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Projeto	Pindova	-	gente	nova	na	vida	dos	babaçuais

Patrocínio

A exposição de produtos como a farinha do mesocarpo, 
sabonete, peças artesanais entre outros no VI Congresso 
Latino-Americano de Agroecologia,  X Congresso 
Brasileiro de Agroecologia e V Seminário de Agroecologia 
do DF e Entorno, encerrado no último 15 de setembro em 
Brasília, reafirma um dos objetivos do projeto Pindova, 
promover a geração de renda das quebradeiras de coco 
babaçu e de oportunidades de trabalho para os jovens de 
comunidades, no Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins.
A estruturação, por meio do projeto Pindova, dos seis 
núcleos  da Cooperat iva do Miqcb,  impr imiu 
profissionalização à cadeia produtiva, além de atender a 
critérios sociais, ambientais e econômicos para a 
comercialização dos produtos. Um investimento que 
permitiu às representantes do Movimento Interestadual 
das Quebradeiras de Coco (Miqcb), contempladas pelo 
projeto, participarem de eventos com a temática 
envolvendo Agroecologia, como o realizado em Brasília.

Produtos do projeto Pindova são expostos em evento 
sobre Agroecologia em Brasília

Entre os quase cinco mil participantes, estão 
representantes de comunidades indígenas e 
tradicionais, quilombolas, geraizeiros, estudantes, 
cientistas, professores, entre muitos outros segmentos 
da sociedade brasileira e latino-americana. Do MA, PI, 
TO e PA, integrantes do Miqcb participam do evento e 
contam a história de luta nos babaçuais.

É o caso de dona Dijé (Maria de Jesus Ferreira), da 
comunidade Monte Alegre, quebradeira de coco há 50 
anos, no município de São Luís Gonzaga (MA) que 
participou das atividades em Brasília. De acordo com 
ela, houve na história recente avanços que permitiram 
mais qualificação do trabalho das quebradeiras. “Com o 
nosso conhecimento nós conseguimos produzir para 
estar nos mercados, para estar nas feiras, sempre 
produzindo. E podemos dizer: 'a gente não sabe só 
quebrar coco. A gente também sabe processar, fazer 
produtos de qualidade”.

Integração e Diversidade

O PINDOVA é uma proposta do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), 
elaborado em parceria com o NCADR-Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural da Universidade 
Federal do Pará. A Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental é patrocinadora do Projeto 
PINDOVA: Gente Nova na Vida do Babaçual. O Projeto PINDOVA é uma ideia que busca unir mulheres 
experientes na luta cotidiana pela VIDA DIGNA NAS FLORESTAS DE BABAÇU com jovens que querem 
transformar seus futuros com oportunidades de escolhas nas suas comunidades rurais.
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