Programa de Valorização da Mulher do Projeto Ponto Novo (2001)
O Programa de Valorização da Mulher constituiu-se em um projeto de
intervenção realizado em 2001 com o objetivo de sensibilizar mulheres e
homens em comunidades rurais do Estado da Bahia para questões
relativas às relações sociais de gênero, no sentido da promoção social da
mulher. O Programa foi desenvolvido pela equipe do NEIM com a interveniencia da organização
não-governamental GEMDER Gênero, Mulher e Desenvolvimento Regional como parte das
atividades do Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) desenvolvido pela
Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), com recursos do Governo do Estado e Banco
Mundial
O Programa de Valorização da Mulher foi implantado no Reassentamento Ponto Novo e em 03
(três) comunidades do entorno da Barragem de Ponto Novo, quais sejam: Várzea Grande, Sítio
do Meio e Lagedinho.

Principais atividades realizadas:
• Assessoria e acompanhamento da equipe técnica no desenvolvimento de ações na perspectiva
de gênero;
• Seminários de Sensibilização para Mulheres: constituíram-se na primeira atividade sistemática
de organização e formação das mulheres. Foram realizados em todas as quatro comunidades
atingidas pelo projeto envolvendo uma media de 200 mulheres.
• Seminários de Sensibilização em Gênero para Homens. Estes seminários tiveram como
objetivo discutir a construção da identidade masculina e suas conseqüências para a família e
sensibilizar os homens para a importância de sua participação na rotina doméstica.
Participaram destes seminários um total de 178 homens das quatro comunidades.
• Oficinas de sensibilização em Gênero e Cidadania Também foram treze oficinas realizadas no
período de fevereiro a agosto de 2001 nas quatro comunidades trabalhadas, envolvendo temas
relacionados a cidadania feminina, associativismo e produção.

Publicações:
• A mulher e o homem na Legislação Brasileira. Nossos
direitos (cartilha) Projeto Ponto Novo, 2001 (NEIM /
GEMDER);
• Cuidando do nosso corpo. Mulher e saúde (cartilha)
Projeto Ponto Novo, 2001 (NEIM / GEMDER);
• Mulher tem valor, sim senhor - (cartilha) Projeto
Ponto Novo, 2001 (NEIM / GEMDER
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