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Prefeito de Buenos Aires
assinou um decreto para
evitar uma eventual
intervenção no Clarín

Mauricio Macri

‘Nossa liberdade
está sendo
agredida’

-BUENOSAIRES-Umdosprincipais líde-
res da oposição, o prefeito de Bue-
nos Aires, Mauricio Macri, espera
que o decreto que determina que a
Justiça portenhapode atuar emde-
fesa da liberdade de expressão na
capital do país se torne lei logo.

lComo e quando surgiu a ideia
do decreto?
Frente à perseguição crescente à

imprensa por parte do governo,
pensamos em fazer alguma coisa
para defender dois pilares da de-
mocracia, que são a liberdade de
expressão e a liberdade de impren-
sa. Há vários anos começamos a
notar uma intolerância com a im-
prensa independente e depois de
fazer uma análise profunda sobre o
assuntodecidimos aprovar este de-
creto, cuja base é a própria Consti-
tuição, que diz que a liberdade de
imprensa é responsabilidade de
cada distrito.

lPor que agora?
Terminamos nosso trabalho em

dezembro passado e decidimos es-
perar um pouco. Mas, nos últimos
meses aconteceram coisas muito
graves, como a proibição de publi-
car anúncios de empresas privadas
em jornais, a apresentação de um
projeto de lei para expropriar a em-
presa Papel Prensa e as ameaças de
intervençãodoGrupoClarín. A im-
prensa independente está clara-
mente em risco.

l Se o governo ordenar a inter-
venção do Clarín, a Justiça por-
tenha poderá fazer algo?
Esta lei defende direitos, como a

imprensa independente. Em cada
caso, oTribunal Superior deBuenos
Aires receberá um pedido de algu-
ma pessoa física ou jurídica e deci-
dirá se deve ou não conceder uma
liminar ou proteger esses direitos.

l Vereadores kirchneristas re-
correram à Justiça ...
Sim, e a decisão da Justiça foi

muito clara. Foram questionados
alguns pontos do decreto, mas não
a questão essencial, que é a defesa
da liberdade de expressão por par-
te da Justiça da cidade. O decreto
hoje é uma lei vigente e ficará as-
sim até que a Assembleia aprove a
lei definitiva, nos próximos dias.

lQual é a estratégia do governo
Kirchner em relação aos meios
de comunicação?
Este é um governo que não tem

umplano.Umgoverno que atua de
forma intempestiva. Uma eventual
intervenção mo Clarín seria como
querer cobrir o sol comumapenei-
ra. Aqui é necessário trabalhar de
verdade para combater a inflação,
a insegurança, recuperar os investi-
mentos. Nós vamos fazer tudo isso,
no pós-kirchnerismo.

l Existe liberdade de expressão
na Argentina?
Nossa liberdade de expressão es-

tá sendo seriamente agredida. Mas
ainda podemos nos expressar, ape-
sar dos medos e perseguições. Os
mais corajosos nos últimos anos
foram os jornalistas, muitomais do
que a média dos políticos, empre-
sários e acadêmicos. l

Corpoacorpo

-BUENOS AIRES- Em meados de
2009, depois de ter sofrido uma
amarga derrota nas eleições le-
gislativas de junho do mesmo
ano, o ex-presidente Néstor Kir-
chner (2003-2007) e sua suces-
sora, a presidente Cristina Kir-
chner, decidiram intervir nos
meios de comunicação, consi-
derados pela Casa Rosada os
principais responsáveis pelo re-
vés nas urnas. Assim nasceu a
Lei de Serviços Audiovisuais, a
chamadaLei deMeios, cujo real
objetivo, paramuitos jornalistas
e dirigentes da oposição, foi
destruir o Grupo Clarín, dono
de importantes rádios, canais
de TV e jornais que se atrevema
questionar a gestão kirchnerista
e, nasúltimas semanas, divulga-
ram gravíssimas denúncias de
corrupção envolvendo funcio-
nários e empresários vincula-
dos à família presidencial, que
estão sendo investigadas pela
Justiça.
Basta observar o atual mapa

de meios para desconfiar do
discurso inicial de pluralismo
dos Kirchner: cerca de 80% da
mídia estão alinhados com a
Casa Rosada. Desde a aprova-
ção da medida, o governo con-
centrou esforços na disputa ju-
dicial com o Clarín, ainda sem
desfecho; multiplicou os recur-
sos da publicidade oficial que financiam meios
aliados e ignorou demandas de rádios comunitá-
rias, que, de acordo coma lei, deveriam ter ficado
com33%do total de licenças demeios audiovisu-
ais (outros 33% seriam para o Estado e o mesmo
percentual para empresas privadas).
Para mostrar como as restrições à liberdade

de expressão e a intervenção do governo argen-
tino em vários setores afetam o país, O GLOBO
iniciou no domingo a série de reportagens inti-
tulada “Liberdade Amordaçada”. Os textos estão
sendo compartilhados commais dez jornais da
América Latina que, como O GLOBO, integram
o Grupo de Diarios América (GDA).

DENÚNCIA DO CLARÍN
O Clarín denunciou a suposta inconstituciona-
lidade da lei na Justiça e desde 2009 enfrenta
uma verdadeira guerra judicial. A decisão final,
ainda sem data prevista, deverá ficar nas mãos
da Corte Suprema de Justiça do país. Se o máxi-
mo tribunal respeitar a última resolução da Câ-
mara Civil e Comercial, o grupo perderá duas
emissoras de rádio, bem menos do que preten-
dia o Executivo.
Ciente desta possibilidade, o governo come-

çou a analisar uma eventual intervenção no
Clarín. A iniciativa seria implementada graças à
Lei de Mercado de Capitais, aprovada em 2012,
que permite a intervenção de empresas em ca-
sos de prejuízos para sócios minoritários (o Es-

tado controla 8% das ações do
grupo). Os planos do governo
foram revelados pelo secretá-
rio de Comércio Interior, Guil-
lermo Moreno, numa recente
assembleia de acionistas do
grupo. Paralelamente, nas últi-
mas semanas o Clarín recebeu
13 intimações da Comissão
Nacional de Valores (CNV),
que seria o organismo encarre-
gado de ordenar a intervenção

RÁDIOS COMUNITÁRIAS
Se há três anos Néstor e Cristi-
na Kirchner defendiam a ne-
cessidade de “dar espaço a
mais vozes”, hoje a realidade é
bemdiferente. Rádios comuni-
tárias que se entusiasmaram
com a lei de 2009 reclamam,
sem reposta, uma licença ofici-
al à Autoridade Federal de Ser-
viços Audiovisuais (AFCSA). É
o caso de La Caterva (97,3 FM
de Buenos Aires), do movi-
mento de esquerda A Dignida-
de. Nos últimos cinco meses, a
pequena emissora, da qual
participammoradores da fave-
la 21-24, do bairro portenho de
Barracas, sofre, ainda, uma in-
terferência originada por outra
rádio que opera sem licença na
mesma região.
— Nosso caso é um claro

exemplo de que a Lei de Meios
nunca foi aplicada. A democrati-
zação foi apenas um discurso—
afirmou Julián Bokser, um dos
dirigentes do movimento. A rá-

dio participoudeumcenso realizadopela AFCSA,
mas até hoje não foi concedida sequer uma nova
licença de rádio.
— Tudo é muito desorganizado, estamos pe-

dindo que a lei seja aplicada e ajude osmeios co-
munitários— insistiu Bokser.
As empresasprivadase independentesdapubli-

cidade oficial que conseguem resistir às pressões
oficiais sãocadavezmais raras. Jáos jornais, rádios
e TV que adotaram um discurso único de defesa
do projeto kirchnerista cresceram de forma ex-
pressiva. Nos últimos anos, empresários amigos
dos Kirchner, como Cristóbal López (também do-
node cassinos e companhias do setor energético),
compraramgrandes empresas de comunicação (o
canaldeTVC5NeaRádio10), quepassaramaen-
grossar a lista demeios K.
—Hoje temos uma concentração demeios em

mãosdeempresários amigosdogoverno, quede-
pendem dos recursos estatais — afirmou Carlos
Jornet, presidente da Associação de Entidades
Jornalísticas daArgentina (Adepa). Para ele, “lon-
ge de promover o pluralismo, o governo financia
meios aliados e busca asfixiar os críticos”.
Os números provam sua denúncia: entre ja-

neiro emarço passado, o governo distribuiu 167
milhões de pesos (US$ 32 milhões) em publici-
dade oficial. O jornal “Tempo Argentino” (de
baixa tiragem), do ultrakirchnerista grupo Vein-
titrés, obteve 23 milhões de pesos (US$ 4,3 mi-
lhões). O “Página 12”, outro aliado daCasaRosa-

da, ficou com 16 milhões de pesos (US$ 3 mi-
lhões). Já o “Clarín” (o mais lido do país) rece-
beu 77 mil pesos (US$ 14,6 mil) e o “La Nación”
(o segundomais importante), 52mil pesos (US$
10 mil).
— Segundo dados extra-oficiais, no ano pas-

sado o governo gastou quase 2 bilhões de pesos
(US$ 300 milhões) em financiamento de meios
de comunicação, e esse dinheiro é distribuído
de forma discriminatória, apesar de uma reso-
lução vigente da Corte Suprema — enfatizou
Jornet.
O clima entre os jornalistas argentinos é de

profunda preocupação. Na semana passada,
mais de 200 trabalhadores da imprensa assina-
ram um documento rechaçando “a intensifica-
ção dos ataques” e a possível intervenção no
Clarín.
— As liberdades estão ameaçadas em nosso

país, impera omedo, a autocensura e uma polí-
tica de terror—disseMarianoObarrio, setorista
do “La Nación” na Casa Rosada, sede oficial do
governo argentino. Para ele, neste momento, o
governo está “particularmente assustado pelas
informações sobre suspeitas de corrupção, en-
riquecimento ilícito e lavagem de dinheiro”.
—Cristina não quer democratizar e, sim, con-

trolar os meios de comunicação. l

Governo Kirchner tenta silenciar críticas de veículos e beneficia aliados, que já são 80% damídia
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Indignação. Carlos Jornet: “Hoje temos uma concentração de meios nas mãos de empresários amigos do governo, que dependem de recursos estatais”

Imprensa independente sob ataque na Argentina
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U
MAQUIAGEMDE ÍNDICES

-BUENOS AIRES-Ontem, representantes da oposição
argentina denunciaram a presidente Cristina
Kirchner e o secretário de Comério Interior,
Guillermo Moreno, na Justiça por suposta
associação ilícita e fraude contra a administração
pública pela "falsificação das estatísticas do Indec"
(o IBGE local). A acusação foi apresentada pelo
deputado e ex-presidente do Banco Central Alfonso
Prat Gay. A manipulação dos números do
organismo argentino foi o assunto tratado na última
segunda-feira, na série "Liberdade Amordaçada",
publicada pelo GLOBO. Para Prat Gay, "o Indec
mente em relação a todos os dados sobre a
atividade econômica argentina".

— A alteração das estatísticas levou nosso país a
pagar US$ 1 bilhão a mais do que deveria ter pago
(em bônus da dívidas cujo rendimento está atrelado
à inflação), gerando um prejuízo para o Estado —
declarou o deputado argentino. (Janaína
Figueiredo)

DEPUTADOS ACIONAM CRISTINA
KIRCHNER E SECRETÁRIO

BB LIBERDADE AMORDAÇADA

DOMINGO:
Na Argentina, atentados à imprensa
SEGUNDA-FEIRA:
Argentina: um país sem referência de preços
ONTEM:
Câmbio: pesadelo para os argentinos
AMANHÃ:
Governo quer ter o controle total do papel jornal

As liberdades estão
ameaçadas em
nosso país, impera
o medo, a
autocensura e uma
política de terror”
Mariano Obarrio
Jornalista do “La Nación”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 maio 2013, Economia, p. 27.




