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Para o Promundo agosto é o mês da valorização da
Paternidade. Assim, essa newsletter é dedicada a
todos os homens que exercem o cuidado, a divisão
de tarefas domésticas e a afetividade, sendo eles
pais ou não. Em todo o mundo, mulheres e meninas
continuam a assumir a maioria das atividades
domésticas, apesar de representarem 40% de toda a
força de trabalho remunerada. A participação limitada
dos homens nas tarefas que envolvem cuidado
(referentes ao cuidado com as crianças e cuidado de
outros nas configurações familiares) continua a ser
uma grande barreira para a igualdade de gênero e a
autonomia das mulheres. Portanto, valorizar a
paternidade é favorecer relações mais justas entre
homens e mulheres.
Ativa em 16 países, a campanha global de
Paternidade Mencare (www.men-care.org),
coordenada por Promundo e Sonke Gender...

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 Patrick Godana
Sonke Gender
Justice

 
Nesta entrevista, Patrick Godana, da
Sonke Gender Justice, organização
da África do Sul, nos conta sua
impressionante história de vida e
relata como tem sido o trabalho de
valorização da paternidade neste
país e a importância de engajar
homens no cuidado.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigo
Seminário Nacional sobre Paternidade e Cuidado
na Rede do SUS discute a participação dos
homens durante pré-natal, parto e puerpério
A cidade do Rio de Janeiro sediou, de 21 a 23 de
agosto de 2013, o I Seminário Nacional sobre
Paternidade e Cuidado na Rede SUS. O evento...
> Leia o artigo na íntegra

 

 

Notícias
Reunião da campanha global MenCare
De 10 a 13 de junho,  a campanha MenCare
realizou a seu primeira reunião global na Cidade do
Cabo, África do Sul. Mais de 90 pessoas de cerca
de 26 países estiveram presentes. O Promundo-
EUA, a Sonke Gender Justice Network e Men for
Gender Equality, da Suécia, convocaram a reunião
com os objetivos...
> Continuar lendo

 

 

Notícias 

O Teatro da Cerca de São
Bernardo, em Coimbra, Portugal,
acolheu no dia 13 de Julho, o
debate “Paternidades em tempo
de crise”, uma iniciativa do
Promundo-Brasil, em parceria
com o Centro de Estudos Sociais
da Universidade de Coimbra e
com a organzação Saúde em
Português. Na ocasião foi
apresentada a campanha global
MenCare, que visa valorizar a
participação dos homens na vida
das crianças e no cuidado.

A exposição “Você é meu Pai!”
integrará duas atividades em
torno do Dia dos Pais no mês de
agosto. Até o dia 31, a exposição
fará parte do Projeto "Promoção
da Saúde - Valorização da
Paternidade e Saúde do
Homem", do Centro Médico de
Saúde Professor Masao Goto /

http://www.promundo.org.br/
http://www.promundo.org.br/noticias/editorial-noticias-promundo-no7/
http://www.promundo.org.br/noticias/entrevista-com-patrick-godana/
http://www.promundo.org.br/noticias/entrevista-com-patrick-godana/
http://www.promundo.org.br/noticias/seminario-nacional-sobre-paternidade-e-cuidado-na-rede-do-sus-discute-a-participacao-dos-homens-durante-pre-natal-parto-e-puerperio/
http://www.promundo.org.br/noticias/seminario-nacional-sobre-paternidade-e-cuidado-na-rede-do-sus-discute-a-participacao-dos-homens-durante-pre-natal-parto-e-puerperio/
http://www.promundo.org.br/noticias/reuniao-da-campanha-global-mencare/
http://www.promundo.org.br/noticias/reuniao-da-campanha-global-mencare/


 

Estudantes da rede pública participam de
projeto para promoção da equidade de gênero
nas escolas
Desde maio, cerca de 12 alunos da rede estadual
de ensino do Rio de Janeiro participam de oficinas
de sensibilização sobre gênero para refletirem sobre
temas como sexualidade, saúde, drogas, violência...
> Continuar lendo

 

Notícias
Projeto capacita treinadores de futebol para
promoção da equidade de gênero
O projeto F (de Futebol) é um programa piloto que
pretende usar o futebol como ferramenta para
promover a igualdade de gênero e os direitos
sexuais e reprodutivos – com foco na prevenção do
HIV / AIDS – entre jovens. O programa piloto vai... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Bonecos para os Pais em Ruanda
É com satisfação que anunciamos que o nosso projeto MenCare “Bonecos
para os Pais” em Ruanda se tornou financiado na íntegra pelo website de
“crowdfunding” Catapult.  O site permite que as pessoas escolham que
projetos para os quais estariam dispostas a contribuir. Todos os projetos
presentes na Catapult têm como objetivo beneficiar mulheres e meninas e
contribuir, de forma geral, para a igualdade de gênero...
> Continuar lendo

Notícias
Men4Peace
Nesse Outono, o Promundo vai lançar uma nova campanha intitulada
“Men4Peace” [em português, “Homens pela Paz”], que visa apoiar esforços
no sentido de engajar homens enquanto aliados e parceiros da agenda
sobre mulheres, paz e segurança e reconhecer as realidades e
vulnerabilidades dos homens em situações de conflito e pós-conflito...
> Continuar lendo

 

Unidade de Saúde Parceira do
Pai no Rio de Janeiro. No mesmo
período, a exposição estará
também no prédio da Reitoria da
Universidade Federal
Fluminense como parte da
comemoração do Dia dos Pais
promovida pelo Projeto UFF
Mulher.

 

Em parceria com a Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit – GIZ, o
Promundo irá conduzir uma
pesquisa sobre prática de
esportes por jovens em 10
comunidades de baixa renda do
Rio de Janeiro, entre julho e
setembro de 2013, com o
objetivo de realizar uma análise
aprofundada sobre a prática de
atividades esportivas pelos
jovens, homens e mulheres, de
14 a 24 anos. Espera-se que os
resultados da pesquisa
possibilitem à GIZ promover o
desenvolvimento de melhores
práticas na área do esporte
social nessas comunidades
como legado deixado pelos
grandes eventos esportivos.

No dia 16 de setembro, o
Promundo participará do
encontro Development Talks,
que terá como tema "Work with
Men and Boys for Gender
Equality and Women’s
Empowerment" ("Trabalho com
Homens e Meninos pela
Equidade de Gênero e pelo
Empoderamento das Mulheres").
O encontro apresentará
experiências de pesquisa e
intervenções e contará com três
oficinas sobre ampliação em
escala do trabalho com homens
e meninos.
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