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Há cinco anos a presidente Cris-
tina Kirchner iniciava o maior
cerco contra a mídia não alinha-
da desde os tempos do primeiro
governo de Juan Domingo Pe-
rón no final dos anos 40.

Nos primeiros dias de abril de
2008, em um discurso perante
100 mil militantes na Praça de
Mayo, Cristina acusava o premia-
do caricaturista do jornal Clarín
Hermenegildo Sábat de ser um
“semimafioso” por uma charge
na qual indicava que era o ex-pre-
sidente Néstor Kirchner que co-
mandava, não ela.

De lá para cá o governo Kirch-
ner realizou por vias diretas e in-

diretas uma série de pressões so-
bre as empresas de mídia e os
jornalistas. A última dela foi a im-
posição feita pelo secretário de
comércio interior, Guillermo
Moreno, que aplicou o congela-
mento de preços às redes de su-
permercados e de lojas de eletro-
domésticos. Este congelamento
veio acompanhado da proibição
do governo aos empresários atin-
gidos de colocar anúncios publi-
citários nos jornais e canais de
TV de Buenos Aires e da área me-
tropolitana.

O Grupo Clarín, com esta me-
dida, perderia em média mensal-
mente US$ 5 milhões em fatura-
mento. Moreno argumenta que
“se os preços estão congelados,
não faz falta publicidade para
vender mais”. A oposição argu-
menta que o governo está ado-
tando uma forma adicional para
“estrangular” a mídia não alinha-
da ao governo Kirchner.

Enquanto que em janeiro des-
te ano (antes do congelamento
de preços, aplicado em 1.º de fe-

vereiro) o Clarín contou com
264 páginas com publicidade de
supermercados e lojas de eletro-
domésticos, em fevereiro o volu-
me despencou para 61 páginas.

Estimativas divulgadas pela
Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP) indicam que a
proibição sobre a publicação de
publicidade de supermercados
provocou uma queda de quase
20% nas receitas dos jornais por-
tenhos.

“Em pouco tempo, isso pode-
rá comprometer a viabilidade
desses meios de comunicação”,
disse ao Estado um funcionário
de alto escalão de um dos princi-
pais matutinos da capital. “Nos
próximos meses, o prejuízo po-
derá ser equivalente a US$ 80 mi-
lhões”, explicou a fonte.

O Clarín – o jornal de maior
tiragem da Argentina – também
foi excluído há pouco tempo da
publicidade da maior empresa
petrolífera do país, a YPF, expro-
priada pelo Estado argentino há
quase um ano. Outra recente me-

dida do governo contra a mídia,
aplicada no final de março, foi a
decisão de excluir os jornais do
plano de refinanciamento de dí-
vidas implementado pela Admi-
nistração Federal de Ingressos
Públicos (Afip), nome da Recei-
ta Federal argentina), a mais de
1,5 milhão de contribuintes.

Lei de mídia. Em 2009, dois me-
ses após sofrer sua primeira der-
rota em eleições parlamentares
(e dois meses antes da posse do
novo Parlamento, no qual não te-
ria maioria por dois anos), o go-
verno Kirchner correu contra o
relógio para aprovar a lei de mí-
dia, com a qual conseguiu ferra-
mentas para limitar a ação dos
meios de comunicação.

Com esta lei, o governo Kirch-
ner obriga as empresas de mídia
que tiverem canais de TV aberta
e de cabo a se desfazer de um dos
dois canais, ficando apenas com
um. A lei também determina que
as empresas de TV não poderão
ter mais de 24 licenças. Mas, co-

mo na Argentina cada licença
equivale a um município, isso im-
plica que as redes de TV não po-
derão agir em mais de duas dú-
zias de municípios em todo o
país. Além disso, as licenças de
TV serão revisadas de forma bia-
nual por um comitê montado de
forma que sempre tenha maioria
do partido peronista.

A lei está parcialmente parali-
sada na Justiça a pedido do Cla-

rín. A batalha do governo contra
a holding multimídia continua-
rá ao longo deste ano.

Além da lei de mídia o gover-
no Kirchner fez uma série de
pressões diretas ou indiretas so-
bre as empresas jornalísticas, co-
mo os bloqueios de sindicatos
alinhados com o governo nas
portas das gráficas e blitze da Re-
ceita Federal na sede da empre-
sa e na casa de seus diretores.

Cerco de Cristina à mídia crítica faz 5 anos

Comício de Capriles em
Caracas reúne multidão
Apesar da vantagem de Maduro nas pesquisas, candidato opositor diz que
ganhará no domingo e tornará realidade as promessas feitas pelo governo
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O principal candidato da opo-
sição na Venezuela, Henrique
Capriles, reuniu ontem cente-
nas de milhares de seus parti-
dários em um tradicional local
de manifestações do chavis-
mo, em Caracas. Em vez do ver-
melho da campanha do candi-
dato e presidente em exercí-
cio, Nicolás Maduro, a Aveni-
da Bolívar – que corta o centro
da capital – foi colorida pelo
amarelo, azul e vermelho de
Capriles, as cores da bandeira
venezuelana. Os dois se enfren-
tarão nas urnas no domingo.

Os venezuelanos chegaram de
diversos pontos da capital para
reunir-se com o candidato do
partido Primero Justicia, que dis-
putará a presidência pela segun-
da vez em seis meses. Em outu-
bro de 2012, Capriles foi derrota-
do pelo então presidente Hugo

Chávez, que morreu há um mês
depois de dois anos de luta con-
tra um câncer na região pélvica.

Com um rosário no pescoço e
uma camisa vermelha, Capriles
apresentou-se a milhares de ca-
raquenhos para pedir seus votos
e lhes assegurar que as promes-
sas não cumpridas do governo se
tornarão realidade com ele. O
candidato opositor também as-
segurou que a candidatura de
Maduro “despencou”.

“Nosso povo foi abrindo os

olhos e percebeu o que está acon-
tecendo, que as coisas como es-
tão hoje não vão a nenhum lado
positivo”, disse Capriles, de 40
anos, durante o comício.

Apesar de as pesquisas divulga-
das na Venezuela atribuírem a
Maduro uma vantagem de entre
10 e 20 pontos porcentuais, Ca-
priles assegurou que ganhará.
Ele reconheceu que a diferença
pode ser grande, mas pediu a
seus seguidores que não sejam
derrotistas e não acreditem que
“a tarefa já está feita”.

Maduro, designado pelo pró-
prio Chávez como seu sucessor,
tenta se mostrar parecido a seu
padrinho e propõe seguir guian-
do a Venezuela pelo caminho do
socialismo do século 21 com
grande controle estatal sobre a
economia.

Capriles, por sua vez, defende
um governo que diz ser inspira-
do no do ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva, que em dois
mandatos retirou 20 milhões da
pobreza.

Capriles acusou ontem Madu-
ro de ser um “vagabundo” que
nunca trabalhou quando era fun-

cionário do metrô de Caracas.
“Agora anda se fazendo de traba-
lhador e conduzindo ônibus”, de-
clarou Capriles. Maduro, explo-
rando suas raízes de motorista e
sindicalista, vai dirigindo um ôni-

bus para seus comícios de cam-
panha. “Chávez estabeleceu a ro-
ta, Maduro nos guia”, diz o slo-
gan da campanha governista pa-
ra as eleições de domingo. /
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Alvo. Sucursal do ‘Clarín’ em Mar del Plata foi alvo de ataques

Força. Capriles reúne centenas de milhares e pede a partidários que não sejam derrotistas

A mais recente da série de
pressões, a proibição de
anúncios de mercados em
jornais, causou queda de
20% na receita dos diários
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(1) Todos os valores apresentados são por pessoa, em acomodação dupla, exceto Orlando, em acomodação quádrupla, não incluem taxas e impostos e são sempre “a partir de”. Ofertas válidas até 15/04/2013, exceto feriados. Datas de hospedagens, alterações e ofertas sujeitas a disponibilidade de lugares no ato da reserva do hotel sem prévio aviso. Pagamento em 
até 12x sem juros válido apenas para os cartões MasterCard e American Express e com juros nos cartões de crédito Visa e Diners. A possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros está disponível no site e é limitada a alguns hotéis. Valores anunciados “a partir de”. Preços anunciados em dólares convertidos ao câmbio referencial de US$ 1,00 = R$ 2,02, do dia 
28/03/2013, e serão convertidos com base no câmbio do dia do fechamento da compra. Preços e condições sujeitos a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data de saída, que é determinada exclusivamente por cada companhia aérea ou hotel. Demais regras, formas de 
pagamento, condições para reembolso e cancelamento, consultar o site www.decolar.com ou nossa central de atendimento. Ofertas válidas somente na data da publicação. Slogan “O melhor preço garantido” equivale à oferta das melhores tarifas em voos, não inclusos taxas de embarque e/ou impostos e taxas de serviço. Fotos e datas do buscador meramente ilustrativas.

● Otimismo

Henrique Capriles
CANDIDATO DA OPOSIÇÃO
“Nosso povo foi abrindo os olhos
e percebeu o que está
acontecendo, que as coisas
como estão hoje não vão a
nenhum lado positivo”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




