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RESUMO

O projeto objetiva contribuir com o planejamento do desenvolvimento sustentável em oito municípios da região Sudoeste de Minas Gerais, por meio de uma parceria com o

Programa Líder, que é gerido pelo SEBRAE – MG. A primeira etapa do trabalho consistiu no levantamento e análise de dados socioeconômicos, envolvendo indicadores

demográficos, econômicos, de desenvolvimento humano e agropecuários. Todos estes dados foram inseridos e organizados em um banco de dados. Os dados socioeconômicos

levantados foram tabulados, processados e analisados por tipo e por município. Com relação aos índices de desenvolvimento, o município de Itaú de Minas foi o que apresentou

índices mais elevados (IDH, PIB percapta, Renda percapta), acima da média estadual,  além de possuir o segundo maior PIB dentre os municípios estudados; entretanto,

apresentou o pior índice de GINI, portanto com a pior distribuição de renda. Os piores índices de desenvolvimento ocorreram em Fortaleza de Minas (Renda percapta, IDH,

Analfabetismo) e Pratápolis (PIB percapta, índice de crescimento, Índice de GINI). Os municípios que apresentam alta dependência do setor industrial são Itaú de Minas e

Fortaleza de Minas. No âmbito da agropecuária destacam-se: Passos, Delfinópolis; São João Batista do Glória; São Roque de Minas e Pratápolis. Destaque para a pecuária

leiteira, suinocultura e avicultura; as principais culturas são cana de açúcar, milho e café.  A região apresenta potencial para o turismo náutico e ecológico. Capitólio é altamente

dependente desse setor, sendo esta a maior fonte econômica do município. Outros municípios com alto potencial turístico são: Delfinópolis, São Roque de Minas e São João

Batista do Glória. As próximas etapas do trabalho envolverão visitas aos municípios para identificação dos indicadores que podem contribuir para o desenvolvimento econômico

sustentável e, por fim, a produção do documento técnico com os dados do estudo e destinação ao Programa Líder e municípios objetos de estudo.
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