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05.09.11 - México

Pedem que em crime de jornalistas não seja
descartada possibilidade de censura

Adital

O assassinato das jornalistas Ana María Marcela Yarce Viveros e Rocío González Trápaga será
investigado como um caso de feminicídio. Foi o que informou a Procuradoria Geral de Justiça do
Distrito Federal (PGJDF), México.

A respeito, o advogado da revista Contralínea, David Peña, que também tem litigado casos de
feminicídio, disse a essa instância que a investigação do caso, que será analisado como homicídio
doloso por razões de gênero, começou na sexta-feira (2).

Afirmou que até o momento não se pode fazer um vínculo direto com as ameaças que Contralínea
recebeu por exercer um jornalismo de investigação, no entanto, disse que pedirão que não se
descarte os atos de perseguição que a revista recebeu.

Ana María Marcela Yarce Viveros trabalhava como gerente de Relações Públicas de Contralínea e
Rocío González Trápaga era jornalista independente.

Segundo dados da PGJDF, ambos os corpos apresentavam sinais de violência, por isso a Promotoria
Central de Investigação para atenção ao Delito de Homicídio o investigará por meio da Promotoria
especial de Delitos Dolosos contra Mulheres.

De acordo com o Código Penal da Cidade do México, o feminicídio se caracteriza quando a vítima
apresenta sinais de violência sexual, lesões infamantes, degradantes ou mutilações, prévias ou
posteriores à privação da vida.

O artigo 148 Bis do Código Penal precisa que será feminicídio se existirem ameaças, assédio, violência
ou lesões do criminoso; e se o corpo foi exposto, depositado ou jogado em local público.

Liberdade de expressão

Organizações civis e organismos internacionais se pronunciaram pedindo que não se descarte os atos
contra a liberdade de expressão, pois desde 2008 Contralínea enfrenta processos jurídicos e a revista
teve negada publicidade oficial.

Na última sexta-feira (2), a Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) informou que iniciaria
uma queixa de ofício pelo assassinato das jornalistas e detalhou que uma vez integrado o expediente
de queixa, se emitiria a determinação correspondente.

A CNDH disse que as agressões, ameaças, intimidações e perseguições sofridas por comunicadores
(as), inibem e limitam a liberdade de expressão e afirmou que, com a morte das jornalistas, somam
oitos os jornalistas assassinados apenas neste ano e 74 de 2000 para cá.

Por sua vez, Anistia Internacional emitiu um pronunciamento público para condenar o duplo
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assassinato e chamou as autoridades responsáveis a considerar que suas atividades profissionais
tiveram um papel na motivação de seu assassinato.

Também assinalou a importância de que a investigação estabeleça se o gênero das jornalistas foi um
fator na motivação do crime. "A possibilidade de que estas mulheres jornalistas tenham sido
sequestradas e brutalmente assassinadas por razão de seu gênero é alarmante”, expressou.

A noticia é de Cimac
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