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As jornalistas mexicanas Ana María Marcela Yarce e Rocío González foram assassinadas e
seus corpos, encontrados no subúrbio da Cidade do México, informou nesta quinta-feira a
revista Contralínea. Os "corpos foram encontrados em um parque de Iztapalapa", revela o site
da revista Contralínea, fundada por Yarce.

"Foram assassinadas brutalmente, mas até o momento não sabemos como", disse Yanet Alba,
assistente de Miguel Badillo, diretor da Contralínea, revista semanal especializada em jornalismo investigativo.
"Marcela Yarce Viveros, fundadora e repórter da Contralínea, era responsável pela área de Relações Públicas da
revista. Rocío González Trápaga, ex-repórter da Televisa e amiga desta casa editorial, atualmente era jornalista
freelancer".

Ao menos outros seis jornalistas foram assassinados no México desde o início do ano, segundo a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.

AFP - Todos os direitos de reprodução e representação reservados. Clique aqui para limitações e restrições ao uso.
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