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-BUENOS AIRES-Os rumores, nas últimas semanas, so-
bre uma possível intervenção estatal no Clarín, o
mais importantegrupodecomunicaçãodaArgen-
tina, são o mais recente capítulo de uma onda de
ataques, pressões e restrições à liberdade de ex-
pressão no país, desde que o governo Kirchner as-
sumiu. A escalada de atos oficiais contra a liberda-
de de imprensa na história recente da Argentina é
o temadeumasériede reportagensqueOGLOBO
publica a partir de hoje, intitulada “Liberdade
Amordaçada”, que mostra como as restrições à li-
berdade de expressão afetam a sociedade como
um todo. Os textos estão sendo
compartilhados com mais dez
jornais da América Latina que,
juntamente com O GLOBO, in-
tegram o Grupo de Diarios
América (GDA).
Os primeiros conflitos entre o

governo kirchnerista e os meios
de comunicação surgiram em
meadosde2008, durante a rebe-
lião dos produtores rurais que
terminou com a ruptura entre a
presidente Cristina Kirchner e
seu então vice-presidente, Julio
Cobos. A cobertura jornalística
da crise dos ruralistas (emmeio
à qual Cristina pensou em re-
nunciar à presidência) feita por
“Clarín” e “La Nación”, os dois
jornais mais lidos pelos argenti-
nos, foi questionada pelo gover-
no kirchnerista, que, no ano se-
guinte, culpou a imprensa pela
derrota do ex-presidente Néstor
Kirchner (2003-2007) nas eleições legislativas de
junho de 2009.
A resposta não tardou. Trêsmeses depois e com

o governo mergulhado numa crise interna, foi
aprovada a polêmica Lei de Meios Audiovisuais,
ainda motivo de disputas na Justiça. Desde então,
segundo jornalistas locais, osmeios de comunica-
ção privados e não alinhados com a Casa Rosada
sãoconsiderados inimigosdoprojetodepoderkir-
chnerista, que tem comopilar essencial “o silenci-
amento de vozes opositoras”.

Este ano, quando o governoKirchner enfrentará
umnovo testenasurnas (as eleições legislativasdo
próximo dia 28 de outubro), os atentados à liber-
dadedeexpressãose intensificam.Okirchnerismo
apresentou recentemente um projeto de lei que
prevê a expropriação da empresa Papel Prensa,
controlada pelos grupos Clarín (49%), La Nación
(22,6%) e Estado (28%), iniciativa que deixaria em
mãos do Estado o controle total de produção, co-
mercialização e importação do papel de jornal (a
companhia abastece 95% dos diários argentinos).
O governo também redobrou as pressões sobre

a Justiça para obter um parecer favorável à plena
aplicação da Lei de Meios, principalmente, apro-
vandonoCongressoumapolêmica reformado Ju-
diciário. Agora, o governoCristina Kirchner perse-

gue a ideia de uma intervenção
no grupo Clarín pormeio da no-
va Lei deMercado de Capitais. A
escalada de restrição à atuação
da imprensa tem despertado re-
ações de repúdio por parte de
associações de defesa da liber-
dade de expressão dentro e fora
da Argentina, entre elas a Socie-
dade Interamericanade Impren-
sa (SIP) e aAssociação Internaci-
onal de Radiodifusão (AIR).
A própria Cristina Kirchner re-

forçou os ataques ameios de co-
municação em cadeias de rádio
e TV e o governo aplicou medi-
das que estão asfixiando econo-
micamente a imprensa, entre
elas a proibição (não oficial, mas
efetiva) de publicar anúncios de
supermercados e de cadeias de
eletrodomésticos nos jornais,
considerada um atentado ao di-
reito de informação por associa-

ções de defesa dos consumidores. Organismos es-
tatais, como a AFIP (a Receita local), também es-
tão sendo usados para intimidar jornalistas e em-
presas do setor, entre outras ofensivas.
— No ano passado, registramos 172 agressões a

jornalistas emeios de comunicação, incluindo ata-
ques,perseguições tributáriase judiciaisedistribui-
ção dosmilionários recursos da publicidade oficial
sóentreempresasalinhadascomaspolíticasdogo-
verno— disse Andrés D’Alessandro, diretor execu-
tivo do Foro de Jornalistas Argentinos (Fopea).

Entre 2011 e 2012, explicou D’Alessandro, o
número de agressões aumentou 41%.
—Estamos observando a consolidação e a na-

turalização de uma dinâmica permanente de
assédio à imprensa — lamentou o diretor exe-
cutivo do Fopea.

DECRETOS LOCAIS PARA DEFENDER LIBERDADE
A utilização de organismos como a AFIP como
arma na declarada guerra contra a imprensa in-
dependente é cada vez mais intensa. Em 2009,
mais de 200 agentes da Receita local participa-
ramdeuma inspeção ao grupoClarín. Estemês,
dois jornalistas do canal de TV “Todo Notícias”
foramalvo dedevassa do Fisco emsuas residên-
cias. O diretor da AFIP, Ricardo Etchegaray, en-
trou na Justiça contra o jornalistaMatias Longo-
ni, do “Clarín”, acusado de provocar “danos e
prejuízos” ao funcionário pela publicação do li-
vro “Fora de Controle”, uma biografia não auto-
rizada de Etchegaray, que inclui informações
sobre sua formação militar na década de 70. O
diretor da AFIP exige 1 milhão de pesos (cerca
de US$ 190 mil) de indenização.
—Nos últimos tempos, a AFIP tornou-se cen-

tral na estratégia de perseguição a jornalistas e
meios de comunicação — afirmou José Crettaz,
especialista e mídia do jornal “La Nación”.
Apesar de no ano passado ter distribuído cerca

de 1,9 bilhão de pesos (cerca de US$ 365milhões)
em recursos da publicidade oficial e com isso con-
trolar, segundo Crettaz, mais de 80% dosmeios de
comunicação, o governo Kirchner continua en-
frentando denúncias de corrupção, questiona-
mentos de suas políticas e críticas diversas por
parte de jornais que não dependemdoEstado pa-
ra sobreviver. A escalada de ataques é cada vez
maior e levou dois dirigentes de peso da oposição,
o chefe de governo portenho, Mauricio Macri, e o
governador da província deCórdoba, JoséManuel
de la Sota, a aprovaremdecretos (que deverão tor-
nar-se leis provinciais) de defesa de liberdade de
expressão em seus distritos. l

Restrições à publicidade, devassas do Fisco e tentativas de controlar o setormarcam gestão dos Kirchner
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Intervenção. Assembleia de acionistas do “Clarín”, com a presença do secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno (à esq.): atuação do governo nos meios de comunicação

Na Argentina, atentados contra imprensa

Apertando o cerco. Guillermo Moreno (sentado) em reunião realizada no Papel Prensa Pressão. Protesto contra jornalistas em frente à Casa Rosada

“Nos últimos
tempos, a AFIP
tornou-se central
na estratégia de
perseguição a
jornalistas e meios
de comunicação”
José Cretazz
Especialista em mídia
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Para o gerente de
Comunicações Externas do
grupo Clarín, lidar com
intimações é rotina

Martin Etchevers

‘O objetivo do
governo era
nos destruir’

-BUENOS AIRES- Martin Etchevers está
sempre às voltas com pressões da
Comissão Nacional de Valores
(CNV), inspeções inesperadas da
AFIP (a Receita Federal argentina)
e protestos de sindicatos aliados à
Casa Rosada que impedem a cir-
culação do jornal “Clarín”.

l Este mês, deputados kirchne-
ristas apresentaram projeto de
expropriação da empresa Papel
Prensa. O grupo esperava isso?
Sim, era um final esperado. Des-

de 2008, o governo vem tentando
ficar com a empresa e assim con-
trolar a produção de papel, como
fez Perón na década de 50. Muitos
não se lembram, mas, naquela
época, jornais como “La Nación”
circulavam com apenas seis pági-
nas. O kirchnerismo está repetin-
do o modelo de controle da im-
prensa de Perón.

lQual é a importância da Papel
Prensa no mercado argentino?
A empresa abastece 95% dos jor-

nais argentinos, são cerca de 400
publicações. Se o Estado assumir o
controledaPapelPrensapoderá fa-
zer amesma coisa que Perón. Des-
de o ano passado já tem (por lei) o
controle da importação de papel.
Ou seja, poderão nos deixar sem
papel e, portanto, sem jornal.

lOs rumores de intervenção do
grupo continuam?
Sim, agora temos de esperar o

próximo dia 29 de junho, quando
será regulamentado o artigo 20 da
Lei de Mercado de Capitais, que
permite a intervenção (a Comis-
são Nacional de Valores poderia
dizer que um sócio minoritário,
neste caso o Estado, está sendo
prejudicado). Há duas semanas,
várias fontes nos disseram que a
resolução autorizando a interven-
ção já estava assinada. O risco é
grande, e continuamos em alerta.

l A disputa judicial pela plena
aplicação da Lei de Meios não
terminou...
Não e ainda vai demorar. Mas a

última decisão da Câmara Civil e
Comercial foi importante. Se a
Corte Suprema de Justiça confir-
má-la, perderíamos apenas duas
emissoras de rádio. O objetivo do
governo era nos destruir. (Janaína
Figueiredo) l
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Controle. Etchevers critica intervenções
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 maio 2013, Economia, p. 34.




