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Minas Gerais deu um importante passo para a permanência de jovens no campo e o fortalecimento
da agricultura familiar, com a elaboração e a aprovação do Plano Estadual de Juventude e
Sucessão Rural. O documento tem o objetivo de estabelecer ações do poder público para garantir o
direito à permanência das juventudes rurais nos seus espaços, preservando assim a agricultura
familiar mineira.

Estima-se que em todo o estado existem aproximadamente 505 mil jovens entre 15 e 29 anos que,
em sua maioria, estão alijados das políticas públicas que garantam sua reprodução social,
econômica e cultural.

Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário em exercício, Alexandre de Lima
Chumbinho, o plano representa o compromisso que o Governo do Estado tem com as nossas
juventudes e com a erradicação da pobreza rural.

“São dezenas de ações prioritárias elencadas como fundamentais para que as juventudes rurais
mineiras possam desfrutar de um futuro melhor com educação apropriada ao seu contexto,
incentivos à geração de trabalho e renda no campo, mais qualidade de vida, respeita às
diversidades, acesso à terra e ao território e a existência de espaços para que estes possam
exercer efetivamente sua cidadania”, observa Chumbinho..

O plano foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural
Sustentável (Cedraf-MG) e de Juventude (Cejuve-MG), no início de dezembro. Na última terça-feira
(18/12) foi publicado no Minas Gerais a Deliberação Conjunta Cedraf-MG/Cejuve-MG, que aprovou
o documento.

O plano foi construído no âmbito do Grupo de Trabalho Juventude Rural do Cedraf-MG, sob a
coordenação da Coordenadoria de Juventudes Rurais e Educação do Campo da Seda. Desde
2017, foram realizadas diversas reuniões, seminários e encontros com jovens de todas as regiões
de Minas Gerais e que participam dos principais movimentos e organizações de juventudes rurais.

O documento, que entra em vigor a partir de sua publicação, propõe ainda a criação de um Grupo
Gestor Permanente, de caráter intersetorial, para operacionalizar a sua execução; e, um Grupo de
Trabalho Permanente formado por membros do Cedraf-MG e do Cejuve-MG para o exercício do
controle social.

http://www.agrario.mg.gov.br

