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-QUITO- Num dia definido como “histórico” pelo go-
vernodoEquador, e “fúnebre” segundoaoposição,
foi aprovada ontemno país a Lei de Comunicação,
um projeto polêmico que cria organismos de con-
trole da imprensa e impõe sanções a jornalistas e
publicações. Respaldada pelo presidente reeleito
emfevereiroRafaelCorrea, queviveàs turras coma
imprensa equatoriana, a lei foi endossada pela As-
sembleia com 108 votos dos 135 legisladores pre-
sentes à sessão—entre os favoráveis, cem eramdo
partido governista Aliança País. Depois de quatro
anosdedebates e sete rodadasde votações, o clima
é de vitória no governo. Entre os jornalistas, porém,
a Lei de Comunicação gerou preocupação e ga-
nhou o nome informal de “lei damordaça”.
Umadasmedidasmais criticadas é a criaçãode

um Conselho de Regulação, formado por cinco
membros do poder público, que deverá controlar
o conteúdo dos meios de comunicação relacio-
nado à violência, ou considerado discriminató-
rio. O conselho poderá impor sanções que vão de
desculpas públicas a altas multas aos meios que
difundam esse material.
— É um totalitarismo informativo — lamen-

tou o diretor da Associação Equatoriana de Edi-
tores de Jornais, Diego Cornejo.—Oúnico pon-
to de vista imposto será o da Presidência.
O respaldo de Correa, que já se referiu aos jorna-

listas como“medíocres” e “mentirosos”—enosúl-
timos anos venceu processos contra o jornal “El
Universo” e dois jornalistas autores de um livro so-
bre negócios suspeitos de sua família — foi funda-
mental para a aprovação da medida. O projeto de

lei foi apresentado em 2009, mas acabou adiado
por protestos dosmeios de comunicação e da opo-
sição. Mas, com a nova maioria governista na As-
sembleia, ganhou sinal verde para sua aplicação. O
governo alega que a lei defende a liberdade de in-
formação, “mas commaior responsabilidade”.
— Enfim o país vai assistir a um antes e um de-

poisnagestãodosmeiosdecomunicação,napráti-
ca da liberdade de expressão, e não àqueles que a
garantem por ocupar ummicrofone para ultrajar a
dignidade—comemorouapresidentedoCongres-
so, a governista Gabriela Rivadeneira.
Para jornalistas e opositores, porém, a “maior

responsabilidade” defendida pelo governo ga-
nhou ares de censura. Um dos pontos mais deli-
cados da nova lei é a criação do conceito de “lin-
chamento midiático”, que proibirá a difusão de
informação que, segundo o governo, possa desa-
creditar qualquer pessoa ou empresa. Mas, para
os críticos, deixar essa avaliação nas mãos do go-
verno limitará a atividade jornalística, principal-
mente emapurações de denúncias de corrupção.
“Hoje assinamos a certidão de óbito da liberdade

de expressão. Vamos rumo à consolidação de um
regime fascista”, escreveu o opositor Andrés Páez,
citado pelo jornal equatoriano “El Comercio”.
Enquanto o Equador aprovava a lei polêmica, a

Associação Colombiana de Editores de Jornais e
Meios Informativos publicou ontem um editorial
em 53 jornais do país com críticas àmedida na na-
çãovizinha.O texto comparaaaprovaçãoaumgol-
pe final na liberdadede imprensa—éessa a sensa-
ção descrita por jornalistas equatorianos. l

Medida limita conteúdos e cria sanções ameios de comunicação

Assembleia. Políticos protestam com cartazes contra a aprovação da lei de controle da imprensa: apesar da oposição, medida passou com folga

Equador aprova polêmica
lei de controle à imprensa

Para o diretor de projetos da
ONG Fundamedios, objetivo
da medida é fechar cerco
totalitário sobre a mídia

Mauricio Alarcón

‘Estado tem caminho livre para perseguir’

-BUENOS AIRES- A principal função da lei
de comunicação aprovada pela As-
sembleia Nacional do Equador é am-
pliar o controle do Estado sobre mei-
os de comunicação privados, num
país onde existem327meios públicos
(muitos criados na era Correa). A opi-
nião é deMauricioAlarcón, diretor de
projetos da ONG Fundamedios, uma
das principais associações civis de
defesa da liberdade de expressão no
país, e alvo de ataques do presidente.

lOquemudará, naprática, para os
jornalistas equatorianos?
Eles terão de trabalhar num clima de

maior temor, num ambiente de forte
censura e, provavelmente, autocensu-
ra. Um dos pontos mais questionáveis
da lei é o que estabelece a proibição de
cometer o que eles chamaram de “lin-
chamento midiático”, que, pelo que re-

visei em outras legislações do continente,
é inédito. Na prática, qualquer pessoa po-
derá considerar-se linchada pelos meios
de comunicação se forem divulgadas in-
formações reiteradas sobre ela que consi-
derequeafetamseuprestígio. Epoderá fa-
zerumadenúnciaaoConselhodeRegula-
ção, que avaliará a acusação, e a Superin-
tendência da Informação determinará
umamulta.Masanormaé subjetiva e isso
criaráumclimademedoentreos jornalis-
tas que, por isso, deixarão de investigar.
Por isso, falamos em lei damordaça.

lComo funcionará a Superintendência
da Informação e quem a controlará?
A lei criou um código de ética para pes-

soas que trabalham no âmbito da comu-
nicação. Isso já é um absurdo, porque a
ética jornalística nunca foi estabelecida
peloEstado.Qualquer cidadãopoderáde-
nunciar jornalistas por suposta violação
dessaéticaestatal.Essadenúncia seráava-
liada pelo conselho e, posteriormente, a
superintendência decidirá o castigo. Os
comandos de ambos os organismos esta-
rão diretamente vinculados ao presidente
da República e ao partido governista.

lO que diz esse código de ética?
Ele indica, por exemplo, a obrigação de

respeitar a honra e reputaçãodas pessoas;
a intimidade pessoal e familiar; proíbe o
linchamentomidiático; evitar o tratamen-
tomórbido na hora de informar sobre cri-
mes. Mas, neste caso, quem diz até que
pontoémórbido?Sãonormas subjetivase
issodeixaocaminho livreparaqueoEsta-
do persigameios de comunicação.

lComo serão as punições?
ASuperintendência da Informação,

que será comandada por um executi-
vo escolhido entre três candidatos re-
comendados pelo presidente da Re-
pública, aplicará as multas, por indi-
cação do conselho. Por exemplo, se
um meio de comunicação descum-
prir o novo direito à retificação (uma
pessoa poderá exigir retificação em
caso de divulgação de informação
equivocada, algo que será determina-
do pelo conselho), a multa será de
10% da média do faturamento dos
três meses anteriores. Em outro caso,
qualquer cidadão poderá exigir a um
meio de comunicação uma cópia, em
papel, áudio ou vídeo, de uma infor-
mação sobre sua pessoa que tenha si-
do divulgada. Se o meio não entregá-
la, a multa será de entre US$ 320 e
US$ 1.280. Tem também a proibição
de publicar dados pessoais não auto-
rizados pela pessoa em questão, o
quepoderia ser atémesmoseunome,
informações em etapa de inquérito
judicial ou sobre crianças e adoles-
centes que violem seus direitos, com
umamulta de até US$ 6.400. Para um
meio grande, não é grave. Já os pe-
quenos poderiam desaparecer.

l Qual é o principal objetivo do
presidente Rafael Correa?
Fechar o cerco do totalitarismo so-

bre a mídia. O presidente já controla
as cadeias e o maior monopólio de
meiosde comunicaçãodopaís, só fal-
tava calar as vozes críticas. l
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Snowden fornece novos
dados sobre invasões
Jornal chinês pede
que líderes escutem
ex-técnico da CIA
antes de deportá-lo

-PEQUIM E WASHINGTON- A nova revela-
çãodeEdwardSnowden—autor
confessodo vazamentodedados
que revelou um programa secre-
to de vigilância do governo ame-
ricano—dequeosEUAtambém
comandaram ciberataques con-
tra Hong Kong e China complica
aindamais a situação legal doex-
técnico da CIA, que está namira
da Justiça americana. Ontem, o
Reino Unido emitiu um alerta
para as companhias aéreas pe-
dindo para impedir seu embar-
que. Por outro lado, a nova reve-
lação pode aumentar o interesse
do governo chinês em mantê-lo
emHong Kong, onde ele se refu-
giou desde a primeira denúncia
sobre a espionagem.
O jornal “South China Mor-

ning Post” afirma ter recebido de
Snowden documentos onde
aparecem os endereços IP dos
computadores que foram invadi-
dos pela Agência de Segurança
Nacional (NSA) e as datas em
queosataquesocorreram.Antes,
Snowden já revelara que os EUA
conduziram 61 mil invasões a
sistemas de todo omundodesde
2009, tendoaChinaeHongKong
como uns dos principais alvos.
—Não sei que informações es-

pecíficas eles estavam buscando,
mas só o fato de usarem ferra-
mentas técnicas para obter aces-

so não autorizado a computado-
res civis é uma violação da lei,
alémde ser eticamente duvidoso
—ressaltouSnowden, segundoo
“South ChinaMorning Post”.
Um dos alvos identificados pe-

lo ex-técnico da CIA seria a Uni-
versidade chinesa de Hong
Kong, o principal ponto local pa-
ra conexões de internet com o
resto do mundo. A universidade
nega ter detectado ciberataques.

‘INTERESSES DA CHINA’
Enquanto o paradeiro de Snow-
den em Hong Kong continua
desconhecido, o jornal chinês
“Global Times”, ligado ao Partido
Comunista, pediu ontem que os
líderes do país obtenham mais
informações sobre as denúncias
de Snowden antes de considerar
uma eventual deportação.
“Snowden tomou a iniciativa

de expor os ataques do governo
dos EUA a redes de computado-
res de Hong Kong e da China
continental. Isso é relevante para
os interesses nacionais daChina”,
afirmou o diário num editorial
publicadoemchinês e em inglês.
“O governo chinês deveria deixá-
lo falar e, se a informação for pú-
blica, usá-la comoprovaparane-
gociar com os EUA”, completou.
Apesar do apelo — ao qual o

governo chinês não reagiu— es-
pecialistas afirmam ser imprová-
vel que a China use o ex-técnico
da CIA contra os EUA, dado os
esforços para melhorar as rela-
ções bilaterais. Há poucos dias,
Barack Obama recebeu o presi-
dente chinês, Xi Jinping. l

KIN CHEUNG/AP

Vigilância. Política chinesa exibe livro de George Orwell e defende ex-técnico

Erdogan adia reforma de
parque até decisão judicial
Premier turco diz
que vai esperar

ordem do tribunal
sobre shopping

-ANCARA- Depois de duas semanas
de fortes manifestações contra o
governo, o premier da Turquia,
RecepTayyipErdogan, prometeu
aosmanifestantes ontem que vai
cumprir a ordem judicial quede-
termina a suspensão da demoli-
çãodoParqueGezienão levaráo
plano adiante até que os tribu-
nais tomem uma decisão defini-
tiva. A ideia de transformar num
shopping center um dos poucos
espaços verdes do centro de Is-
tambul foi o estopim dos protes-
tosque tomaramopaísequenos
últimosdias cresceramauma re-
jeição ao próprio governo turco.
Apesar disso, Erdogan voltou

a criticar asmanifestações e pe-
diu aos jovens que ocupam o
ParqueGezi que deixemo local.
— Já estiveram aqui muito

tempoe jápassaramsuamensa-
gem. Estamos avaliando. Agora,
por favor, vão para casa—pediu
Erdogan durante uma reunião
com o partido governista AKP.
Numnovo encontro comopo-

sitores, anteontem à noite, ele
recebeu atores e artistas, além
de dois integrantes da platafor-
ma Solidariedade Taksim, que
se opõe à urbanização do local.
Eles confirmaram que Erdogan
se comprometeu a cumprir a
decisão judicial. Mas não está
claro se encerrarão os protestos.
— Dissemos a ele que a dig-

nidade humana foi pisoteada
pelo uso excessivo da violência
policial — contou Tayfun Kah-
raman, que foi ao encontro.
Os protestos já deixaram qua-

tro mortos e cinco mil feridos.
Anteontem, mães de ativistas
formaram um cordão de isola-
mento simbólico para proteger
os manifestantes. Elas pediam o
fim do conflito enquanto forma-
vam uma barreira que os sepa-
rava das tropas de choque. l

LINCHAMENTO
Cria o conceito de ‘lin-
chamento midiático’ e
proíbe a difusão de
informação que possa
desprestigiar qualquer
pessoa ou empresa. Os
meios que descumpri-
rem a norma podem ter
de dar desculpas públi-
cas ou pagar multas.

VIGILÂNCIA
Institui o Conselho de
Regulação, que contro-
lará o conteúdo publica-
do pelos meios. É forma-
do por cinco integrantes
do poder público, e
nenhum da sociedade.

PUNIÇÃO
Cria a Superintendência
da Informação, organis-
mo que determinará as
sanções corresponden-
tes em cada caso, sejam
elas administrativas ou
financeiras.

U
Pontos-
chave

GALO PAGUAY/EL COMERCIO/GDA

| Opinião |

ENSAIO
A JUSTIÇA argentina, ao
condenar o ex-presidente
Carlos Menem, no processo
do contrabando de armas
para a Croácia e o Equador,
dá uma demonstração de
força. Trata-se da primeira
condenação de um ex-presi-

dente eleito pelo povo e
senador da base de Cristina
Kirchner.

PRECISA TER amesma pos-
tura no enfrentamento do
projeto kirchnerista de subju-
gar o Judiciário ao Executivo.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 jun. 2013, Mundo, p. 35.




