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Crescer Legal: Quais as medi-
das necessárias para evitar que os 
adolescentes rurais sejam expostos 
ao trabalho precocemente? 

Patrícia Sanfelici: É importante pensar es-
tratégias que permitam a não exposição ao tra-
balho, tais como aprendizagem regular e efeti-
va, atividades de contraturno escolar que gerem 
efetivo interesse e envolvimento dos adolescen-
tes, permitindo que desenvolvam suas habilida-
des sem colocar sua saúde em risco. 

Crescer Legal: Qual sua opinião sobre a ini-
ciativa do Instituto Crescer Legal de oportuni-
zar Aprendizagem Profissional a adolescentes 
do campo mediante a contratação como jo-
vens aprendizes?

Patrícia Sanfelici: Penso ser uma importan-
te iniciativa para um público que se encontra, 
ainda, carente de maiores oportunidades de 
aprendizagem. Além de oportunizar a contra-
tação como aprendizes, permite que permane-
çam vinculados ao campo, que é sua origem, e 
possam desenvolver sua vida profissional nes-
se ambiente, se for essa sua escolha, porém 
de modo protegido, sem que corram os riscos 
que o trabalho infantil tanto produz.

Crescer Legal: Quais as principais ações do 
Ministério Público do Trabalho no combate ao 
trabalho infantil?

“A contratação como 
aprendizes permite que 
permaneçam vinculados 
ao campo sem os riscos 
do trabalho infantil.”

Patrícia de Mello 
Sanfelici

trocando ideias@presidente

Chegamos ao final de mais um ano 
de atuação do Instituto Crescer Le-
gal com a certeza de termos contri-
buído com as histórias de vida de 
muitos jovens. Nosso Programa de 
Aprendizagem se consolidou como 
referência na criação de oportuni-
dades aos adolescentes do cam-
po. Estamos vários passos à fren-
te em termos de sustentabilidade, 
pois nossas estratégias têm foco 
na educação e no desenvolvimento 
desses jovens.

Os nossos jovens aprendizes têm 
sua carteira de trabalho assinada, 
porém todas as suas atividades 
são exercidas na instituição parcei-
ra onde o programa funciona. Que-
remos nossos jovens como agen-
tes de transformação e lideranças, 
dando-lhes a oportunidade de es-
colha do caminho a seguir. 

O trabalho continua. Em 2019, o 
Programa de Aprendizagem vai be-
neficiar adolescentes de Sinimbu, 
Passo do Sobrado, Herveiras, Vera 
Cruz, Vale do Sol, Boqueirão do 
Leão e Cerro Branco.

Iro Schünke, diretor-presidente do 
Instituto Crescer Legal

Patrícia Sanfelici: Além de ou-
tras ações, o MPT realiza o projeto 

“Resgate a Infância”, que se estrutu-
ra em três eixos: Educação, Profissio-

nalização e Políticas Públicas. Pelo eixo 
Educação, o trabalho infantil é levado para 

discussão em salas de aula, a fim de criar uma 
rede de conscientização e sensibilização quan-
to ao tema. Na Profissionalização, busca-se o 
cumprimento das cotas de aprendizagem, com 
ênfase à importância de serem priorizados os 
adolescentes em situação mais vulnerável. E 
no Políticas Públicas busca-se a responsabi-
lidade do município de colocar em prática as 
ações de combate ao trabalho infantil que são 
de sua incumbência. 

Crescer Legal: Quais os principais malefícios 
do trabalho infantil?

Patrícia Sanfelici: Podemos destacar a evasão 
escolar, a defasagem no aproveitamento do con-
teúdo apresentado em sala de aula, riscos à saú-
de e à integridade física e psicológica da criança 
e do adolescente, podendo causar mutilações, 
adoecimentos severos, crônicos, e infelizmente 
até mesmo a morte. É importante lembrar que 
a criança e o adolescente não estão preparados 
para o trabalho, seu corpo e sua mente não tem 
a maturidade necessária para enfrentar os riscos 
próprios a qualquer ambiente laboral. Por isso, 
insistimos muito na sua proteção, para que não 
sofram danos por vezes irreversíveis.

Luiz Ricardo de Moura 
(0 Chiquinho) 
é Coordenador Regional da Secretaria de 
Educação do Estado do Rio Grande do Sul, titular 
da 6ª Coordenadoria Regional de Educação/RS.  

Patrícia de Mello Sanfelici   
é procuradora do Trabalho e coordenadora nacional 
de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e 
do Adolescente (Coordinfância)

linha do tempo

Ano cheio de 
acontecimentos

26 e 27/07/2018
No Museu da PUC, 
os aprendizes 
conheceram mais 
sobre ciência e 
tecnologia.

10/08/2018 
Parceiros do Instituto 
discutiram Trabalho 
Infantil: um desafio 
em Rede.

22/10/2018 
Instituto Crescer 
Legal foi assunto em 
evento da Associação 
Internacional dos 
Produtores de Tabaco.

28/05/2018  
Teve encontro de 
representantes do Crescer 
Legal com o secretário de 
Educação do RS.

26/06/2018
Todos os aprendizes deste 
ano se reuniram em seminário 
sobre trabalho em equipe.

16/08/2018 
Crescer Legal foi case na Semana 
Nacional da Aprendizagem, 
evento promovido pelo TRT-RS, 
Ministério do Trabalho e MPT.

27/09/2018 
2º Encontro Regional de 
Aprendizes Rurais reuniu 200 
pessoas em Santa Cruz.

12/06/2018
Programa de egressos foi destaque 
em um Seminário no Uruguai.



Nas ondas 
do rádio

As meninas do programa Nós por 
Elas – A voz feminina do campo 

de 2018 estão dando seus 
recados em alto e bom som. 
Para saber o que elas andam 

dizendo, vale a pena dar um play 
lá no site crescerlegal.com.br.

 
 

135 MIL 
SEGUIDORES

A fanpage do Instituto Crescer 
Legal fecha o ano com mais 

de 135 mil seguidores. Siga a 
gente e acompanhe tudo o 

que rola por lá.

2019 PROMETE!

A expectativa é grande. No ano que 
vem, localidades do interior de sete 

municípios vão ter turmas do Programa 
de Aprendizagem Profissional Rural. 

São: Cerro Branco, Passo do Sobrado, 
Herveiras, Sinimbu, Vera Cruz, Vale do 

Sol e Boqueirão do Leão.

o que
está

rolando

ESTÁ NA CABEÇA

O Blog do Crescer Legal está contan-
do muita coisa, principalmente como 
são os aprendizes e o que eles têm na 
cabeça, suas experiências e as oportu-
nidades. Tudo com a singularidade de 
quem vive o agora e pensa no futuro.

#EXPOINTER

Em agosto e setembro teve Expointer, 
em Esteio (RS). E o Instituto Crescer 
Legal esteve lá. O foco foi na exposição 
sobre educação no campo e diversos 
visitantes do evento se surpreenderam 
ao conhecer detalhes do programa de 
aprendizes rurais. 

PARA MINISTRO VER

O presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ministro João Batista Brito 
Pereira, recebeu um exemplar do 
Relatório do Instituto Crescer Legal. 
A entrega foi feita pela coordenadora 
Nádia Fengler Solf, que explicou a ele 
sobre o programa de aprendizagem 
profissional rural. Rendeu elogios! Curta a gente!

facebook.com.br/institutocrescerlegal

na rede

“Sempre há caminhos, possibilidades e 
pessoas que possibilitam o olhar para o 
futuro em ações no hoje. Parabéns para esses 
jovens, que se desafiam ao novo, aos sonhos 
e em especial na própria gestão da vida para 
a projeção de vida! Foi um momento ímpar 
para muitas histórias esse dia!”

Joice Jociane  
(Em 8 de outubro de 2018)

“Eu tenho um amor incondicional por esse 
instituto.”

 
Maira Petry

(Em 8 de novembro de 2018)

“Enorme satisfação ter a oportunidade de 
integrar esta equipe maravilhosa e ajudar a 

fazer a diferença na vida destes jovens.”

André Tiago Skolaude 
(em 23 de Abril de 2018)



reportagem

m cerimônia coletiva em Santa 
Cruz do Sul, todos os aprendi-
zes das sete turmas de 2018 
do Programa de Aprendizagem 

Profissional Rural do Instituto Crescer Le-
gal receberam seus certificados. Foram 
120 jovens - filhos de produtores e tra-
balhadores rurais de Vera Cruz, Vale do 
Sol, Sinimbu, Venâncio Aires, Candelária, 
Boqueirão do Leão e Santa Cruz do Sul 
- que chegaram ao final do curso Empre-
endedorismo em Agricultura Polivalente 
- Gestão rural. Na ocasião, o presidente 
do Instituto, Iro Schünke, falou para os 

E

Aprendizes rurais agora com certificado

Com 120 
certificados entregues 
em 2018, já são 204 
jovens aprendizes 

egressos do programa 
de aprendizagem.

#Voz delas

Além dos aprendizes, em novembro 
teve entrega de certificados de 
capacitação em comunicação às 
adolescentes que participaram do 
programa Nós por elas – A voz feminina 
do campo. Realizado em parceria com 
a Universidade de Santa Cruz do Sul, a 
atividade proporcionou a reflexão sobre 
temas referentes à condição feminina e 
ao trabalho infantil. Foram produzidos 
boletins para veiculação em mídias 
sociais e em programas de rádio de 
parceiros do Instituto.

Expediente: Esta é uma publicação semestral digital do Instituto Crescer Legal, dirigida a associados, consultores, parceiros, jovens aprendizes, autoridades, 
imprensa e lideranças empresariais e políticas. Realização: Instituto Crescer Legal (www.crescerlegal.com.br). Endereço: Rua Galvão Costa, 415 / Sala 
A - Centro. Santa Cruz do Sul - RS. CEP: 96810-012. Fone: 51 3713-1777. E-mail: contato@crescerlegal.com.br

“Parabéns, Educadoras e Educadores 
Sociais do Instituto Crescer Legal! 
Vocês fazem a diferença na vida de 
centenas de adolescentes, famílias e nas 
comunidades onde atuamos.”

Nádia Fengler Solf 
(Em 19 de setembro de 2018)

“Parabéns a todos e todas que têm feito 
nossa semente virar, aos poucos, árvore!”   

Ana Paula Motta Costa
(Em 23 de abril de 2018)

“Mesmo depois de tanto tempo, o vínculo 
com a família ICL parece ser o mesmo. 
#InstitutoCrescerLegal #Reencontros”

Tauany Faber 
(Em 9 de novembro de 2018)

jovens que o trabalho do Instituto visa 
oportunizar a cada um as condições de 
decidir sobre seus caminhos. 

O Programa de Aprendizagem já benefi-
ciou 204 jovens rurais, sendo 120 neste 
ano e 84 na edição 2016/2017. O diferen-
cial está na contratação dos jovens como 
aprendizes pelas empresas parceiras do 
Instituto sem que eles exerçam qualquer 
atividade laboral. Toda a carga horária é 
cumprida no curso, em estudos, pesqui-
sas e visitas técnicas a empreendimentos 
rurais e a eventos agropecuários.

A metodologia foi criada especialmen-
te para o programa do Instituto Crescer 
Legal, priorizando desenvolvimento hu-
mano, interação dos jovens com suas 
comunidades e incentivo ao empreende-
dorismo. Na programação de atividades 
constam estudo e análise das proprieda-
des rurais, diagnóstico regional com es-
tudos dos arranjos produtivos e parcerias 
estratégicas, além de estudos de viabili-
dade de desenvolvimento de produtos 
de gestão no meio rural.

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal


