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PROPOSTA DE PLANEJAMENTO AGRáRIO PARA O MUNICíPIO DE RIO POMBA - MG
O presente trabalho tem por finalidade apresentar de forma consistente e precisa, o diagnóstico, prognósticos e propostas
relativos à situação da agropecuária, do meio rural, de uma maneira geral, e de um planejamento agrário compromissado com
o bem-estar da população rural especificamente, e também do restante da população, no município de Rio Pomba, estado de
Minas Gerais. Para sua elaboração tivemos que fazer uma visita técnica ao município, além da pesquisa bibliográfica.
Fizemos um apanhado histórico sobre o município, sobretudo, relacionado ao histórico agropecuário, que está ligado à
cultura do fumo para produção de fumo de corda. Todavia, atualmente, a produção agropecuária está expressamente ligada à
pecuária leiteira. Em cima disto e, também, considerando os recursos de apoio por parte da prefeitura (programa Curral
Bonito, transporte escolar rural) e a presença do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba – CEFET-RP –
traçamos propostas para um planejamento agrário para o município. As propostas giram em torno da formação de uma
cooperativa de produtores de leite, através de um processo de reuniões, apoiado pelo CEFET-RP, que agregasse os
produtores de tal maneira que a cooperativa se traduzisse como auxiliadora na solução dos problemas que enfrentam.
Também foi proposto o aproveitamento das terras não utilizadas pela pecuária de leite para a plantação de pomares frutíferos,
a fim de os produtores terem uma outra forma de renda; e a implantação de uma agroindústria para beneficiamento das frutas
e do leite. Por fim, propomos a ampliação da atuação da prefeitura no que tange à educação e saúde da população rural.
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