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Projeto	Pindova	-	gente	nova	na	vida	dos	babaçuais

Patrocínio

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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Projeto Pindova recebe visita técnica da Petrobras

Profissionalização da cadeia produtiva por meio da 
reestruturação dos núcleos;

Atendimento dos critérios sociais, ambientais e 
econômicos para a comercialização dos produtos;

Incentivo de outros núcleos para participação na fase de 
produção, viabilizando a certificação sócio participativa;

Registro dos produtos do Babaçu;

Apoio à fábrica de sabonetes Babaçu Livre da Associação 
das Mulheres Trabalhadoras Rurais em Ludovico (MA).

Após assinatura de acordo entre a Petrobras e a 
Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de 
Coco Babaçu (AMIQCB), a coordenação do movimento 
recebeu a visita do gestor do projeto para monitoramento 
das ações envolvendo o projeto Pindova. As reuniões de 
trabalho aconteceram na última semana com a presença da 
equipe da Petrobras e do MIQCB, em Esperantina no Piauí.  

Foram visitadas três comunidades; Tapuio, Olho 
D´Água dos Negros e Vila Esperança. Nesses locais foram 
apresentados resultados dos investimentos da Petrobras na 
região, por meio do projeto Pindova, que de maneira geral já 
rendeu resultados para quase 250 pessoas de 05  Núcleos da 
Cooperativa do MIQCB. 

Para Francisca Nascimento, coordenadora do 
Movimento, a vista foi importante para apresentar alguns 
dos resultados do projeto Pindova ao longo do tempo. 
“Percebe-se a construção de uma rede de negócios com o 
material produzido nos núcleos de produção, com as oficinas 
de artesanato, isso porque o projeto reestruturou os 
núcleos, profissionalizou os participantes, gerando renda 
para essas comunidades”, enfatizou. 

ENTRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PINDOVA ESTÃO:


