
18.02.14 – ONU Mulheres e SPM lançam o Manual de Práticas de Igualdade de Gênero e Raça no Trabalho – ONU Mulheres

http://www.onumulheres.org.br/?noticias=18-02-14-onu-mulheres-e-spm-lancam-o-manual-de-praticas-de-igualdade-de-genero-e-raca-no-trabalho[20/02/2014 11:01:25]

PortuguêsUN Women HQ

articipe!

Newsletter

18.02.14 – ONU Mulheres e SPM lançam o Manual de Práticas de
Igualdade de Gênero e Raça no Trabalho

Ações em prol de um ambiente de trabalho livre do sexismo e do racismo têm destaque no Manual de Práticas de Igualdade da 4ª Edição do
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). O lançamento
aconteceu nesta terça-feira (18/01), em Brasília, após reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM).

O programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é uma iniciativa do governo federal, por meio da SPM, com o apoio da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), da ONU Mulheres – Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das
Mulheres e da OIT – Organização Internacional do Trabalho.

O objetivo, além de incentivar outras organizações a participarem do programa, é divulgar a importância de ações de promoção da equidade de
gênero e raça no mundo do trabalho. As boas práticas contidas no manual foram levantadas ao final da 4ª edição do Pró-Equidade. Integram a
seleção publicada ações de cada uma das 57 entidades que obtiveram o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Atualmente, na sua 5ª edição, o
programa premia com o selo as organizações que incentivam a autonomia econômica e a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho,
considerando a diversidade de raça e etnia.
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