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Mandela tem pneumonia,
mas reage ao tratamento

FABIÁN GASTIARENA/EL CLARIN

Sucursal do ‘Clarín’
em Mar del Plata
é alvo de ataque
Desconhecidos picham paredes e lançam ovos em instalações do
jornal que está em meio a uma batalha legal com governo argentino

PRETÓRIA

O ex-presidente sul-africano
Nelson Mandela, de 94 anos, in-
ternado desde sábado para exa-
mes em um hospital militar de
Pretória, está com pneumonia,
mas reage bem ao tratamento,
informou ontem o governo da
África do Sul. “Os médicos con-
cluíram os exames e eles revela-
ram uma recorrência de uma in-

fecção pulmonar prévia, para a
qual Madiba está recebendo o
tratamento apropriado e reage
bem a ele”, disse a nota do gover-
no, referindo-se a Mandela pelo
nome como é chamado na África
do Sul.

Na noite de domingo, em en-
trevista ao canal local de TV eN-
CA, a mulher de Mandela, a mo-
çambicana Graça Machel, disse
que a “centelha” do ex-presiden-
te está se apagando. No sábado,
autoridades disseram que não
havia motivo de preocupação
com a internação de Mandela,
mas a imprensa local apurou que
altos funcionários do governo e
pessoas próximas a ele foram
apanhadas de surpresa.

Líder da luta contra o apar-
theid e ganhador do Nobel da
Paz, Mandela continua sendo vis-
to como um herói por muitos
dos 52 milhões de sul-africanos.
Suas duas breves internações
hospitalares, no ano passado, re-
ceberam grande atenção da im-
prensa local.

O ex-presidente estava na sua
aldeia natal, Qunu, numa remota
área rural da Província do Cabo
Oriental, quando precisou ser le-
vado para um hospital militar de
Pretória. Até agora, as autorida-
des sul-africanas tinham dado
poucos detalhes sobre os moti-
vos da internação de Mandela.

Primeiro presidente negro da
África do Sul e símbolo global da
resistência contra o racismo e a
injustiça, Mandela passou 27
anos em prisões do regime bran-
co, até 1990. Sua histórica eleição
comopresidente, quatro anos de-
pois, marcou o fim da segregação
racial na África do Sul. / REUTERS
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“Fora monopólio”, era uma
das várias frases pichadas nas
paredes e portas da sucursal
do jornal Clarín na cidade de
Mar del Plata, 400 quilôme-
tros a sudeste da capital argen-
tina. A instalação do jornal
também foi alvo de ovos po-
dres arremessados por agres-
sores anônimos na madruga-
da de ontem.

Foi o segundo ataque contra
estabelecimentos do Grupo Cla-
rín – qualificados de “monopó-
lio” pela presidente Cristina
Kirchner – desde que, na semana
passada uma centena de manifes-
tantes de associações de pique-
teiros e organizações sociais sub-
sidiadas pela Casa Rosada cerca-
ram as instalações do canal Tre-
ce (onde também funcionam os
estúdios do canal de notícias de
TV a cabo Todo Noticias) e joga-
ram sacos cheios de tinta verme-
lha nas paredes.

Na ocasião, a polícia observou
impassível os manifestantes, en-
quanto estes, aos gritos, ameaça-
vam os trabalhadores e executi-
vos da empresa.

Ontem, nenhum integrante
do governo Kirchner havia con-
denado os ataques aos estabele-
cimentos do Grupo Clarín, prin-
cipal holding multimídia da Ar-
gentina, considerado inimigo do
Estado, pela presidente Cristi-
na.

De manhã, o governo prosse-
guiu sua batalha jurídica contra
o Grupo Clarín para conseguir a
aplicação total da Lei de Mídia,
aprovada em 2009, que restrin-
ge a atuação das empresas de co-
municação, ao apresentar um re-
curso extraordinário à Câmara
Civil e Comercial Federal.

Com o recurso – apresentado
pelo chefe do gabinete de minis-

tros, Juan Manuel Abal Medina –
o governo pretende que a Justiça
suspenda a prorrogação da limi-
nar pedida pelo Grupo Clarín
que permitiu na quinta-feira que
a empresa se salve temporaria-
mente da aplicação dos artigos
da lei que obrigariam a venda
imediata da maior parte de suas
licenças e canais de TV e esta-
ções de rádio.

Desta forma, foi a pique o pla-
no do governo de conseguir a
aplicação total da lei na sexta-fei-
ra, 7 de dezembro.

A prorrogação da liminar foi
considerada ontem pelo minis-
tro da Justiça Julio Alak uma “re-
belião” dos juízes contra a presi-
dente Cristina. Alak também
confirmou que o governo avalia
iniciar um processo julgar os juí-
zes da Câmara Civil que permiti-
ram a prorrogação da liminar.

Paralelamente, o juiz federal
Horacio Alonso está analisando
o pedido do Grupo Clarín de de-
clarar inconstitucionais os Arti-
gos 45 e 161 da Lei de Mídia, que
determinam a venda da maior
parte das licenças que possui.

O presidente da Associação In-
ternacional de Radiodifusão
(AIR), Luis Pardo Sainz, disse ao
Estado que “é promissor que a

Justiça tenha resistido às pres-
sões do governo”. “Foram pres-
sões diretas sobre os juízes por
intermédio dos rechaços maci-
ços por parte do governo aos ma-
gistrados, além das ameaças de
julgamento político de juízes.
Além disso, no discurso de do-
mingo à noite a presidente Cris-
tina Kirchner aumentou a ten-
são, com um discurso perigoso,
no qual desconhece o papel da
Justiça.”

Segundo Pardo Sainz, na sexta-
feira a AIR emitirá um relatório
sobre a situação da imprensa na
Argentina.

Prisão. Os promotores Fernan-
do Arrigo e Guillermo Marijuan
solicitaram ontem que a ex-mi-
nistra da Economia Felisa Miceli
seja sentenciada a 4 anos de pri-
são pelo acobertamento da uma
operação financeira ilícita e da
destruição de documentos ofi-
ciais.

O escândalo, denominado “ca-
so do banheiro”, veio à tona em
2007, quando os guardas da Bri-
gada de Explosivos do Ministé-
rio da Economia encontraram
no banheiro privado da então mi-
nistra uma sacola de papelão
com notas de pesos argentinos e
dólares de origens misteriosas.

Na época, Miceli, que era mi-
nistra do governo de Néstor
Kirchner, forneceu uma série de
confusas explicações sobre a ori-
gem do dinheiro dentro da saco-
lade papelão, onde estavam guar-
dados 100 mil pesos (na época
cotados a US$ 35 mil), além de
outros US$ 31 mil em cédulas
americanas.

Miceli – que deu diversas expli-
cações contraditórias sobre a ori-
gem do dinheiro – transformou-
se na primeira ex-integrante do
governo Kirchner a sentar no
banco dos réus para um julga-
mento oral e público.

Imprensa. Prédio da sucursal do jornal ‘Clarín’ em Mar del Plata amanhece pichado

Mulher de ex-presidente
sul-africano, no entanto,
diz que ‘centelha’ do
líder, de 94 anos,
‘está se apagando’
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“É promissor que a Justiça
tenha resistido às pressões do
governo. Foram pressões
diretas sobre os juízes por
intermédio dos rechaços
maciços por parte do governo
aos magistrados, além das
ameaças de julgamento
político de juízes”
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




