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CIDADE DO MÉXICO, 5 OUT (ANSA) – Entre 2002 e 2011, o México
registrou o assassinato de pelo menos 10 jornalistas mulheres e cerca de 94
casos de violência contra as comunicadoras, sendo 85,4% deles
“diretamente relacionados ao exercício da profissão”, revelou um estudo da
organização não-governamental Comunicação e Informação da Mulher
(Cimac). 
   
Apresentado no Museu de Memória e Tolerância da Cidade do México, o
estudo destaca que “o número de jornalistas mexicanas vítimas de violência
aumentou significativamente nos últimos 10 anos no país, principalmente
entre 2009 e 2011″.
   
A análise por estados, entretanto, indica Oxaca como o mais perigoso para
essas profissionais, seguido por Distrito Federal, Chihuahua, Quintana Roo,
Jalisco e Veracruz.
   
De acordo com a presidente da Cimac, Lucia Lagunes, até 2005 as
repórteres não integravam as estatísticas de relatórios sobre liberdade de
expressão e violência. “Apenas os homens figuravam nas listas de
jornalistas assassinados, feridos e desaparecidos”, completou. 
   
Segundo a fundadora da rede Periodistas a Pie, Elia Baltazar, grande parte
da violência sofrida pelas comunicadoras seria decorrente de seu
“protagonismo na cobertura de temas como corrupção política, narcotráfico
e segurança em temas sociais e culturais, entre os quais a pobreza, infância
e saúde”.
   
Lagunes disse também que a situação de “invisibilidade” que enfrentam
“exclui as mulheres da proteção judicial, ao direito à devida investigação e à
reparação integral”. 
   
O relatório da Cimac foi elaborado a partir de entrevistas e da
documentação de casos, seguindo uma metodologia que incorpora a
perspectiva de gênero e analisa a violência psicológica, física, patrimonial,
econômica e sexual. (ANSA)

Compartilhe esta matéria:

4

Barack Obama reconhece “tropeços” após debate
ruim

Hamilton provoca Jenson Button no Twitter

Exército diz que cumpriu objetivo de levar segurança
às eleições no Rio de Janeiro

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do
leste asiático

Situação da economia global se deteriora, diz OCDE

Para a ONU, escalada de violência na fronteira da
Síria com a Turquia é extremamente perigosa

Receita libera consulta ao 5º lote de restituição do
IR 2012

IPC-S sobe 0,64% no início de outubro, diz FGV

Tênis: Bellucci e Tomic são derrotados na estreia do
Masters 1000 em Xangai

Olimpíadas de 2016 no Rio contarão com transporte
sustentável

CAPA POLÍTICA ESPORTES ECONOMIA METRÓPOLES NACIONAL INTERNACIONAL OPINIÃO CADERNOS

Fique Ligado / Segunda-feira, 8 de Outubro de 2012

http://correiodobrasil.com.br/
http://correiodobrasil.com.br/
http://www.ansa.it/
http://correiodobrasil.com.br/barack-obama-reconhece-tropecos-apos-debate-ruim/526576/
http://correiodobrasil.com.br/barack-obama-reconhece-tropecos-apos-debate-ruim/526576/
http://correiodobrasil.com.br/hamilton-provoca-jenson-button-no-twitter/526574/
http://correiodobrasil.com.br/exercito-diz-que-cumpriu-objetivo-de-levar-seguranca-as-eleicoes-no-rio-de-janeiro/526543/
http://correiodobrasil.com.br/exercito-diz-que-cumpriu-objetivo-de-levar-seguranca-as-eleicoes-no-rio-de-janeiro/526543/
http://correiodobrasil.com.br/banco-mundial-reduz-previsao-de-crescimento-do-leste-asiatico/526557/
http://correiodobrasil.com.br/banco-mundial-reduz-previsao-de-crescimento-do-leste-asiatico/526557/
http://correiodobrasil.com.br/situacao-da-economia-global-se-deteriora-diz-ocde/526542/
http://correiodobrasil.com.br/para-a-onu-escalada-de-violencia-na-fronteira-da-siria-com-a-turquia-e-extremamente-perigosa-2/526509/
http://correiodobrasil.com.br/para-a-onu-escalada-de-violencia-na-fronteira-da-siria-com-a-turquia-e-extremamente-perigosa-2/526509/
http://correiodobrasil.com.br/receita-libera-consulta-ao-5%c2%ba-lote-de-restituicao-do-ir-2012/526530/
http://correiodobrasil.com.br/receita-libera-consulta-ao-5%c2%ba-lote-de-restituicao-do-ir-2012/526530/
http://correiodobrasil.com.br/ipc-s-sobe-064-no-inicio-de-outubro-diz-fgv/526519/
http://correiodobrasil.com.br/tenis-bellucci-e-tomic-sao-derrotados-na-estreia-do-masters-1000-em-xangai/526511/
http://correiodobrasil.com.br/tenis-bellucci-e-tomic-sao-derrotados-na-estreia-do-masters-1000-em-xangai/526511/
http://correiodobrasil.com.br/olimpiadas-de-2016-no-rio-contarao-com-transporte-sustentavel/526495/
http://correiodobrasil.com.br/olimpiadas-de-2016-no-rio-contarao-com-transporte-sustentavel/526495/

https://assinante.correiodobrasil.com.br/?utm_source=cdb&utm_medium=banner&utm_campaign=cover
https://assinante.correiodobrasil.com.br/?utm_source=cdb&utm_medium=banner&utm_campaign=cover
https://assinante.correiodobrasil.com.br/?utm_source=cdb&utm_medium=banner&utm_campaign=cover
https://assinante.correiodobrasil.com.br/?utm_source=cdb&utm_medium=banner&utm_campaign=cover

http://correiodobrasil.com.br/?p=427629


http://correiodobrasil.com.br/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/politica/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/esportes/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/economia/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/metropoles/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/nacional/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/internacional/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/opiniao/
http://correiodobrasil.com.br/categoria/cadernos/
http://ads.ome202.com/www/delivery/ck.php?n=a98021bf&cb=

	correiodobrasil.com.br
	ESTUDO REVELA AUMENTO DE VIOLÊNCIA CONTRA JORNALISTAS MEXICANAS | Jornal Correio do Brasil#.UHLe203tFOM


	UyNTM1Ny8jLlVITGUyMDN0Rk9NAA==: 
	form1: 
	q: 
	input9: 




