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Os jovens aprendizes participaram novamente
da 19ª Expoagro Afubra, realizada no mês de
março, em Rio Pardo (RS). E o Instituto esteve
presente também com um estande, onde
recebeu diversas autoridades, lideranças e
interessados no tema da aprendizagem rural.

Marco Antonio
da Rocha
Para esta edição, elegemos o tema educação
financeira. Usar sabiamente o dinheiro é primordial para o sucesso pessoal e profissional
das futuras gerações. E nós, aqui na operação dessa grande engrenagem chamada Instituto Crescer Legal, também fazemos nossas
contas. E dá gosto afirmar que contabilizamos
nos primeiros quatro anos de atividades muitas
conquistas.
São tantos os resultados obtidos neste curto
período que nos encorajamos a investir um
pouco mais e ampliar as ações junto aos jovens rurais. Por isso, em 2020 vamos expandir a atuação para mais uma região: além da
manutenção das atividades nas regiões do
Centro-Serra e do Vale do Rio Pardo do Rio
Grande do Sul, iremos estender o Programa
de Aprendizagem Profissional Rural para o Sul
gaúcho, levando o curso de gestão rural e empreendedorismo também para Canguçu.
Outra decisão já tomada é que no segundo
semestre deste ano teremos a terceira edição
do programa Nós por Elas – A voz feminina do
campo, direcionado às egressas. De agosto a
outubro, as jovens poderão desenvolver habilidades de expressão e comunicação, com produção e apresentação de programas de rádio.
E com bolsa de estudos.
De tudo, fica a certeza que estamos somando
e multiplicando em nossas ações. E que nossos associados e parceiros são fundamentais
nessa equação. Sem eles, não teríamos contas a fazer. A eles nosso muito obrigado. Boa
leitura!
Iro Schünke, diretor-presidente do Instituto
Crescer Legal

23 abril 2019

Completamos nosso 4º aniversário com
muitos motivos para comemorar. O principal
deles é dar novas oportunidades a essa
garotada cheia de sonhos e planos.

Crescer Legal: Por que a educação financeira é um tema importante a ser trabalhado com os
jovens rurais?
Marco Antonio da Rocha: A educação financeira passa a ser um tema em evidência
no Brasil como um todo e a fase da juventude
é momento de definições importantes em relação aos sonhos e objetivos da vida adulta.
Neste sentido, quanto mais cedo entendermos como as finanças fazem parte da realização desses sonhos, mais cedo começamos a
organização de nossa vida financeira.
Crescer Legal: Que impactos pode ter a má
gestão financeira na vida futura?
Marco Antonio da Rocha: As pesquisas
apontam cada vez mais para o aumento do
endividamento das famílias e da população
de nosso país. Mas, refletindo sobre o papel
da educação no mundo das finanças, passa
pela possibilidade de termos clareza de nosso padrão de consumo e de como nos organizamos para alcançar o que desejamos.
A má gestão leva para o campo da frustração, de não realizar e alcançar os objetivos
definidos. E isso acarreta desestabilização na
saúde como um todo, das finanças aos relacionamento que constituímos.

Crescer Legal: O que é considerado uma boa gestão financeira?
Marco Antonio da Rocha: : Equilíbrio é uma das palavras mais evidenciadas quando se fala de uma boa gestão
financeira, mas penso que o foco é em autoconhecimento. Quanto mais sabemos de nós
mesmos, de nossas necessidades, de nossa
força em nos mantermos firmes no caminho
de alcançar os objetivos traçados, de nossa
capacidade de identificar as armadilhas consumistas e de nosso poder de planejar e alcançar o que definimos, mais teremos condições de estruturar uma boa gestão de nossas
finanças e de nossa vida.

16 maio 2019

Os educadores do Instituto participaram
de um workshop sobre educação
financeira em parceria com o SICREDI.

22 maio 2019

Nossos jovens aprendizes das sete turmas
deste ano se reuniram pela primeira vez
para compartilhar as experiências que estão
tendo com o curso “Empreendedorismo em
Agricultura Polivalente – Gestão Rural”, em
Santa Cruz do Sul (RS).

Crescer Legal: Quais os teus conselhos para
o desenvolvimento de uma relação saudável
com o dinheiro?
Marco Antonio da Rocha: Primeiramente,
entender que o dinheiro está a nosso serviço e
não o contrário. Além disso, vivemos no coletivo e esta gestão financeira passa pelo diálogo
com o próximo, passa pela definição de futuro
que queremos com quem vivemos, sejam amigos, escola, família, trabalho. Enfim, reforço a
necessidade de autoconhecimento e de coragem para assumir o controle e responsabilidade por sua vida financeira.

19 junho 2019

Reunimos nossos parceiros da educação e
assistência social para um dia de reflexão sobre
o tema “Adolescer (em rede)”. Este foi o segundo
seminário ampliado realizado pelo Instituto que
contou ainda com a presença dos associados.

o que
está
rolando

na rede

#SOS APRENDIZ
Ninguém está livre de se deparar
com queimadura, afogamento,
engasgamento, fratura, mal súbito ou
picadas por animais peçonhentos.
Para saber os procedimentos
corretos em cada situação, os
aprendizes de Sinimbu tiveram uma
palestra sobre primeiros socorros
no meio rural, realizada pelo Senar e
Sindicato dos trabalhadores Rurais de
Santa Cruz. Também teve palestra em
Herveiras e Vale do Sol sobre o tema.

“Só temos a agradecer pela oportunidade.”
Caroline Einloft

(Em 6 de março de 2019)

PROPRIEDADES EM MINIATURA
Quem viu in loco, adorou! A exposição de
maquetes das propriedades dos aprendizes
de Cerro Branco foi de encher os olhos. Os
croquis foram feitos com os pais, que também
se empolgaram com a possibilidade de ver
suas propriedades em miniatura. Como a
recomendação era de que as maquetes fossem
feitas com reuso de materiais, o resultado foi
um show de criatividade.

PRODUZIR PEIXES
A galera de Vale do Sol visitou a
agroindústria Kumm, que trabalha
com a produção, processamento e
comercialização de peixes. Eles viram
na prática um exemplo de diversificação
que envolve toda a família com boas
possibilidades de haver sucessão rural.

“Parabéns 4 anos Instituto Crescer
Legal Orgulho em fazer parte”
Graziele Silveira Pinton
(Em 23 de abril de 2019)

FALA AÍ EMPREENDEDOR!
Na saída de campo para conhecer histórias
de empreendedores, a turma de Herveiras
esteve com Líbio Bender (produtor de nozes),
Licirio Bender (hortaliças) e com mulheres da
agroindústria de bolachas de Alto Marcondes.
Ouviram dicas sobre gestão e qualificação
contínua.

“Feliz por fazer parte dessa linda história de
empreendedorismo na aprendizagem rural
#4anos #InstitutoCrescerLegal”
Ana Paula Justen

(em 23 de abril de 2019)

O MEIO AMBIENTE
AGRADECE

MULHER DO CAMPO
Em Passo do Sobrado, os aprendizes têm
refletido sobre a condição da mulher rural.
Isso devido à parceria com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e a assistente social
Salete Faber, que trouxe o entendimento
de que o lugar da mulher é na política e
em lideranças comunitárias, com presença
de forma respeitada e validada.

No Dia do Meio Ambiente,
os jovens de Vera Cruz
tiveram uma oficina divertida.
A educadora Ana Paula
Justen propôs a produção
de brinquedos com materiais
considerados lixo. Surgiram
bilboquês, jogos da velha e
do moinho, carrinhos, trator e
porta-canetas. E as crianças
da Escola Walter Dreyer foram
convidadas para brincar e ver
como fazer brinquedos de
forma sustentável.

HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE
Ao participar da Feira do Livro de Boqueirão do
Leão, os aprendizes se interessaram em saber
mais sobre o livro do professor Eleno Ogliari,
que aceitou o convite para um roda de conversa
na escola Marino da Silva Gravina, parceira do
Instituto. E toda a escola parou para ouvir o
autor contar peculiaridades sobre quem eram os
primeiros moradores e como viviam.

“Parabéns Instituto Com Legal! Com
certeza o trabalho de vocês engrandece
e transforma o ser humano e o campo!!
Saúde e vida longa!!
”
Ana Cláudia Kasburger
(Em 24 de abril de 2019)

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

reportagem

“Orgulho meus pais vão ter final do ano.
Quando pegar o diploma
”

Simoni Kappel:
a egressa do Instituto
colocou em prática
o que aprendeu no
curso sobre educação
financeira.

Para ter
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com o $$$
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inheiro na mão não é vendaval!
É sim a oportunidade de conquistar objetivos planejados. Por
isso, os jovens do Crescer Legal aprendem que podem sim fazer seu
dinheiro render. Entre as atividades do
curso do Programa de Aprendizagem,
é apresentada a metodologia DSOP
(Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar),
quando eles anotam todos os gastos
de um mês e, após, estudam os dados
para descobrir onde e no que gastam.
Com a tomada de consciência sobre
ganhos e gastos, está a oportunidade

de ajustar as suas finanças em prol de
realizar seus sonhos e metas com base
no orçamento de quanto os sonhos de
curto, médio e longo prazo lhe custam.
A partir daí, eles se dão conta da importância de ter uma rotina de controle
das finanças, e muitos aprendizes levam
esse hábito para as famílias. Um exemplo é o de Simoni Kappel, 19 anos, que
foi aprendiz da primeira turma em Santa Cruz do Sul. Ela convenceu os pais
a fazerem a análise mais rigorosa das
contas da propriedade e, atualmente, há
verificação mensal de entradas e saídas
de recursos.

Com metodologia
Conforme uma das educadoras
sociais do Instituto Crescer Legal,
Joice Jociane Pereira, a metodologia
DSOP é importante para aprender
a lidar com as questões financeiras
com segurança e consciência. O
objetivo é mudar hábitos arraigados,
substituindo-os por uma nova atitude,
mais saudável e sustentável. “Para
fazer escolhas inteligentes, é preciso
priorizar alguns sonhos e adequar as
despesas em prol da realização”, diz.

Fernando Eifert
(Em 6 de maio de 2019)

“E fazer parte da construção destes
projetos é gratificante #Equipe_
InstitutoCrescerLegal ”
Eloisa Klein

(Em 1 de junho de 2019)

“Me orgulho de fazer parte dessa equipe!
Elaine Trindade

(em 12 de junho de 2019)

“Na primeira vez que anotei os gastos pessoais de um mês, me assustei, pois vi que havia
gastado muito mais do que imaginava”, conta. “Com o andar do curso entendi também
a importância de traçar metas e fazer pesquisas”, diz. “Meus pais já faziam um controle
e quando passamos a fazer o levantamento
para avaliar e comparar os gastos da família, vimos que pouquíssimos eram realmente
desnecessários”, explica Simoni. “Mas percebemos que uma boa análise de mercado
faz a diferença.”

“Muito amor envolvido

”

Lavínia Elisa Menke

(Em 12 de junho de 2019)

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal
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