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O Projeto PINDOVA: Gente Nova na Vida do 
Babaçual é uma inciativa do MIQCB com apoio da 
Petrobras que visa unir as mulheres quebradeiras 
de coco babaçu e os jovens para transformar suas 
realidades a partir das oportunidades locais.
Uma das atividades desenvolvidas pelo Pindova é a 
capacitação de jovens das comunidades  através da 
metodologia do “aprender fazendo”, para sua inserção 
nas atividades de adequação tecnológica da produção 
e comercialização de produtos e artesanatos oriundos 
do coco babaçu.
O trabalho se organiza através de um gruo produtivo, 
de forma coletiva onde os jovens participam da gestão 
na produção de alimentos e artesanatos como forma 
de oportunizar a estes jovens a promoção de renda 
que gere sustento para suas famílias.
A produção do artesanato pelos jovens da regional do 
MIQCB em Tocantins tem se destacado pelo volume   
e qualidade das  peças produzidas.

Curso de culináriaProdução de artesanato

Mulheres das regionais do MIQCB preparam receitas a base do mesocarpo

Em dois dias do curso de Culinária do Babaçu 
FUNBIO oferecidos pelo MIQCB,  várias 
mulheres das comunidades atendidas pelo 
MIQCB tiveram acesso a receitas de alimentos 
preparados a base do mesocarpo. 
A Associação das Quebradeiras de Coco Babaçu 
de Vila Nova dos Martírios, Comunidade 
de Curvalândia, recebeu 24 mulheres  que 
aprenderam receitas para o aproveitamento do 
mesocarpo. No primeiro dia de atividades, foram 
preparadas receitas de biscoito do mesocarpo do 
babaçu, vitamina de mandioca com mesocarpo 
e brigadeirão de chocolate com mesocarpo. 
Ao longo do segundo dia de produção das 
receitas, foram preparados bolo de mesocarpo, 
munjuca de frango com mesocarpo, biscoitos 
de mesocarpo utilizando azeite de coco no lugar 
da manteiga, cocada do babaçu e manjar de leite 
com mesocarpo.

A promoção dos cursos tem como objetivo 
fortalecer a inserção dos produtos originados do 
babaçu na alimentação familiar principalmente 
das crianças e de divulgar as experiências com as 
demais produtoras nas comunidades. 
A oficina foi realizada em todas as regionais 
do MIQCB no primeiro semestre de 2017. ”A 
ideia é  que esta formação tenha continuidade 
nas casas das mulheres que participaram do 
curso, preparando novos pratos, fazendo novos 
experimentos com o mesocarpo, e que possamos  
levar adiante o aprendizado nos cursos de 
boas práticas de produção e higieniação dos 
alimentos“,  afirma a assessora técnica Rosalva 
Silva Gomes, da regional MIQCB de Imperatriz. 
A degustação das receitas aconteceu na escola 
municipal que cedeu o espaço para a realização 
do curso.

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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Luta e resistência
Rosenilde Gregória dos Santos Costa, mais 
conhecida como Rosa é uma das coordenadoras 
do MIQCB com atuação junto às mulheres da 
região de Itaquaritiua onde mora e onde ocorreu 
o atentado contra os índios Gamelas, no fim 
de abril, no município de Viana. Rosa já sofreu 
ameaças de morte em função dos trabalhos 
que desenvolve com as mulheres indígenas 
quebradeiras de coco babaçu. Ela denuncia 
ameaças de morte que tem sofrido pelo trabalho 
de militância nos movimentos sociais e sobre a 
dificuldade em ser mulher, negra e quebradeira 
de coco.
Para Rosa seguir adiante com os projetos  do 
MIQCB sob essa atmosfera de ameaças e 
obstáculos ao desenvolvimento dos trabalhos 
com as mulheres quebradeiras de coco babaçu 
e a manutenção da identidade local passa 
pela seguinte estratégia: “Você percebe que as 
mulheres que vão para o enfrentamento, que 
resistem são as quebradeiras de coco articuladas 
com o MIQCB que se empoderaram que fazem 
as discussões, que vão para os embates. A gente 
sabe disso e todas são muito presentes. Há 
autoafirmação dos indígenas como pertencentes 
a terra e se juntam as mulheres quebradeiras de 
coco do MIQCB e as produtoras do artesanato 
guarimã e isso articulou todo mundo, juntou.
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