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No final de junho tivemos o lançamento no Brasil da
Campanha de Paternidade e Cuidado “Você é Meu
Pai!”. Esta iniciativa faz parte da campanha
MenCare, que o Promundo coordena em nível global
em parceria com a Sonke Gender Justice (África do
Sul). O objetivo de uma campanha como esta é
voltar luz para a importância da participação dos
homens nas tarefas de cuidado e no exercício da
paternidade, mostrando os benefícios que este
envolvimento traz para eles próprios, para as
crianças e para as mulheres.
 
Para conhecer um pouco mais sobre estes
benefícios, leia o artigo “O que os homens têm a ver
com isso?”, de autoria da diretora do Promundo-
Brasil Tatiana Moura. Trazemos também uma
entrevista com o ex-baterista da banda Titãs, Charles
Gavin, que nos conta como sua experiência com a
paternidade transformou seu modo de enxergar o
mundo. 

   > Continuar lendo

 

 

 

 

 Charles Gavin
Ex-baterista do
Titãs e atual
apresentador e
diretor do Som do
Vinil, programa do
Canal Brasil 

Charles Gavin participou da
campanha “Você é meu pai!”, onde
posou com as filhas para a
exposição de fotografia e gravou
um vídeo de 30 minutos com
mensagens de estímulo à
paternidade. Para ele, a
paternidade foi tão importante, que
se tornou fator decisivo na sua
opção em deixar o grupo e buscar
novos rumos para sua carreira...

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigos
O que os homens têm a ver com isso?
Lançamento da Campanha "Você é meu Pai!" no
Brasil
O Promundo lançou recentemente a Campanha
"Você é meu Pai!", iniciativa que é o rosto nacional
da Campanha MenCare,  coordenada em nível
mundial pelo Promundo e pela Sonke Gender
Justice, uma ONG sul-africana. 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo lança vídeo institucional da
Campanha de Paternidade MenCare em evento
nos EUA
O Promundo-US participou no dia 18 de junho de
evento em comemoração ao Dia dos Pais realizado
pela USAID em Washington/D.C. Na ocasião, foi
apresentado pela primeira vez o vídeo institucional
da Campanha Global de Paternidade MenCare.

 

 
Promundo participou de
encontro na Nicarágua para
discutir com os parceiros Puntos
de Encuentro e Cultura Salud os
desdobramentos da Campanha
MenCare no mundo, entre os
dias 25 e 27 de junho.
 

O projeto “Oficinas de
Sensibilização sobre Gênero,
Sexualidade e Saúde”, finalizado
em maio, terá como produtos
uma publicação e um vídeo
sobre as ideias e experiências
das oficinas que aconteceram em
todo o Brasil durante 2011 e
início de 2012.
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> Continuar lendo 

Notícias
Campanha de valorização da Paternidade é
lançada no Brasil
Dia 29 de junho o Instituto Promundo lançou no
Brasil a Campanha de Paternidade e Cuidado "Você
é meu Pai!", com a apresentação de uma exposição
fotográfica e de vídeos sobre o tema. A campanha
é uma adaptação da iniciativa global MenCare,
coordenada por Promundo e Sonke Gender Justice.
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo e CARE-Rwanda lançam manual
sobre o envolvimento dos homens como
parceiros no empoderamento econômico de
mulheres
Promundo e a CARE-Rwanda lançaram o manual
de treinamento “Journeys of Transformation”
(Jornadas de Transformação), o resultado de um
projeto de pesquisa em ações para envolver
homens como parceiros no empoderamento de
mulheres.
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Projeto sobre sustentabilidade é realizado no
Morro dos Prazeres
No mês da Rio+20, o Promundo embarcou no tema
da sustentabilidade e desenvolveu um torneio de
futebol que mesclou oficinas de sensibilização de
gênero e conscientização ambiental. O projeto
“Compartilhando Energia” realizado em parceria
com a instituição norte-americana Uncharted Play...
> Continuar lendo

 

 

 

O Promundo está desenvolvendo
uma campanha de prevenção à
violência junto à força de
trabalho do IECOMPERJ,
empreendimento da Petrobrás
em Itaboraí. Uma equipe de
comunicação da empresa
participou de oficinas de
elaboração da campanha, que
será lançada nos próximos
meses.
 

Inicia em agosto o projeto
“Praticando Esporte, vencendo
na vida”, que envolverá oficinas
de sensibilização sobre gênero,
reforço escolar e esporte nas
comunidades do Escondidinho e
São Carlos. Serão aplicadas
pesquisas para avaliar o impacto
do projeto nas duas
comunidades.
 

O projeto “Exploração Sexual,
não!”, realizado em parceria com
Projeto Legal, finalizou oficinas
educativas com adolescentes
participantes do projeto “Jovens
Mães”, desenvolvido pelo IBISS
no Complexo do Alemão. Em
julho teve início atividades com
outras mães adolescentes da
Cidade de Deus.
 

Na Maré, o projeto “Exploração
Sexual, não!” está realizando
oficinas com alunos de dança do
Centro de Artes da Maré.
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