
Relatoria da reunião do Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF, de 15 de janeiro de 2019  

Presentes: Leonor, Monalisa, Raisa e Renata 

1. Calendário de lutas  

Renata elaborou um calendário com datas importantes para as pautas do Coletivo. Ela irá 

compartilhar conosco e a proposta é ficarmos atentas para elaborarmos cards, postagens e 

textos para divulgação. Renata aproveitou para sugerir que o Coletivo tenha produção de 

conteúdo próprio, para além de repercutir links de matérias de outros veículos nas nossas 

redes. As participantes do Coletivo estão convidadas a usufruírem de nossos canais para 

publicação de textos e outras sugestões. Relembrando: temos blog e página do Facebook. As 

sugestões podem ser enviadas pelo grupo do WhatsApp ou para o e-mail 

mulheresjornalistasdf@gmail.com. O Calendário de lutas ficará publicado em aba específica no 

nosso blog, www.mulheresjornalistasdf.org. Incluir a data de aprovação da Lei do Feminicídio 

no calendário. 

2. Lançamento de pesquisa sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho  

Renata informou que o formulário já está pronto para ser divulgado e acordamos em lançar a 

pesquisa na próxima segunda-feira, 21 de janeiro. As companheiras da coletivo devem ajudar 

respondendo a pesquisa e convidando outras colegas a participarem também. Daremos o 

informe da pesquisa na reunião do Fórum de Mulheres do DF e Entorno, na segunda, e na 

Plenária Geral de construção do 8M, na terça-feira. Renata lançará aqui o link para o 

formulário junto com o card de divulgação no dia 21. 

Para divulgarmos a pesquisa, faremos: card, link, postagem no blog, postagem do FB, 

postagem no site do Sindicato, informes nas reuniões das entidades feministas, disparo de 

release, convites por e-mail e chamadas semanais por WhatsApp para participação. A pesquisa 

ficará aberta para resposta até 28 de fevereiro. A ideia é termos os dados consolidados na 

primeira semana de março para que estes dados possam ser utilizados em possíveis 

coberturas do 8 de Março e das comemorações do mês de luta das mulheres.  

3. Campanha contra o assédio sexual no trabalho 

Realizamos o lançamento da campanha em novembro. Devemos retomar a divulgação em 

fevereiro, com passadas nas redações e nas turmas do curso de jornalismo nas universidades. 

Elaboraremos folder e cartaz para distribuição, repostaremos os cards elaborados nas redes 

socais. No materiais impressos da campanha, vamos inserir uma legenda de reforço de canal 

específico do Coletivo para acolher denúncias de assédio sexual no trabalho. Sugestão: "Se 

você é vítima de assédio ou conhece uma vítima, denuncie pelo e-mail 

mulheresjornalistasdf@gmail.com. Sua identidade será preservada e tomaremos as devidas 

providências com o máximo de cuidado." 

4. Plataforma contra o feminicídio 

Na última reunião do Coletivo, deliberamos por um possível lançamento da plataforma para 16 

de março de 2019. A proposta é realizar uma contagem dos casos de feminicídio no DF no ano 

e publicar material de orientação da cobertura de casos de violência contra a mulher, além de 



realizar análises críticas do que é publicado pela mídia; por exemplo: cartilha de cobertura, 

qual é o lead, termos que não podem ser usados, termos que devem ser aplicados, 

abordagem, legislação, entrevistas com especialistas etc. A contagem dos casos de feminicídio 

é uma tarefa que deve ser desenvolvida em parceria com o Fórum de Mulheres do DF e 

Entorno. O Coletivo deve se empenhar em realizar a produção de conteúdo sobre a cobertura 

dos casos. A pauta será levada para a reunião do Fórum na próxima segunda e, a partir dela, 

poderemos analisar as tarefas e dividirmos as funções. A ideia é termos uma atividade de 

lançamento em 16 de março, com debate sobre o tema. Raisa sugeriu pensarmos em algum 

lugar para a atividade que não seja o Sindicato, para testarmos uma possível maior adesão de 

público. 

5. Formação 

Na última reunião da diretoria do Sindicato, foi sugerido que o Coletivo realizasse uma 

atividade de formação com o tema "O que é ideologia de gênero?", aproveitando os debates 

recentes sobre gênero e as polêmicas de Damares. Leonor sugeriu ampliarmos a pauta e 

abarcar também discussão sobre o Escola sem Partido, LGBTfobia e família no governo 

Bolsonaro. Temos o desafio de conseguir realizar este debate sem parecer uma atividade de 

confronto explícito ao governo. Precisaríamos pensar melhor neste formato, no tema e nos 

convidados para o debate. Raisa ressaltou que precisaríamos pensar com rapidez essa 

proposta porque a questão é factual. Sugestões das demais participantes do Coletivo são bem-

vindas. Não houve fechamento e deliberação da pauta. 

6. 8M  

O Coletivo participou da última reunião de entidades para debater o 8M, realizado na 

segunda-feira na CUT. Estiveram presentes Setorial de Mulheres do Psol, Secretaria de 

Mulheres do PT, Fórum de Mulheres do DF e Entorno, Marcha Mundial de Mulheres, União 

Brasileira de Mulheres, Cfemea, Mulheres do Audiovisual, Sindicatos e outras organizações. 

Deliberamos por convocar a primeira Plenária Geral de construção do 8M para dia 22 de 

janeiro, terça-feira. O Coletivo assumiu a comissão provisória de comunicação e deve se 

empenhar em divulgar tanto a reunião quanto o ato do 8 de março, que deve ser um grande 

bloco de carnaval feminista. Ressaltou-se que a participação de todas é de suma importância e 

que o Coletivo tem a responsabilidade de colaborar na comunicação dos atos das mulheres no 

DF. 

--- 

Relatoria: Raisa Pina 


