Indicadores Sociais e Econômicos para as Regiões Norte e
Noroeste Fluminense: uma análise da Política de
Segurança Pública e a Desigualdade de Renda nos
municípios.
Raízza Quintanilha Azeredo, Mauro Macedo Campos
Esta pesquisa de iniciação científica busca agregar informações acerca do
funcionamento das políticas públicas locais, partindo de estudos anteriores sobre
indicadores sociais para os municípios do Norte e Noroeste Fluminense do Estado
do Rio de Janeiro. Optou-se aqui, por desenvolver ao longo dessa nova etapa da
pesquisa, avançar na discussão de questões que possam nos auxiliar no
entendimento sobre um elemento central deste estudo, que é a desigualdade de
renda. Para tanto, os rumos da pesquisa seguiram o caminho das políticas públicas
de acesso ao crédito, no caso específico para o crédito agrícola, tendo em vista que
o problema da desigualdade de renda atinge sobremaneira o meio rural. Deste
modo, parte-se do entendimento de que o fortalecimento da agricultura familiar se
torna um elemento importante no combate à desigualdade de renda no campo. E,
portanto, ações nesse sentido, tendem a se mostrarem eficazes na redução da
miséria no meio rural. Em termos operacionais da pesquisa foram coletados dados e
informações que pudessem nos ajudar no apontamento de direções onde o crédito
rural possa ter algum impacto no combate à desigualdade de renda. Nessa proposta
utilizamos como recorte o município de Campos dos Goytacazes, de modo que se
possa evidenciar o acesso das famílias a esse tipo de crédito e financiamento.
Tomamos no estudo o Banco do Brasil como a instituição financeira a ser estudada
com esse fim, dada a sua inserção junto a este segmento de crédito. Além disso,
destaca-se a importância do Programa de Fortalecimento a Agricultura Familiar, e
como com da criação deste, foi possível que os agricultores familiares pudessem
ampliar o alcance do desenvolvimento sustentável para o setor agrícola. Em outras
palavras, objetiva-se nessa etapa da pesquisa buscar indícios relativos aos
possíveis impactos do crédito rural através de políticas agrícolas que influenciam no
desenvolvimento econômico e social no meio rural, do município de Campos dos
Goytacazes. Uma vez quantificados os dados desta etapa, busca-se compreender,
através da fala dos representantes do setor e das instituições de fomento, o papel da
política de crédito rural no combate às desigualdades no campo.
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