
Agora, formados em gestão rural
Solenidade que marcou conclusão de curso do Instituto Crescer Legal ocorreu ontem, em Santa Cruz. 120 jovens foram certificados
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Prefeito de Vera Cruz falou em nome dos gestores dos sete municípios que abrigavam turmas

OS FORMANDOS DAQUI
VERA CRUZ
| Anne Caroline Sehnem | Eduarda Caroline Bohrz de Oliveira | Erica Gabriela 
Oliveira Riss | Franciele Melyza Tornquist | Gabriel Wink de Lara | Géssica Laís 
Herberts | Guilherme Mateus Froehlich | Hércules Guilherme May | Igor Luan 
Solf | Jenifer Beatriz Santos da Silva | Jonathan Ismael Santos da Silva | Katiele 
Corrêa Barros | Marcos Matheus Müller | Nadine Franciele Soares Franco | Patrick 
da Silva | Pedro do Nascimento Neto | Sandra Milena Porath Herberts | Veronica 
Alessandra Sehnem | Vitor Hugo Junkherr | Wesley Kauan de Souza Frantz.

O campo ganha conheci-
mento, ganha gestão, aper-
feiçoamento. A agricultura 
fica mais forte, consolida 
seu espaço. E prova disso 
é a formatura de mais 120 
alunos no curso “Empreen-
dedorismo em Agricultura 
Polivalente – Gestão Rural”, 
do Programa de Aprendi-
zagem Profissional Rural 
do Instituto Crescer Legal. 
A solenidade que marcou 
a entrega dos certificados 
a estudantes de Vera Cruz, 
Vale do Sol, Santa Cruz do 
Sul, Candelária, Sinimbu, Ve-
nâncio Aires e Boqueirão do 
Leão foi na tarde de ontem.

Quem falou em nome de 
todos os prefeitos foi Guido 
Hoff, de Vera Cruz. Ele enal-

teceu o que é produzido no 
campo e disse que o futuro 
está na lavoura. “É de lá que 
sai praticamente tudo que 
vai para a prateleira do su-
permercado. Mas produzir 
sem administrar é o mesmo 
que comer sem prato”, frisou 
ele, refletindo também so-
bre a permanência cada vez 
maior dos jovens no campo. 
“Houve um tempo que os 
jovens precisavam deixar o 
campo para estudar na cida-
de. Houve um tempo em que 
o interior era privado de mui-
tos benefícios encontrados no 
centro. Hoje, o movimento 
é reverso. Muitos jovens da 
cidade estudam para desem-
penhar atividades no campo. 
Mas vocês, que nasceram e 
seguem na propriedade dos 
pais, já saem ganhando”, 
arrematou ele.

Quem nas cadeiras estava 
aguardando o certificado de 
conclusão era filho de agri-
cultor, a maioria ligado à 
produção de tabaco. Mas, du-
rante as aulas teóricas e práti-
cas, o que se estudou mesmo 
foi gestão. No programa, eles 
realizaram estudo e análise 
das propriedades rurais, 
diagnóstico do município e 
da região com estudos dos 
arranjos produtivos locais e 
mapeamento das parcerias 

As sete turmas certificadas 
ontem têm como madrinha 
a procuradora do Trabalho 
Patrícia de Mello Sanfelici, 
que é coordenadora nacional 
da Coordinfância (Coordena-
doria Nacional de Combate 
à Exploração do Trabalho 
da Criança e do Adolescente) 
do Ministério Público 
do Trabalho (MPT).

locais e alianças estratégicas. 
Os adolescentes também 
desenvolveram trabalhos em 
grupo envolvendo as famí-
lias, realizaram intervenções 
em suas comunidades e con-
cluíram a aprendizagem com 
estudos de viabilidade de 
desenvolvimento de produ-
tos de gestão no meio rural, 
construindo projetos de vida. 

Durante a solenidade, 
cada turma trouxe depoi-
mentos em vídeo de como 

foram as aulas e o que de 
positivo se conseguiu. Entre 
os relatos, o compartilhar 
de conhecimento entre os 
estudantes e o desejo cada 
vez maior de transformar 
a propriedade em um local 
diversificado - ir, aos poucos, 
extinguindo a ideia de que 
pequenas propriedades de-
vam produzir apenas tabaco. 
O fumo continuará sendo o 
carro-chefe, mas com produ-
ção paralela de outros itens.

 O PROGRAMA CONTINUA
Os formandos de ontem fa-

zem parte da segunda edição 
do Programa de Aprendiza-
gem. Em 2017, 84 adolescentes 
receberam seus certificados 
e, com as turmas deste ano, a 
soma chega a 204 jovens com 
formação em empreende-
dorismo e gestão rural. Para 
2019, estão previstas turmas 
em sete municípios da região, 
incluindo novamente Vera 
Cruz e Vale do Sol. 

VALE DO SOL
| Camila dos Santos | Caroline Einloft | Cássio Luis Einloft | Christian Willian 
Gehrke | Esthefani Rodrigues da Silva | Fernando Weiland | Gabriel Ricardo 
Haubert Andriotti | Giovane Gonçalves da Silva | Jeferson Patrick Stumm Sch-
wantes | João Paulo Gonçalves | Juliana dos Santos | Kailan Gabriel Schwantz 
| Leonardo Vinicius Knod | Luéle de Souza Oliveira | Marcos Mateus Rodrigues 
dos Santos | Patrícia Rodrigues dos Santos | Róger Samuel de Souza | Vitória 
Carvalho da Silva.


