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COMISSÃO DE MULHERES DA FENAJ



2016

•Eleição da FENAJ 

Propostas da chapa vencedora:

- Intensificar as ações da FENAJ de combate ao racismo, ao sexismo e ao etnocentrismo na prática jornalística

- Exigir salários iguais para jornalistas homens e mulheres e acesso aos cargos de chefia sem discriminação de gênero, raça ou etnia

- Fortalecer o movimento de mulheres jornalistas com participação efetiva no Comitê de Gênero da FIJ

•37º Congresso Nacional dos Jornalistas (Goiânia/GO)

- Deliberada criação de uma comissão nacional de mulheres

2017

• Instalada a primeira Comissão Nacional de Mulheres Jornalistas da FENAJ no dia 8 de março, com 21 companheiras, 
representando 19 Sindicatos

- Sindicatos do RS e do DF mobilizam categoria para a Parada de Mulheres Brasileiras neste 8 de Março

- Nota pública: FENAJ repudia violência e assédio contra mulheres jornalistas (setembro)

- ONU Mulheres e Federação Nacional dos Jornalistas fazem sensibilização de profissionais durante os 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres (novembro)

- Nota pública: Por uma mídia unida contra as violências de gênero, inclusive as que atingem as jornalistas (novembro)

2018

• FENAJ publica a nota “Mulheres jornalistas, à luta por direitos e contra a violência de gênero”, em alusão ao 8 de Março

- Ações isoladas nos Sindicatos de Jornalistas do Amazonas, Alagoas, Ceará, Dourados, Goiás, Minas Gerais, Município do 
RJ, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins



2019

• Eleição da FENAJ 

- Reeleição da presidenta Maria José Braga

• 38º Congresso Nacional dos Jornalistas (Fortaleza/CE) - Agosto

- Reforço à luta por igualdade de gênero no Jornalismo

• Planejamento da gestão da FENAJ - Dezembro

- Diretoras cobram recomposição da CMJF, ficando encarregadas Samira, Rose e Alessandra

2020

• Instalada a segunda Comissão Nacional de Mulheres Jornalistas 
da FENAJ no dia 18 de fevereiro, com 21 companheiras, 
representando 19 Sindicatos

2020

• Após indicação dos sindicatos e publicação da matéria da 
instalação da comissão no site da FENAJ, o coletivo começa a 
debater ações para o 8 de Março, pelo grupo de Whatsapp
(fevereiro)



2020

• Comissão de Mulheres constrói, junto com Executiva, nota 
contra os ataques sexistas do presidente Bolsonaro à 
jornalista Patrícia Campo Mello

• Texto publicado no site da FENAJ em 18/02/2020

2020

• Nota oficial: Sindijor Norte PR e Comissão de Mulheres 
condenam ataques do deputado Boca Aberta à repórter 
Daniela Calsavara

Texto publicado no site da FENAJ em 24/02/2020

2020

•Comissão elabora ações para o 8M

- Divulgação da instalação da Comissão no site da FENAJ e para os Sindicatos

- Circular orientando que sindicatos realizem programação alusiva à data, com o tema central "A mulher jornalista diante dos ataques e violações 
à liberdade de imprensa e exercício da profissão”, respeitando temas que dialogassem com as realidades locais

- Orientação para que os sindicatos participem dos atos do 8M em seus Estados/Municípios

- Carta para 8 de Março

- Dia de protesto nas redações, com as mulheres de lilás, contra os assédios moral e sexual e os ataques sexistas, machistas e misóginos

- Campanha #LuteComoUmaJornalista nas redes sociais da FENAJ e sindicatos



2020

•FENAJ manifesta solidariedade a Auxiliadora 
Tupinambá e repudia conduta de Sikêra Júnior

Texto publicado no site da FENAJ em 05/03/2020

2020

•Comissão de Mulheres constrói a nota “8M: pela vida 
das mulheres, é urgente derrotar o fascismo”.

Texto publicado no site da FENAJ em 06/03/2020

2020

• Mulheres jornalistas integram atos do 8M em todo o país

- Bahia, Campinas/SP, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Estado do Rio de 
Janeiro, Pará e São Leopoldo/RS, com o tema #LuteComoUmaJornalista

Texto publicado no site da FENAJ em 09/03/2020



2020

• Dia de Luta das Mulheres Jornalistas denuncia violência de gênero e 
ataques às profissionais

- Amazonas, Bahia, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e 
Rio Grande do Sul

Texto publicado no site da FENAJ em 10/03/2020

2020

• Impune, autor de ameaças contra jornalista é prestigiado com cargo 
público no RS

- Denúncia pública/Articulação com a CUT/RS, Conselho de Direitos Humanos e 
de Mulheres do PR e RS

Texto publicado no site da FENAJ em 29/05/2020

2020

• Mesa redonda “Mulheres no jornalismo”: perspectivas de ontem 
e de hoje

- Encontro virtual do Programa de Pós-graduação em Estudos de Mídia 
da Universidade Federal do RN (21/06/2020)



2020
•Nota de solidariedade à jornalista Ellen Ferreira
Texto publicado no site da FENAJ em 25/07/2020

2020

•Comissão de Mulheres da FENAJ lança pesquisa sobre 
mães jornalistas e pandemia

Texto publicado no site da FENAJ em 07/08/2020

2020

• Mães jornalistas são mulheres esgotadas pela sobrecarga de trabalho 
na pandemia

Texto publicado no site da FENAJ em 26/08/2020



2020

•Live: sobrecarga de trabalho das mães jornalistas no 
contexto da pandemia

- Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (03/09/2020)

2020

•Live: sobrecarregadas! Mães jornalistas no contexto 
da pandemia

- Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro (10/09/2020)

2020

• Divulgação dos principais resultados da pesquisa “Mães jornalistas e o 
contexto da pandemia” em formato de cards no Instagram da FENAJ

- 14/09/2020



2020

•Perfis de extrema-direita incitam ataques e ameaças 
à jornalista Maria Teresa Cruz

Texto publicado no site da FENAJ em 24/11/2020

2020

• FENAJ/ Comissão citada no fórum virtual "Igualdad de Género y Comunicación a 25 años 
de la Plataforma de Acción de Beijing", evento comemorativo aos 15 anos da Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) - 07/11/2020

• Divulgação da campanha da CUT “21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as 
mulheres” nas redes sociais da FENAJ - 25/11/2020

2020

• Resumo ampliado com resultados da pesquisa "Mães Jornalistas e o Contexto da 
Pandemia" é apresentado no Congresso Internacional Género e Média: desafios de 
Pequim +25 - 03/12/2020

• Nota de pesar da Comissão de Mulheres da FENAJ pelo assassinato da juíza Viviane do 
Amaral - 30/12/2020



Mães jornalistas e o 

contexto da 

pandemia – 629 

respostas, 52 

matérias/notas/lives

do lançamento à 

divulgação dos 

resultados
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