
Reunião Coletivo De Mulheres Jornalistas DF – 12.02.2019 

Presentes: Raisa, Jacira, Vanessa, Marina, Renata 

Informes 

Renata apresentou o informe sobre o convite feito ao Coletivo pela ABJEB para participarmos 

da atividade “MULHER: conhecimento, força e poder" , para falarmos sobre o tema Mulher: o 

preconceito que castra iniciativas e mata – o feminicídio, no dia 11 de março, às 18h50. 

Avaliamos, entre as presentes, que não conseguiremos ir por motivo de agenda e também por 

acreditarmos que sobre o tema feminicídio não temos tanto acúmulo para o debate. Houve a 

sugestão de outros nomes, como o da Ismalia Afonso, que atualmente trabalha no Pnud e já 

participou do coletivo.  

Marina trouxe o informe da atividade sobre diversidade religiosa que acontecerá dia 13 de 

março, no auditório do Museu da República, a partir da 14 horas. Aberto a quem tiver 

interesse. A próxima reunião organizativa da atividade será na segunda (18), às 9 horas, no Ed 

Ceará, Conic, sala 713. Também aberta às interessadas. 

Encaminhamentos 

1- Pesquisa Assédio Sexual no Trabalho  

Atualmente, temos 80 respostas. Vamos fechar a pesquisa em 28 de fevereiro, com 

perspectiva de divulgação no dia 16 de março. 

Vamos solicitar as cartilhas do MPT sobre assédio sexual para distribuição nas redações. 

Renata 

Evento virtual para divulgar o resultado da pesquisa. Proposta de data 16/3. 

2- Plataforma Feminicídio 

Estruturar a plataforma – ferramenta – vinculada com o blog do coletivo 

(mulheresjornalistasdf.org). Abas propostas: vídeos, materiais, artigos afins, análise de 

cobertura. - Renata 

Ver com Patrícia Galvão, Intervozes e Think Olga se conseguimos vídeos sobre a cobertura de 

casos de feminicídio – Críticas e orientações. – Vanessa e Jacira (que ajudará a ver nomes) 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual-o-papel-da-imprensa/  

Cartilha (Canvas) com sistematização das informações dos vídeos – Raisa 

Texto introdutório com percepção da cobertura sobre feminicídio. Destacar os Dados de 2018 

e 2019 no DF, Lei do Feminicídio. Caso Ane Mikaely – Problematizar porque não foi 

caracterizado como feminicídio. Feminicídios são subnotificados e quando notificados, mal 

reportados. - Renata 

Análise de matérias - Quais veículos? Definir depois. 



 

Atividade 23 de março, live virtual pelo facebook, 15 horas, no Sindicato. Convidaremos 

inicialmente alguma das mulheres entrevistadas para os vídeos – atividade será no espaço 

Multiuso do sindicato. Renata fará a reserva. 
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Estamos participando enquanto Coletivo da construção da atividade. Nossa avaliação é que 

teremos dificuldade em carregar uma faixa do coletivo, considerando que muitas de nós estão 

na organização da marcha e terão que se movimentar por várias alas durante o trajeto. Assim, 

definimos por fazer “pirulitos” com frases para fotos e serem carregados pelas companheiras 

nas diferentes alas, com pautas que dialogam com o nosso Coletivo. Marina e Jacira farão as 

impressões. 


