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O Dia Internacional das Meninas, 11 de outubro,
chama atenção para a importância em se promover o
empoderamento de meninas e a superação de
normas de gênero que produzem desigualdades de
oportunidades e de desenvolvimento entre meninos e
meninas. Em 2013, a data buscou incentivar a
educação de meninas para a garantia de um futuro
mais igualitário.
Nesta edição do Notícias Promundo, entrevistamos
Samantha Wright, diretora da campanha global “Girl
Rising”. A campanha busca angariar fundos para a
promoção da educação de meninas a partir da
divulgação do filme “Girl Rising”, que conta a história
real de nove meninas de nove países do mundo, e
traz narrações de atrizes com fama internacional,
como Anne Hathaway e Meryl Streep.
Apresentamos o artigo “Casamento Infantil: uma
questão global”...

    > Continuar lendo
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Diretora da
Campanha "Girl
Rising"

 
Samantha Wright é diretora da
campanha “Girl Rising” e atua no
campo do desenvolvimento
internacional. Nessa entrevista ela
nos dá detalhes da campanha que
tem como objetivo mobilizar o
mundo pela educação das meninas.

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Notícias
MenCare presente na Clinton Global Initiative
De 23 a 26 de setembro, Gary Barker, o diretor
internacional do Promundo-EUA representou o
Promundo e a rede MenCare no encontro anual da
Clinton Global Initiative, uma oportunidade para as
lideranças globais criarem e implementarem
soluções inovadoras para os desafios mais urgentes
no...
> Leia o artigo na íntegra

 

 

Notícias
Trabalhando com Homens e Meninos pela
Igualdade de gênero e pelo Empoderamento das
Mulheres: Pesquisadores e profissionais juntam-
se em Estocolmo
No passado dia 16 de Setembro, em Estocolmo, na
Suécia, a Sida organizou o evento “Work with Men
and Boys for Gender Equality and Women’s...
> Continuar lendo

 

 

Notícias

O Promundo vai realizar o
Seminário “O que sabemos, o
que queremos?” com
profissionais da saúde e
educação no dia 5 de novembro.
Nos dias 6 e 7, o evento
acontece com 80 estudantes do
ensino médio. Dia 7 será o
lançamento da Campanha “Sem
Vergonha!”, criada por alunos
para promover a equidade de
gênero nas escolas.

Em outubro o Promundo inicia o
projeto "Pais e filhas: a
participação de crianças na
prevenção de castigos físicos e
humilhantes”, no Morro dos
Prazeres. O projeto discute
alternativas de educação sem o
uso da violência e prevê a
criação de um livro infantil pelas
meninas participantes.
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Seminário discute acesso da população LGBT
moradora de favela ao serviço de saúde
No dia 8 de outubro, o Promundo em parceria com
o Grupo Conexão G promoveu o Seminário
“Entraves, Avanços e Caminhos no Direito à Saúde
da População LGBT”. O evento está vinculado à
pesquisa desenvolvida pelas duas organizações...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo desenvolve projeto para favorecer o
envolvimento dos homens no empoderamento
econômico de mulheres
O Promundo, com o financiamento da ONU
Mulheres e em parceria com o Instituto Papai, está
desenvolvendo um projeto piloto que busca
envolver os homens no empoderamento econômico
de... 
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Simpósio internacional: Homens, Paz e Segurança – Agentes de
Mudança
De 28 a 29 de Outubro, o Promundo irá organizar o Simpósio “Homens, Paz
e Segurança” no U.S. Institute Of Peace. O simpósio procura entender como
normas atribuídas aos homens e às identidades masculinas contribuem para
mitigar conflitos e violências em situações de pós-guerra e alta violência
urbana...
> Continuar lendo

Notícias
Já assistiu ao novo filme MenCare?
A MenCare lançou recentemente um novo filme. Assista e descubra como a
MenCare está inspirando homens em todo o mundo a tornarem-se pais
ativos, parceiros atentos e defensores do empoderamento das mulheres e
meninas.
> Veja o filme aqui

Artigo
Casamento infantil: uma questão global
O casamento é uma instituição a que a maioria da população adulta não
adere de forma irrefletida. Em traços gerais, reconhece-se que os termos e
condições desta relação irão alterar as suas vidas de forma profunda e que
consciência e maturidade são pré-requisitos necessários ao casamento... 
> Leia o artigo na íntegra

 

 

Promundo vai desenvolver a
pesquisa quantitativa e
qualitativa IMAGES (The
International Men and Gender
Equality Survey, em inglês) que
será realizada no Rio de Janeiro
e Maputo (Moçambique). A
pesquisa pretende entender
como as masculinidades
interferem no envolvimento de
homens em situações de guerra
e violência urbana. 

Promundo participou em Brasília,
8 de outubro, de um encontro
convocado pelo Ministério de
Coperação para o
Desenvolvimento e Comércio
Externo da Holanda, onde
apresentou suas experiências no
campo da saúde sexual e
reprodutiva e da paternidade. O
evento teve a presença de
representantes do Promundo
Brasil e Estados Unidos,
membros do ministério de
relações exteriores do governo
brasileiro e da Ministra da
Cooperação Holandesa para o
Desenvolvimento e Comércio
Externo, Lilianne Ploumen.

De 14 a 17 de outubro o
Promundo EUA e a Aliança
MenEngage participaram da 3ª
Conferência Internacional de
Pesquisa sobre Violência Sexual
realizada pela Sexual Violence
Research Initiative's (SVRI), em
Bangkok, Thailândia. 

De 12 a 15 de novembro o
Promundo EUA e Brasil vão
participar da Conferência
Internacional de Planejamento
Familiar em Addis Adaba,
Ethiopia.

Em 1º de novembro o manual
Programa P (de Pai) será
lançado oficialmente em
Washington-DC. O Programa P é
uma metodologia para engajar
homens nos cuidados paternos,
incluindo o envolvimento no pré-
natal e nos primeiros anos dos
filhos. O Programa P será
lançado em breve no Brasil,
Chile e Nicarágua.

Promundo EUA vai participar do
Seminário sobre Paternidade no
Chile, dias 4 e 5 de novembro e
do Seminário Homens e
Violência  de Gênero, dias 7 e 8
em Lima, Peru.
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