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Durante o mês de Março, quando se comemora o dia
Internacional da Mulher, muitas discussões sobre a
situação da mulher estiveram em pauta. O Promundo
não poderia deixar de manifestar sua solidariedade à
luta diária das mulheres por melhores condições de
vida, pela garantia de seus direitos, pela autonomia
de suas escolhas, pelo fim da violência doméstica,
pela conquista da igualdade entre homens e
mulheres.
Tendo o engajamento dos homens em ações de
promoção da equidade de gênero como uma de suas
missões, o Promundo entende que a luta das
mulheres deve ser também uma luta dos homens.
Por nossa atuação neste campo, fomos reconhecidos
como uma das organizações com maior impacto no
campo de violência contra mulheres, ocupando o
sétimo lugar em um ranking de 14 organizações
destacadas mundialmente.

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 Bárbara Soares
Socióloga e
pesquisadora do
Centro de Estudos
de Segurança e
Cidadania
(CESeC), da
Universidade
Cândido Mendes.

 

Barbara Musumeci Soares
aproximou-se do tema gênero no
início dos anos 90 quando realizou
uma pesquisa sobre a situação de
violência contra a mulher junto às
Delegacias da Mulher. O tema da
violência doméstica, desde então,
tem margeado sua trajetória
profissional e acadêmica. É autora
do livro Mulheres invisíveis:
violência conjugal e novas políticas
de segurança.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
Homens que cuidam
O que dificulta o envolvimento dos homens nas
tarefas de cuidado? O que incentiva? Quem são os
homens que estão fazendo mais que o básico e
estão tomando as tarefas de cuidado como uma
parte importante de suas vidas?
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Gary Barker abre conferência em Belgrado
Dia 31 de janeiro, Gary Barker, diretor internacional
executivo do Promundo, participou da conferência
Man2012: New Balkan Boy em Belgrado cujo tema
principal foi o papel dos homens na luta contra a
violência baseada em gênero... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias  

29 de fevereiro a 2 de março
O Promundo participou da
rodada de reuniões do Comitê de
Coordenação da Aliança Global
MenEngage e do Comitê das
Nações Unidas sobre o Status
das Mulheres, em Nova Iorque,
Estados Unidos.
 

29 de fevereiro a 3 de março
O Instituto conduziu consultas
com profissionais e especialistas
em masculinidade e gênero nos
Balcãs para coletar informações
e recomendações para futuros
projetos.
 

5 a 15 de março
Foi realizada a última visita de
avaliação da metodologia de
envolvimento dos homens no
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Oficinas de Sensibilização sobre Gênero,
Sexualidade e Saúde alcança mais de 1800
pessoas em todo Brasil
O projeto “Oficinas de Sensibilização sobre Gênero,
Sexualidade e Saúde” realizado pelo Promundo,
com patrocínio da Petrobrás, chega ao fim com um
saldo de 68 oficinas realizadasem 36 cidades... 
> Continuar lendo 

Notícias 
Projeto “Exploração Sexual, Não!” cria rede de
prevenção à exploração sexual em comunidades
populares do Rio de Janeiro
O Promundo, em parceria com o Projeto Legal, está
desenvolvendo, desde agosto de 2011, com
financiamento da Child Hope, o projeto “Exploração
Sexual, Não!”... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
A História de Márcio
Confira “A História de Marcio”, novo vídeo da "MenCare – Uma Campanha
Global da Paternidade". No vídeo, Marcio, um morador da comunidade
Santa Marta, conta seus conflitos internos do passados em relação à
violência na família e como essas experiências fizeram com que ele
quisesse ser um pai melhor para seu filho. Clique aqui para assistir ao vídeo
criado por Nathan Golon. Em breve, mais vídeos com histórias da Nicarágua,
Ruanda e Sri Lanka.

Notícias
Conselho Nacional de Gênero dos EUA
O Promundo está fazendo parte do Conselho Nacional de Gênero dos
Estados Unidos. Clique aqui para baixar em Inglês o primeiro relatório
produzido com a participação do Instituto.

 

Programa de Empoderamento
das Mulheres da CARE-Ruanda
em Kigali,  Ruanda.
 

20 a 23 de março
O Promundo participou da
reunião do Comitê Executivo da
Campanha Global Stop Rape in
Conflict, realizada pelo Nobel
Woman’s Initiative em Oslo, na
Noruega. 
 

21 de março
Gary Barker, diretor internacional
do Promundo, participou, como
palestrante, do evento BBL: As
lições sobre como trabalhar com
homens e meninos para a
equidade de gênero, promovido
pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento, em
Washington/DC, Estados Unidos.
 

Programas H e M no mundo
 

12 a 15 de março
Dando continuidade a adaptação
do programa M para o contexto
dos Balcãs, o Promundo realizou
dinâmicas do Manual M –
Trabalhando com Mulheres
Jovens, em parceria com a Care-
Balcãs, em Belgrado, na Sérvia. 
 

12 a 15 de março
Em parceria com a PLAN
Internacional, o Promundo
promoveu a adaptação do
Programa H para o Paraguai, em
Assunção. Na ocasião, foi
realizada uma oficina sobre as
metodologias do programa e um
plano para criação de um novo
manual adaptado à realidade
local.
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