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foi um ano intenso e cheio de 
dualidades. Vimos mais e mais 
mulheres se posicionarem contra 

o assédio e pelo direito aos seus corpos, com 
movimentos como o #MeToo. Mas também 
vivemos o doloroso assassinato de Marielle Franco, 
enquanto as notícias falsas e o preconceito 
conquistavam cada vez mais espaço por todo o país.

N’AzMina foi um ano de colocar a casa em ordem 
e resistir em um cenário cada vez mais hostil. Em 
nosso terceiro ano de existência, decidimos nos 
dedicar a fortalecer e aprofundar nosso trabalho 
jornalístico. Publicamos grandes reportagens 
investigativas e falamos incansavelmente de política 
e eleições. Podemos nos orgulhar de ter produzido 
cada vez mais conteúdo jornalístico relevante e 
confiável, em resposta à onda de desinformação  
que se espalhava pelo Brasil e pelo mundo. 
 
Também reformulamos nosso site. Ele ficou mais 
bonito, mais organizado e facilitou a distinção 
entre o que é reportagem e o que é opinião 
(diferença cada vez mais ignorada em tempos  
de fake news e polarização).

2018 foi também o ano de finalização da primeira 
fase de um projeto de peso no enfrentamento 
à violência contra a mulher: o app PenhaS. 
Foram mais de dois anos ouvindo muitas vozes, 
consultando especialistas e estruturando um 
aplicativo que pretende ser uma ferramenta 
poderosa para salvar vidas.

AzMina fez três anos em setembro de 2018.  
E comemoramos essa resistência numa festa  
com a DJ Malka, o grupo Vozeiral e um bate-papo 
sobre auto-cuidado e política. E, depois de anos de 
trabalho voluntário, precário ou mal remunerado, 
percebemos que auto-cuidado pra nossa equipe 
era também buscar financiamento e remunerar  
as mulheres que tocam AzMina de maneira justa.

Fizemos um intenso trabalho de relacionamento 
para parcerias e criação de projetos que pudessem 
garantir nossa estabilidade financeira. Fomos 
estudar precificação, financeiro, governança 
e tantas outras coisas que ninguém ensina na 
faculdade de jornalismo. Foram inúmeras reuniões, 
e-mails e conversas. Muita troca, aprendizado, 
ansiedade e medo, que se resumem hoje na certeza 

de que é possível usar informação para lutar 
contra o machismo, fazer parcerias com marcas 
preocupadas com a igualdade de gênero e fazer 
jornalismo independente. 

No meio disso tudo, ainda tivemos a deliciosa 
conquista do Prêmio Glamour, como agitadoras 
digitais, e pudemos celebrar o reconhecimento do 
impacto que nosso trabalho tem tido na internet.

Nesse relatório, contamos com mais detalhes 
as nossas maiores conquistas do ano, sempre 
lembrando que tudo isso só foi e é possível graças 
às nossas 300 leitoras e leitores que mensalmente 
colaboram com suas assinaturas, permitindo que 
nós não desistíssemos mesmo nos momentos 
mais difíceis. A todas e todos os assinantes, muito 
obrigada! AzMina só existe porque vocês existem! 

Diretora Executiva

Carolina Oms

20182018

https://azmina.com.br/?s=marielle
https://azmina.com.br/especiais/
https://azmina.com.br/editoria/politica/
https://azmina.com.br/reportagens/ideologia-de-genero-entenda-o-assunto/
http://azmina.com.br/penhas/




180 mil
seguidores

1,1 milhão de acessos ao site

Audiência engajada:
Nossos leitores passam mais tempo 
lendo nosso conteúdo e nossas redes 
sociais têm altas taxas de interação

5 mil assinantes na nossa newsletter

300 apoiadores contribuem
mensalmente com AzMina

https://kuak.com/revistaazmina/OVMb8zNSffT3A8ktpOfEaAxWA


Em ano eleitoral, atacamos a baixa 
representatividade feminina na política.  
As mulheres são 51% da população, mas 
apenas 10% do parlamento. 

Com ações virais em redes sociais, 
reportagens e pautando a grande imprensa, 
convocamos mulheres e partidos políticos  
a mudar esse cenário e aumentar o número 
de candidatas mulheres. 
 
O número de deputadas eleitas subiu  
em 51%, com 77 mulheres na Câmara  
dos Deputados.

Campanha
#SejaALíderQueTeRepresenta

https://azmina.com.br/projetos/sejaaliderqueterepresenta/


Nossa principal plataforma de contato 
com nossas leitoras e nossos leitores foi 
reformulada em 2018.  
 
O conteúdo passou a ser mais organizado, 
diferenciando o conteúdo jornalístico 
das colunas de opinião, para facilitar a 
identificação para as leitoras. 

As páginas ganharam mais espaço em branco 
e respiro, sem perder o estilo leve e divertido 
que é marca da Revista AzMina.

Também demos mais destaque à nossa 
história, aos nossos projetos e à  
importância do apoio das leitoras.

novo site

https://azmina.com.br/sobre/historia/
http://azmina.com.br/projetos
https://azmina.com.br/sobre/apoie/


APp Penhas
PenhaS é um aplicativo pensado para  
combater a violência contra as mulheres por  
meio da conscientização coletiva, da sororidade 
entre as mulheres e da liberação de  
relacionamentos abusivos. 

Ele reúne em uma só plataforma um espaço 
para obtenção de informação sobre violência, 
uma área para troca e ajuda entre mulheres e 
outra para ajuda prática, com botão de pânico e 
direcionamento para a rede de atendimento. 

O app, financiado pela fundação Mama
Cash, foi finalizado e lançado em  
8 de março de 2019. 



Para chegar cada vez mais longe e fortalecer nosso trabalho,  
realizamos parcerias pontuais ou de longo prazo com outras iniciativas

parcerias

The Intercept Brasil

Produzimos e apuramos 
em parceria com um dos 
mais relevantes veículos de 
cobertura da política brasileira 
a reportagem especial sobre 
candidaturas laranjas de 
mulheres nas eleições, levando 
nosso conteúdo a um novo  
e numeroso público. 

Me Representa

Os coletivos do Me Representa 
promovem a maior participação 
de mulheres, pessoas LGBT, 
negras e indígenas na política. 
Atuamos em conjunto para 
ampliar o alcance desse trabalho 
e levantar dados exclusivos 
sobre as candidaturas femininas 
nas eleições 2018, gerando 
conteúdo exclusivo para nossas 
reportagens. 

Rede Feminista de Juristas 
(deFEMde) 

A deFEMde é uma articulação de 
juristas para garantir e expandir 
os direitos das mulheres e o 
Estado democrático de direito. 
Com a publicação de uma coluna 
em nosso site, atuamos juntas 
para fazer essas vozes chegarem 
mais longe. 

https://theintercept.com/2018/09/19/partidos-mulheres-laranjas-cota-eleicoes/
https://azmina.com.br/especiais/laranjas-profissionais-com-zero-votos-em-eleicoes-anteriores-elas-sao-candidatas-em-2018/
https://azmina.com.br/especiais/laranjas-profissionais-com-zero-votos-em-eleicoes-anteriores-elas-sao-candidatas-em-2018/
http://merepresenta.org.br/
https://www.facebook.com/deFEMde/
https://www.facebook.com/deFEMde/
https://azmina.com.br/coluna/rede-feminista-de-juristas/


Palestras e debates 

O Congresso da Abraji (Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo) acontece 
anualmente, reunindo profissionais da 
imprensa para painéis e debates sobre o 
exercício da profissão e é o mais renomado 
evento da área no país. 

AzMina foi convidada para ser parte de 
dois painéis: ‘Dificuldades e recompensas 
de jovens iniciativas de mídia no Brasil’ e 
‘Mulheres, violência e a sensibilidade para 
contar as histórias’.

Ao longo do ano, também realizamos 
diversas palestras em empresas, 
universidades e institutos.



Com quem falamos?

Em parceria com AzMina, o CEERT e a 
Associação da Parada do Orgulho LGBT 
de São Paulo, a Burger King realizou uma 
campanha para conscientizar os seus 
consumidores de que preconceito  
e opinião são coisas bem diferentes.

Fizemos palestras para funcionários 
de empresas como Uber, Caixa e Eicon. 
Também participamos da campanha 
#TemNoBrasilSim, da agência de notícias 
alemã Deutsche Welle.

https://www.b9.com.br/99195/burger-king-mostra-a-diferenca-entre-opiniao-e-preconceito-usando-seus-proprios-haters/
https://www.instagram.com/p/BrApEkHFSY6/


Jornalismo
de qualidade

53 
reportagens 
publicadas

7
especiais

investigativas

Lidas por mais de

1 milhão
de pessoas
só em nosso site

Republicadas por veículos de grande 
alcance como UOL, The Intercept  

Brasil e Huffpost Brasil



reportagens especiais

Maternidade 
Lésbica

eu moro  
na luta

As Mulheres Moradoras  
de Rua no Brasil

racismo  
na moda

Como o preconceito se 
expressa na passarela

lei pode obrigar 
crianças a 

conviver com 
abusadores

https://azmina.com.br/especiais/maternidade-lesbica/
https://azmina.com.br/especiais/eu-moro-na-luta/
https://azmina.com.br/especiais/alienacao-parental/
https://azmina.com.br/especiais/racismo-na-passarela-como-o-preconceito-se-expressa-na-moda/


reportagens especiais

Mulheres e 
depressão
Quando a loucura  

é filha do machismo

Estado e  
religião

Uma relação tão  
antiga quanto promíscua

Laranjas 
profissionais?

Com zero votos em eleições 
anteriores, elas são candidatas 

em 2018

https://azmina.com.br/especiais/quando-a-loucura-e-filha-do-machismo/
https://azmina.com.br/especiais/estado-e-religiao-uma-relacao-tao-antiga-quanto-promiscua/
https://azmina.com.br/especiais/laranjas-profissionais-com-zero-votos-em-eleicoes-anteriores-elas-sao-candidatas-em-2018/


eleições 2018
A Revista AzMina acredita que nosso papel 
é contribuir com informações consistentes 
e aprofundadas que problematizem as 
desigualdades de gênero. 
 
Por isso, durante as eleições de 2018 
elaboramos reportagens sobre a presença 
de mulheres nas candidaturas, o papel da 
maternidade na política e também conteúdo 
para ajudar leitoras e leitores na busca por 
candidatas mulheres. 
 
Além disso, participamos do combate às fake 
news, trazendo conteúdo embasado para 
desmentir algumas mentiras disseminadas, 
como a questão da Ideologia de Gênero, e em 
formato próprio para compartilhamento via 
Whatsapp.  



reconhecimento

Em 2018, ganhamos o Prêmio Glamour, 
da Revista Glamour, na categoria  
Agitadoras Digitais. 

O prêmio nos ajudou a reconhecer 
o potencial que temos de usar a internet  
e a informação para mobilizar mulheres  
e homens no combate à desigualdade  
de gênero. 

https://revistaglamour.globo.com/Geracao-Glamour/noticia/2018/04/conheca-vencedoras-do-premio-geracao-glamour-2018.html


republicações

Todo o nosso conteúdo é livre de 
direitos autorais para republicação por 
outros veículos de mídia, para chegar a 
cada vez mais leitoras e leitores. 

Em 2018, fomos republicadas por 
diversos veículos, como UOL, HuffPost 
Brasil, Hysteria e outros, multiplicando 
nosso alcance milhares de vezes.  

https://universa.uol.com.br/noticias/azmina/2018/05/14/maternidade-lesbica-os-metodos-escolhas-custos-e-burocracia-para-ser-mae.htm
https://www.huffpostbrasil.com/2018/07/04/depilacao-e-feminismo-existe-machismo-em-cada-pelo-que-arrancamos_a_23474859/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/07/04/depilacao-e-feminismo-existe-machismo-em-cada-pelo-que-arrancamos_a_23474859/
https://hysteria.etc.br/ler/azmina-por-que-tantas-mulheres-odeiam-suas-vulvas/


Vamos juntas e juntos! 

Muito obrigada por acompanhar 
e apoiar nosso trabalho! 


