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Mulheres e Agroecologia em Rede

    Quando a atual diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de 
Santa Margarida-MG tomou posse, começou a colocar em prática uma de suas propostas de 
campanha: incentivar as mulheres a se organizarem! E com a parceria do CTA-ZM (Centro 
de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata), as 
mulheres do município passaram a se articular, 
realizando encontros e reuniões, e a partir dessa 
articulação surgiu o grupo Mulheres da Arte.

 As reuniões acontecem na sede do sindicato 
e, com o apoio e incentivo da direção, o grupo hoje 
organiza e vende os seus produtos na feira. 

“Essa é a melhor forma de expor os nossos 
produtos para a comunidade local e também para 
os visitantes. Com o apoio que o sindicato tem nos 
dado, nós conseguimos colocar em prática a feira 
e acreditamos que podemos apresentar bem nossos 
produtos e quem sabe até buscar uma forma de expandir, como fornecer para a merenda 
escolar”, afi rma uma das integrantes.

 Elas fornecem produtos como hortaliças, artesanatos, pães, doces e quitutes, e com 
as próprias mãos lutam por uma vida mais autônoma e independente. Além do apoio do 
sindicato, o grupo também conta com o apoio do Projeto Mulheres e Agroecologia do CTA: 

“Quando queremos ou sonhamos com determinado projeto, nós só temos a ideia! Mas 
quando encontramos instituições que se colocam a disposição de nos orientarem, faz com 
que esse sonho se torne realidade e também é o combustível que nos alimenta para não 
desistirmos”.
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Conheça nossos produtos!

Doces (em compota, em pasta, em pedaços) • Bolos • Biscoitos •
Salgados • Frutas • Verduras • Legumes • 

Tricô • Crochê • Panos de Prato
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O grupo produtivo Mulheres da Arte faz parte de uma rede de grupos produtivos da Zona 
da Mata mineira e Leste de Minas, apoiada pelo Projeto 
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