Programa de Desenvolvimento Comunitário da
Região do Rio Gavião (1998/2001)
Entre agosto de 1998 e julho de 2001 o NEIM, esteve responsável pela
formulação e implementação do Programa de Assessoria de Gênero (PAGE) do
Pró-Gavião, através de convênio realizado com a interveniencia da Rede
Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero REDOR. Este
programa foi realizado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, órgão da
Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia SEPLANTEC do Governo do Estado da Bahia,
com o apoio do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA.
O Pró-Gavião atinge treze municípios, localizados no centro sul do Estado da Bahia, distribuídos
em uma área de 11.718 Km2. São eles: Anagé, Belo Campo, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros,
Guajerú, Jacarací, Licínio de Almeida, Maetinga, Mortugaba, Presidente Jânio Quadros, Piripá e
Tremendal.

Objetivos
• Promover programas de qualificação da mão de obra feminina com vistas a sua incorporação
ao processo produtivo da região bem como valorizar as práticas produtivas realizadas pelas
mulheres no âmbito doméstico na perspectiva de mercado;
• Estimular, através de um processo educacional, mudanças de mentalidades que levem a
transformações nas relações de gênero existentes nas relação produtivas;
• Capacitar técnicos integrantes do Projeto Gavião tornando-os aptos a desenvolverem ações
de organização produtiva na perspectiva de gênero;
• Conscientizar lideranças municipais acerca da importância da mulher na sociedade e no
processo produtivo;
• Estabelecer ações que promovam a organização de grupos femininos produtivos e,
conseqüentemente, um incremento da renda familiar;
• Garantir o acesso da mulher às tecnologias agropecuárias, ao crédito rural e à assistência
técnica adequada aos processos produtivos regionais.

Principais atividades realizadas:
• Assessoria técnica as equipes responsáveis pela implementação das atividades do programa;
• Programa de Capacitação em Gênero da equipe técnica do projeto e parceiros envolvidos,
realizado através de uma série de Seminários de formação totalizando 80 horas-aulas;
• Curso de formação de lideranças femininas na perspectiva de gênero essa atividade foi
realizada em cada um dos 13 municípios integrantes do projeto sob a forma de Seminários,
envolvendo cerca de 700 lideranças femininas da região;

• Cursos de Sensibilização em Gênero para professores de Primeiro grau da rede municipal.
Realizada nos 13 municípios, esta atividade envolveu cerca de 800 professores rurais;
• Organização de 15 grupos produtivos de mulheres, a partir da realização de oficinas
temáticas sensibilização em gênero e cidadania. Estes grupos integraram aproximadamente 220
mulheres organizadas a partir de uma atividade produtiva coletiva (criação de animais,
produção de doces e verduras etc).

Publicações:
• Treinamento Teórico-metodológico para o trabalho com Gênero (caderno de textos) PróGavião, 1998 (NEIM / REDOR)
• Mulher, chegou a sua vez (cartilha) Pró-Gavião, 1999 (NEIM / REDOR)
• Programa de Sensibilização e Formação de Lideranças Femininas
(manual) Pró-Gavião, 1999 (NEIM / REDOR)
• Sensibilização de Professores para uma educação não discriminatória
(caderno de textos) - Pró-Gavião, 1999 (NEIM / REDOR)
• Cadernos de Apoio I e II. O enfoque do gênero no Pró-Gavião: Manual
de Campo (textos de capacitação técnica) 2000 (NEIM / REDOR)
• Manual de orientação à saúde da mulher - Pró-Gavião, 2000 (NEIM /
REDOR)
• Os direitos da mulher (e do homem) na legislação brasileira (cartilha)
Pró-Gavião, 2000
(NEIM / REDOR)
• A mulher e o uso da água (cartilha) Pró-Gavião, 2000 (NEIM / REDOR)
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