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Na edição de janeiro do Notícias Promundo trazemos
um panorama das atividades desenvolvidas por
Promundo em diferentes partes do mundo no final de
2012 e início de 2013.

Apresentamos o resultado da pesquisa IMAGES
(International Men and Gender Equality Survey)
realizada na republica Democrática do Congo em
2012, que traz dados alarmantes sobre o uso da
violência sexual e baseada em gênero neste país:
48% dos homens afirmaram ter perpetrado algum
tipo de violência física baseada no gênero contra as
companheiras, enquanto que 53% das mulheres
declararam que tinham sido vítimas de violência por
parte do companheiro...

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 Henny Slegh
Representante do
Promundo na
região do Grandes
Lagos na África e
coordenadora da
Pesquisa IMAGES
 na República
Democrática do
Congo 

Neste comovente relato, Henny nos
apresenta algumas reflexões sobre
o trabalho de campo em contextos
de guerra.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
Pesquisa realizada por Promundo e Sonke
Gender Justice na República Democrática do
Congo revela que violência sexual é comum nos
lares e em área de conflitos
Resultados preliminares do International Men and
Gender Equality Survey - IMAGES  (Questionário
Internacional sobre Homens e Igualdade de Gênero,
em português) revelam que a violência sexual é tão
comum nos lares como no conflito....
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo realiza campanha para promoção da
equidade de gênero no trabalho com
funcionários da Petrobras
O Promundo realizou junto ao IEComperj,
empreendimento da Petrobras em Itaboraí, uma
campanha para promoção da equidade de gênero
no ambiente de trabalho chamada “Isso é Coisa de
Homem. Isso é coisa de mulher”, que atingiu...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo realizará pesquisa sobre sensação de
segurança de crianças em quatro comunidades

 

A UNESCO aprovou projeto do
Promundo-Brasil e Conexão G
que prevê uma pesquisa sobre o
acesso da população LGBT aos
serviços de saúde.

O Promundo-Brasil vendeu para
a Fundação de Educação do
Governo de São Paulo  5.700
exemplares do Jogo Em Seu
Lugar e do DVD Era uma vez
uma família.  O material será
distribuído pela Fundação para
as escolas públicas de São
Paulo.

Promundo-EUA apresentou na
Conferência de Saúde Materna,
Tanzânia, a campanha MenCare
 como uma estratégia  para
chamar a  atenção mundial para
a importância de engajar os
homens na saúde materna, entre
12 e 18 de janeiro.

Promundo-EUA trabalhará com
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 no Rio de Janeiro
O Promundo inicia em janeiro o processo de
seleção de profissionais e articulação comunitária
para a realização de uma pesquisa qualitativa que
faz parte do projeto...
> Continuar lendo

 

Notícias
Promundo realiza capacitação com grupo de
pais no Sri Lanka
Promundo-EUA foi convidado pela World Vision a
adaptar a metodologia do programa P (paternidade)
no Sri Lanka. O objetivo do projeto Grupo de Pais
MenCare foi prevenir a violência contra mulheres e
crianças, promover o engajamento dos homens... 
> Continuar lendo

 

 

 organizações parceiras em
Burundi, Ruanda e na República
Democrática do Congo, para
finalizar os detalhes de
intervenção para o projeto de
Prevenção de Violência Sexual e
de Gênero, financiado pelo
Banco Mundial. 

Promundo-Brasil participou da
Reunião de Especialistas na
Prevenção da Violência contra
Mulheres e Meninas no Âmbito
Educativo na Região da América
Latina e Caribe,  no México, entre
os dias 22 e 25 de janeiro. 

Promundo-Brasil participará de
uma reunião em Amsterdã, entre
os dias 29 de janeiro e 2 de
fevereiro para planejar atividades
relacionadas ao projeto
financiado pelo governo
holandês que prevê o
desenvolvimento de atividades
dos programas H (de homem), M
(de mulher) e P (de paternidade)
na África do Sul, Brasil, Ruanda
e Indonésia.
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