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Metas alcançadas com sucesso.
E previsão de novas realizações.

Trocando ideias

O Instituto, na opinião da
reitora da Unisc,
Carmen Lúcia de Lima Helfer.

Linha do tempo

Foram muitas realizações
das turmas de aprendizes.
Algumas você vê aqui.

Está rolando

Veja os principais acontecimentos
do semestre da retomada de
atividades presenciais.

Na Rede

O reconhecimento
que vem pelas redes
sociais.

Já são quase 600 jovens aptos
a se tornarem empreendedores
das próprias vidas
Com a certificação de mais 122 aprendizes,
o Crescer Legal continua seu propósito de
incentivar os jovens a expandirem seus horizontes

@presidente
Vamos fechar 2021 com a marca de 596
aprendizes certificados pelo Programa de
Aprendizagem Profissional Rural e celebrando
o sucesso das metas alcançadas. Retornamos
às vivências presenciais e à realização de
viagens e eventos, ações importantes no
objetivo de incentivar os jovens para que
sejam empreendedores de suas próprias
vidas. Também tivemos mais uma turma do
Nós por Elas – A voz feminina do campo.
Neste ano fui reeleito para seguir no cargo de
diretor presidente do Instituto até 2024, um
desafio profissional que eleva o espírito, pois
gerimos com a razão e alcançamos a emoção.
Nosso propósito é seguir dando oportunidade
aos jovens para que possam continuar
expandindo seus horizontes. E agora, com
o trabalho já consolidado, queremos difundir
ainda mais nosso modelo de aprendizagem,
que foi inovador e é referência dentro e fora
do Brasil. Alguns passos já vêm sendo dados,
como é o caso do Programa de Boas Práticas
de Empreendedorismo para a Educação, que
concluiu sua segunda turma em Canguçu,
compartilhando nossas metodologias com
professores de escolas rurais.

Iro Schünke, diretor-presidente
do Instituto Crescer Legal

Também neste ano, recebemos o Prêmio
Brasil Amigo da Criança, entregue pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos. Ficamos em primeiro lugar na
categoria Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente e esse reconhecimento em
nível nacional reflete a dimensão alcançada
pelas nossas ações na busca incansável por
proporcionar novas oportunidades de vida
aos jovens do campo.
E para 2022, as expectativas são muitas, pois
vamos estender nossa atuação para quatro
novos municípios: Rio Pardo, Paraíso do Sul,
Progresso e São Lourenço do Sul. Também
haverá novas turmas em Canguçu, Cerro
Branco e Passo do Sobrado e adolescentes
de sete municípios terão oportunidade de
serem aprendizes do Crescer Legal. Que
venha um 2022 de muitas realizações!

22 de outubro de 2021

Posse da diretoria do Instituto Crescer Legal para
a gestão 2021-2024, com a continuidade de Iro
Schünke como diretor presidente. Fazem parte
também Paulo Favero, como diretor vice-presidente;
Flávio Goettert, como diretor financeiro; e Sergio
Rauber, como diretor administrativo. O Conselho Fiscal
é presidido por Benício Albano Werner e o Conselho
Consultivo tem como presidente Nestor Raschen.

4 de novembro de 2021

Os aprendizes das sete turmas e egressos do
Instituto Crescer Legal tiveram uma jornada
de troca de experiências. Quase 200 jovens
participaram do 5º Encontro Regional de
Aprendizes Rurais, que teve apresentação de
experiências de egressos e exibição de algumas
atividades que as turmas de aprendizes de
2021 realizaram neste ano. A íntegra do evento
está disponível no youtube. Você pode assistir
clicando AQUI.

19 de novembro de 2021

Recebimento do Prêmio Brasil Amigo da Criança,
promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos. A prática “Aprendizagem
profissional como alternativa no combate ao
trabalho infantil no meio rural” ficou em primeiro
lugar na categoria Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente, com nota 80,0, a mais alta entre
todos os classificados nas sete categorias do prêmio.

24 de novembro de 2021

Encerramento da segunda edição do Programa Boas
Práticas de Empreendedorismo para a Educação. As
atividades, iniciadas no final de março com 15 professores
de escolas do campo de Canguçu-RS, possibilitaram
o compartilhamento de ferramentas metodológicas
testadas e aprovadas pela equipe pedagógica do
Programa de Aprendizagem Profissional Rural. Conduzida
pelo educador Adriano Emmel, a ação oportuniza aos
participantes a ampliação dos conhecimentos para
atuação empreendedora na educação.

14 de dezembro de 2021

Certificação dos aprendizes que concluíram o curso
complementar de Empreendedorismo em Agricultura
Polivalente – Gestão Rural. Neste ano, 122 filhos de
produtores rurais dos municípios gaúchos de Boqueirão
do Leão, Canguçu, Cerro Branco, Herveiras, Passo do
Sobrado, Santa Cruz do Sul e Sinimbu concluíram as
800 horas de formação no Programa de Aprendizagem
Profissional Rural. Eles tiveram um ano cheio de estudos,
pesquisas, viagens e visitas a empreendedores.
VEJA AQUI.

Em Canguçu-RS, a turma curtiu muito
visitar propriedades rurais e ir a uma
feira de agronegócios. As saídas a
campo proporcionaram conhecimento
de diferentes formas de diversificação e
tecnologias aplicadas à produção rural.
Eles conheceram a Fazenda Mato Grande,
que tem produção de azeite de oliva; a
propriedade Vida na Terra, em Canguçu; o
Sítio Amoreza, em Morro Redondo; e
visitaram a Expofeira, de Pelotas (RS).
Em Sinimbu, uma geladeira antiga na
praça central da cidade serve como
biblioteca pública. A iniciativa é dos
aprendizes do Crescer Legal, que
perceberam como seria bacana ter um
lugar de fácil acesso para disponibilizar
livros, revistas e jornais à população.
Eles conseguiram a doação da geladeira,
fizeram a mobilização popular de doação
de livros e obtiveram junto à prefeitura, a
licença para instalação.

Um dos muitos encontros com empreendedores foi o da turma
de Sinimbu com Janice e Cristiano Hirsch. Os aprendizes
ouviram sobre a gestão dos negócios e viram inovações como
um biodigestor e a produção diversificada, que inclui tabaco,
frutas, verduras, feijão, batatas, artesanato e chips de aipim.
“Nunca imaginei fazer outra coisa e amo o que faço”, diz Janice,
que produz peças artesanais de porongos e chips de mandioca,
produtos que são sucesso nas feiras coloniais.

Na Rede

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

“Gratidão pelos
momentos vivenciados
até aqui!! Gratidão
por ser aprendiz
e ter privilegiado
este dia de grande
significado!”

Parabéns à equipe
do ICL, que desperta
os jovens para
o empreendedorismo,
as sementes do
futuro melhor!

Taissa Bohlke

Nadine Hunger

(Em 5 de novembro de 2021)

Muito bom o Instituto
Crescer Legal. A minha
filha foi uma das
primeiras alunas do
instituto e hoje
vejo e digo q esse curso
fez toda a diferença
na vida dela na vida
profissional dela.
Josiane Faber

(Em 9 de outubro de 2021)

Muito bom!!! Minha
filha também participou.
Contribui muito no
crescimento profissional.
Obrigada jovem aprendiz.
Audrey Gramacho

(Em 8 de setembro de 2021)

(Em 8 de novembro de 2021)

O ICL tem como meta
oferecer subsídios para
que o jovem permaneça
e se desenvolva no meio
rural. Orgulho fazer parte!
— a sentir-se agradecido
com Alisson Elesbao
e 15 outras pessoas
André Tiago Skolaude

(Em 28 de setembro de 2021)

É pioneiro e é especial
Ana Paula Justen

(Em 22 de outubro de 2021)
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