
    Em agosto de 2014, cinco mulheres de Santana de Manhuaçu-MG 
resolveram fazer uma experiência.  Motivadas pela iniciativa de mulheres 
de um município vizinho, que faziam doces em conjunto para vender, cada 
uma das cinco começou a fazer 
em suas casas alguns testes de 
receitas.

 Venderam bem os produtos 
e decidiram continuar com o 
trabalho. Assim surgiu o grupo 
produtivo de mulheres Força e 
União porque como elas mesmas 
afirmam: 

 “A união faz a força!”

 Com o acompanhamento do Projeto Mulheres e Agroecologia do CTA, 
foram se capacitando, aperfeiçoando os seus produtos e conquistando 
mais espaço a cada dia. Hoje o grupo contribui para melhorar a renda das 
participantes, fortalecer os laços de amizade, além de ser uma referência 
na comunidade em relação ao trabalho com produção de quitutes (doces e 
salgados) para festas.

“A relação de amizade e economia 
solidária é muito forte. Nosso sonho 
é continuar com o grupo unido e forte 
e aumentar as vendas para que no 
futuro possamos construir um local 
próprio para podermos trabalhar 
e também comprar as máquinas e 
utensílios necessários.”
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Mulheres e Agroecologia em Rede
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Conheça nossos produtos!

Doce de leite: tradicional, com amendoim, com coco, com pouco açúcar 
• Bolo recheado • Ovos de Páscoa • Pé-de-moleque • Salgadinhos para 
festa • Esfi ha • Pizza recheada congelada • Panetone • Doces de frutas

Apoio:Realização:

Esta é uma publicação do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM)
Endereço: Sítio Alfa-Violeira, Zona Rural, Viçosa-MG - Caixa Postal 128 - CEP: 36570-000 • Tel: (31) 3892-2000 • E-mail: 
comunicacao@ctazm.org.br • site: www.ctazm.org.br • Texto: Equipe Mulheres e Agroecologia • Revisão: Dora Feital e 
Wanessa Marinho • Arte gráfi ca: Wanessa Marinho • O conteúdo desta publicação é de exclusiva responsabilidade do 
CTA-ZM e não pode, em caso algum, ser tomado como expressão das posições dos seus fi nanciadores.
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O grupo produtivo de mulheres Força e União faz parte de uma rede de grupos produtivos 
da Zona da Mata mineira e Leste de Minas, apoiada pelo Projeto Mulheres e 

Agroecologia (CTA-ZM).
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