
 

Título do Projeto: Levantamento socioeconômico dos produtores rurais de
Tiago-MG e região.  
Coordenador/a:  Deodoro Magno Brighenti dos Santos
Unidade Organizacional: 
 
O projeto visa identificar os vários problemas dentro
propriedades dos produtores rurais da cidade de São Tiago e região, desta
serão levantados os dados zootécnicos e de produção além de dados
produtores para que após o levantamento possa ser planejadas
melhoria nas principais carências dos produtores. Tendo como
dados zootécnicos dos produtores além de analisar as
propriedades. 2) Analisar as necessidades das
cada produtor 3) Avaliar as necessidades
dentro contexto rural. 4) Avaliar as
meio rural para que haja uma melhor direção nas ações subsequentes 5) Alavancar 
os pequenos produtores para uma 
associações para união e integração dos produtores. 7) Organizar eventos
palestras e especialistas para instruir os produtores do município nas
necessitadas. 8) Criar métodos para a valorização
propriedades 9) Criar programa de incentivo aos jovens
conclusões das metas serão tomadas as decisões
do município, EMATER, IMA e entre outros.
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O projeto visa identificar os vários problemas dentro das pequenas e medias
propriedades dos produtores rurais da cidade de São Tiago e região, desta
serão levantados os dados zootécnicos e de produção além de dados
produtores para que após o levantamento possa ser planejadas

elhoria nas principais carências dos produtores. Tendo como metas: 1) Avaliar os 
dados zootécnicos dos produtores além de analisar as condições estruturais das 
propriedades. 2) Analisar as necessidades das principais áreas de produção de 

valiar as necessidades sociais dos produtores e das famílias 
dentro contexto rural. 4) Avaliar as necessidades da cidade quanto aos produtos do 

uma melhor direção nas ações subsequentes 5) Alavancar 
produtores para uma melhor inserção no mercado local. 6) Criação de

associações para união e integração dos produtores. 7) Organizar eventos
palestras e especialistas para instruir os produtores do município nas
necessitadas. 8) Criar métodos para a valorização do trabalho feminino dentro das 
propriedades 9) Criar programa de incentivo aos jovens do meio rural. Após 
conclusões das metas serão tomadas as decisões juntamente com as secretárias 
do município, EMATER, IMA e entre outros.  

Levantamento socioeconômico dos produtores rurais de São 

das pequenas e medias 
propriedades dos produtores rurais da cidade de São Tiago e região, desta forma 
serão levantados os dados zootécnicos e de produção além de dados sociais dos 
produtores para que após o levantamento possa ser planejadas ações para a 

metas: 1) Avaliar os 
condições estruturais das 

principais áreas de produção de 
sociais dos produtores e das famílias 

necessidades da cidade quanto aos produtos do 
uma melhor direção nas ações subsequentes 5) Alavancar 

melhor inserção no mercado local. 6) Criação de 
associações para união e integração dos produtores. 7) Organizar eventos com 
palestras e especialistas para instruir os produtores do município nas áreas mais 

feminino dentro das 
do meio rural. Após 

juntamente com as secretárias 


