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IFJ lança campanha contra impunidade de crimes contra a imprensa
n A Federação Internacional de
Jornalistas (IFJ, em inglês) lançou
em 10/12, Dia Internacional os
Direitos Humanos, sua campanha anual contra a impunidade
a crimes contra profissionais de
imprensa.
u A entidade lançou também o
Livro Branco sobre Jornalismo
Global, que mostra que quase
2.700 jornalistas foram mortos
desde 1990, destacando também a impunidade aos crimes.
Em 2020, 42 profissionais foram

assassinados. O Iraque é o país
com maior número de mortes,
com 339 assassinatos, seguido
por México, com 175, e Filipinas,
com 159.
u Em seu site, a IFJ declarou
que “a impunidade acontece
quando os estados não buscam
reparação por crimes contra os
trabalhadores da mídia, incluindo
assédio físico e online, ameaças,
ataques, prisão arbitrária e assassinato. (...) Esses movimentos encorajadores contra a impunidade

são uma evidência de que os
governos podem reduzir os níveis
de impunidade em seus países
se tiverem a vontade política ne-

cessária para fazê-lo. No entanto,
os casos positivos permanecem
raros e ainda há muito trabalho
a ser feito”.

E mais...

mininas. As vencedoras também
serão convidadas a licenciar o seu
conteúdo premiado através de
Getty e iStock.com a uma taxa de
100% de royalties para o conteúdo criado no projeto proposto.
Além da remuneração financeira,
as beneficiárias também receberão apoio e orientação de mentoria. Inscreva-se aqui.

n A jornalista brasileira Miriam De
Paoli e a argentina Milagros Kirpach fundaram o site No Pausa,
que aborda temas relacionados
à menopausa para conscientizar
as mulheres, quebrar tabus e
fortalecer o gênero feminino. A
ideia do projeto é suprir a falta
de informações sobre o assunto.
O nome do site mostra que a

menopausa não precisa ser uma
interrupção. Graças a parcerias
com marcas e ONGs, o projeto
realiza workshops e pretende
fazer uma grande pesquisa sobre
climatério, período que inclui a
pré-menopausa, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa.

Livros

n A Getty Images lançou o subsídio #ShowUs, que concederá
duas bolsas no valor de 5 mil
dólares cada para mulheres, fotógrafas comerciais femininas e não
binárias e videógrafas de todo o
mundo cujo trabalho representa
a mulher de forma autêntica,
baseado no tema Relações Fe-

Livro-reportagem discute o controle sobre a Polícia Federal
n Polícia Federal – Como a PF
se transformou numa das instituições mais respeitadas do País
e as disputas por seu controle, de
Anderson Sanchez, é o lançamento desta semana da editora
Máquina de Livros.
u A obra traz os bastidores das
grandes investigações, a partir
do caso PC Farias, nos anos
1990, que resultou na renúncia
do então presidente Fernando
Collor, até os dias de hoje, com a
Operação Lava Jato. Mas detalha
também os tropeços da PF e seu
passado associado à ditadura.
Tudo com riqueza de detalhes e
narrado de maneira direta, levando o leitor ao epicentro dos fatos.

Além de nomes determinantes
na reestruturação da instituição,
e que comandaram ou dirigiram
setores estratégicos da Federal,
o autor entrevistou dezenas de
agentes, escrivães, peritos e até
ministros.
u Polícia Federal mostra que o
Estado pode ser bom gestor e a
população, contar com uma polícia independente, que investiga e
prende também quem está dentro de sua estrutura. Uma instituição que passou a ter em sua mira
ex-presidentes, governadores,
grandes empresários, magnatas
do mercado financeiro, mafiosos
e traficantes internacionais. Mas,
que ainda assim, não está imune

a interferências e pressões que
podem pôr seu futuro em risco.
Justamente por essa razão, é
uma leitura essencial para se
entender por que o controle
da Federal tornou-se chave no
centro do poder, capaz de abater
políticos de prestígio.
u Sanchez, o autor, é jornalista
e policial penal, com especialização em gestão penitenciária
e MBA em segurança pública.
Dirigiu o Centro de Estudos e
Pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária e trabalha
na Associação dos Servidores
da Fundação para a Infância e
Adolescência. É autor do livro O
carcereiro do Cabral.

