
COVID-19:
UM PRETEXTO PARA IMPEDIR
O TRABALHO DA IMPRENSA



Desde a chegada da pandemia à América Latina, em Feverei-
ro de 2020, oito das organizações que fazem parte do Voces 
do Sul têm acompanhado os ataques contra jornalistas e 
meios de comunicação social nos seus países. Em geral, os 
ataques não cessaram e, no que diz respeito ao coronavírus, 
foram impostas restrições à prática jornalística, impedimentos 
ao acesso à informação, detenções arbitrárias e aprovação de 
leis restritivas.
 
Os casos de violação à liberdade de imprensa foram recolhi-
dos entre 1 de março e 21 de abril de 2020 e respondem a 12 
indicadores que se baseiam nos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da ONU, também conhecidos como 
Objetivos Globais.

Voces del Sur é uma plataforma regional composta por: Fórum 
de Jornalismo (FOPEA) na Argentina,  Associação Nacional 
de Imprensa (ANP) na Bolívia, Fundamedios no Equador, 
Comité para a Livre Expressão (C-Libre) em Honduras,  Insti-
tuto de Imprensa e Sociedade (Ipys) no Peru e Venezuela, o 
Centro de Arquivos e Acesso à Informação (Cainfo) no 
Uruguai, Fundação Violeta Barrios de Chamorro na Nicará-
gua, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) 
no Brasil e a Fundação Demos na Guatemala.

Introdução



De acordo com o relatório da Abraji, o Presidente Jair Bolso-
naro foi o principal responsável por gerar um discurso estig-
matizante perante os meios de comunicação social, desacre-
ditando-os publicamente
.
Além disso, interrogou-os sobre a sua cobertura informativa e 
não quis dar-lhes declarações, assegurando que não podia 
"perder tempo" com a imprensa.
 
Em certa ocasião, Bolsonaro descreveu como não patriótica 
uma pergunta feita pela jornalista Júlia Chaib sobre o resulta-
do de uma pesquisa Datafolha que indicava que Bolsonaro é 
a figura política menos qualificada entre os governantes esta-
tais na luta contra o coronavírus.

Entre 1 de março e 21 de abril, foram reportados 13 episódios 
de agressões e ataques contra comunicadores por pessoas e 
grupos desconhecidos apoiadores de Bolsonaro em 10 cida-
des do país. Foram também relatadas ataques à imprensa na 
internet. 

BRASIL



A situação dos jornais no país do Altiplano é crítica desde a 
chegada da pandemia. A Associação Nacional de Imprensa 
(ANP) alertou para um colapso financeiro dos meios de comu-
nicação impresso. Em 6 de abril, o presidente da ANP, Marco 
Dipp, enviou uma carta à Presidente Jeanine Áñez, na qual 
noticiou que as vendas e a publicidade nos jornais bolivianos 
geram 95% dos rendimentos e "sem os recursos gerados pela 
circulação de material impresso, cria-se uma situação de 
falência iminente para as empresas jornalísticas". Por conse-
guinte, solicitou uma reunião urgente para salvaguardar a 
sobrevivência da meios de comunicação social.
 
Em 24 de Abril, 18 dias mais tarde, o Ministro da Presidência, 
Yerko Núñez, respondeu à carta que o convidava a realizar 
uma reunião sobre o assunto. No documento, o funcionário 
mencionou também que existe atualmente um Plano de Emer-
gência de Apoio ao Emprego e Estabilidade Laboral que 
permite a todos os empregadores acederem a um crédito para 
o pagamento dos seus salários em condições concessionais.

BOLIVIA



A Fundamedios tem acompanhado a situação da imprensa no 
Equador, um dos países mais afetados pela COVID-19. Foram 
relatados casos de impedimento de cobertura, limitações ao 
trabalho jornalístico e acesso à informação pública.
 
Em abril, várias organizações, jornalistas e grupos de comuni-
cação social publicaram uma carta às autoridades solicitando 
uma maior abertura no acesso à informação e mudanças nas 
modalidades das coletivas de imprensa oficiais para permitir a 
realização de novas perguntas subsequentes à resposta.

Pediram também mais proteção e garantias para o trabalho 
dos jornalistas que estão cobrindo a pandemia na linha da 
frente. De 25 de Março a 21 de Abril, 13 trabalhadores da 
imprensa foram denunciados como mortos.  

ECUADOR



Segundo vários jornalistas guatemaltecos, o Presidente Alejandro 
Giammattei tem demonstrado repetidamente uma atitude hostil para 
com a imprensa, com uma série de desqualificações.

O Instituto Demos assegura que o mais preocupante é que não há 
informação relacionada com a pandemia, uma vez que as coletivas 
de imprensa foram suspensas e apenas é anunciado o número de 
casos ativos e/ou mortes.
  
Em 14 de março, a Lei da Ordem Pública foi admitida, afirmando 
que, enquanto durar e estado de emergência, "as agências de publi-
cidade são obrigadas a editar as publicações que possam causar 
confusão ou pânico ou agravar a situação, bem como os comen-
tários tendenciosos em relação às circunstâncias atuais". Se for esse 
o caso, o autor será avisado pela respectiva autoridade e em caso de 
reincidência, a censura pode ser imposta ao organismo em causa".

Por outro lado, o Executivo guatemalteco criou uma campanha de 
difamação contra jornalistas; inclusive o Presidente Alejandro Giam-
mattei pulverizou jornalistas com bactericida numa cobertura. Nessa 
ocasião, garantiu que era um líquido "anti-jornalista" e que, se 
pudesse, implementaria um toque de recolher para todos os meios 
de comunicação social.

GUATEMALA



A organização C-Libre registou um total de 19 alertas por 
violação do direito de informar que estão relacionados com a 
COVID-19. Estes incluem ataques físicos e verbais, discursos 
estigmatizantes e detenções, entre outros casos. Além disso, 
há dois casos relatados de jornalistas infectados com o coro-
navírus.

A situação para a imprensa hondurenha é muito complexa, 
uma vez que, no contexto da pandemia, houve notícias de 
demissões, suspensões e dedução de salários, uma realidade 
que se alastra na região da América Latina.

Um fato que impediu o direito dos cidadãos a serem informa-
dos foi a suspensão dos trabalhos do Instituto de Acesso à 
Informação Pública (IAIP), de acordo com o Decreto Executivo 
PCM-021-2020.

HONDURAS



A Fundação Violeta Barrios de Chamorro assinalou quatro 
atos de intimidação contra os meios de comunicação social e 
jornalistas relacionados à pandemia. A organização disse que 
o governo de Daniel Ortega mantém uma cultura de sigilo e 
não reconhece a verdadeira magnitude da pandemia, uma vez 
que a informação que fornecem ao público é limitada e pouco 
confiável.

Os relatórios do Ministério da Saúde sobre o progresso ou o 
resultado dos casos positivos são uma constante, enquanto 
nas coletivas de imprensa só são convidados os meios de 
comunicação oficial. Isto faz com que as campanhas de 
difamação e as desqualificações nas redes sociais para com a 
imprensa independente sejam constantes em relação aos 
meios de comunicação e aos fanáticos do governo. 

NICARAGUA



Este país sul-americano também reportou dificuldades no 
trabalho da imprensa. A falta de acesso à informação motivou 
em 23 de abril a solicitação ao governo e à presidência do 
Conselho de Ministros da participação da imprensa nas 
conferências virtuais para que tenham a possibilidade de fazer 
perguntas em tempo real sobre as ações do governo frente ao 
coronavírus. De igual modo, foi pedido que entreguem dados 
diários sobre contágio, mortes e pacientes recuperados da 
Covid-19.

Duas detenções arbitrárias foram comunicadas pela Ipys 
Peru. Além disso, foi aprovada a Lei 31012, que isenta a 
polícia e as forças armadas da responsabilidade criminal em 
caso de lesões ou morte.

PERÚ



De 1 de março a 21 de abril, a Ipys Venezuela noticiou mais de 
vinte ataques e agressões contra jornalistas e meios de comu-
nicação social. As detenções arbitrárias têm sido recorrentes 
desde a chegada da pandemia e a organização comunicou 14 
detenções que afetaram 20 trabalhadores da imprensa.

As restrições à liberdade dos trabalhadores da imprensa se 
tornaram o principal padrão de violação contra os direitos de 
informação de meios de comunicação e jornalistas desde que 
foram anunciados os primeiros contágios no país. 

Um dos casos mais emblemáticos foi a detenção de Darvison 
Rojas em 21 de março por funcionários das Forças de Acção 
Especial das FAES. Os fardados apresentaram a justificativa 
de que receberam uma chamada que acusava uma pessoa 
com possível contágio de Covid-19. No entanto, uma fonte 
próxima do repórter indicou que os agentes o repreenderam 
por publicar informações falsas e tendenciosas sobre a emer-
gência sanitária. Foi libertado em 2 de abril.

VENEZUELA



Dados regionais
TOTAL CASOS: 87

Agressões e ataques

Discurso estigmatizante

Restrições na internet

Detenções arbitrárias

Marco jurídico contrário
às normas

Falta de acesso à
informação pública

Jornalistas contagiados

Trabalhadores da imprensa 
mortos por Covid-19
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*Os contágio e mortes de trabalhadores da imprensa pela COVID-19 não são dados monitorados nas organizações 
de Voces del Sur mas, devido à situação, estes casos foram levados em conta  em alguns países para exemplificar 
o impacto da pandemia na imprensa.

Fonte: Abraji, Fundamedios, C-Libre, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, IPYS Venezuela e Peru. 


