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O dia 25 de novembro é, desde 1981, o Dia Internacional da Não
Violência contra a Mulher. A data foi designada durante o I Encontro
Feminista da América Latina e do Caribe, realizado em Bogotá, na
Colômbia, e constitui uma homenagem a três irmãs, ativistas políticas,
que foram brutalmente assassinadas pela ditadura de Leonidas Trujillo,
na República Dominicana¹. 

A data nos recorda que se, por um lado existe ainda um grande
caminho a percorrer, por outro, já foram dados alguns passos pela
promoção da equidade de gênero. O Instituto Promundo escolheu,
assim, esta data simbólica, para partilhar com os seus parceiros,
sociedade civil, instituições governamentais e não governamentais,
ativistas e acadêmicos, o boletim Notícias Promundo. 

    > Continuar lendo

 

 

 

 

 Michel Kaufman
Co-fundador da
Campanha Laço
Branco e
Especialista em
Masculinidade.

 
Michael Kaufman tem trabalhado
durante mais que trinta anos como
educador e escritor focado em
envolver homens e rapazes para a
promoçao de equidade de gênero
e transformar a masculinidade. Ele
é autor de 9 livros e trabalhou em
45 países. 

    > Leia a entrevista na íntegra

 

     

Artigos
Porque a paternidade importa? Introduzindo a
campanha MenCare
Por Gary Barker, Diretor Executivo Internacional do
Instituto Promundo
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo realiza campanha pelo fim da
violência contra a mulher nos Prazeres
Segundo pesquisa realizada pelo Promundo no
Morro dos Prazeres, com 152 homens e 101
mulheres, 41,6% dos homens assumiram ter
cometido...
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo lança campanha global sobre
paternidade
O Promundo em aliança com o Sonke e a Aliança
MenEngage lançou dia 17 de novembro a MenCare
- Campanha Global sobre Paternidade...
> Continuar lendo

 

 

08  a 10 de novembro
Marco Aurélio Martins,
coordenador de Campanhas e
Redes participou do encontro
“Buscando Saídas do Labirinto
das Violências”, em Medellín,
Colômbia.
 

14 de novembro
Gary Barker, Diretor
Internacional, Tatiana Moura,
Diretora Executiva, e Piotr
Pawlak, Oficial de Programas,
participaram do evento
“Envolvendo homens na
prevenção da violência contra
mulheres: Resultados de um
projeto da Rede MenEngage”, em
Washington, DC, Estados
Unidos.
 

14 a 16 de novembro
Márcio Segundo, coordenador de
Pesquisa e Avaliação, realizou
uma apresentação no 2º
Seminário sobre Masculinidade e
Gênero em Montevidéu, Uruguai.
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Notícias
Promundo realiza oficinas para a eqüidade de
gênero em 11 estados brasileiros
Em 2011, o Promundo deu inicio ao projeto
Sensibilização sobre Gênero, Sexualidade e Saúde,
com o patrocínio da Petrobras.
> Continuar lendo

 

 

Notícias
Promundo e Projeto Legal implementam iniciativa para enfrentamento à
exploração sexual infantil no Rio de Janeiro
O projeto Exploração Sexual, não!, que começou a ser implementando no
final de novembro pelo Promundo em parceria com o Projeto Legal em
quatro comunidades do Rio de Janeiro, objetiva fortalecer uma rede de
enfrentamento à exploração...
> Continuar lendo

 

14 a 16 de novembro
Vanessa Fonseca, coordenadora
de Programas, apresentou o
Programa H na “Segunda
Consulta Global: Integrando
programas para o enfrentamento
da violência de gênero e o
engajamento de homens jovens
e adultos na igualdade de gênero
por meio de estratégias
nacionais de prevenção ao HIV”,
em Istambul, Turquia.
 

15 a 16 de novembro
Gary Barker,Tatiana Moura e
Marco Aurélio Martins estiveram
presentes na Reunião do Comitê
Executivo da Rede MenEngage,
em Washington, DC.
 

17 de novembro
Piotr Pawlak, Marco Aurélio
Martins, Gary Barker, Tatiana
Moura, Karina Ngaiza, William
Kauffman and Michele Frome
apresentaram o lançamento da
MenCare – Campanha Global da
Paternidade em Washington, DC.
 

17 de novembro
Tatiana Moura participou do
painel “Envolvendo Homens e
Meninos” em Washington, DC.
 

17 a 18 de novembro
Piotr Pawlak coordenou a
apresentação dos resultados do
projeto de pesquisa “Prevenindo
a exploração sexual de meninos
adolescentes: Construindo
conhecimento e melhorando
práticas e programas” em
Washington, DC.
 

17  a 18 de novembro
Márcio Segundo realizou uma
apresentação no encontro
"Construção do Caminho para a
Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos", no Rio de Janeiro.
 

17  a 18 de novembro
Gary Barker, Marco Aurélio
Martins and Tatiana Moura
apresentaram a Reunião de
Conselho e Parceiros da
MenCare em Washington, DC.
 

    > Leia a agenda completa aqui

 

     

http://www.promundo.org.br/noticias/promundo-realiza-oficinas-para-a-equidade-de-genero-em-11-estados-brasileiros/
http://www.promundo.org.br/noticias/promundo-e-projeto-legal-implementam-iniciativa-para-enfrentamento-a-exploracao-sexual-infantil-no-rio-de-janeiro/
http://www.promundo.org.br/noticias/agenda-noticias-promundo/


 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promundo@promundo.org.br
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002597295192
http://www.metaracomunicacao.com.br/

	entregadeemails.com
	http://pmo1502.entregadeemails.com/ver_mensagem.php?id=H%7C1505%7C41974%7C9md6b6m8md4wsk0c8k0okwo88


