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Justiça argentina dá aval à Lei de
Mídia
Grupo Clarín, que pode perder concessões, afirma que vai recorrer da
decisão proferida pelo juiz Horacio Alfonso

Segundo a empresa, sentença "desconhece flagrantes direitos constitucionais de
liberdade de expressão"

SYLVIA COLOMBO
DE BUENOS AIRES

A Justiça argentina determinou ontem que a Lei de Mídia é constitucional.

Desta forma, cai a cautelar obtida pelo grupo Clarín para adiar a aplicação de dois
artigos antimonopólio, o 45 e o 161, que estavam suspensos desde a edição da lei,
ainda em 2009.

Agora, o conglomerado, assim como outros 21 grupos multimídia, terá de apresentar
planos de desinvestimento e abrir mão de licenças de rádio e televisão no prazo
máximo de um ano.

A decisão do juiz Horacio Alfonso foi divulgada no final da tarde por meio da agência
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de notícias oficial Télam. Trata-se de uma decisão de primeira instância, portanto cabe
recurso.

O grupo Clarín anunciou ontem mesmo que vai recorrer da decisão de Alfonso.

Há dissenso sobre os prazos para cumprir a lei. O governo diz que, se os planos de
desinvestimento não forem apresentados assim que os artigos entrarem em vigor, as
concessões já poderiam ir a leilão. Mas, para o Clarín, começaria então um prazo de
um ano -ou seja, não seria necessário abrir mão de nenhum dos meios agora.

"A lei dá espaço para as duas interpretações. Cabe à Justiça definir se o processo deve
começar imediatamente ou se o grupo tem ainda 365 dias", afirmou à Folha o
advogado especialista em mídia Alejandro Pereyra.

Entre os itens que o Clarín pode perder estão o canal de TV aberta El Trece e a
companhia de cabo Cablevisión.

"O Clarín tem várias alternativas, e a mais sensata seria vender as licenças excedentes
a sócios ou empresários amigos. O governo, porém, poderá julgar que essa solução
não é satisfatória", diz Pereyra.

COMUNICADO

Uma vez apresentado o plano de desinvestimento, a Afsca (órgão regulador da Lei de
Mídia) tem 180 dias para aceitar ou não.

Em comunicado divulgado na noite de ontem, o Clarín disse que a decisão
"desconhece flagrantes direitos constitucionais de liberdade de expressão, igualdade
diante da lei, legalidade, propriedade e livre competição".

Também declara considerar "chamativo, para não dizer materialmente impossível, que
uma causa de tanta complexidade tenha sido resolvida em poucas horas".

O governo e o Clarín estão em disputa há três anos. Desde então, o kirchnerismo
começou uma campanha contra o conglomerado.

Entre suas ações está a promulgação da Lei de Mídia, que estabelece um limite de 24
licenças de rádio e TV.

O grupo Clarín possui mais de 200 e atua nas áreas de TV a cabo, TV aberta, rádio,
internet e jornais.

Na época, o Clarín, para impedir a aplicação dos artigos polêmicos, obteve uma
liminar -que perderia validade no dia 7 de dezembro.

O governo, então, passou a chamar essa data de 7D e a divulgar que, se o Clarín não
apresentasse um plano de desinvestimento nessa ocasião, suas licenças excedentes
iriam a leilão.

No dia 6, o Clarín obteve a prorrogação da liminar até que a Justiça determinasse a
constitucionalidade ou não dos dois artigos.
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 TEXTO ANTERIOR PRÓXIMO TEXTO 

O episódio abriu uma disputa entre o governo e a Justiça. A presidente Cristina
Kirchner acusou o Judiciário de não atuar de forma democrática e de "não respeitar a
vontade popular".

Anteontem, propôs um plano para reformar o sistema, colocando a Justiça sob maior
controle do Executivo.
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comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br).
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Confira!

Encante-se! São
Paulo a Cusco a
partir de USD 349 -
R$ 701

Peugeot 207 Sedan
Completo a partir R$
35.890 saldo em 24
Sem Juros!

Diversão pra toda a
família, em destinos
incríveis. Confira!

Aproveite o verão
sem taxa de adesão.

RECEBA GRÁTIS!
Dicas de inglês no
seu e-mail todos os
dias!

Você tem 10% de
desconto nas
melhores Flores e
Presentes. Clique
aqui.

A partir de R$ 340.
Confira!

Sapatos da Vizzano a
partir de R$ 59,90

Plasmacar é diversão
garantida para
crianças de todas as
idades!

Celta 0Km 30x
R$294 e taxa ZERO.
Aproveite!

O mais belo resort
das montanhas!
Aproveite!

Aquecedor Solar p/
Banho e Piscina,
direto de fábrica*
orçamento gratuito

Voe de São Paulo a
Lima a partir de USD
279- R$ 560 e
encante-se!

Reserve 4 Diárias e
ganhe a quinta.All
Inclusive. 2 kids free

Viva sua liberdade
financeira! Aprenda
sobre o mercado de
ações.

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/83907-sequestradores-liberam-mae-de-ministra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/83911-cai-chefe-da-policia-federal.shtml
mailto:pesquisa@folhapress.com.br
http://www.gafisa.com.br/sale?utm_source=Folha&utm_medium=Home&utm_term=Gafisasale&utm_content=Folhashop&utm_campaign=REMSP
http://ad.doubleclick.net/clk;261638889;85812235;y?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/cusco/index.html?otid=799573&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_cusco
http://www.aquitaine.com.br/novos/207-PASSION/
http://www.nascimento.com.br/iberostar/
https://www.viafacil.com.br/zeroadesao/?utm_source=folha_shop&utm_medium=diaria&utm_content=shopping&utm_campaign=adesao_0&utm_term=dez_2012
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_shop_ccc_ep_ee01
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:tablet;creative:tablet-Slot_Especia&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/tablet.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://www.dafiti.com.br/vizzano/?dp=1294241857.sapato_fem_vizzano.1x1.Folha_Shopping_1&utm_source=1294241857&utm_medium=dp&utm_campaign=Folha_Shopping_1&utm_content=1x1.sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1&utm_term=sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1
http://www.superzets.com.br/ListaProdutos.asp?texto=plasmacar&IDCategoria=&utm_source=Folha.com&utm_medium=Folha_Shop&utm_content=Plasmacar&utm_campaign=Plasmacar_no_FolhaShop
http://vigorito.com.br/banner-principal/promocao-natal-magico-vigorito/
http://www.valesuico.com.br/
http://www.heliotek.com.br/?pagina=orcamento-e
http://ad.doubleclick.net/clk;261638926;85812253;q?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/lima/index.html?otid=799553&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_lima
http://www.recantodoteixeira.com.br/
http://www.cmaeducacional.com.br/CalendaacuteriodeCursos/tabid/182/language/en-US/Default.aspx?parceiro=cli_FOLHASHOP
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:netbooks;creative:netbooks-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/netbook.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
javascript:;
javascript:;
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121201.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121202.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121203.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121204.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121205.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121206.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121207.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121208.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121209.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121210.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121211.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121212.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121213.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121214.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20121216.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www1.folha.uol.com.br/expediente/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://email.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.com.br/empreendedorsocial/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://clubefolha.folha.com.br/
http://publifolha.folha.com.br/
http://bd.folha.uol.com.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://www.folhapress.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
http://www1.folha.uol.com.br/folhamemoria/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/trabalhe/vagas.html
http://www.publicidade.folha.com.br/
http://www.folha.com.br/121722/
http://paywall.folha.uol.com.br/folha/login?return_url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fmundo%2F83909-justica-argentina-da-aval-a-lei-de-midia.shtml&logintype=navfolha&urltype=login
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www.folha.com.br/112214/
http://www.folha.com.br/121073/
http://folhaleaks.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://www.folha.com.br/120457
http://transparencia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://folhainvest.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www1.folha.com.br/especial/2012/dnapaulistano/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://ruf.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/transito
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/pelobrasil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
http://www1.folha.uol.com.br/loterias/mega_sena.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/chuvas/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www.folha.com.br/120803
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2011/copa2014/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/rumoaorio/
http://www.folha.com.br/113561
http://www.folha.com.br/120243
http://turfe.folha.com.br/
http://www.folha.com.br/110531
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://guia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/omelhordesaopaulo
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://www.folha.com.br/112031
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www.folha.com.br/112039
http://www.folha.com.br/112034
http://www.folha.com.br/112033
http://www.folha.com.br/112102
http://f5.folha.uol.com.br/videos/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1117396-leia-o-folha-10-revista-semanal-para-tablets.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/nyt/
http://www1.folha.uol.com.br/financialtimes/
http://www1.folha.uol.com.br/guardian/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/radio/
http://classificados.folha.com.br/imoveis/
http://classificados.folha.com.br/veiculos/
http://classificados1.folha.com.br/empregos/
http://classificados.folha.com.br/negocios/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/pauteafolha/
http://www.gafisa.com.br/sale?utm_source=Folha&utm_medium=Home&utm_term=Gafisasale&utm_content=Folhashop&utm_campaign=REMSP
http://www.gafisa.com.br/sale?utm_source=Folha&utm_medium=Home&utm_term=Gafisasale&utm_content=Folhashop&utm_campaign=REMSP
http://www.gafisa.com.br/sale?utm_source=Folha&utm_medium=Home&utm_term=Gafisasale&utm_content=Folhashop&utm_campaign=REMSP
http://www.gafisa.com.br/sale?utm_source=Folha&utm_medium=Home&utm_term=Gafisasale&utm_content=Folhashop&utm_campaign=REMSP
http://ad.doubleclick.net/clk;261638889;85812235;y?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/cusco/index.html?otid=799573&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_cusco
http://ad.doubleclick.net/clk;261638889;85812235;y?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/cusco/index.html?otid=799573&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_cusco
http://ad.doubleclick.net/clk;261638889;85812235;y?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/cusco/index.html?otid=799573&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_cusco
http://ad.doubleclick.net/clk;261638889;85812235;y?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/cusco/index.html?otid=799573&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_cusco
http://ad.doubleclick.net/clk;261638889;85812235;y?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/cusco/index.html?otid=799573&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_cusco
http://www.aquitaine.com.br/novos/207-PASSION/
http://www.aquitaine.com.br/novos/207-PASSION/
http://www.aquitaine.com.br/novos/207-PASSION/
http://www.aquitaine.com.br/novos/207-PASSION/
http://www.aquitaine.com.br/novos/207-PASSION/
http://www.nascimento.com.br/iberostar/
http://www.nascimento.com.br/iberostar/
http://www.nascimento.com.br/iberostar/
http://www.nascimento.com.br/iberostar/
https://www.viafacil.com.br/zeroadesao/?utm_source=folha_shop&utm_medium=diaria&utm_content=shopping&utm_campaign=adesao_0&utm_term=dez_2012
https://www.viafacil.com.br/zeroadesao/?utm_source=folha_shop&utm_medium=diaria&utm_content=shopping&utm_campaign=adesao_0&utm_term=dez_2012
https://www.viafacil.com.br/zeroadesao/?utm_source=folha_shop&utm_medium=diaria&utm_content=shopping&utm_campaign=adesao_0&utm_term=dez_2012
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_shop_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_shop_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_shop_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_shop_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_shop_ccc_ep_ee01
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:tablet;creative:tablet-Slot_Especia&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/tablet.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:tablet;creative:tablet-Slot_Especia&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/tablet.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:tablet;creative:tablet-Slot_Especia&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/tablet.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://www.dafiti.com.br/vizzano/?dp=1294241857.sapato_fem_vizzano.1x1.Folha_Shopping_1&utm_source=1294241857&utm_medium=dp&utm_campaign=Folha_Shopping_1&utm_content=1x1.sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1&utm_term=sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1
http://www.dafiti.com.br/vizzano/?dp=1294241857.sapato_fem_vizzano.1x1.Folha_Shopping_1&utm_source=1294241857&utm_medium=dp&utm_campaign=Folha_Shopping_1&utm_content=1x1.sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1&utm_term=sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1
http://www.dafiti.com.br/vizzano/?dp=1294241857.sapato_fem_vizzano.1x1.Folha_Shopping_1&utm_source=1294241857&utm_medium=dp&utm_campaign=Folha_Shopping_1&utm_content=1x1.sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1&utm_term=sapato_fem_vizzano_Folha_Shopping_1
http://www.superzets.com.br/ListaProdutos.asp?texto=plasmacar&IDCategoria=&utm_source=Folha.com&utm_medium=Folha_Shop&utm_content=Plasmacar&utm_campaign=Plasmacar_no_FolhaShop
http://www.superzets.com.br/ListaProdutos.asp?texto=plasmacar&IDCategoria=&utm_source=Folha.com&utm_medium=Folha_Shop&utm_content=Plasmacar&utm_campaign=Plasmacar_no_FolhaShop
http://www.superzets.com.br/ListaProdutos.asp?texto=plasmacar&IDCategoria=&utm_source=Folha.com&utm_medium=Folha_Shop&utm_content=Plasmacar&utm_campaign=Plasmacar_no_FolhaShop
http://www.superzets.com.br/ListaProdutos.asp?texto=plasmacar&IDCategoria=&utm_source=Folha.com&utm_medium=Folha_Shop&utm_content=Plasmacar&utm_campaign=Plasmacar_no_FolhaShop
http://www.superzets.com.br/ListaProdutos.asp?texto=plasmacar&IDCategoria=&utm_source=Folha.com&utm_medium=Folha_Shop&utm_content=Plasmacar&utm_campaign=Plasmacar_no_FolhaShop
http://vigorito.com.br/banner-principal/promocao-natal-magico-vigorito/
http://vigorito.com.br/banner-principal/promocao-natal-magico-vigorito/
http://vigorito.com.br/banner-principal/promocao-natal-magico-vigorito/
http://vigorito.com.br/banner-principal/promocao-natal-magico-vigorito/
http://www.valesuico.com.br/
http://www.valesuico.com.br/
http://www.valesuico.com.br/
http://www.valesuico.com.br/
http://www.heliotek.com.br/?pagina=orcamento-e
http://www.heliotek.com.br/?pagina=orcamento-e
http://www.heliotek.com.br/?pagina=orcamento-e
http://www.heliotek.com.br/?pagina=orcamento-e
http://www.heliotek.com.br/?pagina=orcamento-e
http://ad.doubleclick.net/clk;261638926;85812253;q?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/lima/index.html?otid=799553&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_lima
http://ad.doubleclick.net/clk;261638926;85812253;q?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/lima/index.html?otid=799553&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_lima
http://ad.doubleclick.net/clk;261638926;85812253;q?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/lima/index.html?otid=799553&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_lima
http://ad.doubleclick.net/clk;261638926;85812253;q?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/lima/index.html?otid=799553&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_lima
http://ad.doubleclick.net/clk;261638926;85812253;q?http://www.lan.com/pt_br/sitio_personas/ofertas/descubra-os-encantos-do-peru/lima/index.html?otid=799553&s_cid=LAN_BR_PUBLICIDAD_20120523_PERU_Lattitud_Folha.com_Todo o site Home Page_Noticias_lima
http://www.recantodoteixeira.com.br/
http://www.recantodoteixeira.com.br/
http://www.recantodoteixeira.com.br/
http://www.recantodoteixeira.com.br/
http://www.cmaeducacional.com.br/CalendaacuteriodeCursos/tabid/182/language/en-US/Default.aspx?parceiro=cli_FOLHASHOP
http://www.cmaeducacional.com.br/CalendaacuteriodeCursos/tabid/182/language/en-US/Default.aspx?parceiro=cli_FOLHASHOP
http://www.cmaeducacional.com.br/CalendaacuteriodeCursos/tabid/182/language/en-US/Default.aspx?parceiro=cli_FOLHASHOP
http://www.cmaeducacional.com.br/CalendaacuteriodeCursos/tabid/182/language/en-US/Default.aspx?parceiro=cli_FOLHASHOP
http://www.cmaeducacional.com.br/CalendaacuteriodeCursos/tabid/182/language/en-US/Default.aspx?parceiro=cli_FOLHASHOP

	www1.folha.uol.com.br
	Folha de S.Paulo - Mundo - Justiça argentina dá aval à Lei de Mídia - 15/12/2012


	1hLWxlaS1kZS1taWRpYS5zaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	site: [online]
	submit: 


	1hLWxlaS1kZS1taWRpYS5zaHRtbAA=: 
	form5: 
	q: 
	input5: 


	1hLWxlaS1kZS1taWRpYS5zaHRtbAA=: 
	form3: 
	q: 
	submit: 




