
Apoio:

QUEBRADEIRAS DE COCO RECEBEM APOIO DO CONSELHO
 NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS CONTRA PL 

QUE INCENTIVA A QUEIMA TOTAL DO COCO BABAÇU

 

Se aprovado, o projeto de lei, como enfatizou a coordenadora geral do MIQCB, Francisca Nascimento, 
“transformará as quebradeiras de coco babaçu em meras "coletoras de coco" para as carvoarias, 
tratando-as como uma categoria social anacrônica, inexpressiva, desnecessária, que estaria 
interferindo no desenvolvimento econômico do Estado”, enfatizou Francisca. Durante a reunião com 
diversas lideranças das seis regionais do MIQCB, vários foram os relatos de ameaças às vidas das 
quebradeiras, denúncias da "palmeira presa” no território, os riscos das cercas eletrificadas nos 
campos de babaçuais e a falta do comprometimento  do sistema de Justiça e Segurança em garantir os 
direitos aos povos e comunidades tradicionais e à própria segurança desses povos.

Das quebradeiras de coco babaçu e lideres em suas comunidades, Patriota escutou a importância da 
relação delas com a palmeira de babaçu e a importância em continuarem resistindo. “Não podemos 
desistir, apesar das inúmeras perdas. Esta relação com a terra é maior que a Lei, é uma relação de vida 
com o território e é a garantia da nossa existência. Não serão as cercas, a violência e a ameaça que vão 
nos impedir de continuar a luta”, disse Rosa Gregório, coordenadora regional do MIQCB na região da 
Baixada Maranhense.

Em reunião realizada em São Luís, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu do 
Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins (MIQCB) recebeu o apoio do Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos (CNDH) contra o Projeto de Lei n°194/2017 que autoriza a incineração do coco babaçu 
inteiro, alterando dispositivos da Lei Estadual do Tocantins 1.959/2008 que protege os babaçuais e seu 
fruto. A nota emitida pelo CNDH foi lida na integra pelo presidente da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos do Conselho Federal da OAB, que integra a CNDH, Everaldo Patriota. O projeto de lei é de 
autoria do deputado José Bonifácio Gomes de Sousa (PR) do Tocantins, mas caso seja dado  
encaminhamento, todas as quebradeiras de coco do país podem sofrer os efeitos decorrentes da 
propagação dessa lógica de destruição socioambiental.
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