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Brasil cai em ranking da liberdade de
imprensa feito por ONG dos EUA
DE SÃO PAULO - O Brasil perdeu dois pontos no ranking da liberdade de imprensa
produzido pela ONG dos EUA Freedom House, divulgado anteontem.

Em um sistema que vai de 0 a 100 pontos, o país aparece com 46--quanto mais baixa a
pontuação, mais livre é considerada a imprensa. Essa é a pior colocação do Brasil
desde que o ranking começou a ser produzido, em 2002.

A imprensa brasileira é classificada como parcialmente livre pela entidade. Com isso,
o Brasil está na 91ª posição em uma lista de 196 países.

A ONG diz que a queda se deve à alta no número de jornalistas mortos e à influência
política e empresarial no conteúdo produzido pela mídia.

Segundo a Freedom House, o país sofre ainda com ações judiciais contra blogueiros e
sites e com projetos de lei para restringir a liberdade de expressão.
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