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No dia 18 de maio, dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes no Brasil, o Promundo lançou
oficialmente a pesquisa Homens, Mulheres e a
Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes em quatro cidades brasileiras.

Nesta edição do Notícias Promundo damos destaque
ao tema apresentando uma entrevista com a
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente Angélica Goulart. Ela nos
fala sobre o trabalho de prevenção à
exploração sexual de crianças e adolescentes
realizado pela Secretaria e da importância de a
sociedade civil e governo se articularem para realizar
esforços para combater a ES no contexto dos mega
eventos esportivos.  Apresentamos, também, o artigo
sobre as faces invisíveis da ESCCA...

    > Continuar lendo
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Nesta entrevista, Angélica fala a
respeito da situação da exploração
sexual no Brasil e as possibilidades
de enfrentamento no contexto dos
mega eventos, além de comentar
sobre a pesquisa inédita realizada
pelo Promundo para mapear e
compreender as percepções de
homens e mulheres sobre a ESCCA
em quatro cidades do Brasil.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
Das ações sobre gênero e sexualidade nas
escolas: enfrentando desafios e retrocessos
Desde 2007, o Promundo desenvolve ações de
promoção da equidade de gênero em escolas
públicas do Rio de Janeiro. Em função desta
aproximação, em 2010, passamos a integrar o
Grupo Gestor Estadual do Programa Saúde e
Prevenção...
> Continuar lendo

 

 

Artigo
Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes e suas faces invisíveis: casos em
comunidades do Município do Rio de Janeiro
Nesse artigo, Vanessa Fonseca, Coordenadora de
Programas do Promundo-Brasil, fuma reflexão
sobre situações de exploração sexual comercial de
crianças e adolescentes  - ESCCA
> Leia o artigo na íntegra

 

 

Notícias

O Promundo realizou Reunião
Estratégica para Criação de
Campanha para Enfrentar a
Exploração Sexual  Contra
Crianças e Adolescentes no
Contexto da Copa do Mundo, no
dia 29 de abril. O evento teve a
participação de diversas
instituições que contribuíram
para discutir os rumos e
estratégias de abordagem da
campanha. Na parte da manhã, o
Juiz Siro Darlan falou sobre as
ações que violam direitos
humanos cometidas em função
da preparação da cidade para a
Copa e Olimpíadas e Tatiana
Moura, diretora do Promundo,
apresentou resultados inéditos
da pesquisa “Homens, Mulheres
e a Exploração Sexual Comercial
de Crianças e Adolescentes em
quatro cidades brasileiras”.
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Programas H e M comemoram 10 anos com
Seminário Internacional
Dia 20 de março aconteceu o Seminário
Internacional 10 anos dos programas H e M com
objetivo de debater as diversas formas de aplicação
das metodologias dos Programas H e M,
reconhecidos internacionalmente como modelos
para o...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo no Sudão do Sul
Joseph Vess e Augustin Kimonyo estiveram no
Sudão do Sul de 13 a 25 de abril pelo projeto de
Prevenção de Violência Sexual e de Gênero
financiado pelo Banco Mundial. Eles conduziram
visitas com várias ONGs e agências
governamentais na capital Juba e no sul do país em
Magwi... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Conheça a História de Steven
Enquanto sua esposa trabalha no exterior para
garantir o sustento da família, Steven trabalha como
cuidador principal dos seus filhos no Sri Lanka. Ele
enfrenta preconceitos dos homens da comunidade
onde mora, ao mesmo tempo que é visto como
exemplo, pelos filhos e pelas mulheres do local,
processo que o transformou como homem. 
> Assista aqui a história de Steven

 

 

Notícias
Promundo em Cabo Verde
Entre 18 e 26 de abril, o Promundo, representado
pelo coordenador de campanhas e redes, Marco
Aurélio Martins, esteve em Cabo-Verde a convite
do Conselho Nacional de Direitos Humanos e
Cidadania daquele país para colaborar com a
campanha “Ami ê Pai” (“Eu sou pai”, em criolo)... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo lança livro infantil para prevenção de
castigos físicos e humilhantes
Dia 3 de maio o Promundo lançou o livro infantil
Vento no Rosto com um debate sobre novas
possibilidades de educação sem violência. O livro
foi criado por 12 meninos e meninas, entre 6 e 13
anos, da comunidade da Maré, participantes do
projeto... 
> Continuar lendo

 

 

 

No dia 6 de abril, Gary Barker foi
o palestrante principal da
Conferência Anual da American
Men's Studies Association -
AMSA (Associação Americana de
Estudos sobre Homens),
realizada na Universidade de
Michigan. A AMSA é a maior
associação de pesquisadores e
profissionais que trabalham com
masculinidades dos Estados
Unidos.

De 7 a 12 de abril, Gary Barker e
o novo coordenador da
MenEngage, Oswaldo Montoya,
viajaram para Beirut, no Líbano,
para participar da reunião
regional sobre engajamento de
homens pelo fim da violência
contra mulheres, organizada pela
Abaad, centro de recursos para
equidade de gênero da região do
Oriente Médio e Norte da África,
e pelo governo suíço.  

Jane Kato-Wallace e Joseph
Vess conduziram dois dias de
reunião de planejamento
estratégico da Campanha
MenCare, no dia 29 de abril, em
Sófia, Bulgária, para facilitar o
lançamento da campanha no
país com algumas ONGs da
Bulgária e com a equipe da OAK
Foundation Bulgária. ONGs da
Letônia, Moldávia, Polônia e da
Suíça, também estavam
presentes. Nils Pettersson da
Men for Gender Equality, na
Suécia, foi outro parceiro
presente.
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