANHO DO GRUPO

A explosão de um contêiner com
inseticida no Porto de Buenos
Aires espalhou ontem fumaça de
baixo potencial tóxico por parte
da cidade. Por algumas horas, a
Defesa Civil orientou os cidadãos
a manterem as janelas fechadas.
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 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.
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