
"Cartéis mexicanos querem controlar fluxo de informação", diz coordenador do CPJ  
 
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo desta terça (21), o coordenador do programa das 
Américas do Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ), Carlos Lauría, declarou que os cartéis 
mexicanos querem, além de aumentar sua influência territorial e no comércio de drogas, 
buscam controlar o fluxo de informação no país.  
 
Lauría afirmou que a autocensura imposta por alguns jornalistas do México se tornou uma 
prática comum em muitos veículos de imprensa do país, e passou a ser vista como a única 
garantia de segurança para os profissionais de mídia. 
 
Sobre o editorial publicado pelo jornal El Diario no último domingo (19), em que os editores 
pediam orientações aos traficantes sobre como deveriam publicar as notícias, Lauría disse que 
o texto tem um caráter provocativo, mas que "lamentavelmente reflete a realidade". Para o 
coordenador, o governo mexicano "se vê incapaz de responder à violência e proteger o direito 
humano básico de liberdade de expressão". 
 
Segundo o coordenador do CPJ, o México vive um clima de violência quase anárquico, fazendo 
com que a prática do jornalismo no país se torne "praticamente impossível" em determinadas 
regiões. "Os jornalistas arriscam a vida. É um ofício de altíssimo risco. Muitos foram para o 
exílio, abandonaram a profissão, mudaram para outras regiões do país, isso além dos que 
estão desaparecidos", disse Lauría. 
 
O representante da entidade de defesa dos jornalistas afirmou, ainda, que a violência é um 
duro golpe "para a liberdade de expressão e para a democracia" e que os crimes contra 
profissionais de imprensa continuam impunes. "Pelo menos 85% dos casos (de assassinato de 
jornalistas no mundo) estão impunes. No México, porém, o número chega a 90%. Isso se deve 
à corrupção das autoridades dos Estados, à cumplicidade e a negligência das autoridades com 
o crime organizado e a falta de recursos", explicou.  
 
Lauría informou ao Estadão que o CPJ estaria pedindo ao governo mexicano a adoção de uma 
lei federal que permita às autoridades investigarem assassinatos de jornalistas, sem ter que, 
obrigatoriamente, terem evidências da ligação do crime com o tráfico. Atualmente, a Polícia 
Federal mexicana só começa a investigar casos de mortes quando são atribuídos ao crime 
organizado ou quando forem praticados com armas do Exército. 
 
Um estudo revelou que o México foi considerado o país mais perigoso para o exercício do 
jornalismo na América Latina. Em junho deste ano, o CPJ enviou um comunicado ao presidente 
mexicano, Felipe Calderón, manifestando sua preocupação com os ataques e abusos cometidos 
contra a imprensa. 
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