Trecho de reportagem: Censura estatal e morte de jornalistas ameaçam a
liberdade na América Latina
Segundo a Sociedade Interamericana de Imprensa, 14 jornalistas foram mortos
nos últimos cinco anos.
[...] A liberdade de imprensa na América Latina viveu seu “pior semestre” dos
últimos cinco anos, com o assassinato de 14 jornalistas e a aprovação de uma
série de medidas estatais de censura aos meios de comunicação, afirmou a
Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP).
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GLOSSÁRIO:
Sociedade Interamericana de Imprensa: A Sociedade Interamericana de
Imprensa é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a defender a
liberdade de expressão e de imprensa em todas as Américas.
Trecho de reportagem “Ranking RSF 2019: autoritarismo e desinformação
acentuam deterioração da liberdade de imprensa na América Latina”.
A nova edição do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa revela uma
preocupante piora da situação da liberdade de imprensa na América Latina. As
condições de trabalho para a imprensa deterioraram-se na maioria dos países
da região, onde os jornalistas ainda são frequentemente confrontados com
violência, pressões políticas e econômicas e a censura de Estado.
Fonte: Ranking RSF 2019: autoritarismo e desinformação acentuam deterioração da liberdade de imprensa
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GLOSSÁRIO
Repórteres sem fronteira (RSF): É uma organização independente, que surgiu
em 1985 em Montpellier (França) por quatro jornalistas, ae tornou-se uma
organização líder mundial na defesa e promoção da liberdade de informação. A
RSF publica anualmente um relatório sobre o estado da liberdade de imprensa
no mundo. Este documento, bastante mediatizado a cada aparição, baseia-se

em diversos critérios para avaliar a liberdade de imprensa real em cada país,
considerando desde ataques a jornalistas até a existência de leis que possam
dificultar ou limitar esta liberdade.

