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Outubro é o mês em que se comemora no Brasil o
Dia das Crianças. Em 2012, a ONU estabeleceu o
dia 11 de outubro como a data comemorativa do Dia
Internacional das Meninas, uma referência
importante que chama atenção para todo o tipo de
violência, abuso e discriminação a que as meninas
são sujeitas em todo o mundo. A ONU está dando
enfoque na questão do casamento infantil, pois
estima-se que uma em cada três mulheres com
idade entre 20 a 24 anos – cerca de 70 milhões de
jovens – se casaram antes dos 18 anos. De acordo
com a ONU, apesar deste número ter diminuído ao
longo de 30 anos, este ainda é um desafio a ser
enfrentado, principalmente, em áreas rurais e entre
os países mais pobres.
 

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 James Hafner
Coordenador
de desenvolvimento
institucional e
marketing da "Stop
It Now!".

 
James juntou-se ao Stop It Now no
ínicio de 2005 e é responsável pelo
desenvolvimento institucional e
marketing, além de ser responsável
pela comunicação online,
planejamento e avaliação da
instituição.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
A paz começa em casa: Prevenindo os castigos
corporais e humilhantes contra crianças e
adolescentes
Bater em criança com o objetivo de educar, punir e
corrigir é uma prática aceita por muitas culturas. No
Brasil, essa estratégia é utilizada com maior ou
menor intensidade...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Exploração e violência sexual de meninos
O Promundo lançou a publicação Hidden Violence:
Preventing and responding to sexual exploitation
and sexual abuse of adolescent boys (Violência
escondida: prevenção e resposta à exploração
sexual e abuso sexual de meninos adolescentes).
Este breve documento...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
A História de Carlos
O vídeo História de Carlos é um emocionante e
corajoso depoimento da experiência de vida deste

 

No dia 1º de Novembro, o
Promundo, em parceria com a
Sonke Gender Justice vai
oferecer um almoço no USIP
Missing Peace Symposium,
ocasião na qual Gary Barker irá
apresentar a implementação do
IMAGES (The International Men
and Gender Equality Survey)  na
República Democrática do
Congo, o vídeo da Campanha de
Paternidade MenCare realizado
 Ruanda, além do resumo de
ações de advocacy da Aliança
MenEngage sobre violência
sexual e baseada em gênero em
contextos de conflito e pós-
conflito. 
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jovem da Nicarágua que sofreu violência sexual na
infância e, superando o trauma, atua na prevenção
da exploração e violência sexual de crianças e
adolescentes...
> Continuar lendo

 

Notícias
Crianças participam da criação de livro infantil
para prevenção de castigos físicos e
humilhantes
O Promundo está desenvolvendo o projeto Outras
Histórias: a participação de crianças na prevenção
de castigos físico e humilhantes, financiado pela
Save the Children... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
EM BREVE – Lançamento da pesquisa sobre
exploração sexual comercial de crianças e
adolescentes
O Promundo lança em novembro a publicação
“Homens, Mulheres e a Exploração Sexual
Comercial de Crianças e Adolescentes em Quatro
Cidades do Brasil: resultados de um estudo
qualitativo e quantitativo”...
> Continuar lendo

 

 

 
Notícias
Promundo se encontra com a Iniciativa de Mulheres Premiadas com o
Nobel da Paz e ONGs Paulistanas
No dia 18 de setembro, o Promundo participou de um encontro com a
premiada pelo Nobel da Paz de 1997 Jody Willians e com a diretora
executiva da Iniciativa de Mulheres Premiadas com o Nobel da Paz (Nobel
Women´s Initiative – NWI) Liz Berstein, em São Paulo. Durante o encontro,
que teve o objetivo de apresentar um panorama sobre gênero e segurança
no Brasil às representantes do NWI, foi apresentada a pesquisa sobre
exploração sexual realizada pelo Promundo...
> Continuar lendo

 

O Promundo e a UNFPA irão
oferecer um treinamento para
representantes de 17 países
europeus em Zagreb, na Croácia,
dos dias 5 a 7 de novembro. O
treinamento incluirá seções
sobre programas de
transformação de gênero para
engajar homens e meninos,
sobre trabalhos inovadores na
Europa e na Ásia para envolver
homens na paternidade e
cuidado  e sobre a Campanha
MenCare.
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