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Adeputada argentina LauraAlon-
so, do partido Proposta Republi-
cana (PRO), de oposição, acusou
na segunda-feira o governo fede-
ral de corrupção e encaminhou
uma denúncia ao Departamento
de Investigações de Lavagem de
Dinheiro na qual pede à Justiça
que investigue supostas ativida-
des ilícitas do empresário Lázaro
Báez, amigo de Néstor Kirchner
e sua mulher.

“Estamos sendo governados
por uma cleptocracia eletiva!”,
disse a deputada. Outros quatro

líderes da oposição apresenta-
ram denúncias na Justiça sobre
o caso Báez.

O empresário, que em 2010
deu à família Kirchner a constru-
ção do mausoléu onde Néstor es-
táenterrado, é o centro de umno-
vo escândalo de corrupção. No
domingo à noite, o programa de
TV Jornalismo para Todos mos-
trou imagens de uma câmera
oculta nas quais Leonardo Fariña
relata passo a passo como prepa-
rava a transferência de dezenas
de milhões de dólares e euros de
Báez para o exterior.

Manifestações. O oposição da
Argentina organizou ontem uma
manifestação pela “independên-
cia” do Judiciário em Buenos Ai-
res. Partidos opositores e ONGs
estão convocando nas redes so-
ciais um novo panelaço contra o
governo para amanhã.

Cartéis e governos ameaçam livre expressão nas Américas

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL / ASSUNÇÃO

A cinco dias das eleições no Para-
guai, o presidente do Congresso

do país, Jorge Oviedo Matto, re-
nunciou ao cargo, após ter seu
nome envolvido em um milioná-
rio esquema de corrupção. A tro-
ca de acusações e denúncias do-
minou, desde o início, a campa-
nha presidencial paraguaia, mas
a queda de Oviedo Matto sur-
preendeu políticos e analistas.
Ninguém ousava ontem prever
se isso afetará o resultado da vo-
tação, no domingo.

O presidente do Congresso é
acusado de ter “vendido” o apoio
de seu partido, a União Nacional
dos Cidadãos Éticos (Unace), ao
candidato à presidência pelo Par-
tido Liberal,Efraín Alegre. A Una-

ce era liderada pelo general Lino
Oviedo até fevereiro, quando ele
morreu em um acidente de heli-
cóptero. O Estado paraguaio,
atualmente sob o governo dos li-
berais, teria comprado uma pro-
priedade de US$ 15 milhões da
família de Matto na Semana San-
ta. Dias depois, os oviedistas co-
meçaram a pregar o “voto útil”
no candidato liberal, contra o co-
lorado Horacio Cartes.

“Não há dúvida de que a alian-
ça entre a Unace e os liberais é
nebulosa, mas ninguém espera-
va a queda do presidente do Con-
gresso na reta final da campa-
nha”, disse ao Estado o sociólo-

go José Carlos Rodríguez, da
Universidade Católica de As-
sunção. Segundo ele, o tema
da corrupção “monopolizou”
a campanha, sem dar lugar a
um real debate sobre progra-
mas de governo.

‘Perseguição’. A saída de
Oviedo Matto foi anunciada
pelo seu sucessor no cargo, o
liberal Alfredo Jaeggli, dizen-
do que seu colega – e, agora,
aliado – quis se afastar do po-
der em nome da “transparên-
cia”. Oviedo Matto disse ser
vítima de “perseguição políti-
ca”. A lei paraguaia proíbe pes-
quisas de intenção de voto em
semana de eleição. O favorito
durante a campanha foi Car-
tes, mas as últimas sondagens
apontavam para vários cená-
rios. Poucos no Paraguai le-
vam a sério as pesquisas.

Oposição quer
investigar amigo
dos Kirchners

N o México e na Colômbia, as
ameaças e os tiros contra
jornalistas e empresas jor-
nalísticas partem principal-

mente de comandos paramilitares e
de cartéis do narcotráfico. No Equa-
dor, Venezuela e Argentina, os ata-
ques vêm diretamente dos governos
e de suas bases de apoio.

Nos cinco países, o exercício da li-
berdade de expressão é uma prática
de risco e exige coragem. Mas há uma
diferença fundamental entre os dois
cenários, igualmente perigosos: no
México e na Colômbia, os governos,
embora não sejam capazes de garan-
tir um ambiente seguro para a im-
prensa, criaram instrumentos insti-
tucionais para tentar prevenir os
atentados, proteger jornalistas e co-
municadores, investigar os atos cri-
minosos e punir os autores.

No caso do Equador, da Venezuela
e da Argentina, os governos estão em-
penhados em manter um ambiente
de desconfiança e descrédito em rela-

ção à imprensa crítica e às organizações
de defesa dos direitos humanos. As cam-
panhas de desmoralização estimulam
as ameaças e as agressões físicas.

A violência no México e na Colômbia
e as campanhas contra a imprensa movi-
da pelos governos do Equador, Venezue-
la e Argentina estão documentadas no
Informe de 2012 que a Relatoria Espe-
cial de Liberdade de Expressão da Co-
missão Interamericana de Direitos Hu-
manos divulgou ontem em Washing-
ton.

É o primeiro relatório elaborado após
o fim do desgastante processo de refor-
ma da CIDH, que durou dois anos e foi
encerrado em março com a derrota dos
países bolivarianos, liderados pelo pre-
sidente Rafael Correa, do Equador, que
queriam mumificar a Comissão e a Rela-
toria.

Narcotráfico. No México morreram
no ano passado oito jornalistas, princi-
palmente repórteres e fotógrafos que
faziam coberturas de fatos policiais. Fo-
ram quase todos mortos a mando de nar-
cotraficantes. O Informe da Relatoria
registrou ainda 35 casos de ameaças de
morte, agressões físicas e desapareci-
mentos e seis explosões de bombas e
incêndios em empresas jornalísticas.

O governo mexicano criou em junho
a Lei para a Proteção de Pessoas Defen-
soras dos Direitos Humanos e Jornalis-
tas. A nova legislação prevê medidas de
proteção como a retirada de jornalistas
de áreas de risco e a oferta de escoltas,
carros blindados e coletes à prova de
bala.

Uma das consequências da violência
dos cartéis é a autocensura. Em maio, a
direção do diário El Mañana, de Nuevo
Laredo, fronteira com os Estados Uni-
dos, anunciou que não publicaria mais
qualquer informação sobre “as dispu-
tas violentas que sofrem nossa cidade
e outras regiões do país”. A decisão foi
justificada pela “falta de condições pa-
ra o livre exercício do jornalismo”.
Dias antes, as instalações do jornal ha-
viam sido atacadas com tiros e bom-
bas.

Na Colômbia, que nas décadas de 80 e
90 liderava todos os rankings de jorna-
listas assassinados, registrou no ano
passado dois casos e 20 episódios de
violência contra jornalistas e empresas
jornalísticas, todos ordenados pelas

Forças Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc) e por grupos paramilita-
res. O governo criou uma Unidade Na-
cional de Proteção, dentro do Ministé-
rio do Interior, reunindo os diversos
programas de proteção de juízes, pro-
motores, testemunhas, defensores de
direitos humanos, populações em áreas
de risco e jornalistas. Em 2012, o progra-
ma protegia 94 jornalistas.

Governos. No Equador, na Venezuela
e na Argentina as ameaças à liberdade
de expressão têm origem nos próprios

governos. A Relatoria Especial da CIDH
documentou em 2012 dezenas de abu-
sos nesses três países.

Inconformado com os questionamen-
tos que recebia da CIDH em relação aos
abusos contra a liberdade de expressão
recorrentes no Equador, o presidente
Rafael Correa assumiu a liderança do
movimento que tentou reformar a co-
missão e a sua Relatoria, tirando-lhes
poderes. Uma de suas principais críti-
cas tem sido exatamente contra este In-
forme Anual da Relatoria.

Em 2012, foram documentados
mais de 50 casos que caracterizam a
continuação de uma campanha contra
o jornalismo crítico e independente
do governo. O informe anual listou co-
mo problemas as pressões contra jor-
nalistas, empresas jornalísticas e de-
fensores de direitos humanos por
meio de ações na Justiça; ameaças e
agressões vindas de políticos e gover-
nantes; o uso da propaganda oficial co-
mo instrumento para punir jornais crí-
ticos e beneficiar os veículos que
apoiam o governo; e o impedimento
de acesso da imprensa a funcionários
públicos e a cerimônias oficiais.

O informe registrou também pelo me-
nos 16 episódios, uma boa parte protago-
nizada pelo próprio Correa, que caracte-
rizam uma campanha orientada para de-
sacreditar profissionais e empresas e
criar um clima de hostilidade.

A Relatoria manifestou sua preocupa-
ção com a lei que reformou a legislação
eleitoral e pode resultar em “limitações
desproporcionais à liberdade de expres-
são”.

Entre outras limitações, os meios
de comunicação estão proibidos de
publicar, nos 45 dias que antecedem
a eleição, qualquer reportagem que
“incida a favor ou contra” candida-
to, preferência eleitoral ou tese polí-
tica.

A situação na Venezuela é bem pa-
recida. O Informe computou 56 epi-
sódios de agressão a jornalistas, vin-
das principalmente do governo e
seus simpatizantes, quase metade
ocorrida durante a campanha eleito-
ral que reelegeu Hugo Chávez em ou-
tubro. O Informe registrou ainda um
problema sério de acesso a informa-
ções públicas.

Na Argentina foram relatados 36
casos de ameaças e agressões contra
jornalistas, vários deles com o intui-
to do governo de desqualificar e estig-
matizar repórteres e veículos. Há re-
ferências às ações do governo de Cris-
tina Kirchner contra os jornais Clarín
e La Nación.

O Informe da CIDH descreve um
cenário de “confrontação extrema”
entre o governo e a imprensa crítica.

E observa: “Nestes casos, é tarefa
do Estado, dadas suas responsabilida-
des nacionais e internacionais, con-
tribuir para gerar um clima de mais
tolerância e respeito pelas ideias
alheias, até mesmo quando resultem
ofensivas ou perturbadoras. Como
reiterou a CIDH, o Estado deve se
abster em todos os casos de utilizar
qualquer de suas faculdades para pre-
miar aos meios próximos e castigar
os que criticam suas ações”.

Em meio a escândalo, presidente
do Congresso paraguaio renuncia

No México e na Colômbia,
jornalistas enfrentam o crime
organizado; na Argentina,
Venezuela e Bolívia, políticos
tentam calar imprensa

FRANCISCO GUASCO/EFE

Ataques à
liberdade
mataram
26, diz OEA
Relatório lista agressões à livre expressão;
Cuba, Honduras e Venezuela têm pior cenário

WASHINGTON

A Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH),
órgão independente da Orga-
nização dos Estados America-
nos (OEA), divulgou ontem o
relatório anual da Relatoria
Especial para a Liberdade de
Expressão, no qual destaca o
assassinato de 26 pessoas na
região, em 2012. A relatoria
mantém em sua lista dos prin-
cipais violadores de direitos
Venezuela, Cuba e Honduras.

Os três países aparecem no ca-
pítulo dedicado a países onde as
violações são tão constantes que
“afetam séria e gravemente o
exercício dos direitos fundamen-
tais”.

Em 2012, a situação na Vene-
zuela, na lista da entidade desde
2002, manteve-se precária, se-
gundo a comissão, dada a “fragili-
dade” e a “falta de independên-
cia” do Judiciário no país, o “abu-
so” do direito penal e ataques
contra defensores dos direitos
humanos. O documento destaca
“ataques relatados contra jorna-
listas e meios de comunicação
na Venezuela, assim como a falta
de investigações e sanções aos
responsáveis”, em um contexto
de restrições à liberdade de ex-
pressão.

Ao contrário do que ocorreu
nos anos anteriores, quando Ca-
racas não se pronunciou sobre o
relatório, desta vez o governo ve-
nezuelano enviou nota à entida-

de em que reitera a sua “disponi-
bilidade para o diálogo”, embora
acuse a Comissão de ser tenden-
ciosa. Desde 2002, a Venezuela
nega à CIDH uma visita oficial de
inspeção ao país, alegando que a
comissão teria apoiado a tentati-
va de golpe de Estado na Vene-
zuela, em abril daquele ano,
quando o então presidente, Hu-

go Chávez, foi detido por milita-
res. O golpe durou 47 horas. A
CIDH rejeita a acusação.

Em relação a Cuba, a Comis-
são lembra que há décadas têm
ocorrido a “violação permanen-
te e sistemática de direitos huma-
nos”. No relatório atual, a Comis-
são volta a denunciar restrições
aos direitos políticos e à liberda-

de de expressão no país.
Sobre Honduras, a CIDH mos-

trou preocupação quanto a
“questões estruturais” do siste-
ma de Justiça e de segurança e a
“marginalização e discrimina-
ção” de uma parcela da popula-
ção, o que teria se aprofundado
após o golpe de junho de 2009.

A Colômbia deixou a lista da

entidade após uma década. No
fim de 2012, o país permitiu pela
primeira vez a visita de observa-
dores da Comissão.

Vítimas. Das 26 mortes ocorri-
das em 2012, pelo menos 5 foram
de jornalistas brasileiros, por
motivos diretamente relaciona-
dos ao exercício da profissão. O
relatório observa que, embora al-
guns países tenham avançado na
investigação e responsabiliza-
ção dos casos de morte de jorna-
listas, a maioria continua sem es-
clarecimento e uma “situação
preocupante de impunidade”
prevalece na região.

O relatório destaca o caso de
censura contra o Estado, em
que o juiz eleitoral Adão Gomes
de Carvalho impôs ao blog Dire-
to de Brasília, produzido pelo jor-
nalista João Bosco Rabello, dire-
tor da sucursal de Brasília, a reti-
rada do ar de uma matéria sobre
o prefeito de Macapá e candida-
to à reeleição em 2012. O próprio
juiz revogou a sentença poste-
riormente.

Em 2012, a Comissão recebeu
1.936 petições individuais e aca-
tou 137, além de 448 pedidos de
medidas cautelares, dos quais 35
foram aceitos. Pelo menos 12 ca-
sos foram levados à Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos.
“Apesar dos progressos significa-
tivos na implementação das reco-
mendações da Comissão e em
conformidade com as decisões
da Corte, ainda não atingimos
um nível de progresso que garan-
ta a eficácia do sistema”, admitiu
o presidente da Comissão, José
de Jesús Orozco Henríquez. Ele
destacou que o relatório repre-
senta o fim de um ciclo, já que foi
o primeiroapós um processo des-
gastante de reforma da entidade
eo último antesde as novas medi-
das entrarem em vigor, o que es-
tá previsto para agosto. / AP e AFP

Crime. Corpo do jornalista mexicano Alonso de la Colina Sordo, assassinado na segunda-feira

● Violações

Político é suspeito de ter
‘vendido’ apoio de seu
partido para candidatura
do liberal Efraín Alegre
à presidência do país

Em 2012, houve mais de
50 casos que mostram uma
campanha contra o jornalismo
crítico e independente

JOSÉ DE JESÚS
OROZCO HENRÍQUEZ
PRESIDENTE DA COMISSÃO
“Apesar dos progressos
significativos, não atingimos
ainda um nível que garanta
a eficácia do sistema”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 abr. 2013, Primeiro Caderno, p.A14 .




