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28 ANOS DA COPPALJ: A FORÇA E RESISTÊNCIA DO 
AGROEXTRATIVISMO DO BABAÇU EM LAGO DO JUNCO

Resultado da resistência e do 
empoderamento de centenas de famílias que 
vivem do agroextrativismo do babaçu na 
região do Médio Mearim, a Cooperativa de 
P e q u e n o s  ( a s )  P r o d u t o r e s  ( a s ) 
Agroextrativistas do Lado do Junco (Coppalj) 
comemorou 28 anos em abril.

 A Coppalj produz o óleo de babaçu 
bruto orgânico filtrado, já comercializado para a indústria de cosméticos nos mercados nacional e 
internacional, além da torta de babaçu usada em ração animal. No momento, está em fase final de 
implantação uma unidade de produção de óleo refinado de babaçu, visando atender também aos 
mercados de alimentação e de fármacos, projeto em parceria com o governo do Maranhão.

 “O protagonismo desta história é das mulheres quebradeiras de coco babaçu. É assim que as 
pessoas caminham e fazem história”, disse o presidente da Coppalj, Ildo Lopes de Sousa, durante a festa 
de comemoração ocorrido no dia 27/04, em sua sede em Lago do Junco-MA.

Presente ao longo dos 28 anos da Coppalj, a Associação em Áreas de Assentamentos no Estado do 
Maranhão (ASSEMA) desenvolve estratégias voltadas para a segurança alimentar e nutricional das 
famílias, infraestrutura produtiva, agregação de valor aos subprodutos do babaçu, contribui com a 
educação do campo, luta pelo fim da desigualdade de gênero e geração. Em algumas dessas estratégias, a 
ASSEMA é apoiada pelo Fundo Amazônia.

. “Nestes 28 anos de existência, presenciei momentos muito bons como este de crescimento e de 
expansão”, disse o coordenador geral da ASSEMA, Raimundo Ermino, que também é sócio e fundador da 
Coppalj e da ASSEMA.

As comemorações iniciaram com celebração em ação de graças. “Se a cooperativa completa hoje 
28 anos, é porque as pessoas acreditaram que seria possível”, disse o celebrante, frei Patriarca, fazendo 
uma analogia com o evangelho do dia em que Jesus diz aos apóstolos para acreditarem e anunciarem a boa 
nova.  

Participaram do evento os associados e suas famílias,, dirigentes e a secretaria executiva da 
ASSEMA, organizações parceiras e apoiadores, além de universidades e representantes da classe política 
do legislativo e do executivo, entre os quais, o prefeito de Lago do Junco, Oscar Fonseca dos Santos, e o 
deputado estadual, Adelmo Soares.
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Campanha Amiguinhos da ASSEMA leva teatro, música e 
desfile para conscientizar sobre Representatividade 
Racial e Autoestima

A Campanha Amiguinhos da ASSEMA iniciou em abril o retorno à diversas comunidades da zona 
rural com as propostas do caderno de atividades para o trabalho de conscientização com as crianças e 
adolescentes das escolas da região do Médio Mearim.

Ao todo, as atividades alcançarão 80 escolas, trabalhando o tema “Representatividade Racial e 
Autoestima” ao longo do ano de 2019. A campanha é desenvolvida por meio de parceria da ASSEMA 
com a ActionAid.

“Com este tema, nós criamos um caderno de atividades para as 80 escolas onde 
desenvolveremos a campanha ao longo do ano. Agora, estamos retornando às comunidades para fazer 
a culminância da proposta do tema. Juntos: a ASSEMA, a escola e a comunidade, vamos desenvolver 
atividades lúdicas e pedagógicas para contextualizar esta abordagem”, explica a coordenadora da 
campanha, Betsaida de Sousa Moreira, que também integra a diretoria da ASSEMA.

O caderno de atividades recomenda que a temática em questão seja trabalhada por meio de 
teatro, paródias, místicas e desfile de moda, dentre outras atividades. Contudo, cada escola tem uma 
metodologia diferente para trabalhar sobre o mesmo tema.

Uma delegação da Grassroots 
Internacional, instituição parceira da 
Associação em Áreas de Assentamentos no 
Estado do Maranhão (ASSEMA), desembarcou 
no Maranhão para visitar projetos apoiados 
na região do Médio Mearim.

A visita ocorreu na primeira semana 
de abril. Entre as comunidades visitadas no 
estado, estão as de quebradeiras de coco 
babaçu de São Francisco, em Lago dos 
Rodrigues/MA e também a fábrica de óleo de 
babaçu da Cooperativa de Pequenos 
Produtores Agroextrativistas do Lado do 
Junco e Lago dos Rodrigues (Coppalj), em 
Lago do Junco/MA.

A parceria da Grassroots com a ASSEMA consiste no apoio a projeto de fortalecimento 
institucional com foco no incentivo à cadeia produtiva do babaçu e à preservação do modo de vida das 
comunidades tradicionais.

“A Grassroots apoia os projetos da ASSEMA porque acredita no trabalho que faz com as 
quebradeiras de coco babaçu e os camponeses. Um 
trabalho de formação para pensarem seus direitos, em 
proteger os recursos naturais e na comercialização de 
produtos para melhorar a renda das mulheres e suas 
famílias. Acreditamos muito neste trabalho e é importante 
que os financiadores conheçam as comunidades, as 
mulheres e membros da ASSEMA, o que facilita também o 
entendimento sobre o país”, disse a coordenadora dos 
projetos para a América Latina da Grassroots, Jovanna 
Garcia Soto. 

Antes da visita à região do Médio Mearim, a 
delegação da Grassroots, composta também por doadores 
e ativistas nos Estados Unidos, reuniu-se em São Luís com 
diversos movimentos sociais maranhenses com os quais já 
mantem parcerias e também visitou vários projetos 
apoiados no Maranhão.


