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O governo Kirchner tenta
há três anos culpar os jor-
nais Clarín e La Nación de
ter realizado em 1977 a com-
pra irregular da única fábri-
ca de papel de jornal do
país, a Papel Prensa.

Essa compra, segundo a
presidente Cristina Kirch-
ner, ministros e parlamenta-
res ligados ao governo, te-
ria sido obtida por meio de
torturas realizadas por inte-
grantes da ditadura militar
contra Lídia Papaleo de
Graiver, viúva do antigo do-
no da empresa, o banqueiro
Daniel Graiver.

Sem provas suficientes
por parte do governo – e
com depoimentos que con-
tradizem as acusações da
presidente – o caso está es-
tancado na Justiça. / A.P.

BUENOS AIRES

Dois jornalistas do canal Todo
Notícias, do Grupo Clarín, fo-
ram alvo neste fim de semana
de blitz da Administração Fede-

ral de Ingressos Públicos
(Afip), ligada ao fisco argenti-
no. As residências do apresenta-
dor Sérgio Lapegue e do repór-
ter Darío Lopreite foram alvo
de agentes da Afip, que vascu-
lharam papéis e computadores.

Lopreite disse ter sido impe-
dido durante três horas de falar
com qualquer pessoa. Ambos
estavam com suas contas em
dia com o fisco. Horas depois, a
Afip emitiu um comunicado no
qual sustentava que o fato de

um contribuinte estar vincula-
do a um grupo jornalístico “não
significa imunidade fiscal ou ju-
diciária que altere o princípio
de igualdade perante todos os
contribuintes”.

Disparos. Um dos veículos do
Grupo Clarín foi alvo ontem de
tiros durante a madrugada. Em
um automóvel, um homem dis-
parou com uma pistola 9mm
contra a fachada da Cablevi-
sión, empresa de TV a cabo da

holding. Ninguém ficou ferido.
O governo tenta suspender a

fusão feita em 2007 pelo Clarín,
que obteve do governo o direito
de unir a Cablevisión com a Mul-
ticanal. Paradoxalmente, a auto-
rização foi concedida pelo presi-
dente Néstor Kirchner em seu
penúltimo dia no governo. Na
época o casal Kirchner e o Cla-
rín tinham boas relações.

Desde 2009, uma liminar pro-
tege o Grupo Clarín da aplica-
ção da Lei de Mídia, pela qual a

empresa seria obrigada a ser
desmembrada. Em resposta, o
Executivo argentino sancionou
no início do mês uma lei que li-
mita em seis meses a validade
de liminares contra o Estado.

Cristina pretendia desmem-
brar o grupo em 7 de dezembro,
quando venceria uma liminar
concedida à empresa. A Justiça
prorrogou a validade da caute-
lar, o que levou o governo a apro-
var nas últimas semanas refor-
mas no Judiciário. / A.P.

Jornalistas são alvo de tiros e de blitz do fisco argentino

Cristina prepara
ação contra Clarín
Governo argentino estuda intervenção na maior empresa de comunicação
do país; medida seria executada com lei que reformou mercado de capitais
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Ofensiva. Plano de Cristina envolve controle acionário

Blog. O ‘amigopólio’
criado pelo governo
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A presidente Cristina Kirch-
ner estuda aumentar nos pró-
ximos dias a pressão sobre o
Grupo Clarín, o maior grupo
de comunicação da Argenti-
na. Segundo o Estado apurou,
o governo conta com uma de-
terminação de um juiz fede-
ral que permitiria à Casa Ro-
sada implementar uma inter-
venção na diretoria da empre-
sa por intermédio da Comis-
são Nacional de Valores
(CNV), atualmente sob o con-
trole do governo. A nova ofen-
siva seria “iminente”.

A estratégia do governo pa-
ra um novo golpe contra o gru-
po, considerado por Cristina
um de seus principais inimi-
gos, circulou no meio político
no fim de semana como “medi-

da iminente”. Nos últimos me-
ses, veículos do Grupo Clarín
publicaram investigações so-
bre diversos casos de corrup-
ção envolvendo ministros, o vi-
ce-presidente Amado Boudou,
além da própria presidente ar-
gentina.

O governo utilizaria a lei de
reforma do mercado de capi-
tais, que determina que a CNV
possa designar (de forma unila-
teral) auditores em empresas

que são cotadas na Bolsa de Va-
lores de Buenos Aires, além de
intervir no prazo de 180 dias
nas diretorias que adminis-
tram as companhias. A lei, vi-
gente desde novembro do ano
passado, permite que acionis-
tas minoritários solicitem à
CNV essa intervenção. Neste
caso, o próprio Estado argenti-
no é acionista do Grupo Clarín,
já que conta com ações do gru-
po desde que estatizou os fun-
dos de pensões, em 2008.

Um dos principais colunis-
tas políticos da Argentina, Joa-
quín Morales Solá, do jornal La
Nación, afirmou ontem que a
presidente Cristina está exer-
cendo um “terrorismo simbóli-
co de Estado”. Segundo Mora-
les Solá, a presidente não se in-
comoda com a repercussão in-
ternacional negativa que a in-
tervenção no grupo teria. “É

uma pessoa que decidiu igno-
rar os limites políticos e institu-
cionais”, sustenta.

Sinais prévios sobre essa in-
tervenção surgiram no dia em
que a presidente Dilma Rous-
seff visitava Cristina em Bue-
nos Aires, há duas semanas. Na
ocasião, menos e de uma hora
depois de cumprimentar a visi-
tante na Casa Rosada, o secretá-

rio de Comércio Interior, Guil-
lermo Moreno, e o vice-minis-
tro da Economia, Axel Kicillof,
entraram imprevistamente na
assembleia de acionistas do
Grupo Clarín, tumultuando a
reunião. Os dois enviados do
governo alegaram que tinham
direito de estar ali, já que o Esta-
do argentino é acionista mino-
ritário.

Papel. A Sociedade Interame-
ricana de Imprensa (SIP) emi-
tiu um comunicado neste fim
de semana no qual condenou o
projeto de deputados kirchne-
ristas para expropriar 24% das
ações da empresa de papel de
jornal Papel Prensa.

Somados aos 27,5% de ações
que o Estado argentino já pos-
sui da empresa, o governo obte-
ria o controle da única fábrica
que produz esse insumo estra-
tégico para a mídia impressa
no país. Segundo o comunica-
do da SIP, o projeto de lei, apre-
sentado na semana passada, é
um “novo e grave retrocesso”
na liberdade de expressão na
Argentina.

A Associação de Entidades
Jornalísticas da Argentina
(Adepa), também protestou
contra o projeto.

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

O programa Corre-
tor Cidadão conclama 
todos para a participa-
ção na arrecadação de 
material de limpeza e 
higiene pessoal, que 
serão distribuídos a 
Casa dos Velhinhos de 
Ondina Lobo.

A instituição, par-
ceira do Sciesp, possui 
atestado de utilidade 
pública federal, pelos 
serviços prestados à so-
ciedade. A “Casa” como 
é conhecido o abrigo 
atende atualmente 
aproximadamente uma 
centena de idosos entre 
homens e mulheres e 
possui excelente infra 
estrutura com atendi-
mento odontológico, 
ambulatório médico, 
áreas ocupacionais 
com ofi cinas para a re-
alização de trabalhos 
manuais e áreas de 
lazer e integração social 
com milhares de met-
ros quadrados de área 
verde.

A participação da 
categoria dos corre-
tores de imóveis é muito 
importante, para que 
esse projeto continue a 
ter sucesso. Faça parte, 
mobilize seus familiares 
e amigos! Traga suas 
doações nos postos de 
arrecadação do Sindi-
cato, na sede da en-
tidade, em São Paulo, 
ou na agência regional 
Sciesp mais próxima. 
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Corretores de imóveis no 9º Feirão da Caixa Econômica Federal

Escolha certa para quem pensa no futuro

No último fi nal de semana, dias 03, 
04 e 05, aconteceu no Centro de 
Exposições Imigrantes a 9ª edição do 
Feirão da Casa Própria em São Paulo. 
O Sindicato dos Corretores de Imóveis 
no Estado de São Paulo (Sciesp) 
esteve mais uma vez presente, com 
espaço “VIP”, oferecendo apoio aos 
Corretores de Imóveis que trabalharam 
na feira.

Durante os três dias, centenas de 
Corretores de Imóveis que estiveram 
no espaço do Sciesp, puderam 
desfrutar de um ambiente tranquilo, 

com café, água, lanche e suco para 
uma pausa e descanso durante todo 
o evento. 

Os profi ssionais da intermediação 
imobiliária também contaram com 
a orientação dos profissionais do 
Sciesp que esclareceram dúvidas 
e apresentaram ampla rede de 
benefícios que o Sindicato oferece.

De acordo com o Presidente do 
Sindicato, Alexandre Tirelli, esse tipo 
de feira é mais uma oportunidade 
de negócio: “Trata-se de um 
evento importante, pois tem uma 
concentração grande de compradores 
e facilidade na operação do negócio 
de compra e venda pelo fato da Caixa 
estar presente, é o melhor dos mundos 
para se efetuar uma venda rápida”.

Durante os três dias da 
feira, segundo dados oficiais da 
Caixa (fonte: www.caixa.gov.
br), o evento movimentou mais 
de R$ 3.211.547.400,00 bilhões, 
correspondendo a 20.311 contratos 
assinados e encaminhado.

A Escola Brasileira de Ensino a 
Distância (EBRAE) conhecida como 
a “Escola do Corretor”, há quase duas 
décadas oferece ensino de qualidade 
para Corretores de imóveis, o curso 
de Técnico em Transação Imobiliária 
(TTI) é o primeiro passo para a 
profi ssionalização do corretor.

A EBRAE oferece aos alunos 
inúmeros benefícios e diferenciais que 
só uma escola que é mantida pelo 
Sindicato pode oferecer. A escola possui 
professores renomados e atuantes no 
mercado, plantão de dúvidas presenciais, 
metodologia contemporânea, ensino a 

distância, banco de talentos e 
atendimento personalizado, presencial 
ou por telefone.

Conheça mais sobre a escola 
que oferece formação para um futuro 
profi ssional de sucesso, acesse www.
sciesp.org.br ou pelos telefones 0800 
17 6817 - interior (11) 3889 6299 ramal 
2 - capital.

Os corretores de imóveis devem manter seus dados cadastrais atualizados conforme a 
Nota Técnica SRT/ Ministério do Trabalho e Emprego nº 201/2009. Ao se recadastrar esses 
profi ssionais da categoria se manterão informados e legalmente habilitados para exercerem 
a profi ssão. Para atualizar suas informações junto ao Sindicato acesse www.sciesp.org.
br ou ligue (11) 3889 5899 ramal 534.

AVISO SOBRE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Sede de TV a Cabo do
Grupo Clarín sofre
disparos; agentes fiscais
vasculham casas de
repórteres da empresa
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Prêmio
Tetra Pak

Semana

Estado

Uma oportunidade exclusiva para

estudantes de jornalismo que

acreditam na importância do debate

e da informação de qualidade.

Realização:

Patrocínio:

Semana Estado de Jornalismo Ambiental

04 a 07 de junho - das 14 às 17 horas

Inscreva-se na sua

faculdade de Jornalismo 

de 6 a 24 de maio.

Auditório do Estadão

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - São Paulo 

Mais informações no www.estadao.com.br/focas 

“Ela (Cristina Kirchner)
exerce um terrrorismo
simbólico de Estado”
“É uma pessoa que decidiu
ignorar os limites políticos
e institucionais”
Joaquín Morales Solá
COLUNISTA POLÍTICO DO ‘LA NACIÓN’
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A10.
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