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Reeleito com sólida maioria no domingo, o presidente do Equador, Rafael Correa, voltou ontem 

à carga contra os meios de comunicação, com os quais teve uma relação de confronto desde 

que chegou ao poder, em janeiro de 2007. "Um dos maiores derrotados (na eleição) foi a 

imprensa corrupta", disse Correa à rede de televisão Telesur, criada por iniciativa do colega 

venezuelano, Hugo Chávez. Vencedor em primeiro turno – com 56,9% dos votos, segundo os 

últimos resultados parciais da noite de ontem –, o presidente pretende apresentar um projeto 

de lei para regulamentar a mídia. E conta, para isso, com o resultado obtido na renovação da 

Assembleia Nacional: seu partido deve conquistar 90 das 137 cadeiras, segundo projeção do 

jornal La Hora. 

 

Em entrevista ao jornal El Comercio, o presidente da Assembleia Nacional (unicameral), 

Fernando Cordero, declarou estar feliz pela vitória e pelo avanço de sua bancada . Ele 

manifestou apoio à nova lei de comunicação que regulamenta os meios de comunicação do 

país e mira os monopólios, boa parte deles controlados por bancos. Segundo Cordero, o 

projeto poderia ir a plenário para discussão já na próxima semana. Os opositores criticam o 

projeto, argumentando que se trata de censura e que o governo ataca sobretudo os meios que 

são críticos ao presidente.  

 

Desde que chegou ao poder, Correa manteve uma relação de conflito com a imprensa, e seus 

discursos após a proclamação do resultado sugerem que o duelo continuará. "Os 

questionamentos que eu tenho para os meios de comunicação privados não são afetados por 

uma vitória ou uma derrota eleitoral", declarou. Correa chegou a afirmar e o Equador e a 

América Latina têm "a pior" mídia. "Eles (os proprietários) estão acostumados a fazer o que 

querem, e isso tem que parar. Temos de alcançar uma sociedade onde mandem os cidadãos, e 

não quem tem dinheiro para comprar uma máquina de impressão", disparou. 

 

As críticas do presidente equatoriano chegaram a ser comparadas à tumultuada relação entre 

a colega argentina, Cristina Kirchner, e o conglomerado de mídia Clarín. "O argumento de 

Correa é o mesmo observado em outros países, mas ele não vai necessariamente seguir as 

mesmas vertentes", observou Ricardo Sennes, diretor da Prospectiva Consultoria. "A ideia dele 

é reduzir a capacidade dos grandes grupos de comunicação, que, no olhar do presidente, está 

muito concentrado nas mãos de poucas famílias."  

 

Correa dedicou sua vitória ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, mas negou que pretenda 

herdar a influência política do líder bolivariano. Para Sennes, o presidente equatoriano tem um 

perfil distinto. "Analisando as ações dele, é um homem bastante ponderado e, de maneira 

geral, muito mais centrista e pragmático do que o modelo chavista", explicou. Outra diferença, 

aponta o analista, está nos planos futuros de Correa, que deixou clara a intenção de deixar o 

poder após o novo mandato. "Depois de quatro anos, estou indo para casa", declarou à rádio 

La Fm. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antonio Patriota, telefonou para o 

chanceler equatoriano, Ricardo Patiño, e cumprimentou o governo de Quito pela realização das 

eleições presidenciais e legislativas. 
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