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Eritreia 180/180* 

Isaias AFWERKI
Nascido em 02/02/1946

 >  Presidente da República da Eritreia  
desde 19 de maio de 1993

 > Predador desde 18 de setembro de 2001, data a partir da qual eliminou 

brutalmente seus rivais políticos, fechou todos os meios de comunicação 

privados e prendeu os jornalistas da imprensa independente.

 MODO DE PREDAÇÃO:  totalitarismo paranoico

Qualquer sugestão de contestação é considerada um atentado à “segurança 

nacional” do país. A imprensa privada não existe mais; restam apenas os 

meios de comunicação estatais, dotados de uma linha editorial stalinista. Os 

jornalistas são vistos como inimigos. Alguns morreram na prisão, outros estão 

detidos há 20 anos em condições abomináveis, sem acesso a suas famílias 

ou a um advogado. Segundo informações coletadas pela RSF nas últimas 

duas décadas, jornalistas podem ter sido presos em contêineres, expostos 

diretamente a um calor insuportável, torturados, privados de assistência 

médica e de água. Na prisão de Eiraeiro, onde estariam os jornalistas ainda 

encarcerados, uma mensagem assustadora pode ser lida em uma sala de 

interrogatório: “Se você não gosta da mensagem, mate o mensageiro”.  
Questionado em 2009 sobre a possível realização de um julgamento ou 

libertação do jornalista sueco-eritreu Dawit Isaak, detido desde 2001 na 

Eritreia, o presidente Afwerki declarou: “Sabemos como tratá-lo e o que fazer 
com outros como ele, e temos nossa própria maneira de lidar com isso”.      

 ALVOS PREFERIDOS:  todas as vozes independentes

Todos aqueles que não estão alinhados com a narrativa oficial ou que 

tentam testemunhar a realidade de seu país são sistematicamente caçados 

e silenciados. Não existem mais jornalistas e meios de comunicação 

independentes. Aqueles que escaparam da repressão tiveram que mudar 

de profissão ou de país. Ao todo, várias dezenas de jornalistas morreram na 

prisão, cometeram suicídio, desapareceram ou foram para o exílio.

 DISCURSO OFICIAL:  negação total

“Nunca houve jornalistas presos. Não há nenhum. Você está mal informado” 
(Entrevista na Al Jazeera, maio de 2008.)

“Esta é outra mentira [sobre o alistamento obrigatório], mais uma mentira, e 
isso mina a sua credibilidade como meio de comunicação, chegando com 
um monte de mentiras, apresentando-as como fatos concretos e dando a 
impressão de que correspondem ao mundo real”
(Entrevista na Al Jazeera, fevereiro de 2008).

Azerbaijão 167/180* 

Ilham Aliyev
Nascido em 24 de dezembro de 1961

 >  Presidente da República do Azerbaijão 
desde 2003

 > Predador desde que chegou ao poder/ intensificação a partir de 2014

 MODO DE PREDAÇÃO:  justiça subserviente ao regime de Baku

No Azerbaijão, a Justiça subserviente ao regime condena jornalistas por 

pretextos absurdos e falaciosos e, por vezes, por motivos muito graves. Os 

serviços de segurança, por sua vez, não têm pressa em investigar agressões a 

jornalistas. Pelo contrário, os agressores de jornalistas são protegidos mesmo 

quando cometem crimes terríveis. Sob o regime de Aliyev, sites de notícias 

podem ser legalmente bloqueados se apresentarem algum “perigo para o 
Estado ou para a sociedade”. Por fim, a censura não parou de endurecer 

durante o conflito armado entre a Armênia e o Azerbaijão em Nagorno-

Karabakh, e Baku recusa regularmente credenciar jornalistas estrangeiros.

 ALVOS PREFERIDOS:  vozes críticas, principais alvos do regime

Ilham Aliyev visa principalmente à mídia independente e jornalistas críticos 

do regime.  Jornalistas investigativos são severamente reprimidos por suas 

reportagens sobre corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Em fevereiro 

de 2021, Zaour Gambarov (Anews.az), jornalista crítico cujos artigos 

abordam problemas socioeconômicos na região de Gadabay, foi agredido 

fisicamente. Mesmo tendo sido vítima do ataque, foi sentenciado a três anos 

e meio de prisão por “perturbações à ordem pública”, obtendo mais tarde o 

perdão presidencial. Ilham Aliyev exporta sua ferocidade contra a liberdade 

de imprensa para além das fronteiras e não hesita em atacar parentes de 

jornalistas. Afgan Moukhtarli, jornalista que investiga corrupção e nepotismo 

no país, foi forçado ao exílio na Geórgia, onde foi sequestrado e entregue aos 

serviços de segurança do Azerbaijão em 2017. No mesmo ano, o cunhado do 

jornalista Turkel Azerturk (Turan TV), considerado um dissidente e exilado 

na Holanda, foi preso por “tráfico de drogas” em Baku. O governo também 

pratica chantagem usando gravações de conotação sexual. Em 2012, a 

jornalista independente Khadija Ismailova teve vídeos íntimos, feitos sem seu 

conhecimento, amplamente divulgados na Internet. Ela estava investigando 

um esquema de corrupção envolvendo a família Aliyev. 

 DISCURSO OFICIAL:  entre a negação e a hipocrisia

“Temos meios de comunicação livres, temos uma Internet livre. Hoje, devido à 
lei marcial, temos algumas restrições, mas antes não havia restrição nenhuma. 
Mais de 80% da população usa a Internet no Azerbaijão. Vocês podem 
imaginar uma restrição dos meios de comunicação em um país onde tantas 
pessoas têm acesso livre à Internet e onde não há censura? (...) Como 
vocês podem dizer que não temos meios de comunicação livres? Mais uma 
vez, esta é uma abordagem tendenciosa. É uma tentativa de criar uma certa 
percepção do Azerbaijão junto ao público ocidental. Temos uma oposição, 
temos ONGs, temos atividade política livre, temos meios de comunicação 
livres, temos liberdade de expressão” 

(Entrevista para a BBC News, em pleno conflito em Nagorno-Karabakh, novembro de 2020).
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Síria 173/180* 

Bachar al-ASSAD
Nascido em 11 de setembro de 1965

 > Presidente desde 17 de julho de 2000  

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  ditadura criminosa e sanguinária

Desde que herdou a presidência síria após a morte de seu pai, Hafez, Bashar 

al-Assad cumpriu todos os requisitos para ganhar o título de predador da 

liberdade de informação. Muito antes do início da revolução e da guerra civil 

que dilacera o país desde 2011, as informações veiculadas na mídia oficial 

já eram estritamente controladas pelas autoridades, o acesso ao território 

era regularmente proibido a jornalistas estrangeiros e a ciberpolícia rastreava 

qualquer pessoa com atividades online consideradas contrárias aos interesses 

do governo. A situação se deteriorou drasticamente após o início do levante 

em março de 2011. Bashar al-Assad está agora no centro de um feroz 

sistema de repressão, que conta com temíveis serviços de inteligência, mas 

também com os “chabihas”, capangas à paisana que aterrorizam jornalistas e 

supostos oponentes. Centenas de jornalistas foram atacados, presos, detidos 

arbitrariamente e torturados.

 ALVOS PREFERIDOS:  todos os jornalistas, sem distinção

Mais de 700 jornalistas, profissionais ou não, foram mortos desde o início do 

conflito em março de 2011, vítimas da repressão governamental, mas também 

de crimes cometidos por diferentes grupos armados. Cerca de cem pessoas 

presas ou sequestradas ainda estão desaparecidas. Algumas delas haviam 

decidido produzir diretamente informações e filmar abusos que testemunharam 

e que o governo negava, o que as levou a serem acusadas de apoiar terroristas. 

Outras serviam como guias para jornalistas estrangeiros em seu trabalho de 

campo ou haviam se tornado correspondentes da mídia internacional.

 DISCURSO OFICIAL:  cinismo total

“[Marie Colvin] trabalhava com os terroristas e, como entrou ilegalmente, é 
responsável por tudo o que lhe aconteceu” 
(NBC, 14 de julho de 2016, sobre a jornalista do Sunday Times morta em um bombardeio do 
exército sírio em Homs, sendo que ela informava que tais ataques visavam deliberadamente 
os civis).

Turcomenistão 178/180* 

Gourbangouly
BERDYMOUKHAMMEDOV
Nascido em 29 de junho de 1957

 >  Presidente da República do 
Turcomenistão desde 2006

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  autocracia totalitária

Desde sua ascensão ao poder, Gourbangouly Berdymoukhammedov adotou 

um discurso reformista. A distância é gritante em relação à política realmente 

praticada por um dos regimes mais totalitários do mundo. Em janeiro de 2013, 

o país finalmente adotou uma lei de mídia, que prevê oficialmente a liberdade 

de expressão e a proibição da censura. Avanços de fachada: o Estado ainda 

reina supremo sobre todos os meios de comunicação turcomenos, os utiliza 

como meio de propaganda e pune severamente qualquer desvio da narrativa 

oficial. Em 2008, Gourbangouly Berdymoukhammedov declarou guerra às 

antenas parabólicas, única forma de a população ter acesso à informação 

não controlada, privando os cidadãos dos canais por satélite russos, turcos 

ou árabes que escapam à sufocante propaganda dos meios de comunicação 

estatais. Quanto à web, somente uma intranet totalmente censurada, a 

“Turkmenet”, é acessível, mediante apresentação de passaporte e cópia de 

documento que ateste a titularidade, aluguel ou uso livre do local onde se 

estabelece a conexão. O uso de VPN é proibido. 

 ALVOS PREFERIDOS:  jornalistas clandestinos e no exílio

Nos últimos anos, vários jornalistas foram presos e detidos arbitrariamente 

em condições terríveis. A morte sob tortura do correspondente da Radio 
Azatlyk, Ogoulsapar Mouradova, em 2006, nunca será esquecida. Em 2017, 

Khudaïberdy Allachov, correspondente para o serviço turcomano da RFE/RL, 
foi torturado com choques elétricos enquanto estava na prisão. O blogueiro 

Nourgeldy Halykov foi, por sua vez, condenado a quatro anos de detenção 

após enviar uma simples foto a um site de notícias. Não sobrou quase nenhum 

jornalista independente no Turcomenistão: o país foi reduzido a um enorme 

deserto midiático. Alvos de ataque e assédio, aqueles que trabalham no 

exterior e suas famílias não estão imunes. O pequeno grupo de jornalistas 

que ainda colabora clandestinamente com veículos independentes sediados 

no exterior está enfrentando uma pressão sem precedentes. Muitos foram 

forçados a encerrar suas atividades.

 DISCURSO OFICIAL:  pressão autoritária

“A imprensa turcomena não cobre suficientemente o sucesso do Estado.” 
(Mensagem à mídia, janeiro de 2014).
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Camarões 135/180* 

Paul BIYA
Nascido em 03/02/1933

 >  Presidente de Camarões  
desde 6 de novembro de 1982

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  repressão multifacetada

A imprensa independente e crítica é alvo de ameaças e represálias 

sistemáticas. Entre as inúmeras prisões e ameaças sofridas desde a década de 

1980 pelos pioneiros da imprensa independente e as detenções prolongadas 

ou sentenças muito pesadas proferidas nos últimos anos, o cerco nunca se 

afrouxou para os jornalistas. Há quatro décadas, os profissionais da informação 

vivem sob pressão. Aqueles que dão mostras de independência, recusando-se 

a compor as fileiras de porta-vozes do regime, sofrem diretamente as 

consequências: ameaças, vigilância cerrada de movimentos e comunicações, 

intimações, prisões, detenções de longa duração... O arcabouço jurídico, um 

dos mais repressivos da África subsaariana, também faz parte desse sistema 

de predação. Quando a lei oferece medidas de proteção, como um limite 

de tempo para detenção sem julgamento, ela é regularmente burlada. A lei 

anti-terrorismo de 2014 é frequentemente usada para deter arbitrariamente 

jornalistas, regularmente acusados de não serem patriotas quando criticam as 

autoridades. Em 2017, o porta-voz do governo apresentou a seguinte definição, 

muito restritiva, para a liberdade de imprensa, que só existiria quando não 

ameaça os interesses e a sobrevivência do regime: “Os jornalistas podem dizer 
o que quiserem, desde que seja algo consistente com a defesa das nossas 
instituições, do nosso país, do nosso governo que está em guerra hoje”.

 ALVOS PREFERIDOS:  jornalistas não alinhados com o governo

Do fundador do jornal Le Messager, Pius Njawé, pioneiro do jornalismo 

independente em Camarões, ao ex-diretor-geral da radiotelevisão pública 

camaronesa, Amadou Vamoulké, que detém o recorde de prisão 

preventiva, todos os jornalistas que não se alinham com o governo sofrem 

a sua ira. Aqueles que trabalham com temas mais sensíveis, como a luta 

contra o terrorismo ou a crise nas regiões de língua inglesa no país, estão 

particularmente expostos. Acusado de “não denunciar ato de terrorismo”, o 

correspondente da RFI Ahmed Abba foi libertado no final de 2017 após dois 

anos e meio de detenção arbitrária. Dois anos depois, seu colega Samuel 
Wazizi, acusado de cumplicidade com o movimento separatista, morreu em 

condições muito suspeitas, enquanto era mantido sob custódia de militares 

por vários dias.    

 DISCURSO OFICIAL:  o mutismo

Paul Biya mantém os meios de comunicação, especialmente os nacionais, a 

uma grande distância e só concede entrevistas excepcionalmente.

Brasil 111/180* 

Jair BOLSONARO
Nascido em 21 de março de 1955

 >  Président du Brésil depuis 2019  

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  insulto, humilhação e ameaças vulgares

Autoproclamado “candidato antissistema”, Jair Bolsonaro ganhou terreno 
graças às redes sociais, onde seu discurso e suas ideias tiveram repercussão 
considerável, driblando assim os meios de comunicação tradicionais. Desde 
que assumiu o cargo, o trabalho da imprensa brasileira tornou-se extremamente 
complexo.  Sua marca registrada? Insultar, estigmatizar e humilhar jornalistas 
muito críticos. Para ele, a imprensa “é inútil” e não passa de “rumores e 
mentiras constantes”. Sua retórica belicosa e grosseira é ampliada por seu 
círculo próximo e por uma base organizada de apoiadores. Desde as eleições 
em 2018, o presidente, sua família e seu círculo aprimoraram um sistema 
extremamente bem azeitado de comunicação. Nas redes sociais, exércitos 
de apoiadores e robôs retransmitem e amplificam os ataques que visam 
desacreditar a imprensa, apresentada como inimiga do Estado.

 ALVOS PREFERIDOS:  mulheres jornalistas, analistas políticos e o 
grupo Globo

Um dos alvos favoritos da família Bolsonaro é a rede Globo, qualificada 
como “TV Funerária” por ter tido a ousadia de informar os brasileiros sobre 
a evolução da epidemia de Covid-19 e o número de óbitos ligados ao vírus. 
A RSF registrou mais de 180 ataques contra o grupo em 2020, acusado 
de querer “trair” e “destruir“ o país. O canal está ameaçado de não ter sua 
concessão para transmissão renovada em 2022. Em campo, jornalistas, 
especialmente os responsáveis pela cobertura da presidência em frente ao 
Palácio da Alvorada, em Brasília, também são frequentemente atacados, 
humilhados e por vezes violentamente agredidos por apoiadores da família 
Bolsonaro. Ataques sexistas e misóginos contra jornalistas mulheres também 
são um forte marcador do bolonarismo. Como ocorrido com Patricia Campos 
Mello, muitas mulheres jornalistas foram vítimas de ataques sexistas e são 
obrigadas a trabalhar em um ambiente tóxico, a mercê do linchamento digital 
de partidários do presidente.

 DISCURSO OFICIAL:  grosseiro

Alguns meios de comunicação são “piores do que o lixo, porque o lixo 
é reciclável”. “O Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada.  (...) 
Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, mas teve esse vírus, 
potencializado por essa mídia que nós temos, essa mídia sem caráter” 
(6 de janeiro de 2021).

“A imprensa é responsável pelo pânico no país e pela perda de vidas durante 
a pandemia, uma vergonha nacional”  
(7 de janeiro de 2021, durante intervenção ao vivo no Facebook, transmitida pela conta da 
presidência).

Os jornalistas podem ir “pra a puta que o pariu” e “é para encher o rabo de 
vocês da imprensa, essas latas de leite condensado” 
(27 de janeiro de 2021).

“Canalhas, patifes, querem acabar com o Brasil. (...) O jornalismo que vocês 
fazem é podre, canalha, sem escrúpulos! Vocês não prestam! Não prestam! 
Vocês só publicam mentiras!” 
(Trecho de um vídeo de 24 minutos divulgado em 29 de outubro de 2019 no qual Jair Bolsonaro 
se dirige ao grupo Globo).
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Tailândia 137/180* 

Prayut CHAN-O-CHA
Nascido em 21 de março de 1954

 >  “General-Primeiro Ministro” do Reino da 
Tailândia desde 20 de maio de 2014 

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  o “crime de lesa-majestade”, arma definitiva 
contra qualquer crítica

Desde o golpe militar que liderou em 2014 com o apoio do exército e 

da monarquia tailandesa, o general Prayut, consagrado primeiro-ministro, 

desenvolveu um sistema de controle de informações extremamente sofisticado. 

Desde os primeiros meses de seu reinado, estabeleceu um regime de terror 

absolutamente implacável contra todas as vozes independentes, identificadas 

como antigovernistas. Em menos de um ano, mais de vinte jornalistas e 

blogueiros preferiram fugir do país por medo de passarem vários anos atrás 

das grades. Prayut Chan-o-cha possui de fato uma arma feita sob medida para 

acabar com a imprensa independente: a lei sobre “crime de lesa-majestade”, 

que é, de longe, a mais draconiana do mundo nesta área. Além do insulto ao 

soberano real, as penas cumulativas deste texto podem condenar um indivíduo 

a 60 anos de prisão por ter simplesmente feito um comentário indesejável 

sobre o sistema monárquico. Graças à sua ascensão ao poder, Prayut Chan-o-

cha ampliou por decreto o escopo de aplicação da lei à “segurança nacional”, 

julgada por um tribunal militar. Na prática, o texto já não se refere apenas a 

críticas ao absolutismo da realeza tailandesa mas também, por exemplo, a 

comentários sobre o exército, o governo e até o cachorro do rei.

 ALVOS PREFERIDOS:  a oposição

Prayut Chan-o-cha chegou ao poder por meio de um golpe? Não importa. 

O general trocou rapidamente o uniforme de líder da junta militar pelo terno 

completo de um primeiro-ministro. Em um país onde a autocensura reina, toda 

a grande mídia foi fortemente encorajada a divulgar os benefícios das políticas 

de seu governo.  Hoje, dentro das redações, jornalistas inconformados sabem 

que serão demitidos caso se atrevam a se desviar da linha imposta pelo 

governo. Durante a campanha eleitoral de 2019, muitos meios de comunicação 

próximos da oposição, como a Voice TV, foram estrategicamente proibidos 

de transmitir.

 DISCURSO OFICIAL:  o desprezo

9 de março de 2021: Prayut Chan-o-cha jogou álcool gel nos jornalistas 

presentes para encerrar uma coletiva de imprensa.

 “Se quiserem fazer perguntas políticas, perguntem a esse cara!” 
(Declaração feita em 9 de janeiro de 2018 em uma coletiva de imprensa, apontando para uma 
foto sua em papelão em tamanho real).

“Provavelmente, vamos simplesmente executá-los” 
(25 de março de 2015: aviso dado aos jornalistas que não seguissem a linha oficial de seu 
governo).

Cuba 171/180* 

Miguel DÍAZ-CANEL
Nascido em 20 de abril de 1960

 >  Presidente de Cuba  
desde 10 de outubro de 2019 

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  totalitarismo de tipo soviético

Protegido de Raúl Castro, a quem substituiu em 2019 como presidente do país 

e depois primeiro-secretário do Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, 

seguindo a linha da família Castro, no poder desde 1959, mantém controle 

quase total sobre as informações. Televisões, rádios e jornais são vigiados de 

perto pelo Estado e a imprensa privada continua proibida pela Constituição. 

Prisões, detenções arbitrárias, ameaças de detenção, perseguição e assédio, 

buscas domiciliares ilegais, confisco e destruição de material jornalístico fazem 

parte do cotidiano de jornalistas que não seguem a narrativa oficial castrista.

 ALVOS PREFERIDOS:  a imprensa independente, a imprensa de 
oposição, todas as vozes dissidentes

Os jornalistas independentes são mantidos sob a vigilância de agentes que 

tentam reduzir sua liberdade de movimento, não hesitam em abordá-los 

e destruir informações sob sua posse. Na Internet, cujo acesso continua 

em grande parte controlado pelo Estado, blogueiros e jornalistas cidadãos 

encontram um espaço de liberdade, mas é por sua própria conta e risco: diante 

da perseguição das autoridades, muitas vezes acabam presos ou forçados 

ao exílio. O governo também controla a cobertura midiática dos jornalistas 

estrangeiros, concedendo seletivamente licenças e expulsando jornalistas 

considerados “muito negativos” com relação ao regime. 

 DISCURSO OFICIAL:  comunismo fechado

“Nosso jornalismo é honesto, livre e soberano, como a terra que defendemos 
#WeAreCuba #WeAreContinuity” 
(Mensagem no Twitter do presidente, que reagiu indiretamente à publicação da edição de 2020 
do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa da RSF, que classificou Cuba na 171ª posição 
entre 180 países, em 25 de abril de 2020). 
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Filipinas 138/180* 

Rodrigo DUTERTE
Nascido em 28 de março de 1945

 >  Presidente da República das Filipinas 
desde 30 de junho de 2016

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:   “guerra total” contra a imprensa independente

Eleito em 1988 prefeito da cidade de Davao, no sul do arquipélago filipino, 

Rodrigo Duterte desenvolveu ali, sob o pretexto de uma luta contra o crime, 

um método de governança que pouco preza pelo respeito ao Estado. Os 

meios de comunicação locais rapidamente se tornaram vítimas de seu estilo 

brutal, que não tolera críticas ou mesmo nuances em relação a suas políticas. 

E foi graças a uma retórica abertamente populista que aquele que recebeu 

a alcunha de “punisher” chegou à presidência da República em 2016. Sua 

ascensão ao poder revela as fraquezas do sistema democrático filipino. Diante 

de um poder Executivo hipertrofiado em torno da figura do líder, os juízes 

que não seguem sua linha são isolados, enquanto o Congresso, que age 

mais como um Parlamento vendido, endossa todas as suas decisões. Com 

amplo apoio do empresariado, Rodrigo Duterte impõe com muita facilidade 

sua linha aos meios de comunicação controlados por magnatas próximos 

a ele. Nesse contexto, é a imprensa independente que assume o papel de 

contrapoder, com todos os riscos que essa postura traz. Com a força do 

conluio de todas as engrenagens do Estado, o Presidente Duterte dispõe de 

um arsenal que permite travar uma “guerra total” contra os jornalistas: prestar 

queixas espúrias por difamação, sonegação de impostos ou por violação da 

legislação sobre o capital; revogar licenças de transmissão; comprar órgãos 

de imprensa e dirigir a redação via seus cúmplices; assediar jornalistas online 

com um exército de trolls...

 ALVOS PREFERIDOS:  as últimas fontes de resistência

Diante dos excessos autoritários de Rodrigo Duterte, um pequeno grupo de 

veículos de imprensa decidiu investigar sua política. Em março de 2017, o 

espalhafatoso presidente os avisou: “Não quero ameaçá-los. Mas o carma 
deles pode eventualmente alcançá-los...”. Entre eles, o diário de referência no 

arquipélago, o Philippine Daily Inquirer, que foi comprado um ano depois e teve 

sua equipe editorial forçada a entrar na linha. Segundo alvo, a principal rede 

televisiva do país, ABS-CBN, que teve sua outorga rejeitada pelo Parlamento, 

na mão do presidente, em julho de 2020. Último baluarte da liberdade de 

imprensa: o site de notícias Rappler e sua diretora, Maria Ressa. Perseguida 

por processos sistemáticos do clã Duterte, ela corre o risco de ser condenada 

a cem anos de prisão. Sempre na sutileza.

 DISCURSO OFICIAL:  o insulto

“Não é porque você é um jornalista que está isento de ser assassinado se 
você for um filho da puta” 
(30 de junho de 2016, durante sua posse).

Turquia 153/180* 

Recep Tayyip ERDOGAN
Nascido em 26 de fevereiro de 1954

 >  Presidente da República da Turquia,  
depois de ter servido como primeiro-ministro a 
partir de 2003 

 > Predador desde 2009

 MODO DE PREDAÇÃO:  democratura agressiva

O presidente turco não gosta da imprensa, ou melhor, só gosta dela submissa, 

dócil e propagandeando seus méritos. Armado com uma lei de inteligência, 

uma legislação anti-terrorismo de espectro tão amplo que permite qualquer 

abuso, além de uma lei que permite a qualquer pessoa ser processada por 

“insulto ao presidente”, Recep Tayyip Erdogan tem liberdade total para 

perseguir todas as vozes dissonantes. Por diversos meios políticos ou 

econômicos, também controla quase todos os principais grupos de imprensa 

(especialmente as televisões). O estado de emergência, instaurado em julho de 

2016 na esteira do golpe de Estado fracassado, deu origem a uma onda sem 

precedentes de prisões de jornalistas e foi a oportunidade para fechar mais 

de 100 jornais, revistas, televisões e rádios. Apesar de tudo, raros tribunais ou 

instâncias judiciais superiores (tribunal constitucional, tribunal de cassação, 

conselho de Estado, etc.) conseguem mostrar sinais de resistência. O clima 

degradado, no entanto, contribui para estimular a violência contra jornalistas: 

mais de uma centena deles foram violentamente agredidos nos últimos cinco 

anos e um, que trabalhava em uma rádio em Bursa, foi morto por um ouvinte.  

 ALVOS PREFERIDOS:  os jornalistas críticos

Sejam de esquerda, pró-curdos, próximos do movimento Gülen, secularistas, 

nacionalistas... qualquer jornalista ou meio de comunicação considerado crítico 

está sujeito a ser processado. Embora a Turquia não seja mais a maior prisão 

do mundo para jornalistas, o risco de encarceramento e o medo de trabalhar 

sob supervisão judicial ou sem passaporte permanece onipresente. Em 2020, 

cerca de 50 jornalistas foram presos, sobretudo por terem coberto a questão 

dos refugiados sírios na fronteira com a Grécia ou por escreverem sobre a 

pandemia de Covid-19. A censura na Internet de qualquer assunto de interesse 

público que envolva personalidades próximas ao governo também é comum: 

em 2020, mais de 1.300 links levando a artigos online (sobre corrupção, 

clientelismo, etc.) foram censurados por juízes, a mando de Erdogan.

 DISCURSO OFICIAL:  negação envolta em ameaças

“Nunca fizemos nada contra a liberdade de expressão ou de imprensa. Pelo 
contrário, a imprensa na Turquia me criticou muito, a mim e ao meu governo, 
e me atacou muito. E, apesar desses ataques, temos sido muito pacientes 
na maneira como respondemos a esses ataques” 
(Entrevista à CNN, 1o de abril de 2016).
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Djibuti 176/180* 

Ismaïl Omar GUELLEH
Nascido em 27 de novembro de 1947

 >  Presidente do Djibuti  
desde 8 de maio de 1999 

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  ditadura totalitária

O governo do Djibuti exerce um controle implacável sobre a liberdade de 

informar. Neste pequeno país localizado no Chifre da África, apenas um 

punhado de meios de comunicação estatais, responsáveis por transmitir 

propaganda e comunicação do governo, têm permissão para operar. Os 

outros estão condenados à clandestinidade, ao exílio ou à repressão. O 

arsenal implantado para impedir o advento do jornalismo independente é 

muito vasto: rastrear fontes de informação e jornalistas que trabalham para 

a mídia estrangeira, prisões, buscas, assédio judicial, ameaças, vigilância, 

bloqueio da Internet, bloqueio das rádios, censura de sites de notícias... 

Entrevistado em 2020 pela Jeune Afrique sobre a ausência total de meios de 

comunicação independentes em seu país, Ismaïl Omar Guelleh usou como 

pretexto os altos custos e um “mercado reduzido”. Na África, as Seychelles, 

que têm dez vezes menos habitantes do que o Djibuti, têm uma televisão, duas 

estações de rádio e três jornais privados. O bloqueio é mais político do que 

econômico. A comissão responsável pelo estudo dos pedidos de aprovação 

de meios de comunicação nunca foi constituída, embora esteja prevista na 

lei de liberdade de comunicação, texto de 1992. Este, por si só, constitui um 

sério obstáculo à liberdade de informar, prevendo, entre outras coisas, penas 

de prisão por delitos de imprensa e restrições de idade e nacionalidade para 

se criar meios de comunicação.     

 ALVOS PREFERIDOS:  todas as vozes críticas

Jornalistas que fornecem informações à mídia estrangeira e correspondentes 

de veículos de comunicação do La Voix de Djibouti, um grupo de imprensa 

que funciona no exílio mas que trabalha com fontes e repórteres locais, são 

sistematicamente rastreados e monitorados, e regularmente presos.     

 DISCURSO OFICIAL:  distorcido

“Os correspondentes de quem vocês falam não são jornalistas de fato, 
mas pessoas quaisquer, às vezes nem bem alfabetizadas, que usam essa 
cobertura. Aliás, não prendemos ninguém.” 
(Ismäil Omar Guelleh sobre os jornalistas do La Voix de Djibouti, em uma entrevista para Jeune 
Afrique, novembro de 2020).

Camboja 144/180* 

HUN SEN
Nascido em 5 de agosto de 1952

 >  Primeiro Ministro do Reino do Camboja 
desde 14 de janeiro de 1985 (“Segundo 
Primeiro Ministro” entre 1993 e 1998) 

 > Predador desde 2016

 MODO DE PREDAÇÃO:  o destruidor

No poder há mais de 30 anos, o indestrutível primeiro-ministro Hun Sen, 
aos poucos e de modo inexorável, foi destruindo a liberdade de imprensa, 
inicialmente garantida pelos acordos de paz de 1991, e reduzindo seu espaço 
até que nada reste. Sob aparência democrática, Hun Sen construiu um sistema 
marcado por vasta corrupção, onde os poderes econômicos e políticos estão 
concentrados, de forma nebulosa, nas mãos de um pequeno grupo de pessoas 
- que certamente não querem que jornalistas intrometidos investiguem seus 
assuntos. Sentindo seu poder se esvair, o primeiro-ministro pôs em prática um 
plano meticuloso para calar a imprensa independente no verão de 2017, um 
ano antes das eleições parlamentares que temia perder. Para tal, seu governo 
implantou um arsenal de medidas falaciosas para proibir, dificultar e intimidar 
todos os meios de comunicação independentes. Em um mês, nada menos 
que 30 veículos de comunicação foram forçados a encerrar suas atividades. 
Alguns jornalistas apodrecem na prisão por acusações totalmente forjadas. Ao 
mesmo tempo, o “sistema Hun Sen” tornou possível aperfeiçoar um aparato 
de propaganda infalível, graças ao estrangulamento da grande mídia por seus 
cúmplices e, mais especificamente, através da agência multimídia Fresh News, 
fonte de desinformação pró-governo. No início de 2021, Hun Sen acabou de 
afundar a imprensa cambojana atacando os últimos meios de comunicação que 
sobreviviam online. O estabelecimento de uma “grande muralha digital”, ainda 
em construção, deverá permitir que seu governo controle qualquer acesso 
à Internet de acordo com a natureza dos conteúdos consultados. Inspirada 

no modelo autoritário chinês, a arma é terrível para o acesso à informação.    

 ALVOS PREFERIDOS:  os últimos defensores da democracia Khmer

Após o pesadelo do regime do Khmer Vermelho, a imprensa desempenhou 
um papel absolutamente fundamental no estabelecimento da democracia 
no Camboja, a partir da década de 1990. São os promotores históricos da 
liberdade de imprensa os alvos dos ataques do clã Hun Sen. O Cambodia 
Daily, jornal bilíngue mais antigo do país, khmer-anglófono, foi forçado a fechar 
em 2017, depois que o governo repentinamente exigiu do veículo a quantia 
impressionante de 5,5 milhões de euros. Na mesma época, mais de 30 
estações de rádio tiveram que interromper a transmissão de seus programas 
de notícias. Poucos meses depois, a aquisição, por um magnata próximo ao 
primeiro-ministro, do Phnom Penh Post, o último veículo de comunicação 
independente do país, acabou de matar a imprensa independente. Hoje, 
restam apenas alguns “soldados” isolados, como a Aliança de Jornalistas do 
Camboja (CamboJA), para manter, da melhor maneira possível, a luta pela 

liberdade de imprensa. 

  DISCURSO OFICIAL:  ameaça e execução

“Vocês dois aí... que trabalham para a Radio Free Asia e o Cambodia Daily, 
que estão sempre contra mim… Escrevam as coisas corretamente. Ou vocês 
vão se lembrar disso” 
(Declaração de Hun Sen a dois repórteres, em maio de 2017. Os dois veículos fecharam quatro 
meses depois).
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Rússia 150/180* 

Ramzan KADYROV
Nascido em 5 de outubro de 1976

 >  Presidente da República russa da 
Chechênia desde 2007 

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  o reinado pelo terror

Ramzan Kadyrov instaurou um clima de medo para os jornalistas na República 

da Chechênia. Ele censura, ameaça, agride e aprisiona profissionais da mídia 

contando com o sistema judiciário e a polícia. Na Chechênia, ameaças de 

morte e agressões físicas contra jornalistas são cometidas com a maior 

impunidade e a polícia local permanece deliberadamente omissa. Aquele 

que se autodenomina “soldado de Vladimir Putin” usa alegremente a mídia 

nacional, como o canal público Grozny, para espalhar sua propaganda, e 

os “esquadrões da morte” do Cáucaso russo têm como alvo sistemático 

comunicadores críticos refugiados no exterior.

 ALVOS PREFERIDOS:  exterminar todas as vozes críticas

Todas as vozes críticas devem ser combatidas. Ramzan Kadyrov, que 

gosta de rotular os meios de comunicação liberais russos de “traidores” e 

“inimigos do povo”, aplica uma política de rejeição categórica a qualquer 

informação crítica, mesmo muito moderada. Em sua guerra contra informações 

independentes, sua visão dos meios de comunicação é paranoica. Qualquer 

veículo de comunicação ou jornalista que não divulgue os discursos oficiais 

ou que não glorifique o dirigente é atacado. Assim, em plena crise sanitária, 

em 2020, Ramzan Kadyrov ameaçou de morte a jornalista Elena Milachina 
após a publicação, no jornal Novaïa Gazeta, de um artigo criticando 

violações de direitos humanos cometidas na Chechênia sob o pretexto do 

combate à pandemia de Covid-19. Depois, garantiu a exclusão do artigo 

pelo Roskomnadzor, o serviço federal russo de controle das comunicações. 

Mesmo refugiadas no exterior, as vozes críticas não estão imunes: em 2020, 

o jornalista Giorgi Gabounia escapou de uma tentativa de assassinato na 

Geórgia, presumivelmente patrocinada pelo líder checheno, e um blogueiro 

checheno foi atacado na Suécia.

 DISCURSO OFICIAL:  os inimigos

Em 4 de novembro de 2019, Ramzan Kadyrov declarou que as pessoas que 

disseminam informações negativas sobre a república devem ser “mortas, 
presas e intimidadas”.

“Aqueles que espalham boatos são nossos primeiros inimigos. Somos 
responsáveis pela ordem e segurança em nossa região. (...) As pessoas 
que publicam tais informações devem ser identificadas e punidas 24 horas 
por dia”. “Combatemos essas pessoas [os jornalistas] muito duramente. 
Eles semeiam a confusão entre nós, quebram a harmonia entre nós e nos 
instigam a lutar uns contra os outros”
(28 de janeiro de 2020, comentários feitos durante uma reunião com os chefes da polícia 
chechena e relatados pelo canal Grozny).

Ruanda 156/180* 

Paul KAGAME
Nascido em 23 de outubro de 1957

 >   Nomeado vice-presidente de Ruanda em 
1994, após o genocídio, Paul Kagamé chega 
ao cargo supremo em 2000. Modificada 
em 2015, a constituição permite que ele 
permaneça no poder até 2034. 

 > Predador desde que ocupa cargos de responsabilidade

 MODO DE PREDAÇÃO:  fazer com que impere o medo

Desde que assumiu o poder, Paul Kagame se abriga atrás da memória do 

genocídio de 1994, época em que meios de comunicação como a Radio 
Mille Collines fomentavam o ódio racial, para justificar o controle rígido sobre 

jornalistas e meios de comunicação em Ruanda. Quase três décadas depois, a 

censura ainda está presente e a autocensura é a regra para não se tornar alvo 

do governo. O delito de “ofensa à pessoa do Presidente da República” tem 

sido amplamente utilizado para amordaçar a imprensa. Também há suspeitas 

contra Paul Kagame sobre a morte de Jean-Léonard Rugambage, editor chefe 

do semanário Umuvugizi, encontrado morto quando investigava os serviços 

secretos e seu envolvimento na tentativa de assassinato de um general 

exilado na África do Sul. O governo conta com os serviços de inteligência e 

informantes infiltrados na população para caçar jornalistas. Estes últimos são 

seguidos, vigiados e regularmente perseguidos online por trolls do regime, 

mantendo a lei do silêncio para a maioria de suas fontes, que também temem 

represálias caso se manifestem. No momento da redação desta publicação, 

não existem mais títulos de imprensa privada nacional em operação no país.

 ALVOS PREFERIDOS:  jornalistas independentes

Todos os jornalistas que criticam abertamente o presidente ou o governo, 

que questionam o histórico de desenvolvimento do país ou evocam os 

assassinatos de hutus pela Frente Patriótica de Ruanda (RPF, partido no 

poder) são alvos do governo. Desde 1996, a RSF registrou oito jornalistas 

mortos ou desaparecidos, uma dúzia de jornalistas condenados a pesadas 

penas de prisão e mais de trinta jornalistas forçados ao exílio.        

 DISCURSO OFICIAL:  indiferença fingida

“Quando ouço alguns dos seus colegas jornalistas proferir julgamentos e 
conselhos com uma autoridade inversamente proporcional à sua experiência, 
isso me intriga.” 
(Entrevista para Jeune Afrique, 2018.)

“Liberdade de expressão? Liberdade de imprensa? Alguns insultam pessoas 
todos os dias! Eles me insultam todos os dias! Eu não ligo. Nos desenhos, 
eles me chamam de Hitler - eu os ignoro, isso não me afeta em nada. Eu 
desprezo todos eles.” 
(Discurso proferido por ocasião da 16a comemoração do genocídio, em 8 de abril de 2010).
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Bahrein 168/180* 

Hamad Bin Isa al-KHALIFA 
Nascido em 28 de janeiro de 1950

 > Rei desde 6 de março de 1999  

 > Predator desde 2011

 MODO DE PREDAÇÃO:  monarquia intolerante

Desde as manifestações da Primavera Árabe de 2011, o governo endureceu 

particularmente sua política em relação aos jornalistas. Repórteres e fotógrafos 

foram submetidos a um assédio implacável, a imprensa independente não 

existe mais e os jornalistas críticos estão todos definhando na prisão. Muitas 

vezes acusados de participar de manifestações, atos de vandalismo ou 

apoio ao terrorismo, cumprem penas que podem chegar à prisão perpétua. 

Jornalistas forçados ao exílio também podem ser condenados à revelia e 

privados de sua nacionalidade.

 ALVOS PREFERIDOS:  fotojornalistas e blogueiros

Atualmente, pelo menos onze jornalistas estão detidos pelas autoridades. 

Nos primeiros dias após os protestos populares, dezenas deles foram presos 

e torturados. Mulheres jornalistas e blogueiras também relatam agressões 

sexuais e maus-tratos contínuos. Por denunciar a participação de seu país 

na guerra do Iêmen e o uso de tortura nas prisões, o blogueiro Nabil Rajab 

passou vários anos em detenção e acabou sendo libertado sob a condição 

de permanecer calado. Outro símbolo forte: o jornalista Mahmood Al-Jazeeri, 
editor-chefe do único jornal independente do país (Al-Wasat, agora fechado), 

ainda é mantido na solitária.

 DISCURSO OFICIAL:  mentira descarada

“Afirmamos a nossa preocupação e interesse, desde o início do nosso 
processo de desenvolvimento, em fornecer garantias constitucionais e legais 
para proteger os direitos dos jornalistas e profissionais da comunicação de 
expressar suas opiniões de forma segura e independente, de ter liberdade 
para buscar, receber e divulgar informações e ideias sem restrições” 
(Declaração do rei no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 2 de maio de 2021).

“Apoiamos de maneira total e constante os direitos de jornalistas, escritores 
e funcionários da mídia e de organizações que realizam sua nobre missão, 
sem qualquer ameaça ou abuso. Não toleramos, nem toleraremos no futuro, 
durante o nosso reinado, qualquer insulto, prisão ou detenção de um jornalista 
que tenha exercido seu direito legal e constitucional à liberdade de expressão” 
(Declaração do rei no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio de 2012).

Irã 174/180* 

Ali KHAMENEI 
Nascido em 19 de abril de 1939

 >  Líder da Revolução Islâmica desde 4 de 
junho de 1989. Presidente da República 
Islâmica entre 1981 e 1989, membro do 
Conselho Revolucionário entre 1978 e 1981

 > Predador desde 1981

 MODO DE PREDAÇÃO:  teocracia orwelliana

Fundador do sistema de repressão pela sharia, o Líder Supremo acusa 

regularmente a imprensa independente de ser manipulada por forças 

estrangeiras. À frente das principais instituições políticas, militares e judiciais 

do país, Ali Khamenei ordena a detenção e a condenação dos jornalistas 

a pesadas penas de prisão, incluindo a pena de morte. Os Guardiões da 

Revolução estão diretamente envolvidos na vigilância e perseguição de 

jornalistas, que são regularmente convocados para interrogatório e detidos 

em condições terríveis. Desde o advento da Internet, o Líder e seus agentes 

também têm garantido a pureza das informações nas redes sociais, impondo 

uma “Internet halal”. Milhões de páginas de notícias gratuitas e independentes 

foram censuradas, além dos cerca de 350 títulos de imprensa suspensos 

desde 1981.

 ALVOS PREFERIDOS:  todos os meios de comunicação ou jornalistas 
independentes e críticos 

Pelo menos mil jornalistas e jornalistas cidadãos foram presos, detidos, 

assassinados, dados como desaparecidos ou executados pelo governo 

iraniano desde 1979. Ainda hoje, o Irã continua sendo o país que oficialmente 

executou o maior número de jornalistas nos últimos cinquenta anos. O mais 

recente foi o diretor do canal Telegram e do site de notícias AmadNews, 
Rouhollah Zam, executado em 12 de dezembro de 2020.

 DISCURSO OFICIAL:  relativismo nacional religioso  

“Hoje em dia, algumas pessoas repetem continuamente a expressão 
‘liberdade de imprensa recém adquirida’. Do meu ponto de vista, isso não 
se refere a nada. Vem de estações de rádio estrangeiras hostis” 
(Discurso para os alunos da Universidade Tarbiat Modarres, 3 de setembro de 1998).

“Os inimigos aproveitam ao máximo o ciberespaço. Infelizmente, no 
ciberespaço do nosso país, os controles necessários não estão sendo 
feitos, apesar de toda a ênfase que coloquei nisso e, de certa forma, está 
realmente ‘frouxo’. Os responsáveis devem ficar atentos.” “O ciberespaço 
deve ser gerenciado. As pessoas deveriam aproveitar esta oportunidade. 
(...) Mas não devemos dar ao inimigo os meios para conspirar contra o país 
e a nação. Os inimigos usam este espaço” 
(Postado nas redes sociais em 24 de março de 2021). 
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Paquistão 145/180* 

Imran KHAN
Nascido em 5 de outubro de 1952

 >  Primeiro ministro da República Islâmica 
do Paquistão desde 18 de agosto de 2018

 > Predador desde que assumiu o cargo

 MODO DE PREDAÇÃO:  militar, com tendência ditatorial

Imran Khan sabe como atrair os holofotes. Ex-astro da seleção nacional de 

críquete, celebridade em voga nas festas sofisticadas das capitais europeias, 

dedicou-se por um tempo a atividades filantrópicas antes de entrar na 

política nos anos 1990. Por muitos anos, seu partido mal sobreviveu, tendo 

dificuldades para se impor. Mas tudo mudou com a aproximação do ano 

legislativo de 2018: à sombra do candidato Khan, era orquestrado um forte 

retorno do “Estado profundo”, eufemismo que, no contexto paquistanês, 

designa o domínio constante, sobre o poder civil, do exército e da Inter-

Services Intelligence (ISI), o temível serviço secreto. Com sua ideologia 

misturando populismo e conservadorismo religioso, Imran Khan surge como o 

candidato ideal para figurar na cena pública sem questionar o poder onipotente 

das forças armadas. Para ele, a luz, a mídia pró-governo, as redes sociais, as 

polêmicas sobre o direito à blasfêmia. Nas sombras, o establishment militar, 

que não tolera interferências em seus assuntos e se empenha em sufocar 

todas as formas de jornalismo independente. Desde a chegada de Imran 

Khan ao poder, casos de censura descarada se multiplicam: interrupção 

da distribuição de jornais, chantagem com anúncios publicitários, bloqueio 

de sinais de transmissão de canais de televisão... Jornalistas que cruzam a 

linha vermelha são frequentemente alvos de sequestro, tortura e ameaças. 

Na verdade, por trás da luz do poder civil, Imran Khan, nas sombras, reativou 

os piores momentos da ditadura militar da história do Paquistão.

 ALVOS PREFERIDOS:  perseguição aos críticos

“Parem de cobrir temas que incomodam, ou suas famílias não vão mais 
encontrá-los com vida”. Esta foi, em essência, a mensagem enviada aos 

inúmeros jornalistas e blogueiros que, desde a chegada ao poder de Imran 

Khan, têm sido alvo de sequestros e ameaças de morte. Mesmo aqueles 

que, por razões de segurança, se resignaram a viver no exílio estão sujeitos 

a tentativas de intimidação que podem chegar à agressão física em solo 

estrangeiro. O ciberespaço, último lugar de expressão da informação livre, é 

rigorosamente controlado pelo governo de Imran Khan através de medidas 

de censura cada vez mais liberticidas. Na web, exércitos de trolls difamam 

e perseguem todos os jornalistas e blogueiros que se atrevem a apresentar 

um ponto de vista crítico, pelo que são automaticamente acusados de serem 

anti-Paquistão, anti-exército e anti-Khan. O círculo está completo.

 DISCURSO OFICIAL:  humor duvidoso

“O Paquistão tem uma das imprensas mais livres do mundo. (...) Dizer que 
há restrições à imprensa paquistanesa é uma piada”
(Coletiva de imprensa em Washington em julho de 2019, horas depois da transmissão do principal 
canal de televisão do Paquistão, Geo TV, ser substituída por uma tela preta).

Sudão do Sul 139/180* 

Salva KIIR
Nascido em 13 de setembro de 1951

 >  Primeiro e único presidente do Sudão do 
Sul desde a independência do país em 2011.

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  censura e repressão constante

O Sudão do Sul é um dos países africanos mais hostis e perigosos do 

continente para jornalistas. Desde a criação do país em 2011, uma dezena 

de repórteres foi morta ou assassinada, e os casos seguem impunes. Além 

de condições de segurança muito difíceis, os jornalistas que trabalham no 

Sudão do Sul estão sujeitos a censura e a pressões. O aparato de segurança 

é amplamente utilizado para impedi-los de trabalhar e funciona como polícia 

editorial, não hesitando em se infiltrar em redações, confiscar edições de 

jornais na gráfica ou realizar prisões arbitrárias e detenções secretas. O 

clima de medo é tal que vários jornalistas tiveram que fugir do país. Essa 

política de predação é alimentada e validada diretamente pelo presidente, 

que não hesitou em ameaçar de morte os jornalistas que considera hostis 

aos seus interesses. 

 ALVOS PREFERIDOS:   jornalistas independentes

Todos os jornalistas que cobrem os problemas do governo, os abusos 

cometidos pelas forças de segurança, as desastrosas consequências 

humanitárias e econômicas da guerra civil que estourou em 2013, a situação 

política e as rivalidades com o adversário de longa data do presidente, Riek 

Machar, reintegrado pela terceira vez como vice-presidente em 2020, arriscam 

sua liberdade e sua integridade física, até mesmo sua vida. Foi o caso do 

jornalista Peter Moi, morto a tiros perto de sua casa em 2015, e do repórter 

de guerra independente anglo-americano Christopher Allen, morto dois 

anos depois em confrontos ligados à guerra civil. Christopher foi descrito 

como um “rebelde branco” pelas autoridades, que não realizaram nenhuma 

investigação séria para identificar os responsáveis por sua morte.

 DISCURSO OFICIAL:  ameaças diretas

“Liberdade de expressão não significa que vocês podem trabalhar contra 
o seu país. E se qualquer um deles [os jornalistas] não sabe que este país 
matou gente, nós demonstraremos isso um dia.” 
(Coletiva de imprensa, 16 de agosto de 2015).
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República Popular  

Democrática da Coreia 179/180* 

KIM Jong-un
Nascido em 8 de janeiro de 1984

 >  Líder supremo da Coreia do Norte desde 
17 dezembro 2011

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  vigilância totalitária, propaganda em massa, 
pena capital

Kim Jong-un, filho mais novo e sucessor do ex-ditador norte-coreano 

Kim Jong-il, é o líder supremo de um regime totalitário em que o poder é 

assegurado por meio de vigilância, repressão, censura e propaganda. O 

dirigente desrespeita constantemente o artigo 67 da Constituição do país, 

dedicado à liberdade de imprensa, e só permite que os meios de comunicação 

divulguem conteúdos que defendam o Partido, o Exército ou a sua própria 

pessoa. Para manter a população isolada do resto do mundo, o regime prende, 

expulsa, envia para campos de trabalho forçado e assassina profissionais de 

meios de comunicação. Os raros correspondentes estrangeiros autorizados a 

visitar o país estão absolutamente proibidos de falar com os cidadãos e são 

acompanhados pelas autoridades em todos os seus movimentos, o que faz 

da Coreia do Norte um dos países menos visitados do mundo por jornalistas. 

Para se informar, os cidadãos norte-coreanos não têm outra fonte autorizada 

além da agência de notícias central KCNA, o órgão de propaganda do regime. 

O simples fato de consultar uma mídia sediada no exterior pode render a 

eles uma permanência vitalícia em um campo de concentração, e importar 

conteúdo em grandes quantidades é passível de pena de morte.

 ALVOS PREFERIDOS:  os jornalistas estrangeiros

Qualquer empresa de comunicação estrangeira estabelecida no país está 

sujeita a um controle estrito, tornando praticamente impossível qualquer acesso 

a informações independentes. Os jornalistas estrangeiros que conseguem 

entrar na Coreia do Norte devem estar preparados para serem perseguidos 

pelas autoridades. Rupert Wingfield-Hayes, um jornalista britânico da BBC, 

foi preso e deportado em maio de 2016 por ter “atacado o sistema da 
República Popular Democrática da Coreia” e feito “jornalismo não objetivo”. 
Em 2017, quatro jornalistas sul-coreanos foram condenados à morte à revelia 

pelo Tribunal Central da Coreia do Norte, após a publicação de uma crítica 

positiva do livro North Korean Confidential, considerado ofensivo pelo regime.

 DISCURSO OFICIAL:  controle totalitário

“Os responsáveis pela propaganda devem converter-se em intrépidos 
entusiastas que trabalham incansavelmente até que o povo entenda 
plenamente a política do Partido e até que os projetos de suas unidades 
atinjam o nível desejado pelo Partido. Precisamos de propagandistas e 
mobilizadores que continuem espalhando as chamas” 
(Trechos de uma carta de Kim Jong-un para funcionários da propaganda, 9 de março de 2019).

Hong Kong 80/180* 

Carrie LAM
Nascida em 31 de maio de 1957

 >  Chefe do Executivo da Região 
Administrativa Especial de Hong Kong da 
República Popular da China desde 2017

 >  Presidente do Comitê de Proteção da 
Segurança Nacional desde 2020

 > Predadora desde 2019

 MODO DE PREDAÇÃO:  cassetete e lei liberticida

Quando Carrie Lam assumiu a chefia executiva de Hong Kong em 2017 e abriu 

as coletivas de imprensa do governo para a mídia online independente, havia 

esperança de mudanças positivas para a liberdade de imprensa. Infelizmente, 

Carrie Lam não tardou em revelar sua verdadeira face: a de um fantoche 

do presidente chinês Xi Jinping, cujas políticas liberticidas ela continua 

defendendo sob o pretexto de “patriotismo”. Seu projeto de lei, que teria 

permitido a extradição de, entre outros, jornalistas que desagradavam Pequim, 

gerou protestos em grande escala. Durante essas manifestações, muitos 

jornalistas sofreram violência física da polícia, o que Carrie Lam sempre se 

recusou a reconhecer. A chefe do Executivo saudou então a adoção, em junho 

de 2020, da lei de segurança nacional pelo regime chinês, que permite a este 

intervir diretamente em Hong Kong para punir arbitrariamente aqueles que 

considera responsáveis por “terrorismo”, “secessão”, “subversão” e “ingerência 
estrangeira”. Tais crimes, passíveis de prisão perpétua ou mesmo pena de 

morte, abrem a porta para prisões arbitrárias e ameaçam particularmente 

os jornalistas.

 ALVOS PREFERIDOS:  audiovisual público e meios de comunicação 
independentes

Carrie Lam ataca implacavelmente os símbolos da liberdade de imprensa em 

Hong Kong.  Ao congelar os ativos financeiros do jornal Apple Daily, um dos 

últimos grandes veículos de imprensa de Hong Kong em língua chinesa a 

ousar criticar Pequim, ela forçou o jornal a fechar as portas no final de junho 

de 2021. Também orquestrou o assédio judicial contra Jimmy Iai, fundador 

do Apple Daily e vencedor do Prêmio RSF de Liberdade de Imprensa 2020, 

bem como contra a ex-deputada e ex-jornalista Claudia Mo, ambos detidos e 

acusados sob a Lei de Segurança Nacional. Por fim, Carrie Lam lançou uma 

verdadeira campanha de intimidação contra o grupo de audiovisual Radio 

Television Hong Kong (RTHK), nomeando um novo diretor de programação 

para instaurar um sistema de censura interna e levando a ingerência editorial a 

um nível jamais visto: impôs seu próprio talk show ao grupo estatal, difundido 

diariamente por um mês a partir de 28 de abril de 2021.

 DISCURSO OFICIAL:  uma visão particular do papel dos jornalistas  

“Criticar o governo de Hong Kong não é um problema, mas se há alguma 
intenção de organizar ações que incitem à subversão do governo, é claro 
que é diferente. (...) Os amigos da mídia deveriam ser capazes de distinguir 
entre os dois” 
(Declaração de Carrie Lam em 22 de junho de 2021, a respeito da busca na sede do Apple Daily 
e sobre a liberdade de imprensa na cidade).
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Cingapura 160/180* 

LEE Hsien Loong
Nascido em 10 de fevereiro de 1952

 >  Primeiro ministro de Cingapura  
desde 12 de agosto de 2004

 > Predador desde que assumiu o cargo

 MODO DE PREDAÇÃO:  autocensura e mordaças sistemáticas

Filho do primeiro-ministro Lee Kuan Yew, fundador da cidade-Estado de 

Cingapura, Lee Hsien Loong perpetuou o regime de partido único herdado 

de seu pai e sua doutrina de “ditadura benevolente”: “Durma em paz brava 
gente, seu governo se encarrega de pensar por vocês.” Nesse sistema, a 

liberdade de imprensa não tem lugar. E, para mantê-lo, Lee Hsien Loong 

desenvolveu um aparato de controle de informações implacável. Sua primeira 

arma é “preventiva”: dois grandes grupos controlam todos os meios de 

comunicação de Cingapura - e é o governo de Lee Hsien Loong que nomeia 

diretamente seus dirigentes. Assim, a autocensura é a regra sempre que são 

abordados temas que podem incomodá-lo. Uma segunda arma é colocada 

em prática a posteriori: a temível Autoridade de Desenvolvimento da Mídia 

(MDA), controlada pelo governo, pode censurar qualquer conteúdo jornalístico 

e ordenar o fechamento de veículos de imprensa de maneira totalmente 

arbitrária. Por sua vez, Lee Hsien Loong está, ele próprio, habituado a recorrer 

à prática da mordaça: por meio de denúncias de difamação, seus exércitos de 

advogados reivindicam somas astronômicas de jornalistas e blogueiros que o 

desagradam, levando a um assédio judicial extremamente penoso. Finalmente, 

com sua “lei contra fake news”, que entrou em vigor em novembro de 2019, 

o governo de Lee Hsien Loong aperfeiçoou sua parafernália repressiva ao 

se atribuir o direito, com toda a modéstia, de decidir quais informações são 

“verdadeiras” ou “falsas”.  

 ALVOS PREFERIDOS:  David contra Golias

Uma vez que toda a imprensa escrita, no rádio, na TV e online deve 

sistematicamente se encaixar nos moldes do discurso oficial, apenas poucos 

sites de notícia e blogs tentam, com dificuldade, oferecer informações 

confiáveis e independentes aos cingapurianos. Seus diretores são regularmente 

vítimas de processos de silenciamento iniciados pelo próprio Lee Hsien Loong. 

Em maio de 2021, o blogueiro Leong Sze Hian teve que lançar uma campanha 

de crowdfunding para pagar ao primeiro-ministro a quantia astronômica de 

quase 165 mil euros, tudo porque simplesmente havia compartilhado no 

Facebook um artigo evocando fatos de corrupção. O administrador do site 

The Online Citizen, Terry Xu, foi, por sua vez, obrigado a passar as noites 

estudando o código de processo penal do direito cingapuriano, por falta de 

recursos necessários para enfrentar as queixas apresentadas por Lee Hsien 

Loong contra ele.

 DISCURSO OFICIAL:  esmagar as “formigas”

“Aprendemos a conviver com essas picadas de formiga” 
(6 de outubro de 2020, a respeito de uma queixa contra um blogueiro de quem Lee Hsien 
Loong exigia 80 mil euros).

Belarus 158/180* 

Alexander LOUKASHENKO
Nascido em 30 de agosto de 1954

 >  Presidente da República de Belarus  
desde 1994

 > Predador desde que chegou ao poder / intensificação a partir de agosto 

de 2020

 MODO DE PREDAÇÃO:  terrorismo de Estado

Desde sua contestada reeleição em agosto de 2020, Alexander Lukashenko, 

que herdou o apelido na mídia ocidental de “o último ditador da Europa”, 

instituiu uma repressão sem precedentes aos jornalistas. Uma de suas 

prioridades é evitar qualquer cobertura midiática dos movimentos de protesto 

no país. Prisões em massa, violência - até tortura -, ameaças, bloqueios da 

Internet, censura dos principais sites de notícias e da imprensa escrita... O 

predador tampouco hesita em mudar a legislação para dificultar e criminalizar 

o trabalho dos meios de comunicação. Jornalistas que cobrem eventos 

não autorizados são agora considerados participantes desses eventos, a 

transmissão ao vivo pela Internet é proibida e a lista de motivos de recusa de 

credenciamento está crescendo. Falsas acusações também fazem parte do 

arsenal de Lukashenko. O Judiciário, submetido ao poder, começa a associar 

o trabalho de jornalistas independentes ao “extremismo”. Diante de uma 

repressão de tal magnitude, muitos jornalistas bielorrussos foram forçados 

ao exílio, principalmente na Polônia, Ucrânia e países bálticos.  

 ALVOS PREFERIDOS:  perseguição ilimitada a jornalistas independentes

Atualmente, um número significativo de jornalistas está detido arbitrariamente 

em Belarus. Alexander Lukashenko não poupa meios para silenciá-los, 

chegando a ordenar o sequestro de um avião civil que sobrevoava seu 

território para prender o jornalista Raman Pratassevich - uma ação sem 

precedentes, destinada a aterrorizar jornalistas que vivem em Belarus, mas 

também no exterior. O destino de Prassatevich na prisão é alarmante, como 

o de outros jornalistas que sofreram torturas e tratamentos desumanos, caso 

do correspondente da rádio pública alemã Deutsche Welle, Alyaksandr 
Bourakou. Por fim, os diretores do principal meio de comunicação 

independente, Tut.By, são acusados de sonegação de impostos, sem nenhuma 

prova concreta.

 DISCURSO OFICIAL:  radical 

“Não esperem o fim da campanha eleitoral. Coloquem-nos para fora se 
quebrarem nossas leis e tentarem recriar a Maidan [revolução ucraniana] aqui” 
(Comentários enviados em 23 de junho de 2020 aos meios de comunicação durante uma reunião 
com membros do governo e dirigidos em particular à Radio Free Europe/Radio Liberty e à BBC, 
acusadas de provocar os protestos em Belarus).

“Compreendo perfeitamente as diferentes opiniões; na mídia, deve haver 
debates e discursos alternativos. Mas, como em todos os Estados, a liberdade 
de expressão é regulada pela lei” 
(Palavras proferidas durante uma reunião entre o presidente e representantes dos principais 
meios de comunicação de Belarus, 9 de julho de 2020).
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Venezuela 148/180* 

Nicolás MADURO
Nascido em 23 de novembro de 1962

 >  Presidente da Venezuela desde 2013

 > Predador desde que chegou ao poder 

 MODO DE PREDAÇÃO:  censura e asfixia econômica habilmente 
orquestradas

Desde 2017, a tendência autoritária do governo Maduro contra a imprensa 
independente não deu trégua. As prisões arbitrárias e a violência cometida 
contra jornalistas pelas forças de segurança e os serviços de inteligência 
venezuelanos só aumentam. A Comissão Nacional de Telecomunicações 
(Conatel) priva estações de rádio e televisão muito críticas de suas frequências 
de transmissão e, ocasionalmente, coordena cortes na Internet, bloqueios 
de redes sociais e confisco de materiais. A maioria dos jornais impressos da 
oposição não resistiu a essas pressões. Os meios de comunicação online 
são, por sua vez, confrontados com repetidos ataques virtuais, tornando o 
seu trabalho de informação cada vez mais complexo e oneroso. Os jornalistas 
estrangeiros também são regularmente detidos, interrogados e expulsos do 
país. Desde 2018, inúmeros jornalistas venezuelanos vêm sendo forçados 

a deixar o país para fugir de ameaças e preservar sua integridade física. 

 ALVOS PREFERIDOS:  a imprensa privada, o jornal El Nacional

Mais de cem meios de comunicação fecharam desde a chegada ao poder 
de Nicolás Maduro. Entre eles, o emblemático jornal El Nacional, fundado 
em 1943, deixou de circular em edição impressa em dezembro de 2018. 
Ainda ativo online, continua a ser um alvo preferencial do governo. Em 14 
de maio de 2021, sua sede foi tomada e a direção condenada pela Justiça a 
pagar 13 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros) de indenização, 
na esteira de um processo de difamação movido por Diosdado Cabello, 
deputado e vice-presidente do Partido Socialista Unificado da Venezuela 
e uma das principais figuras do poder chavista. A medida pode custar ao 
jornal todos os seus bens no país, incluindo a perda da sede e seus ativos na 
Venezuela. Em 2021, o governo acusou várias ONGs e meios de comunicação 
independentes, como os sites Efecto Cocuy, Caraota Digital e El Pitazo, e a 
rádio Radio Fe y Alegría de serem “mercenários do jornalismo”, financiados 

do exterior para derrubar o governo.

 DISCURSO OFICIAL:  difamação paranóica

“Grande parte da guerra midiática pela qual a Venezuela está passando tem 
por objetivo que ninguém mais se aproxime da Venezuela, que ninguém venha 
investir, embora a Venezuela seja o melhor país do mundo para investir” 
(Discurso público de lançamento da “Marca País”, iniciativa para promover o turismo e as 
exportações e mostrar “a verdade do país”, 11 de fevereiro de 2019).

 “Eu denuncio a campanha internacional liderada pela CNN em espanhol, 
este laboratório de mentiras, de guerra psicológica e de lixo contra o país, 
contra a Venezuela. Uma campanha que também é organizada pela NTN24, 
um lixo de canal de televisão financiado pelo paramilitar Alvaro Uribe e pelo 
Miami Herald, veículo depositário de todas as mentiras contra a Venezuela. 
(…) [Meios de comunicação] que estão cheios de ódio, raiva e loucura. 
[Meios de comunicação] que tentam envenenar e despejar seu veneno na 
Venezuela e no mundo” 
(Discurso proferido na inauguração de 80 unidades habitacionais em Caricuao, Caracas, 18 
de setembro de 2014). 

Birmânia 140/180* 

MIN AUNG HLAING
Nascido em 3 de julho de 1956

 >  Presidente do Conselho Administrativo 
do Estado da República da União de 
Mianmar desde 1o de fevereiro de 2021

 > Predator desde 2011

 MODO DE PREDAÇÃO:  terror

Por dez anos, ele roeu as unhas. Em 2011, quando o general Min Aung 

Hlaing se tornou comandante em chefe das forças armadas da Birmânia, 

a junta que governou o país com punho de ferro por quase meio século 

se dissolveu, permitindo o florescimento de uma imprensa livre e vibrante. 

Mas o general nunca deixou de manter um olhar inquisidor sobre a mídia, 

combinando censura e desinformação. Min Aung Hlaing desempenhou um 

papel verdadeiramente central na disseminação de informações falsas e 

discursos de ódio antes do genocídio das populações rohingya em 2017. 

Ativando suas redes dentro da polícia e nos tribunais, o comandante manobra 

para censurar qualquer tipo de informação independente sobre o assunto. 

Na verdade, dado o controle que o General Min mantém na esfera política 

e midiática, o golpe que liderou em 1o de fevereiro de 2021 não chega a 

surpreender. Da noite para o dia, com o retorno dos militares ao poder, a 

Birmânia se viu na mesma situação que esteve sob a junta anterior - quando 

reinava, para os meios de comunicação, o regime de pré-censura, e quando 

os repórteres eram presos em massa em vans, depois torturados e trancados 

em jaulas de cachorro. Assim, desde o início de 2021, o regime do general Min 

vem se afundando em uma espiral de repressão da imprensa livre, com todos 

os meios de comunicação independentes fechados, dezenas de jornalistas 

presos e um controle absolutamente drástico de todas as informações. O 

retorno do terror. 

 ALVOS PREFERIDOS:  as testemunhas do horror

Quando era apenas o comandante das forças armadas, Min Aung Hlaing 

havia demonstrado seu forte incômodo com a imprensa livre. O caso mais 

emblemático foi o de dois jornalistas da Reuters, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, 
que haviam conseguido investigar o massacre de civis rohingya em 2017. 

Eles pagaram um preço alto: vítimas de um esquema político-judicial, foram 

condenados a sete anos de prisão por simplesmente tentarem fazer seu 

trabalho. Esta decisão, tomada por um único homem, o general Min, apesar 

de todas as condenações internacionais, teve um efeito devastador sobre 

toda a profissão - que compreendeu quanto custaria tratar dos assuntos 

considerados proibidos por Min Aung Hlaing. Mesmo assim, depois do golpe 

de 2021, os repórteres agiram como heróis ao cobrir protestos hostis à junta 

militar por semanas. Presos e torturados, foram infelizmente as primeiras 

vítimas de seu temível aparato repressivo.

 DISCURSO OFICIAL:  negação

“Os meios de comunicação (...) desempenham um papel crucial no 
fortalecimento da liberdade de expressão para a democracia [e] na melhoria 
da transparência do governo por meio da distribuição de conhecimento 
para o povo” 
(Declaração de 3 de maio de 2021, duas semanas depois que todos os meios de comunicação 
não controlados pelo governo de Min Aung Hlaing foram forçados a fechar).
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Índia 142/180* 

Narendra MODI
Nascido em 17 Setembro de 1950

 >  Primeiro ministro da Índia  
desde 26 de maio de 2014

 > Predador desde que chegou ao pode

 MODO DE PREDAÇÃO:  nacional-populismo e desinformação

À frente do estado de Gujarat a partir de 2001, Narendra Modi usa esta 

província do oeste da Índia como laboratório para seu sistema de controle 

da informação, que implantará integralmente a partir de sua ascensão ao 

cargo de Primeiro-Ministro em 2014. Sua primeira arma é saturar a grande 

mídia com discursos e informações que legitimam sua ideologia nacional-

populista. Para levar a cabo esse plano, desenvolveu vínculos privilegiados 

com os principais líderes industriais do país, que dirigem vastos impérios 

de mídia. Particularmente insidiosa, a manobra tem duas vertentes: por um 

lado, ao se aliar aos magnatas da imprensa, Narendra Modi consegue uma 

cobertura favorável - os jornalistas dos grandes meios de comunicação 

sabem que correm o risco de serem demitidos se criticarem o governo; 

por outro lado, a disseminação de seus discursos extremamente divisivos 

e estigmatizantes, que muitas vezes equivalem à desinformação, permite 

que a mídia comercial alcance audiências recordes. Nesse contexto, só 

resta a Narendra Modi neutralizar os veículos de imprensa e jornalistas que 

recusem seu discurso maniqueísta. Para isso, dispõe de um arsenal judicial, 

com medidas particularmente liberticidas para a imprensa: os jornalistas 

arriscam-se, por exemplo, à prisão perpétua se forem alvo da acusação, 

extremamente vaga, de perturbação da ordem pública. Para completar seu 

arsenal, Narendra Modi conta com um exército de “yodha” (“guerreiros”, 

em hindi), trolls que atacam jornalistas que os desagradam com terríveis 

campanhas de ódio na Internet e nas redes sociais, cujas campanhas quase 

que sistematicamente se transformam em incitações a assassinatos.

 ALVOS PREFERIDOS:  os “sickulars” e as “presstituídas

A jornalista Gauri Lankesh, assassinada com quatro balas na frente de sua 

casa em setembro de 2017, é a vítima mais emblemática do Hindutvha, a 

matriz ideológica do movimento nacionalista hindu que Narendra Modi exalta 

diariamente. De forma geral, todos os jornalistas e meios de comunicação que 

questionam a doutrina nacional-populista do Primeiro-Ministro são rapidamente 

chamados de “sickulars” (jogo de palavras com “sick” - doente, louco - e 

“secular” - progressista, laico). Como tal, tornam-se alvo dos “bakht”, os 

devotos do chefe Modi, que os perseguem nos tribunais, os difamam na 

grande mídia e coordenam ataques online, que são muito mais virulentos 

quando visam mulheres, chamadas de “presstituídas”. As jornalistas Rana 
Ayyub e Barkha Dutt, por exemplo, tiveram seus dados pessoais divulgados 

e expostos à vendeta popular, acompanhados por terríveis incitações ao 

estupro coletivo.

 DISCURSO OFICIAL:  a mídia contra o jornalismo

“Hoje, os jornalistas foram desmascarados. Se há crise de credibilidade, a 
culpa não é da mídia, mas daqueles que nela trabalham. Então parem de 
mexer conosco”
(12 de maio de 2019).

Uganda 125/180* 

Yoweri MUSEVENI
Nascido em 15 de Agosto de 1944

 >  Presidente desde 1986, está entre os 
governantes mais antigos no poder na África 
e no mundo. Foi reeleito para o sexto mandato 
em 2021, após uma eleição marcada por forte 
repressão, principalmente de jornalistas. 

 > Predador desde meados da década de 1990 

 MODO DE PREDAÇÃO:  discurso de ódio e assédio 

Insultos, ameaças, calúnias: Yoweri Museveni ataca regular e publicamente 

os jornalistas e os meios de comunicação que o criticam ou questionam sua 

gestão autoritária. Às vezes qualificados como “parasitas”, outras, acusados 

de serem “estúpidos”, “diabólicos” ou  “inimigos do país”, os jornalistas 

foram chamados de “semeadores de rumores que precisam comer” pelo 

presidente de Uganda em uma entrevista coletiva em 2018, ao lado de seu 

hilário homólogo ruandês, Paul Kagame. Os ataques verbais de Museveni 

servem de aval aos serviços de segurança, que regularmente agridem 

jornalistas: violência, destruição de equipamentos, prisões arbitrárias... Além 

da repressão, existe a censura. A Internet é bloqueada regularmente e as 

redes sociais são vigiadas por uma brigada de oficiais e especialistas em 

TI. O sistema é complementado por pressões econômicas, administrativas 

e judiciais. Os titulares de contas nas redes sociais estão sujeitos desde 

2018 ao pagamento de uma taxa diária e os anunciantes são pressionados 

a não financiar veículos de comunicação críticos. Estes últimos, às vezes, são 

suspensos arbitrariamente ou processados para que silenciem.

 ALVOS PREFERIDOS:  os jornalistas e meios de comunicação 
independentes

Jornalistas e meios de comunicação independentes, sejam nacionais ou 

estrangeiros, são visados quando abordam assuntos delicados, como o 

autoritarismo do governo, a oposição, os problemas econômicos do país, 

as violações de direitos humanos, a má administração, a corrupção ou os 

abusos cometidos pelas forças de segurança.         

 DISCURSO OFICIAL:  insulto e desprezo

“Respeitamos a liberdade de imprensa, mas vejam bem, os meios de 
comunicação, sobretudo os ocidentais, são arrogantes.  (...) Eles chegam 
e impõem sua ignorância à nossa sociedade. Esse é o problema. Como 
podemos lidar com esses ignorantes arrogantes?” 
(Entrevista na NPR, 12 de janeiro de 2021).
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Guiné Equatorial 164/180* 

Teodoro OBIANG NGUEMA
Nascido em 05 de junho de 1942

 >  Teodoro Obiang Nguema tomou o poder 
em 1979 após um golpe. Depois de mais 
de quatro décadas à frente do país, ele é 
atualmente o presidente em exercício mais 
antigo do mundo.  

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:   ditadura totalitária

Teodoro Obiang Nguema governa a República da Guiné Equatorial com 

punho de ferro desde que chegou ao poder, há mais de 40 anos. Nesse 

pequeno país petrolífero do Golfo da Guiné, conhecido como o “Kuwait 

da África”, a imprensa é amordaçada por leis liberticidas e obsoletas que 

tornam quase impossível qualquer crítica ao presidente e à sua política. O 

panorama da mídia é quase exclusivamente limitado aos veículos estatais 

responsáveis por veicular a propaganda do governo. O país não tem nenhum 

correspondente estrangeiro e o governo não reconhece a existência de meios 

de comunicação independentes. O único canal de televisão privado do país, 

ASONGA TV, pertence ao filho do presidente, que também ocupa o cargo de 

vice-presidente do país. O canal está sujeito a uma rígida censura. Aqueles 

que cruzam a linha vermelha são presos ou suspensos, como foi o caso, em 

2020, de sete jornalistas acusados de transmitirem a violência cometida pelos 

militares durante o confinamento decretado para lutar contra a epidemia do 

coronavírus. Três anos antes, havia sido dada ordem para retirar de venda e 

queimar as edições de um semanário governamental que noticiava a pressão 

exercida sobre os jornalistas da Guiné Equatorial. As redes sociais, única 

alternativa viável ao livre fluxo de informações, foram recentemente objeto 

de uma implacável campanha de descredibilização promovida pelo governo.

 ALVOS PREFERIDOS:  as vozes críticas

Jornalistas que se atrevem a criticar o presidente, seus familiares, as forças de 

segurança, a corrupção e a gestão autoritária do governo, apesar do pouco 

espaço de que dispõem para tratar as informações de forma independente, 

são sistematicamente presos, suspensos ou demitidos. Salvo em eventos 

excepcionais, como uma competição esportiva sediada pelo país, qualquer 

pedido de credenciamento de jornalistas estrangeiros é invariavelmente 

recusado.

 DISCURSO OFICIAL:  distorcido

“Este país não é aquele de que falam nos meios de comunicação 
internacionais. (...) A maior parte das críticas a mim e ao meu país não se 
baseia em fatos e realidades. Nossas portas estão abertas para a mídia e 
para todos os grupos.  (...) Eles deveriam vir e ver por si próprios.”
(Teodoro Obiang Nguema em entrevista, Africa Watch, setembro de 2012).

Vietnã 175/180* 

NGUYEN Phu Trong
Nascido em 14 de abril de 1944

 >  Secretário Geral do Partido Comunista 
Vietnamita desde 19 de janeiro de 2011

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  gene totalitário

Nguyen Phu Trong conhece bem a profissão de jornalista, tendo-a exercido 

durante grande parte da sua carreira. Pelo menos, ele conhece no sentido 

vietnamita: no país, ainda que existam milhares de jornais, revistas, canais 

de televisão e portais de notícias, há apenas um editor-chefe, ou seja, o 

chefe do departamento central de propaganda do Partido Comunista do 

Vietnã (PCV) - que recebe ordens diretamente do secretário-geral, Nguyen 

Phu Trong. Este último tem o perfil do apparatchik perfeito, que ascendeu 

na hierarquia do partido para se alçar à presidência da Assembleia Nacional 

em 2006 e, em seguida, à presidência do Politburo, cinco anos depois. Mas 

o “camarada Nguyen” também se estabeleceu como um temível estrategista, 

usando métodos maquiavélicos para impor sua linha conservadora dentro do 

Partido-Estado e reproduzir o gene totalitário do PCV. Assim, publicações 

especializadas, que tradicionalmente ecoavam debates ideológicos e 

pragmáticos que existiam dentro do partido, foram radicalmente escanteadas 

a partir do segundo mandato de Nguyen Phu Trong, em 2016. Ao mesmo 

tempo, Trong criou um sistema de repressão absolutamente implacável 

para enfrentar o crescente poder de uma sociedade civil que necessita de 

informações confiáveis, sobretudo na Internet. Para isso, o chefe do PCV conta 

com um aparato policial e judiciário sob suas ordens: persegue blogueiros e 

jornalistas independentes com base em artigos do Código Penal que punem, 

entre outros, quem ousar “abusar de suas liberdades democráticas”. Um 

programa completo.

 ALVOS PREFERIDOS:  aqueles que recusam a propaganda

Local privilegiado para a divulgação de informações independentes e opiniões 

divergentes da linha do partido, a Internet se tornou o alvo central dos ataques 

de Nguyen Phu Trong - e mais especificamente da Força 47, uma unidade 

de trolls cibernéticos inteiramente a suas ordens. As primeiras vítimas são 

blogueiros e ciber dissidentes, que se apoderaram da web na virada dos 

anos 2010 e, desde 2016, têm sido alvo de prisões em massa e penas de 

prisão extremamente pesadas. Mais de trinta deles estão definhando nas 

cadeias do país, em condições absolutamente indignas. O poder de Nguyen 

Phu Trong também tem como alvo os jornalistas do país que, como ele, se 

construíram na imprensa oficial, mas que, ao contrário dele, não suportavam 

mais vomitar a propaganda do Politburo e estavam empenhados em trabalhar 

pela construção de uma imprensa livre. Assim, a partir de 2020, uma onda 

de prisões teve como alvo vários deles, incluindo o vencedor do Prêmio RSF 

2019, Pham Doan Trang.

 DISCURSO OFICIAL:  combater o pluralismo

“Sob minha liderança, o Comitê Central do Partido promete continuar a 
combater firmemente a expressão do pluralismo político”
(26 de janeiro de 2021, no congresso do PCV).
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Hungria 92/180* 

Viktor ORBÁN
Nascido em 31 de maio de 1963

 >  Primeiro-ministro da Hungria desde 29 de 
maio de 2010 (após um primeiro mandato entre 
1998 e 2002) 

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  esquemas político-econômicos, descredibili-
zação, autocensura 

Autoproclamado partidário da “democracia iliberal”, Viktor Orbán não 

cessou, desde o seu regresso ao poder em 2010, de minar o pluralismo e a 

independência dos meios de comunicação. Após a transformação do setor 

audiovisual público em órgão de propaganda, os meios de comunicação 

privados passaram a ser silenciados ou sofrerem pressões. Os métodos às 

vezes são sutis, às vezes rudes, mas sempre eficazes. Graças às manobras 

político-econômicas e à compra dos meios de comunicação por oligarcas 

próximos ao partido no poder, o Fidesz agora controla 80% do panorama 

midiático, liderado pela Fundação Kesma, que reúne cerca de 500 veículos 

de comunicação pró-governo. Os meios de comunicação independentes 

que ainda restam são discriminados na distribuição de publicidade estatal e 

no acesso à informação controlada por instituições públicas, enquanto seus 

jornalistas são alvos de campanhas difamatórias nos meios de comunicação 

pró-governo, sendo rotulados de promotores de “informações falsas”. A 

criminalização dessa acusação durante a crise do coronavírus teve um efeito 

dissuasivo sobre os jornalistas e suas fontes. Essas diferentes técnicas de 

predação mostraram sua eficácia, pois inspiraram os aliados poloneses e 

eslovenos de Viktor Orbán.

 ALVOS PREFERIDOS:  os últimos meios de comunicação independentes

Após o fechamento do diário Népszabadsag e a aquisição pelos oligarcas 

dos sites de notícias Origo.hu e Index.hu, o governo agora tem na mira a rede 

RTL, o diário Népszava, os semanários HVG, Magyar Hang, Magyar Narancs 
e o site 24.hu. Última façanha até o momento: a decisão política do regulador 

audiovisual, supostamente independente, de retirar a frequência da Klubrádio.

 DISCURSO OFICIAL:  belicoso

“Devemos lutar contra (...) meios de comunicação mantidos por grupos 
estrangeiros e oligarcas do interior” 
(Discurso proferido em 2018 para comemorar o 170º aniversário da revolução de 1848).

“Agora não é a hora (...) de ir aos hospitais para produzir vídeos de camu-
flagem ou notícias falsas” 
(Resposta a uma demanda de 28 meios de comunicação independentes por acesso livre aos 
hospitais e para entrevistar equipes médicas durante a pandemia de Covid-19 em 2021)

Nicarágua 121/180* 

Daniel ORTEGA
Nascido em 11 de novembro de 1945

 >  Presidente da Nicarágua desde 2007 
(depois de um primeiro mandato entre 1979 e 
1990)

 > Predador desde que foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo 
em novembro de 2016

 MODO DE PREDAÇÃO:  asfixia econômica e censura judicial

Desde o final de 2016, a imprensa independente vive um verdadeiro pesadelo 

na Nicarágua, constantemente oprimida pelo governo de Ortega e seus 

partidários da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), que tentam 

por todos os meios silenciar vozes críticas. São ameaças, perseguições, 

campanhas de assédio e difamação, prisões e detenções arbitrárias e a “lei 

de regulação dos agentes estrangeiros ”, que visa monitorar de perto os meios 

de comunicação e as organizações que recebem financiamento externo. 

Ortega não hesita em nada para controlar a informação e montou um sistema 

sórdido de sufocamento econômico dos meios independentes: políticas 

discriminatórias de publicidade oficial, de concessão de frequências de rádio e 

televisão, de restrições à importação de matéria prima e materiais jornalísticos, 

auditorias abusivas, assim como pressões sobre anunciantes privados para 

desencorajá-los de comprar espaço publicitário em veículos independentes. 

O governo chegou a proibir, sem aviso prévio, em setembro de 2018, o 

fornecimento de tinta, papel e borracha, o que resultou no desaparecimento 

da maioria dos jornais impressos do país. Finalmente, em vista das eleições 

presidenciais de novembro de 2021, Ortega fortaleceu seu arsenal de censura 

ao abrir processos judiciais abusivos contra todos os seus adversários, tanto 

da classe política quanto entre os meios de comunicação.

 ALVOS PREFERIDOS:  a família Chamorro e a mídia privada

O proprietário de imprensa Carlos Chamorro, fundador do site de notícias 

Confidencial, e sua irmã Cristina, cofundadora da Fundação Violeta Chamorro, 

que defende a liberdade de imprensa, são os bodes expiatórios do presidente. 

Muito crítico de Daniel Ortega, Carlos teve que se exilar temporariamente 

na Costa Rica em 2019, devido às ameaças e ataques impulsionados pelo 

governo contra ele. Já Cristina, jornalista que se candidatou à presidência 

em 2021, está em prisão domiciliar desde 3 de junho, após ser acusada pelo 

governo de lavagem de dinheiro. Quase vinte jornalistas próximos à Fundação 

também foram interrogados e intimidados pelo Ministério Público, numa ação 

de opressão contra Cristina Chamorro visando impedir sua participação na 

corrida presidencial.

 DISCURSO OFICIAL:  paranóico e excessivo  

“O terrorismo desinformativo, coordenado desde os Estados Unidos e 
cumprido ao pé da letra pelos meios de comunicação de muitos países, 
incluídos os da Costa Rica, é brutal, criminoso e xenófobo” 
(Maio de 2020, trecho de um discurso dirigido aos meios de comunicação da Costa Rica [La 
Nación, Telenoticias e Noticias Repretel] e dos EUA [CNN], que questionaram os números e o 
discurso oficial do governo sobre a gestão da crise sanitária).

“Os jornalistas são filhos de Goebbels” 
(No 28º aniversário do exército da Nicarágua,  1o de setembro de 2007).
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Rússia 150/180* 

Vladimir PUTIN
Nascido em 7 de outubro de 1952

 >  Presidente da Federação Russa  
desde 2000

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  autoritarismo nacionalista

Alçado ao poder após uma década de 1990 marcada pela diluição de sua 

autoridade, Vladimir Putin possui desde então apenas uma palavra de ordem: 

controle. Os meios de comunicação rapidamente sentiram os efeitos da 

“vertical do poder”, sobre a qual teorizou durante seus dois primeiros mandatos. 

Desde o início dos anos 2000, os canais de televisão nacionais foram todos 

retomados pelo Kremlin, inundando os cidadãos russos com um dilúvio de 

propaganda. O intervencionismo amplamente exacerbado após seu retorno 

à presidência gerou uma onda de protestos sem precedentes em maio de 

2012. Diante da afirmação da sociedade civil, Vladimir Putin aprovou uma 

série de leis liberticidas que criminalizam os protestos e restringem a liberdade 

de expressão. A lei de meios de comunicação “agentes estrangeiros” - que 

afeta toda a imprensa desde 2017 - coloca em grande dificuldade econômica 

os veículos independentes, como o Meduza, levando, em alguns casos, ao 

seu fechamento. Além disso, vários jornalistas foram obrigados a se declarar 

“agentes estrangeiros”.  Durante os protestos pró-Navalny, a liberdade de 

imprensa foi ostensiva e massivamente violada pela polícia. O cerco está 

se fechando ao redor da Internet, que foi pouco a pouco controlada, desde 

2012, graças a inúmeras leis que visam proibir determinados conteúdos, 

aumentar o controle do fluxo de dados, impedir comunicações online anônimas 

e estabelecer um sistema de vigilância. 

 ALVOS PREFERIDOS:  meios de comunicação independentes

Vladimir Putin tem como alvo os meios de comunicação independentes, em 

particular através do emprego da lei sobre os meios “agentes estrangeiros” 

e dos oligarcas e empresários amigos, que compram e colocam os meios 

de comunicação independentes na linha. Dezenas de jornalistas foram alvo 

de prisões, por vezes violentas, e detenções arbitrárias enquanto cobriam 

manifestações em apoio ao oponente Alexeï Navalny. A situação da liberdade 

de expressão na Rússia é a pior do país desde a queda da URSS. Atualmente, 

pelo menos oito jornalistas russos estão presos: Alexander Valov (2018), 

Remzi Bekirov (2019), Abdulmoumine Gadjiev (2019), Rachid Maïsigov 
(2019), Ivan Safronov (2020), Ian Katelevski (2020), Aleksander Dorogov 

(2020) e Vladislav Yesipenko (2021). Em 2020, o jornalista Aleksandr 

Tolmachev morreu na prisão por falta de atendimento médico. 

 DISCURSO OFICIAL:  distorção descarada

“Temos tantos canais de notícias, canais de Internet, temos tantas opiniões 
diferentes e há tantas opiniões críticas nos meios de comunicação sobre 
as autoridades (e em relação a este humilde servidor)! Acho que em seus 
países não há isso, os jornalistas não criticam o poder tão duramente” 
(Declaração feita no Fórum Econômico de São Petersburgo, 8 de junho de 2021).

“A posição ativa e responsável dos meios de comunicação, um jornalismo 
verdadeiramente independente e corajoso, é mais procurada do que nunca, 
indispensável para a Rússia” 
(Discurso ao Sindicato dos Jornalistas, em abril de 2013).

Sri Lanka 127/180* 

Gotabaya RAJAPAKSA
Nascido em 20 de junho de 1949

 >  Presidente da República Democrática 
Socialista do Sri Lanka desde 18 de 
novembro de 2019, Secretário de Estado do 
Ministro da Defesa entre 2005 e 2015

 > Predador desde 2005

 MODO DE PREDAÇÃO:  o fantasma dos esquadrões da morte

A eleição de Gotabaya Rajapaksa à presidência da República, no final de 
2019, levou o Sri Lanka de volta às horas mais sombrias de sua história. 
Tenente-coronel do exército, “Gota” ocupou o cargo de secretário de Estado 
do Ministro da Defesa sob a presidência de seu próprio irmão, Mahinda 
Rajapaksa, durante a “década sombria” de 2005 a 2015 - período que também 
corresponde ao fim da guerra civil e à sangrenta destruição da guerrilha 
separatista Tâmil, em 2009. Durante este período, Gotabaya Rajapaksa 
ganhou outro apelido:  “exterminador”. Ele deve essa distinção ao papel que 
desempenhou como piloto dos esquadrões da morte, também conhecidos 
como “gangue das vans brancas”, em referência aos veículos nos quais 
jornalistas eram sequestrados, torturados e, alguns, executados sob as 
ordens do ministro Gotabaya. Nessas condições, é lógico que a ascensão 
de Gotabaya à presidência tenha despertado velhos demônios: ele não só 
retomou as rédeas do Ministério da Defesa como também nomeou seu próprio 
irmão, o ex-presidente Mahinda, ao cargo de primeiro-ministro. Desde então, 
outras armas foram utilizadas: mandados de prisão, buscas nas instalações 
de alguns meios de comunicação, manobras de desinformação, ameaças 
de morte. Na verdade, grande parte da imprensa do Sri Lanka foi reduzida 
à autocensura, seja como resultado das ações de Gotabaya Rajapaksa no 

passado ou do exercício de seu mandato atual.

 ALVOS PREFERIDOS:  fantasmas do passado, ameaças do presente

Muitos jornalistas do Sri Lanka enfrentam um terrível dilema, que se resume 
a fazer seu trabalho ou arriscar a vida, uma vez que precisam lidar com os 
fantasmas de seus muitos colegas executados no passado. A impunidade por 
crimes cometidos contra jornalistas sob as ordens de Gotabaya Rajapaksa 
permanece total. De acordo com a contagem da RSF, durante seu mandato 
na Defesa, pelo menos 14 jornalistas foram assassinados ou dados como 
desaparecidos. Cerca de vinte outros jornalistas preferiram fugir do país, 
depois de terem sofrido torturas ou de terem recebido ameaças. Nesse 
contexto, parece extremamente perigoso investigar temas delicados - a 
começar pela situação da minoria tâmil ou das populações muçulmanas da 
ilha. Aqueles que se atrevem a se aventurar nesses assuntos arcam com 
o custo de uma dupla ameaça: na esfera judicial, a polícia os assedia com 
mandados; no plano físico, recebem ameaças de morte - e, neste último 
caso, a polícia evita cuidadosamente registrar suas denúncias. Em todas as 

frentes, o terror está de volta.

  DISCURSO OFICIAL:  o apelo ao assassinato e ao esquecimento

“Porco imundo comedor de merda! Repórteres de merda filhos da puta! As 
pessoas vão matar vocês” 
(Julho de 2012, numa entrevista).

“Não vamos ficar pensando no passado. Estou tentando me tornar o futuro 
presidente do Sri Lanka. Portanto, se vocês se concentrarem no futuro, 
será melhor” 
(Outubro de 2019, campanha eleitoral).
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Tajiquistão 162/180* 

Emomali RAKHMON
Nascido em 5 de outubro de 1952

 >  Presidente da República do Tajiquistão 
desde 1992

 > Predador desde que chegou ao poder

 MODO DE PREDAÇÃO:  censura, controle total da Internet e ameaças 

A tendência repressiva de Emomali Rakhmon, um dos presidentes mais antigos 

da região, continua a se agravar. O dirigente se apresenta como o “líder da 

nação” e o “fundador da paz e da unidade nacional” desde o fim da guerra 

civil na década de 1990. Em 1992, instituiu a censura oficial e sistemática dos 

conteúdos veiculados pelos meios de comunicação privados e independentes. 

Em 2021, o Comitê de Televisão e Radiodifusão do Tajiquistão - um órgão 

estatal - impôs novas condições aos contratos de licença de transmissão, 

sobretudo obrigando redações a submeter à validação prévia todas as 

produções editoriais em língua estrangeira, incluindo em russo. Em 2018, 

as autoridades assumiram o monopólio de acesso à rede national de Internet, 

permitindo que a agência governamental de telecomunicações bloqueie 

ilegalmente sites de notícias. O provedor nacional de acesso Tajiktelecom, 

propriedade do serviço de comunicações do governo tajique, controla a 

venda de acesso à Internet no país. As autoridades criaram “fábricas de 

trolls” destinadas a desacreditar todas as vozes críticas e certos meios de 

comunicação, como a Radio Ozodi, e o serviço tajique da Radio Free Europe 
/ Radio Liberty (RFE/RL). Perseguidos pelos serviços secretos, intimidados 

e submetidos a chantagens, dezenas de jornalistas optaram pelo exílio nos 

últimos anos. O restante se autocensura e evita abordar temas delicados, 

favorecendo a impunidade e a corrupção no país.

 ALVOS PREFERIDOS:  as vozes independentes

Todos os meios de comunicação independentes são alvo de Emomali 

Rakhmon, sobretudo os jornalistas investigativos, quando conduzem 

investigações sobre a corrupção que assola o país. Em 2018, o ex-jornalista 

Khairoullo Mirsaidov foi jogado na prisão depois de acusar altos funcionários 

de peculato. Rakhmon também persegue a mídia estrangeira como a RFE/RL 
e as informações que circulam em redes sociais como Facebook, YouTube, 

VKontakte e Odnoklassniki ou mesmo nos canais de mensagem instantânea 

WhatsApp e Telegram.

  DISCURSO OFICIAL:  a nação contra o estrangeiro

“Vocês precisam ser mais ativos e unidos na guerra de informação contra 
a mídia de oposição. Postem com seu nome verdadeiro nas redes sociais! 
Assim nossos rivais não vão acusar vocês de serem trolls” 
(Declarações dirigidas aos principais meios de comunicação nacionais por Abdujabbor 
Rahmonzoda, assessor do presidente Rakhmon, durante mesa redonda com jornalistas e 
intelectuais na sede do jornal estatal Jumhuriyat, 3 de março de 2021).

“Vocês, diretores de mídia, devem ser um escudo confiável para os interesses 
nacionais, para os valores culturais e históricos e as conquistas que ocorreram 
neste período de independência nacional”
(Comentários feitos durante uma reunião entre o Presidente Rakhmon e os diretores dos principais 
canais de TV e estações de rádio nacionais do Tajiquistão, 20 de fevereiro de 2019).

Arábia Saudita 170/180* 

Mohammed bin SALMAN
Nascido em 31 de agosto de 1985

 >  Príncipe herdeiro  
desde 21 de junho de 20177 

 > Predador desde 2017

 MODO DE PREDAÇÃO:  barbárie sem limites

Desde que seu idoso pai o nomeou sucessor, o príncipe Mohammed bin 

Salman (MBS) concentrou todo o poder em suas mãos e assumiu a liderança 

de uma monarquia que não tolera nenhuma mídia livre. O reino é uma das 

maiores prisões do mundo para jornalistas e os procedimentos judiciais são 

completamente opacos. Para muitos deles, nada garante saber do quê são 

acusados. Já para aqueles cujos motivos são conhecidos, as acusações 

oficiais vão desde “danos à reputação do reino” ao “insulto à monarquia”, 
passando pela “colaboração com entidades estrangeiras”. Tudo é válido 

para rastrear jornalistas: espionagem, ameaças, sequestros, torturas, abusos 

sexuais, isolamento prisional, negligência médica e privação de contato com 

parentes. O terrível assassinato do editorialista do The Washington Post Jamal 

Khashoggi, esquartejado no consulado saudita em Istambul, foi um golpe fatal 

a qualquer insinuação de crítica e mostrou toda a brutalidade da repressão 

contra os jornalistas independentes, mesmo além das fronteiras do reino.

 ALVOS PREFERIDOS:  os jornalistas reformistas

Entre os 30 jornalistas presos na Arábia Saudita, há personalidades muito 

seguidas nas redes sociais, sobretudo no Twitter, e, portanto, potencialmente 

muito influentes. Outros são apresentadores que cometeram o erro de 

encorajar indiretamente as reformas, abordando temas sensíveis em seus 

programas e pedindo a abertura do debate. Blogueiros especializados em 

direitos da mulher, que denunciaram a tutela masculina ou que demonstraram 

solidariedade com suas concidadãs presas, também foram colocados 

atrás das grades. Por fim, o caso do blogueiro Raif Badawi, preso desde 

17 de junho de 2009 por “insulto ao Islã”, encarna por si só a extensão do 

conservadorismo que prevalece no país.

 DISCURSO OFICIAL:  responsável mas não culpado

“Quando um crime é cometido contra um cidadão saudita por servidores que 
trabalham para o governo saudita, tenho que assumir a responsabilidade como 
líder. Foi um erro e devo tomar todas as medidas para evitar tal fato no futuro” 
(MBS, questionado sobre o assassinato de Jamal Khashoggi pela CBS, 30 de setembro de 2019). 
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Bangladesh 152/180* 

SHEIKA Hasina
Nascida em 28 de setembro de 1947

 >  Primeira Ministra da República Popular de 
Bangladesh desde 6 de janeiro de 2009

 > Predadora desde (pelo menos) 2014

 MODO DE PREDAÇÃO:  a lei sobre segurança digital, arma definitiva 
da autocensura

Filha mais velha do Sheikh Mujib, herói da independência de Bangladesh, 

Sheika Hasina é uma importante figura política no país desde o início dos anos 

1980. Estabeleceu-se há muito tempo como personagem central na oposição 

aos vários regimes autoritários que reprimiam jornalistas com violência. Graças 

a uma vitória legislativa de seu partido, foi nomeada Primeira-Ministra em 

janeiro de 2009. A partir daí, entretanto, passou a seguir uma linha autoritária, 

marcada por uma repressão cada vez mais forte à liberdade de imprensa. 

Essa tendência foi confirmada em 2014, quando ganhou as eleições com 

ainda mais facilidade porque a oposição simplesmente não tinha o direito 

de ser mencionada nos meios de comunicação. Foi a partir dessa época 

que, por trás de um discurso oficial de respeito à imprensa, Sheika Hasina 

se consolidou politicamente a partir de um sistema que não tolera críticas. 

E para completar o arsenal que lhe permite impor seus pontos de vista, seu 

governo finalizou, em 2018, a Lei de Segurança Digital (Digital Security Act, 

DSA). Recheado de formulações deliberadamente vagas, o texto é a arma 

definitiva para empurrar os jornalistas à autocensura. Por exemplo, pune com 

sete anos de prisão a publicação de conteúdos “suscetíveis de perturbar 
a ordem pública”. Pior, os jornalistas sabem que correm o risco de pegar 

14 anos de prisão se publicarem informações identificadas como “propaganda 
contra o patriarca da nação” - que não é outro senão o próprio pai de Sheika 

Hasina. Em resumo, um campo de atuação extremamente vago e proibitivo.

 ALVOS PREFERIDOS:  repórteres incômodos

A Lei de Segurança Digital permite que partidários de Sheika Hasina 

assediem todos os jornalistas e blogueiros cuja expressão incomode o poder 

estabelecido. Cerca de dois anos após sua implementação, o dispositivo 

levou a julgamento quase 400 pessoas, incluindo mais de 70 jornalistas e 

blogueiros. Aqueles que são presos devem suportar condições deploráveis 

de detenção - a ponto de um deles, Mushtaq Ahmed, ter morrido na prisão 

em fevereiro de 2021. Em campo, o braço armado de Sheika Hasina é 

personificado por apoiadores de seu partido, a liga Awami, e por aqueles 

de seu ramo estudantil, a liga Chhatra. Sempre que um movimento social ou 

eleições agitam as ruas, esses ativistas perseguem, assediam ou agridem 

os repórteres para impedi-los de cobrir os acontecimentos, culminando em 

verdadeiros linchamentos. A maioria das vítimas acaba no hospital. Em alguns 

casos, no necrotério.

  DISCURSO OFICIAL:  impor informações “verdadeiras”

“Jornalistas que não publicam notícias falsas não precisam se preocupar com 
a Lei de Segurança Digital”. Essa lei permite que o governo decida quais 

informações são “verdadeiras” ou “falsas” 
(outubro de 2018).

Egito 166/180* 

Abdel Fattah al-SISSI 
Nascido em 19 de novembro de 1954

 >  Presidente do Egito  
desde 8 de junho de 2014 

 > Predador desde o golpe militar de julho de 2013 

 MODO DE PREDAÇÃO:  prisões em massa

Jornalistas são presos em quantidade pelos serviços de segurança, em 

ondas de prisões em massa, durante mobilizações populares ou momentos 

políticos. As prisões também podem ocorrer de forma imprevisível e como 

medida preventiva, enquanto jornalistas são investigados. Tais medidas podem 

prorrogadas indefinidamente. As acusações costumam ser as mesmas: 

“pertencer a um grupo terrorista”, “difundir notícias falsas” e, às vezes, 

“abusar do uso das redes sociais”. Cobrir um protesto, escrever artigos 

sobre temas sensíveis, compartilhar postagens críticas ou colaborar com 

veículos de comunicação proibidos pode resultar na prisão de jornalistas. 

A lei antiterrorismo de agosto de 2015 exige que a versão oficial seja 

seguida ao se cobrir atentados, em nome da “segurança nacional”, e a lei 

de crimes cibernéticos de 2017 criminaliza os conteúdos online críticos, 

institucionalizando a censura de sites na Internet.

 ALVOS PREFERIDOS:  qualquer mídia suspeita de ter qualquer ligação 
com a Irmandade Muçulmana

O governo dificulta a vida dos jornalistas que trabalham para veículos 

independentes, que podem ser contados nos dedos de uma mão. Os 

blogueiros que divulgam imagens de manifestações ou se manifestam em 

veículos estrangeiros estão mais particularmente na mira das autoridades. 

Independentemente de sua linha editorial ou de seu posicionamento ideológico 

e confessional, todos são automaticamente acusados de “pertencer a um 
grupo proibido”. Por trás desta categoria, se esconde o movimento da 

Irmandade Muçulmana, considerada uma organização terrorista. Cerca de 

trinta jornalistas estão atualmente presos no Egito por este motivo.

 DISCURSO OFICIAL:  segurança acima de tudo

“Garantimos que a justiça seja feita para todos e não temos nenhum 
prisioneiro político. Vivíamos o caos, mas agora estamos trabalhando na 
construção e na estabilidade” 
(Entrevista de Abdel Fattah al-Sissi para o Die Welt, abril de 2021).

“Não quero exagerar, mas nós, no Egito, desfrutamos de uma liberdade de 
expressão sem precedentes. Ninguém no Egito pode impedir que alguém 
que trabalha para uma mídia ou um jornalista expresse suas opiniões” 
(Entrevista de Abdel Fattah al-Sissi para a CNN, setembro de 2015).
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China 177/180* 

XI Jinping
Nascido em 15 de junho de 1953

 >  Presidente da República Popular da China 
desde 14 de março de 2013, Secretário 
Geral do Partido Comunista da China 
desde 15 de novembro de 2012 e Presidente 
da Comissão Militar Central desde 14 de 
março de 2013.

 > Predador desde 2013

 MODO DE PREDAÇÃO:  totalmente desinibido

Quando Xi Jinping, cuja família foi vítima da Revolução Cultural, chegou 

ao poder na China em 2013, era de se esperar que ele implementasse 

reformas liberais. Pelo contrário, fortaleceu o controle do regime sobre a 

informação, restaurando em poucos anos uma cultura midiática digna da 

era maoísta. Contando com o uso massivo de novas tecnologias, Xi Jinping 

impôs um modelo social baseado na censura, na propaganda e na vigilância. 

A Administração do Ciberespaço da China (CAC), órgão supervisionado 

pelo próprio Xi Jinping, impede que bilhões de usuários de Internet chineses 

recebam e comuniquem informações independentes livremente. A mídia 

estatal não deve apenas obedecer ao Partido, mas também “refletir sua 

vontade, proteger sua autoridade e sua unidade”. O aplicativo para smartphone 

“Estudar Xi para fazer o país mais forte”, obrigatório para todos os jornalistas 

desde 2019, além de permitir que o regime teste sua lealdade, também é 

suspeito de acessar os dados dos telefones dos usuários. Sob Xi Jinping, a 

perseguição aos correspondentes estrangeiros e suas fontes atingiu novos 

recordes, enquanto no exterior o regime tenta, por todos os meios, promover 

e exportar seu modelo opressor.

 ALVOS PREFERIDOS:  qualquer coisa que não esteja na linha

A China de Xi Jinping é a maior prisão do mundo para defensores da 

liberdade de imprensa, com mais de 115 pessoas detidas em 2021, em 

condições temerárias para suas vidas. O sistema de “prisão domiciliar em 

local designado” (RSLD), um eufemismo para confinamento solitário nas 

“prisões negras” chinesas, onde os detidos são privados de seus direitos 

e correm o risco de tortura, é comumente usado para silenciar jornalistas 

que não seguem a narrativa oficial. Kunchok Jinpa, importante fonte de 

informações sobre o Tibete, morreu em fevereiro de 2021 em consequência 

dos maus tratos na prisão, assim como o ganhador do Prêmio Nobel da Paz 

e do Prêmio Liberdade de Imprensa da RSF, Liu Xiaobo, e o comentarista 

político Yang Tongyan, em 2017.

 DISCURSO OFICIAL:  doutrinação paternalista

“Os meios de comunicação do Partido e do governo são instrumentos de 
propaganda que devem ter o Partido como sobrenome” 
(Discurso de Xi Jinping em 19 de fevereiro de 2016, durante uma visita de inspeção da mídia 
estatal).

“Os jornalistas devem amar o Partido, proteger o Partido e seguir fielmente 
a liderança do Partido em pensamento, na política e em suas ações” 
(Sobre os jornalistas da CCTV, da agência Xinhua e do Diário do Povo, fevereiro de 2016).


