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O sul do estado de Minas Gerais é uma das doze Regiões de Planejamento do estado e conta, 
atualmente, com uma população de cerca de dois milhões e quatrocentas mil pessoas espalhadas em 
seus 155 municípios (13,4% da população do estado), com cerca de 530 mil delas habitando em meio 
rural. Com paisagens edafoclimáticas e atividades socioeconômicas variadas, o sul de Minas possui 
uma diversidade considerável de produtos agrícolas e um rico patrimônio cultural, destacando-se a 
cafeicultura, pecuária leiteira e artesanato. Com efeito, a cafeicultura conheceu nos últimos anos uma 
revalorização graças à construção de diversos projetos e oportunidades especialmente orientadas para 
o fortalecimento da agricultura familiar, a promoção da alimentação de qualidade e a preservação 
ambiental. Se por um lado o turismo nas várias estâncias hidrominerais, especialmente, no lago de 
Furnas já se mostra consolidado, por outro, o chamado de turismo rural, especialmente nos locais com 
tradição no café, ainda não avançou, apesar do exemplo de sucesso que ocorre no sul do Brasil, com o 
turismo do vinho. Diante deste potencial, e considerando que a região está situada próxima a três das 
maiores cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte), o estudo demonstrou que o 
desenvolvimento do turismo rural pode se transformar numa atividade promissora para a mão-de-obra 
feminina na composição da renda familiar, particularmente, na composição produtos artesanais 
oriundos de material obtido nas propriedades locais.  
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