
Boletim Crescer Legal
2º semestre 2019

Está rolando 
Os aprendizes andam 
mandando bem em ações 
nas suas comunidades

Trocando ideias 
O papo é com Fernando 
Schwanke, secretário 
nacional da Agricultura 
Familiar e Cooperativismo

Linha do tempo 
Datas para guardar 
na memória

@presidente 
Rumo a 2020: o 5º ano 
do Instituto Crescer Legal

É tempo de 
formatura!

#keepcalm
Está chegando o grande dia



Estamos fechando mais um ano 
de atividades e novamente temos 
muito a comemorar. Mais sete 
turmas de jovens aprendizes rurais se 
formam e constatamos que estamos 
entregando os certificados a jovens 
conscientes do seu papel no mundo 
e cheios de bons planos de futuro. 

Isso é resultado do trabalho sério e 
planejado para que cada atividade 
proposta leve os aprendizes à reflexão, 
para que promovam boas mudanças 
não apenas em suas vidas, mas 
também em suas comunidades e a 
sociedade como um todo. 

Para 2020, ano em que o Instituto 
completará cinco anos, o plano é 
continuar o que está dando certo e 
expandir ainda mais com a oferta do 
curso de gestão e empreendedorismo 
rural em Canguçu, no Sul gaúcho, 
bem como da quarta edição do 
programa Nós por Elas. Estamos 
atentos aos anseios dos nossos 
jovens do campo e te convidamos 
a acompanhar nossos próximos 
passos. Fica o nosso desejo de boas 
festas e até 2020!

Iro Schünke, diretor-presidente do 
Instituto Crescer Legal

@presidente

Temos a convicção de 
que não estamos apenas 

qualificando-os, mas 
formando futuros líderes.

“
”



Preparar jovens é garantir a perpetuação dos negócios 
rurais, que podem ser ampliados cada vez mais.“ ”

trocando ideias

Crescer Legal: Quais 
ações da Secretaria Nacional 
da Agricultura Familiar e 
Cooperativismo beneficiam os 
jovens rurais?

Fernando Schwanke: O foco da 
secretaria é a construção de políticas 
públicas que permitam a geração de renda 
no meio rural, pois é a renda que mantém 
as pessoas no campo. O jovem quer mais: 
ele quer conectividade, e o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
está trabalhando para ampliar a área de 
conectividade no meio rural, ele quer lazer e 
bem-estar. As tecnologias no campo estão 
trazendo uma outra economia para o meio rural, 
e certamente isto será também para a atuação 
dos jovens bem preparados.

Crescer Legal: Qual a importância de incentivar 
a sucessão das propriedades familiares?

Fernando Schwanke: A sucessão é a garantia 
da atividade rural. Ela ocorrerá ou dentro da 
família, ou fora. O ideal é que ocorresse dentro 
da família, e para isto, deve haver preparo para 
uma transição segura.

Crescer Legal: De que formas é possível 
valorizar o jovem do campo?

Fernando Schwanke: 
Trazendo o máximo possível 

dos mesmos benefícios que 
os jovens têm na cidade e 

atividade de geração de renda. 
Se conseguirmos isto, tenho certeza 

que os jovens permanecerão no 
campo, pois a qualidade de vida no campo 

é muito boa.

Crescer Legal: Qual o papel da gestão rural e 
do empreendedorismo para a permanência dos 
jovens no campo?

Fernando Schwanke: Gestão da propriedade 
é fundamental. É como se fosse gerir uma 
empresa. A propriedade é uma empresa e 
precisa ser encarada desta forma. Dentro dela 
existem muitas oportunidades de empreender, e 
os gestores devem estar preparados para isto. 
Focar em gestão é focar no sucesso do negócio!

Crescer Legal: Como avalia a inciativa do 
Instituto Crescer Legal? 

Fernando Schwanke: Como uma grande ação 
de apoio ao empreendedorismo dos jovens rurais. 
Preparar estes jovens é garantir a perpetuação 
dos negócios rurais, que podem ser ampliados 
cada vez mais. Existem muitas oportunidades 
para os jovens e o preparo é fundamental. 
Parabéns ao Instituto Crescer Legal!

Fernando Schwanke
é secretário nacional da Agricultura Familiar e 
Cooperativismo e padrinho das sete turmas que se formam 
no dia 12 de dezembro no curso de Gestão Rural e 
Empreendedorismo do Instituto Crescer Legal.



26 a 28 agosto 2019 
Aprendizes e egressos estiveram na Expointer, em 
Esteio (RS), para visitação e recepção aos visitantes no 
estande voltado à educação no campo. Além disso, o 
Instituto Crescer Legal foi tema do Fórum de Educação 
no Campo, transmitido ao vivo pelo Canal Rural. 

linha do tempo

2 outubro 2019 
Realizado em Santa Cruz do Sul, o 3º 

Encontro Regional de Aprendizes Rurais 
promoveu o compartilhamento de experiências 

entre os aprendizes de 2019 e os egressos.

8 e 9 outubro 2019
A gerente do Instituto, Nádia Solf, e a coordenadora 
pedagógica, Cristiana Rehbein, participaram do YAMI 
(Youth Agribusiness Movement International), em São Paulo, 
evento para debater o papel da juventude no agronegócio. 

31 outubro 2019
As oito meninas que participaram do Nós por 

Elas – A voz feminina do campo receberam seus 
certificados. Elas produziram boletins de rádio sobre 
liderança e empreendedorismo feminino, mulheres e 

a educação, autonomia e documentação.

6 novembro 2019 
Quinze aprendizes autografaram o livro Aprendizagem em 
Prosa, Verso & Imagem na Feira do Livro de Porto Alegre. 
Destaque especial teve Talita Rodrigues Martini, que ficou 
em 3º lugar no Concurso Literário do Fórum Gaúcho 
de Aprendizagem Profissional (Fogap) na categoria verso. 



PREPARANDO DELÍCIAS

Em Boqueirão do Leão, a galera teve 
dedicação especial à elaboração de 
receitas com Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCs). Na oficina 
prática com os familiares foram feitos 
pães de beterraba, cenoura, serralha e 
de tanchagem e farofa PANC. 

FOCO NO REUSO

A turma de Sinimbu organizou um brechó 
solidário para levantar recursos para o 
Hospital do município. Na entrega do 
dinheiro, foi feita uma visita ao hospital, 
onde ouviram sobre o funcionamento e 
materiais necessários. As roupas que 
sobraram do brechó ficaram com a 
assistência social para repasse a pessoas 
carentes.

BATE-PAPO COM OS IDOSOS

A galera de Cerro Branco teve a 
ideia de levar um papo e tomar um 
chimarrão com as pessoas idosas dos 
grupos da terceira idade. As meninas 
deram toques sobre maquiagem e 
os meninos ministraram oficina de 
manuseio do celular, aplicativos, uso 
para tirar fotos, whatsapp e alertaram 
sobre golpes pelas redes. 

o que 
está 

rolando



ESPALHAR AMOR

Em Vera Cruz, a turma arrecadou R$ 
850,00 para a Liga Feminina do Combate 
ao Câncer do município. O valor foi 
obtido em um bingo beneficente, quando 
os aprendizes arrecadaram os brindes 
do bingo e fizeram a doação dos lanches 
para venda durante o evento.

GALERA DO BEM

A turma de Vale do Sol mandou bem nos 
trabalhos comunitários. Algumas ações 
tiveram foco na saúde de mulher, como 
as oficinas sobre violência, prevenção 
ao suicídio e o papel da mulher na 
sociedade. A galera também se mobilizou 
para arrecadar alimentos e doá-los à 
assistência social do município. 

MERECEM LIKES

Entre as atividades da turma de Herveiras 
com a comunidade local, esteve a 
participação nas atividades da Semana 
Farroupilha. Os aprendizes também 
fizeram uma mostra sobre o tema 
Setembro Amarelo, que foi conferida 
pela equipe da Secretaria Municipal de 
Educação.

BRINCAR COMO 
ANTIGAMENTE

Em Passo do Sobrado, os aprendizes 
resgataram brincadeiras da infância 
e se divertiram junto com as crianças 
do 1º ano da Escola Alexandrino de 
Alencar. Isso foi parte de um trabalho de 
aproximação com a comunidade, que 
teve diagnóstico, mediação com a escola 
e preparação das atividades.



Novo olhar para o setor rural

reportagem

Levanta a mão quem está só pela formatura! É em dezembro que os aprendizes das sete turmas de 2019 
do Programa de Aprendizagem Profissional do Instituto Crescer Legal recebem seus certificados do curso 
Empreendedorismo em Agricultura Polivalente – Gestão Rural. Para cada formando, o momento tem seu 
significado particular, mas todos concordam que são agora mais maduros do que eram no primeiro dia do curso. 

Para o educador da turma de 
Cerro Branco, André Skolaude, 
seus aprendizes apresentaram 

grande desenvolvimento..“Vários 
deles tiveram a liderança destacada, 

com desenvolvimento da habilidade ao 
passar das atividades”, conta. “É uma turma que sabe 
olhar para o outro e tentar ajudar nas necessidades que o 
próximo tem”, acrescenta.

Para Taiane Andreia Machado de 
Castro, 16 anos, de Herveiras, 
além de passar a ter novo olhar 
sobre a agricultura, ela aprendeu 

sobre gestão, planejamento e 
investimento de recursos. “O curso    

 fez muita diferença para mim porque 
consegui me tornar mais comunicativa e desenvolver e 
expor as ideias com mais confiança”, conta.

Por sua vez, a educadora da turma 
de Boqueirão do Leão, Débora 
Berghahnn, percebeu crescimento 
individual, com entendimento da 
necessidade da boa convivência. 
“Eles amadureceram em suas 
atitudes praticando a escuta e o diálogo 
assertivo, de não julgar sem antes conhecer o contexto 
do fato”, diz. “São conscientes das constantes evoluções 
pessoais, abertos ao diálogo e às tecnologias e têm visão 
ampliada sobre o compromisso assumido perante o grupo, 
o Instituto Crescer Legal e os apoiadores”. 

As oportunidades são reconheci-
das também por Guilherme 
Barbosa Lopes, 17 anos, de 
Passo do Sobrado. “Percebi 
que, independente dos desafios, 
não devo desistir de meus sonhos  
e que devo sempre tentar ser uma liderança   e incentivar  
outros para serem também”, diz. “O curso me ensinou 
a planejar antes de fazer e a me desafiar todos os dias, 
especialmente para a superação da minha timidez”.

Durante o curso, diversos jovens tiveram o despertar para a possibilidade de construção de projetos de vida no 
meio rural. André Skolaude conta que boa parte dos projetos finais da sua turma estão voltados às propriedades 
rurais das famílias. “O que chama a atenção é a percepção de que é possível investir no meio rural e ter retorno 
satisfatório e a percepção da importância das parcerias”, explica.

E Débora Berghahnn lembra que 50% dos aprendizes da sua turma, ao elaborarem seus projetos finais, 
escolheram temas diretamente relacionados ao meio rural. “Eles identificam o meio rural como lucrativo desde que 
possua gestão da propriedade e atividade adequada ao espaço de produção que cada um possui”, acrescenta.

Com um pé na
formatura

“O curso me mostrou 
que, independente dos 

desafios, não devo desistir 
dos meus sonhos.” 

Guilherme Barbosa Lopes, 
17 anos



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 3902-3380. E-mail: contato@crescerlegal.com.br

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

“Parabéns a todos os 
envolvidos, belo trabalho 

deste instituto, valorizando 
os jovens aprendizes.”

Carla Milbradt
(Em 6 de novembro de 2019)

A solidariedade também faz parte dos 
conteúdos desenvolvidos nas aulas da 
turma do Crescer Legal em Sinimbu. 
Ontem os alunos realizaram a doação 
de agasalhos para o Cras – Centro de 
Referência em Assistência Social – de 
Sinimbu. 

Município de Sinimbu 
(Em 19 de outubro de 2019)

“Puxa, que experiência 
sensacional! Vocês fazem

a diferença     ”

Ale Fischer
(Em 6 de novembrot de 2019)

“Hoje recebemos a visitas das jovens 
integrantes do Instituto Crescer 
Legal e do Programa Nós por Elas a 
voz Feminina no Campo. Estas irão 
participar de vários programas de rádio 
do Sindicato, onde irão falar sobre 
assuntos voltados à participação da 
mulher junto a gestão da propriedade. 
São os jovens fazendo a diferença!”
 
Sindicato dos Trabalhadores Agricultores 
Familiares de Santa Cruz do Sul 
(Em 11 de outubro de 2019)

“Parabéns Nádia e toda equipe do 
Instituto Crescer Legal!! Trabalho 

comprometido em oferecer 
oportunidades aos jovens, além 
de ampliar o reconhecimento e 

respeito pelo produtor rural.”

Caroline Freitas
(Em 10 de outubro de 2019)

na rede

“Tudo que é feito com amor 
tem o poder da transformação     
parabéns para todos que compõem 
este trabalho tão especial ”

Eloisa Klein
(em 1 de setembro de 2019)

“Uma sdd acima de td   ... 
grata por fazer parte dessa 

história      familia ICL     SIM, 
NÓS PODEMOS      SIM, NÓS 

CONSEGUIMOS     ”

Kelly Zanus
(em 8 de outubro de 2019)

“Parabéns meninas. Lindo ver 
esse projeto ganhando forças e 
principalmente voz. Bjos”

Marines Kittel
(Em 31 de outubro de 2019)


