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O Promundo lançou no final de maio - dias antes do
início da Copa do Mundo no Brasil - uma campanha
para a prevenção da exploração sexual contra
crianças e adolescentes (ESCA). O objetivo do
lançamento às vésperas da Copa tem a ver com o
aumento da vulnerabilidade de crianças e
adolescentes durante os mega-eventos. No entanto,
a intenção do Promundo com a campanha é ir além
da atuação durante a Copa, seu objetivo é
sensibilizar a sociedade sobre padrões de
masculinidades que acabam por legitimar alguns
casos de ESCA no Brasil e no mundo. A diretora
executiva da organização no Brasil, Tatiana Moura,
fala sobre isso em seu artigo “Não é curtição, é
exploração”.

Nesta edição, apresentamos também uma entrevista
com o ex-jogador da Seleção Brasileira Jorginho, que
é o padrinho da campanha “Não é curtição, é
exploração sexual contra crianças e adolescentes”. O
ex-jogador participa dos vídeos da campanha. Para
assistir aos vídeos e conhecer mais sobre a
campanha, clique aqui...

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 Jorginho
Lateral direito da
Seleção Brasileira
campeã do Mundo
em 1994 e atual
técnico do Al Wasl

 
O ex-jogador de futebol Jorginho é
o padrinho da campanha ‘Não é
curtição, é exploração sexual contra
crianças e adolescentes', lançada
pelo Instituto Promundo com
financiamento da OAK Foundation
nas cidades que lideram o ranking
de prática de Exploração Sexual
Comercial de Crianças e
Adolescentes (ESCCA) no Brasil.
Nesta entrevista ele fala sobre a
importância de abraçar a causa e
revela o que considera ser o maior
legado da Copa do Mundo para o
Brasil.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
Não é curtição, é exploração!
(Por Tatiana Moura - Diretora Executiva Instituto
Promundo) “Sou mais homem quando ensino a
fazer sexo”. A frase podia ser ouvida num filme de
classe B, mas o palco desta frase está muitas vezes
longe das câmaras e entra na realidade do dia-a-
dia de muitos espaços públicos e privados...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Campanha contra exploração sexual de crianças
e adolescentes é lançada durante a Copa do
Mundo do Brasil

 

O projeto para empoderamento
econômico de mulheres
beneficiárias do programa Bolsa
Família está acontecendo na
comunidade rural em Nova
Friburgo, Rio de Janeiro. As
intervenções com mulheres
tiveram inicio em maio. Em julho
será a vez dos homens serem
mobilizados através do esporte.
O projeto, além de incentivar o
empoderamento econômico de
mulheres, busca sensibilizar os
homens e parceiros a se
engajarem na equidade de
gênero. Em 2013, o projeto foi
desenvolvido no Morro dos
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O Promundo lançou no dia 26 de maio a campanha
“Não é curtição, é exploração sexual contra crianças
e adolescentes”, que pretende chamar atenção e
prevenir a exploração sexual...
> Continuar lendo

 

Notícias
Relatório sobre gênero e conflito na parte
oriental da República Democrática do Congo
revela níveis elevados de violência e
desigualdade
O Promundo e a Sonke Gender Justice publicaram
os resultados completos da Pesquisa Internacional
sobre Homens e Igualdade de... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Campanha “Sem Vergonha” chegará em novas
escolas em 2014
A campanha “Sem Vergonha” , voltada para a
promoção da saúde sexual e reprodutiva de jovens,
lançada em nove escolas da rede pública do Rio de
Janeiro no final de 2013, será ampliada em 2014.
Em parceria com...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Avon Foundation for Women e Futures Without
Violence premiam Promundo por livro infantil
sobre prevenção de violência na educação de
crianças
Em março, o Promundo-Brasil foi anunciado como
uma das cinco organizações vencedoras do 3rd
Annual Avon Communications Awards...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Grupos “Living Peace” oferecem um caminho
para superação de traumas em contextos de
pós-conflito
Quando o conflito termina, muitas vezes a violência
continua no interior da casa. Isto é uma realidade
no Burundi e na República Democrática do Congo
(RDC), os países... 
> Continuar lendo

 

Notícias
Seminário sobre “homens jovens, paternidade e
caminhos para a não-violência” é realizada na
Universidade de Nova Iorque
Em todo o mundo , os homens jovens de baixa
renda estão sujeitos a maior risco de abandonar a
escola e de sofrer múltiplas formas de violência,
incluindo serem assassinados... 
> Continuar lendo

 

Notícias
Promundo ganha prêmio Womanity para trabalhar na prevenção de
violência contra mulheres no Líbano
No dia 20 de maio, Promundo-EUA e ABAAD foram anunciados como os
vencedores do Prêmio Womanity, da Fundação Womanity . O Prêmio vai
possibilitar que Promundo e ABAAD desenvolvam um projeto piloto no
Líbano voltado para engajar homens jovens exilados pela guerra na
prevenção da violência contra as mulheres...
> Continuar lendo

 

Prazeres (Rio de Janeiro) e tem
financiamento da ONU Mulheres.
 

Michael Kaufman, co-fundador
da Campanha do Laço Branco,
palestrante, educador, escritor e
consultor  tornou-se membro de
honra do Promundo em abril de
2014. Michael têm décadas de
experiência no engajamento de
homens e meninos na equidade
de gênero e vai representar o
trabalho da organização
internacionalmente.
 

O Promundo participou da
criação da "Declaração de
Pachuca", no México. Trata-se
de um instrumento regional que
saiu do Foro Hemisférico Belém
do Pará + 20, “La Convención de
Belém do Pará y la prevención
de la violencia contra las
mujeres: Buenas prácticas y
propuestas a futuro”. Promundo
contribuiu com o grupo de
trabalho de educação com
recomendações relacionadas a
questões voltadas para a
transformação de
masculinidades. Confira a
declaração na íntegra no site da
Organização dos Estados
Americanos.
 
 

Promundo na Mídia
 
A campanha “Não é curtição, é
exploração sexual contra
crianças e adolescentes” teve
grande repercussão na mídia
brasileira: mais de 40 inserções
em jornais impressos e na
internet, além de uma matéria na
TV Brasil. Assista a
reportagem aqui!
 
O Promundo também publicou
artigos em diferentes veículos
nacionais e internacionais. Para
ler, acesse aqui: 
 
Being Honest About Sexual
Violence in War, and Everywhere
Else
 
 
Unfair Play: as vaias que
violentam mulheres 
 
Why don’t men care?
 
Brazil's Undeclared War on
Young Black Men
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