
Foi através de um encontro de mulheres, promovido pelo CTA-ZM (Centro 
de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata) em parceria com a REDE (Rede de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas), que o sonho das mulheres de Lanço   
Grande, comunidade de Santana de Manhuaçu-MG, começou a ganhar forma. 

 Depois de participarem de um curso de derivados de leite, as mulheres 
decidiram construir uma agroindústria. Nela produziriam pães saudáveis, nutritivos 
e isentos de agrotóxicos para 
creches e escolas. Com o apoio 
da REDE o grupo deu início 
ao processo de construção da 
sede. O nome foi sugerido por 
uma das integrantes: Raízes e 
Sabores da Terra. 

 Com o apoio do Projeto 
Mulheres e Agroecologia 
do CTA, o grupo conseguiu 
fi nanciamento para adquirir os 
equipamentos de fabricação dos 
pães. “Ganhamos mais forças, 
incentivos e pessoas lutando 
conosco para a realização de 
nossos sonhos. Continuamos a 
nos reunir, no início com doze mulheres, porém algumas desistiram, restando apenas 
seis que persistiram buscando alcançar as metas”, explica uma das integrantes do 
grupo. Mas não parou por aí! O grupo produz ainda artesanato agroecológico. 
Inspiradas pelo grupo de mulheres do município de Araponga, que produzem peças 
artesanais feitas com palha de café, essas mulheres uniram a produção agroecológica 
de pães com a produção de artesanato de reaproveitamento - utilizando os materias 
que descartam na cozinha, além de sementes, folhas e palha de café. A ofi cina de 
artesanato foi oferecida pelo CTA.

“Passamos por dificuldades e problemas porque correr atrás de nossos sonhos 
não é fácil, sempre encontramos obstáculos. Mas não desanimamos! Pelo contrário, 
nos fortalecemos para que o nosso sonho, enfim, começasse a se tornar realidade. 
Prosseguimos na realização dos nossos objetivos, incluindo, a cada dia, outras 
sonhadoras para caminharem conosco”.
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Conheça nossos produtos!

Pães: de abóbora, batata, cebola, recheados • Bolos: de cenoura, arroz, 
abóbora, banana e de aniversário • Biscoitos: de nata, de polvilho, roscas • 

Kit Lanches: sequilho, chá, suco, patê, maionese de soja, café • Outros: 
esfi ha, tortas, iogurte, queijo • Artesanatos com Palha de Café: 

bandeja, gamela, garrafa, porta-joias, chapeuzinho, fruteira.
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O grupo produtivo de mulheres Raízes e Sabores da Terra 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).


