
*Relatório Reunião Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF 12/11/2018* 
 
Presentes: Renata, Raisa, Margarida, Tânia, Cintia, Monalisa, Renata 
Fernandes, Leonor e Marina Junqueira. 
 
Pauta: 
Lançamento campanha Assédio Sexual no Trabalho 
Plataforma do feminicídio  
Espaço de divulgação do Coletivo de Mulheres 
Ingresso ao Fórum de Mulheres do DF e Entorno 
Agenda 2019 
 
*Debates e Encaminhamentos:* 
 
*Campanha Assédio Sexual*  
Faremos o* lançamento da Campanha contra assédio Sexual no trabalho no 
dia 29/11, às 20h*, com uma atividade sobre o tema, para marcar a data de 
25/11 - Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. 
 
*Materiais da campanha* - o mote e as frases já foram definidos. Fernandes 
fará as artes e encaminhará na terça-feira uma proposta de layout. 
Fecharemos até quarta (14). 
 
Renata fará um *panfleto A5* para distribuirmos nas redações com dicas sobre 
como agir em caso de assédio sexual e convidando para a atividade.  
 
A ideia depois é divulgar a campanha nas redes e fazer também cartazes para 
colocar nos espaços de trabalho. 
 
Precisamos fechar um *calendário de passadas* - Faremos passadas na 
segunda e terça da semana da atividade para convidar as jornalistas. Monalisa 
e Marina se ofereceram para ajudar. Cintia fará divulgação na Câmara. 
 
*Debate*: Realizaremos um debate no dia 29/11, às 20h, no auditório do 
Sindicato, com a participação de uma psicóloga, professora da UnB (Valeska 
Zanero - Leonor entrará em contato), uma representante da Assessoria 
Jurídica do Sindicato e a terceira mulher será ou alguém que tenha estudo que 
tenha estudo na área sobre assédio sexual no jornalismo (Cintia vai verificar 
nome) ou uma representante da AMB (Leo entrará em contato - foi sugerido o 
nome da Natália). 
 
*Plataforma do feminicídio* 
Retomamos o debate sobre a criação de uma plataforma para divulgar, 
quantificar e debater os casos de feminícidio no DF. A ideia inicial é fazer em 
parceria com outras entidades como o Fórum de Mulheres do DF e Entorno.  
 
Nossa contribuição seria também no sentido de analisar de forma crítica a 
cobertura da mídia nesses casos e pensar tbm dicas sobre como melhorar a 
cobertura. 



 
Iremos conversar com as outras entidades, mas independente já iremos 
começar a elaborar a plataforma para ser lançada em Março de 2019. 
 
*Espaço de divulgação do Coletivo de Mulheres* 
Definimos pela criação de um blog mulheresjornalistasdf.org e também uma 
página no facebook para divulgação do manifesto do Coletivo e também as 
atividades, pautas e reflexões. Além de publicizar conteúdos de entidades e 
coletivos que tenham alinhamento com nossas pautas. 
 
Renata irá criar as plataformas e apresentará uma proposta até terça (20). 
 
Fernandes irá desenvolver a logomarca e artes para as plataformas. 
Veremos a possibilidade de colocar um banner no site do sindicato que 
direcione para nosso blog. 
 
*Ingresso ao Fórum de Mulheres do DF e Entorno* 
Leo, Raisa e Renata irão participar da reunião do Fórum nessa quarta e colocar 
a intenção do coletivo em participar enquanto entidade do Fórum. 
Nossa compreensão é de que é importante o Coletivo estar junto com outras 
entidades feministas que constroem a luta no DF. Já participamos de 
atividades pontuais, como o 8 de março e o #EleNão e é importante somarmos 
forças para as demais pautas e atividades ao longo do período. 
 
*Agenda 2019* 
Deixamos pré-definida uma reunião para o dia 14/01 na qual aprofundaremos o 
debate e construção da plataforma sobre feminicídio. E também já está pré-
agendada o lançamento da plataforma em Março, possivelmente no dia 16 de 
março (sábado), a tarde. 
 

http://mulheresjornalistasdf.org/

