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Foi realizada nos dias 6 e 7 de junho, na casa das 
Irmãs da Misericórdia em São Luis-MA, a Oficina de 
Fortalecimento de Lideranças do MIQCB. O evento, 
realizado em parceria com a Actionaid e União 
Europeia, recebeu cerca de 40 mulheres entre líderes, 
assessoras técnicas e coordenadoras do MIQCB.
A oficina que teve como objetivo fortalecer a 
capacidade de atuação das líderes que compõem 
o MIQCB a partir das ações desenvolvidas pelo 
projeto,.O encontro foi dividido em oito momentos 
que privilegiaram discussões sobre o monitoramento 
dos indicadores do Projeto Mulheres Quebradeiras 
de Coco Babaçu em defesa do desenvolvimento 
sustentável dos povos e comunidades tradicionais, 
em execução desde 2016.  Entre os temas discutidos, 
destacam-se a formação de jovens, a linha de base 
para o monitoramento e avaliação do Projeto e o 
aprimoramento dos papeis de cada organização na 
implementação e gestão do projeto.

Oficinas de Capacitação para jovensFormação de Líderes
Atividades para adolescentes das regionais atendidas pelo MIQCB

O  Movimento 
Interestadual das 
Quebradeiras de Coco 
Babaçu - MIQCB em 
parceria com a União 
Europeia ofereceram 
oficinas de capacitação 
em comunicação 
popular destinadas às 
jovens quebradeiras de 
coco babaçu durante 
o mês de maio. As 
capacitações visam 
fortalecer e mobilizar 
as jovens quebradeiras 
de coco em ações 
de comunicação 
para denunciarem 
as violações de seus 
direitos em seus 
territórios.
Nos dias 13 e 
14 de maio, as 
Regionais Mearim-
Cocais, Baixada e 
Piauí receberam o 
primeiro módulo 
da capacitação. Na 
ocasião, cerca de 40 
jovens das regionais 
participaram 
das atividades. A 
programação incluiu 
teorias e práticas 
sobre a produção 
de programas para 
rádio comunitária, 
produção de vídeo em 
mídia móvel e redes 
sociais. Jovens das 
comunidades de Boa 
Esperança da Orcaisa, 

Barro Vermelho, 
Santo Antônio da City, 
Salobro da City, Pitoró 
dos Pretos, Pedreiras, 
Monte Alegre do 
Maranhão, Quilombo 
Camaputiua, 
Quilombo São 
Caetano, Taquaritiua e 
Barreiro, participaram 
das ações. As atividades 
incluíram ainda 
apresentações culturais. 
À noite, um grupo de 
dança afro composto 
por adolescentes 
quilombolas, 
apresentou algumas 
coreografias que 
contam um pouco da 
história de resistência 
dos movimentos 
quilombolas no Piauí. 
A noite cultural 
contou ainda com a 
presença de Assunção 
Aguiar, militante do 
Movimento Negro 
de Teresina do grupo 
Coisa de Negro. 
Assunção conversou 
com os jovens em 
oficina e elogiou as 
ações desenvolvidas 
pelo MIQCB para a 
capacitação dos jovens 
em comunicação 
popular. “Eu penso 
que esse espaço 
que o MIQCB 
está trabalhando 
exatamente para 

formar as pessoas e 
também informar 
as pessoas sobre a 
importância desses 
espaços, mas como 
usar bem e melhor 
em benefício de 
uma comunicação 
produtiva, uma 
comunicação que 
possa ser solidária é 
muito importante. 
A juventude precisa 
disso, a juventude 
hoje, assim como usa 
a internet e as redes 
sociais para fazer boas 
amizades também 
é um meio que tem 
dado a oportunidade 
para vários tipos de 
situação ruins. Ou seja, 
a comunicação mal 
feita ela gera morte. A 
juventude  quebradeira 
de coco, a juventude 
dos assentamentos 
precisa se comunicar, 
precisa saber dizer o 
que está se passando 
em suas comunidades. 
Ações assim só 
contribuem para o 
dia-a-dia dos nossos 
jovens”.
As Regionais Pará, 
Tocantins e Imperatriz 
foram reunidas 
nos dias 20 e 21 de 
maio na cidade de 
São Domingos do 
Araguaia – PA. Os 41 

jovens participantes 
das Comunidades 
de Juverlândia, 
Folha Seca, Jabotal, 
Sumaúma, São Pedro, 
Centro dos Pifeiros, 
Centro do Abraão, 
Paraíso, Cuverlândia, 
São Domingos e Sete 
Barracas trabalharam a 
produção de conteúdos 
para rádio comunitária 
e produção de vídeo 
a partir de mídias 
móveis.
Para a assessora 
técnica Elizete Costa, 
a formação chega 
em um momento 
estratégico: “é uma 
grande oportunidade 
para os jovens de 
comunidades rurais, 
para aumentar seus 
conhecimentos levando 
em consideração 
que a maioria já tem 
noção sobre o que é 
comunicação, mas 
não sabem ao fundo 
como lidar com tanta 
informação ou como 
trabalhar com elas” 
dentro do movimento.
O segundo módulo da 
capacitação ocorrerá 
em julho e ofertará 
capacitação em 
ativismo digital.

Desfile no município de Viana
Na sexta feira ( 07 ) foi realizado, na Comunidade 
Santa Eulália em Viana, um desfile da Escola 
Dom Hélio Campos.  Na ocasião o Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 
contribuiu para a manifestação com uma palestra 
sobre as atividades das mulheres integrantes do 
Movimento.
Durante o desfile, foram exibidos produtos da 
Cooperativa do MIQCB originados do trabalho 
das quebradeiras de coco e suas principais 
ferramentas de trabalho.
Ao final do desfile, houve degustação de produtos 
como o bolo do mesocarpo, biscoitos e mingau.

O Projeto Pindova tem como principal objetivo promover a geração de renda das quebradeiras de 
coco babaçu e de oportunidades de trabalho para os jovens de suas comunidades, no Maranhão, 
Piauí, Pará e Tocantins. São 120 jovens de comunidades rurais de quebradeiras de coco babaçu, entre 
260 Mulheres quebradeiras de coco integrantes de grupos produtivos da Cooperativa Interestadual 
das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu - CIMQCB, 200 adultas e 60 idosas.
A Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental é patrocinadora do Projeto PINDOVA: 
Gente Nova na Vida do Babaçual.
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