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O silêncio predomina na reda-
ção do jornal Clarín, que nos últi-
mos quatro anos tornou-se o al-
vo de ataques do governo da pre-
sidente Cristina Kirchner. “Os
telefones não tocam. Fontes do

governo não nos telefonam
mais, pois existem ordens da Ca-
sa Rosada para não falar com a
gente”, afirma ao Estado a colu-
nista econômica Silvia Naishtat.

“Alguns empresários também
têm medo de falar conosco. O
governo Kirchner trata mal a im-
prensa. Mas em nosso caso nos
trata como se fôssemos um cão
sarnento. Nem sequer nos dão a
informação que deveria ser pú-
blica. Os colegas estão angustia-
dos, tristes”, acrescenta.

O governo está em estado de
guerra com o Grupo Clarín des-
de março de 2008, quando a hol-

ding – que cinco anos antes havia
sido aliado do casal Kirchner –
não respaldou a Casa Rosada no
conflito contra os ruralistas.

O estopim oficial para a guerra
foi uma caricatura de Cristina fei-
ta pelo veterano cartunista Her-
menegildo Sábat. A charge mos-
trava a presidente com um “x”
sobre seus lábios carregados de
botox enquanto a cabeça de seu
marido, o ex-presidente Néstor
Kirchner (ainda vivo na época)
aparecia grudada à da mulher e
com a boca aberta, como se esti-
vesse falando no lugar dela. Cris-
tina chamou Sábat de “quase ma-

fioso” perante 100 mil militan-
tes na Praça de Maio. “Há um
grande fanatismo político”, dis-
se Sábat ao Estado.

A partir das divergências du-
rante a crise ruralista, o Clarín
foi alvo de pressões do governo,
entre elas, a Lei de Mídia, blo-
queios de sindicatos alinhados
com o governo nas portas de
suas gráficas e blitze da Receita
Federal na sede da empresa e na
casa de seus executivos.

Pouco antes de morrer, em ou-
tubro de 2010, o ex-presidente
Néstor Kirchner ordenara a seus
subordinados que fizessem o

Clarín se dobrar. Os próprios
parlamentares kirchneristas re-
feriam-se à legislação como a
“Lei Clarín”. Alfredo Leuco, co-
lunista do jornal Perfil, indicou
com ironia qual é o objetivo de
Cristina até o fim do ano: “Ela
quer ter a cabeça de Héctor Mag-
netto(presidente do Clarín) pen-
durada numa árvore de Natal”.

A dez quarteirões do Clarín, o
canal Trece, do Grupo Clarín, foi
cercado no fim da tarde de sexta-
feira por cem manifestantes que
jogaram sacolas de tinta verme-
lha contra as portas do edifício.
Armados com paus e pedras, os

piqueteiros, de diversas organi-
zações sociais que contam com
subsídios do governo Kirchner,
exigiram a aplicação total da Lei
de Mídia. Dentro do canal o ner-
vosismo aumentou.

“Nunca achei que teria de to-
mar calmante. Pensei que era coi-
sa de pessoas fracas. Mas não dá.
Há um mês estou com medica-
mentos. Quando não é a presi-
dente gritando contra todos nós
é o vizinho que na reunião de con-
domínio diz para você calar a bo-
ca pois pertence ao ‘monopólio’.
Dá vontade de largar o jornalis-
mo e me dedicar a uma atividade
na qual seja menos agredida”,
disse ao Estado uma jornalista
que trabalha há uma década na
empresa.

● Apesar do discurso nacionalis-
ta e duro contra os monopólios
na imprensa, Cristina faz vista
grossa para dois canais com alta
audiência de propriedade estran-
geira – ambos alinhados com a
Casa Rosada. A Telefé, perten-
cente à empresa Telefônica, da

Espanha, e o Nueve, de proprie-
dade do empresário mexicano
Ángel Remigio González-Gonzá-
lez. A Lei de Mídia impede que
um estrangeiro tenha mais de
30% de um meio de comunica-
ção. Se a lei fosse seguida à ris-
ca, ficariam proibidos os canais
Telefé e Nueve. Entretanto, am-
bos ficaram de fora das críticas
da presidente e de seus minis-
tros. Os canais fazem uma cober-
tura favorável ao governo de Cris-
tina e omitem notícias inconve-

nientes à Casa Rosada. Ao longo
das últimas duas semanas, surgi-
ram críticas da oposição e de em-
presários argentinos sobre os
favores feitos pelo governo de
Cristina aos estrangeiros. Contu-
do, Martín Sabbatella, presidente
da Autoridade Federal de Servi-
ços de Comunicação (AFSCA),
entidade encarregada da aplica-
ção da Lei de Mídia, defendeu os
empresários estrangeiros, ale-
gando que eles são “legalmente
argentinos”. / A.P.

Angústia domina redação de jornal alvo do peronismo

BUENOS AIRES

A Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP) condenou
as restrições “graves para o li-
vre exercício do jornalismo”
na Argentina. A entidade en-
viou a Buenos Aires uma mis-
são que passou três dias anali-
sando a crise de liberdade de
expressão no país. Na sexta-
feira, a delegação divulgou
uma conclusão preliminar so-
bre o caso – o relatório final se-
rá apresentado em março em
uma reunião em Puebla, no
México.

“Depois de ter ouvido, nas últi-
mas 48 horas, mais de 100 pes-
soas com conhecimento do esta-
do da liberdade de expressão na
Argentina – jornalistas indepen-
dentes, críticos ou aliados do go-
verno, referências culturais, ad-
vogados, congressistas e edito-
res de jornais –, a missão con-
cluiu que ainda existem graves
problemas para o livre exercício
do jornalismo no país”, afirma o
texto.

A missão da SIP foi liderada
por Claudio Paolillo, diretor do
semanário uruguaio Búsqueda, e
composta por várias pessoas liga-
das ao meio, incluindo o brasilei-
ro Alexandre Kruel Jobim, execu-
tivo do Grupo da RBS, e Ed
McCullough, da Associated Press.

“A missão observou que, na Ar-
gentina, a crítica não é criminali-
zada, mas o governo tenta desa-
creditá-la socialmente por meio
de ataques constantes contra veí-
culos e jornalistas críticos, al-
guns dos quais são mencionados
explicitamente pela presidente
do país em cadeia de rádio e TV”,
afirma a nota. “A publicidade ofi-
cial ainda é distribuída para favo-
recer, em geral, aos veículos ‘ami-
gos’ e punir aqueles que o gover-
no vê como ‘inimigos’, com re-
cursos que pertencem a todos os
cidadãos argentinos.”

Desde março de 2008, a presi-
dente Cristina Kirchner está em
pé de guerra com o Grupo Cla-
rín, maior holding de comunica-
ção da Argentina, que adota uma
linha crítica à Casa Rosada e se-
ria a empresa mais afetada pela
Lei de Mídia, proposta pelo go-
verno e aprovada pelo Congres-
so.A aplicação total da nova legis-
lação obrigaria o grupo a vender
de 150 a 200 concessões, além de
edifícios e equipamentos.

Justiça. Na quinta-feira, às vés-
peras de a lei entrar em vigor, no
entanto, o governo sofreu um du-
ro revés quando a Câmara Civil e
Comercial determinou a prorro-
gação da liminar solicitada pelo
Grupo Clarín para os artigos 45 e
161 da Lei de Mídia.

Há três anos, o Clarín havia
conseguido uma liminar para
suspender temporariamente a
aplicação dos dois artigos até
que a Justiça definisse se os pon-
tos eram inconstitucionais ou
não, tal como a holding multimí-
dia argumentava. Agora, os arti-
gos permanecerão suspensos
até que os juízes determinem
uma sentença definitiva.

A briga entre Cristina e o Cla-
rín foi um dos temas centrais in-
vestigados pela SIP em Buenos
Aires. “A delegação recebeu rela-
tórios extremamente preocu-
pantes de jornalistas sobre o fu-
turo da liberdade de expressão
na Argentina. Alguns deles men-
cionaram o que chamam de ‘pe-
cados passados’ do Grupo Cla-
rín – em particular, a aliança com
o ex-presidente (Néstor) Kirch-
ner, entre 2003 e 2007 – e alerta-
ram que, neste momento, o que
está em jogo é o exercício da li-
berdade de expressão no país”,
diz a nota.

“Os jornalistas acreditam que,
se o governo continuar assedian-
do e acabar desmembrando o
grupo, um dos poucos críticos
do governo, os argentinos fica-
rão reféns da versão oficial”, con-
tinua o texto. “A delegação da
SIP ouviu comentários seme-
lhantes de políticos opositores e
de intelectuais independentes.
Alguns até concordaram com a
ideia inicial da ‘Lei de Mídia’,
mas alertaram que o governo
tem feito uma ‘aplicação seleti-
va’ da norma.”

Pressão. Também chamou a
atenção da SIP a pressão do Exe-
cutivo sobre o Judiciário para in-
fluenciar a nomeação dos juízes
que emitirão a sentença definiti-
va sobre o caso. “A Justiça ainda
não se pronunciou sobre o méri-
to da questão, mas, antes da deci-
são judicial ser tomada, o gover-
no já anunciou que espera que a

lei seja aplicada para o grupo
(Clarín).”

“Uma das pessoas que falaram
com a missão disse que os juízes
estão sujeitos a ‘uma persegui-
ção feroz, ao melhor estilo fascis-
ta’, porque integrantes do gover-
no abordam ‘questões pessoais

dos juízes’, atacam suas famílias
e recorrem a serviços de inteli-
gência para intimidá-los.”

A nota termina recordando
que a SIP sempre combateu os
monopólios de meiosde comuni-
cação, tanto privados quanto pú-
blicos. “Se os monopólios priva-

dos afetam a liberdade de expres-
são, os monopólios estatais con-
duzem ao totalitarismo.” Por
fim, a SIP deixou claro que “con-
fia na Justiça argentina” e acredi-
ta que os juízes decidirão “em fa-
vor das liberdades e das garantias
fundamentais dos indivíduos.”

E o Dia D argentino veio e se
foi, e nada aconteceu. Me-
lhor para Argentina. A lon-
ga e duradisputa entrea pre-

sidente Cristina Kirchner e o grupo
de mídia mais poderoso da Argenti-
na, o Clarín, é a face mais visível do
choque de interesses que ameaça ar-
rastar o país para a paralisia política.

O desfecho anunciado foi para o
dia 7. O governo estabeleceu essa da-
ta-limite para que o Grupo Clarín aca-
tasse a Lei de Mídia e se desfizesse de
diversas das suas empresas, acaban-
do com seu poder supostamente mo-

nopolista na imprensa argentina.
O jornal centenário argentino resis-

tiu, dizendo-se vítima de manobra arbi-
trária e inconstitucional. Mas esta sema-
na, para alento dos donos do Clarín, um
magistrado do tribunal federal conce-
deu mais tempo para o jornal preparar
sua defesa. A peleia está longe de uma
solução, mas a cautela do juiz já injeta
um saudável tom de equilíbrio no con-
fronto que põe em rota de colisão as
elites mais tradicionais do país.

É longa e tinhosa a história de desen-
tendimento entre o Grupo Clarín e o
governo, mas se agravou a partir de

2008, quando Cristina, recém empossa-
da, elevou os impostos dos agricultores,
deflagrando um confronto que quase le-
vou o país ao desabastecimento. O Cla-
rín tomou as dores do setor rural, res-
ponsáveis por boa fatia do PIB argenti-
no, e comprou briga com a Casa Rosada.
O tom exaltado dos editorais contra um
governo de apenas quatro meses não
agradou a todos, muito menos à base
kirchnerista, que acusou Clarín de “gol-
pista”. Foi a deixa perfeita para a presi-
dente declarar guerra franca ao seu ini-
migo mor – o jornalismo independente.

De lá para cá, o clima só piorou. Cristi-

na parou de dar entrevistas e, segundo
um antigo porta-voz, enxerga toda críti-
ca como traição à pátria. Multiplicaram-
se as manobras contra a imprensa. Algu-
mas delas de legalidade discutível, ou-
tras escancaradamente autoritárias. No
país onde o instituto de estatísticas só
divulga dados autorizados, quem ousa
contar que a inflação é na verdade o do-
bro do número chapa-branca, arrisca-
se ganhar multa, cadeia ou ambas.

Em 2011, o governo estatizou a empre-
sa Papel Prensa, fornecedora de bobi-
nas de papel para os principais jornais,
com o argumento de que os donos ad-
quiriram a concessão graças à bênção
da ditadura militar. O argumento era
risível, já que a imprensa argentina tra-
vou oposição dura à ditadura. Mas o go-
verno acertou o alvo. Os maiores acio-
nistas da empresa Prensa Papel eram o
Clarín (49%) e La Nación (23%).

Se fosse apenas argentino esse espas-
mo contra a imprensa, seria ruim. O fa-
to de ser uma onda que varre parte consi-
derável do Hemisfério Ocidental suge-
re uma tragédia que mancha o bom mo-
mento das Américas. Pior, as maiores

agressões contra a mídia indepen-
dente ocorrem sob a pátina da demo-
cracia, nos países onde líderes elei-
tos usam o carisma e as maiorias legis-
lativas para reeditar as leis. Bolívia,
Equador, Nicarágua e Venezuela – to-
dos avançam sobre a imprensa inde-
pendente com o aval das urnas.

Se o venezuelano Hugo Chávez é o
maestro da intimidação, o equatoria-
no Rafael Correa não deixa por me-
nos. Desde que assumiu, em 2007,
nacionalizou canais de rádio e televi-
são, criou dezenas de estatais e ser-
viu-se à vontade da grade dos de-
mais. Convocando cadeias nacionais
ao seu bel prazer, já fez 1.025 discur-
sos em 3.075 horas de programação
de rádio e televisão. Para quem não
goste e se atreva a falar, sobra a mor-
daça, amarrada com a mão de juízes
amigos do rei. No governo Correa, os
tribunais equatorianos já mandaram
fechar 17 rádios e TVs.

A campanha de Cristina contra o
Clarín é um raio x do estado da im-
prensa no flanco mais febril das Amé-
ricas. Mas o paciente está bem pior.

estadão.com.br

SIP condena
ataques à imprensa
livre na Argentina
Após três dias em Buenos Aires analisando a situação, delegação da
entidade divulga conclusões sobre a liberdade de expressão no país
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Íntegra. Leia o texto
do comunicado em

www.estadao.com.br/e/sip

Cristina vs. Clarín

Aliados do governo,
canais estrangeiros
são poupados

Impressão. Gráfica do ‘Clarín’: divergências com o governo ocorrem desde março de 2008

●✽ macmargolis@terra.com.br

● Conclusões da SIP

Caricatura de Cristina foi
o estopim para a guerra
aberta pela Casa Rosada
contra grupo empresarial
que edita o diário ‘Clarín’

MAC
MARGOLIS

“A missão (da SIP) conclui que
ainda existem graves problemas
para o livre exercício do
jornalismo no país”

“Na Argentina, a crítica
não é criminalizada, mas o
governo tenta desacreditá-la
socialmente por meio de
ataques constantes contra
veículos e jornalistas
críticos”

“Se Cristina continuar
assediando e acabar
desmembrando o grupo (Clarín),
um dos poucos críticos do
governo, os argentinos ficarão
reféns da versão oficial”
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




