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Apresentação

Construindo uma nova 
realidade no meio rural

ao completar sua primeira década de atividades, o instituto souza Cruz 

orgulha-se por ter lançado luzes sobre uma questão ainda pouco visível para 

a maior parte dos investidores sociais privados: a sustentabilidade do campo. 

em 2010, o Programa empreendedorismo do Jovem Rural (PeJR) 

foi reconhecido como benchmarking por organizações nacionais e 

internacionais. a metodologia desenvolvida pelo instituto para formar jovens 

agricultores familiares em agentes do desenvolvimento foi destaque em 

congresso internacional promovido pela Fao/oNU, na Colômbia. o PeJR 

também foi referência para os gestores do Centro de empreendedorismo 

da Universidade de Nebraska, nos estados Unidos, e orientou a criação de 

políticas públicas para os jovens rurais trabalhando em conjunto com o 

Governo do estado do Maranhão. 

Concomitantemente, o ano também marca a chegada do PeJR no Nordeste, 

através de novas parcerias com a agência de desenvolvimento econômico 

local (adel) e com o Movimento de organização Comunitária (MoC), este 

último em territórios rurais da Bahia.  

Na perspectiva do fortalecimento da causa, ao capitanear a Rede Jovem 

Rural, o instituto souza Cruz coordenou o iii intercâmbio da Juventude Rural 

Brasileira, reunindo 12 estados e cerca de 120 jovens agricultores familiares, 

e ainda contribuiu para a formação dos educadores do campo através de um 

novo projeto coletivo: vivência Profissional. 

além de muito nos orgulhar, os resultados supracitados expressam a 

eminente atenção de organismos multilaterais, poderes públicos e sociedade 

civil para este segmento estratégico para a sustentabilidade do campo: 

a juventude.  Ciente dos muitos desafios que estão por vir, o legado de 

nossa trajetória nos permite afirmar que, junto com jovens, educadores 

e organizações, estamos contribuindo para a construção de uma nova 

ruralidade e, principalmente, um novo modelo de educação do campo. 

Dante Letti 
Presidente do Instituto Souza Cruz
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Há dez anos, nascia o instituto souza Cruz, criado pela souza 

Cruz para gerir profissionalmente seu investimento social 

privado. esse importante passo ético e político – transformar 

riqueza em interesse público – tem garantido continuamente 

ao instituto, desde 2001, a qualificação de organização da 

sociedade Civil de interesse Público (oscip), outorgada pelo 

Ministério da Justiça. 

Focadas na sustentabilidade do meio rural – por tantas vezes 

percebido e tratado como pobre, atrasado, monótono, as ações 

do instituto souza Cruz, ao longo de uma década, arregimenta-

ram parceiros nas cinco regiões brasileiras e ajudaram a dese-

nhar fielmente o campo, tal como ele é.

em conformidade com as políticas públicas de fortalecimento da 

agricultura familiar, o instituto adotou o moderno enfoque ter-

ritorial do campo, buscando sempre a prosperidade das famílias 

rurais. em suas iniciativas, a revalorização do campo – a partir 

Perfil Institucional

NOSSA CAUSA: SUSTENTABILIDADE DO CAMPO

a estratégia do instituto souza Cruz para levar a efeito seu 

compromisso com o desenvolvimento humano sustentável é 

a formação de jovens empreendedores nos territórios rurais, 

através de iniciativas que contribuam para o fortalecimento da 

agricultura familiar brasileira.
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» O Instituto Souza Cruz é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, de abrangência nacional, com sede no Rio de Janeiro. 

» Reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o Instituto está  
comprometido com a causa da Educação para o Desenvolvimento Humano Sustentável desde sua fundação, em 31 de julho de 2000.

da tradição, da identidade cultural, das trajetórias de vida dos 

agricultores familiares – casou-se perfeitamente com um am-

biente de estímulo ao conhecimento, favorável ao surgimento 

das novas ideias. 

Com atenção especial à juventude e em esforço permanente de 

articulação das dimensões econômica, social, política, ambien-

tal e cultural, o instituto souza Cruz abriu perspectivas para que 

o talento se transformasse em projetos inovadores no meio rural. 

INSTITUTO SOUzA CrUz: DEz ANOS E MUITAS hISTórIAS PArA CONTAr



Por ocasião dos dez anos do instituto souza Cruz, no dia 11 de 

novembro luiz andré soares apresentou as principais iniciati-

vas implementadas pela organização durante sessão no Plená-

rio da Câmara de vereadores de Porto alegre.

Recebido por Nelcir tessaro, presidente da Casa, o gerente do 

instituto destacou a importância estratégica do trabalho com 

jovens para a sustentabilidade do campo. “as áreas rurais, já há 

algum tempo, passam por um processo de envelhecimento e 

masculinização. Para pensarmos no futuro do campo, portan-

a convite do governo do Maranhão, luiz andré soares parti-

cipou do i seminário Geração Futura da agricultura Familiar, 

que teve como objetivo apresentar o programa homônimo 

destinado à juventude rural do estado. Realizado em março, o 

seminário foi promovido pela secretaria de estado do desen-

volvimento agrário do Maranhão (sedagro) em são José de 

Ribamar, que integra a “Grande são luís”. o encontro reuniu 

os jovens agricultores familiares de oito comunidades rurais 

dos quatro municípios, bem como os prefeitos e secretários de 

agricultura da região. 
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Luiz André Soares, gerente do Instituto Souza Cruz, foi recebido por Nelcir Tessaro, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

to, é necessário pensar na permanência qualificada da juventu-

de, com acesso ao conhecimento e à inovação”.

entre as autoridades públicas presentes estiveram os verea-

dores aldacir oliboni, Mario Manfro e tarciso Flecha Negra,  

além de adeli sell, proponente da apresentação. adeli ressaltou 

a importância do trabalho do instituto souza Cruz: “É desse 

tipo de ação de que o campo precisa: uma organização profis-

sional com ação séria, produzindo resultados positivos para  

a sociedade”.

Perf il Institucional

PArTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTErNACIONAIS

o papel do instituto souza Cruz no processo foi apresentar um 

panorama geral de como os jovens vinculados aos projetos de 

educação do campo e agricultura familiar, em vários cantos do 

país, têm conseguido viabilizar empreendimentos econômicos 

sustentáveis, com preservação ambiental e criação de arran-

jos institucionais e canais de distribuição para seus produtos.  

“ou seja, apresentar situações práticas que possam servir de re-

ferência para os desafios que os jovens maranhenses enfrenta-

rão e, ao mesmo tempo, encorajá-los”, assinalou o gerente do  

instituto, que ministrou a palestra “Juventudes Rurais: identi-

dades e Projetos”. 

Geração Futura da Agricultura Familiar

Sessão Especial na Câmara de Vereadores de Porto Alegre (RS)
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o Programa empreendedorismo do Jovem Rural (PeJR), do insti-

tuto souza Cruz, também foi benchmarking para o Centro de em-

preendedorismo do Jovem Rural da Universidade de Nebraska, 

nos estados Unidos. 

ao ser convidado pelo instituto interamericano de Cooperação 

para a agricultura (iiCa) para participar do iii Fórum Hemisférico 

de Jovens líderes em agricultura, realizado em Nebraska, o co-

ordenador de Projetos sociais do instituto souza Cruz, Rodolfo 

lobato, orientou os gestores do novo centro sobre a metodo-

logia do instituto que, em 2010, completou 377 jovens formados 

com o título de “agente de desenvolvimento Rural”. 
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» “I became aware of the Instituo Souza Cruz initiative - Programa 

de Empreendedorismo do Jovem Rural (Rural Youth Entrepreneurship 

Program) through Roldolf Lobato. I had arranged meetings between Mr. 

Lobato and a number of Nebraska based organizations that work with 

rural youth in the State.  The program includes key elements to increase 

the probability of participant success from involving the family to an 

intensive structured learning experience to learning experiences in the 

participant’s community.  All of the Nebraskans that met with Roldolf 

were very impressed with the comprehensiveness of the program”.  

› Tive conhecimento do Programa Empreendedorismo do Jovem 

Rural por Rodolfo Lobato. Marquei encontros entre Lobato e 

representantes de organizações que desenvolvem atividades 

com a juventude rural em Nebraska. O programa inclui 

elementos-chave que aumentam o sucesso do participante, 

como o envolvimento das famílias e a participação da 

comunidade. Todos os representantes que estiveram com Lobato 

ficaram muito impressionados com a abrangência do programa.

Mark R. Gustafson, PhD
director of the engler agribusiness  
entrepreneurship program

 

I Salão Estadual da Juventude Rural

o instituto souza Cruz também foi convidado pela delegacia fe-

deral do Ministério do desenvolvimento agrário (Mda) no Para-

ná para apresentar suas ações no i salão estadual da Juventude 

Rural, realizado em Bocaiúva do sul, entre os dias 30 de novem-

bro e 2 de dezembro. No painel “educação do Campo”, focado na 

apresentação de experiências de referência para o desenvolvi-

mento rural, luiz andré apresentou o PeJR e a Rede Jovem Rural.

o salão foi promovido pelas seguintes entidades: Ministério do 

desenvolvimento agrário (Mda); secretaria de estado da agricul-

tura e do abastecimento do Paraná (seab-PR); Conselho estadual 

de desenvolvimento Rural e agricultura Familiar (Cedraf); institu-

to emater; e departamento de estudos sócio-econômicos Rurais 

(deser); contando com apoio ainda da Federação dos trabalhado-

res na agricultura do estado do Paraná (Fetaep) e da Federação e 

da Federação dos trabalhadores na agricultura Familiar (Fetraf).

PEJr INSPIrA gESTOrES NOS ESTADOS UNIDOS

PEJR no II Salão Nacional dos Territórios Rurais

 Um dos destaques do ii salão Nacional dos territórios Rurais, re-

alizado em março, em Brasília (dF), foi a apresentação das Boas 

Práticas territoriais. dos quase 400 projetos inscritos, 143 foram 

escolhidos e apresentados no evento. entre os selecionados es-

teve a associação de Jovens empreendedores Rurais (adJeR), de 

Campos Novos (sC), formada por jovens que passaram pelo PeJR, 

implantado no planalto serrano catarinense em parceria com a 

empresa de Pesquisa agropecuária e extensão Rural (epagri/sC). 

a formação de jovens agentes de desenvolvimento rural no 

Centro-sul do Paraná, através do PeJR, foi a iniciativa selecionada 

no respectivo território. o programa é implantado no território 

desde julho de 2004 pelo instituto souza Cruz em parceria com o 

Centro de desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor).

Perf il Institucional

PEJr COMO rEfErêNCIA
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Programa Empreendedorismo do Jovem Rural

após 10 anos de desenvolvimento e implantação prática, com a avaliação e re-

formulação conduzidas pela Universidade Federal de viçosa, o Programa  

Empreendedorismo do Jovem Rural (PEJR) foi reconhecido nacional 

e internacionalmente como benchmarking para a formação de jovens empreen-

dedores nos territórios rurais. 

a metodologia do instituto souza Cruz foi uma das duas únicas experiências bra-

sileiras apresentadas no congresso internacional “Jovens: protagonistas do desen-

volvimento nos territórios rurais”, realizado em outubro em Bogotá, na Colôm-

bia. a apresentação foi ministrada pelo gerente do instituto, luiz andré soares.

Promovido pela Fao/oNU, Fundo internacional de desenvolvimento da agricul-

tura, Fundação Ford e Procasur, com apoio do governo colombiano, o congresso 

reuniu aproximadamente 150 participantes de diversos países latinoamericanos, 

entre eles representantes de ministérios do Brasil, argentina e Colômbia. 

o evento resultou de um mapeamento livre, conduzido pelas organizações pro-

motoras, com o objetivo de encontrar experiências de sucesso para implemen-

tação de ações focadas na juventude rural. 

o congresso foi centrado em três assuntos principais: acesso a terras; serviços 

financeiros; e serviços de formação técnica, no qual o PeJR foi apresentado. além 

do programa do instituto souza Cruz, a outra experiência brasileira apresentada 

foi o Programa Nacional de Crédito Fundiário (Nossa Primeira terra), do Ministé-

rio do desenvolvimento agrário. 
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» O PEJR compreende uma formação complementar

à educação formal, e tem como público-alvo jovens 

rurais ligados à agricultura familiar, com idades 

entre 16 e 29 anos, e que, tenham concluído o Ensino 

Médio. A formação tem como eixo articulador o 

empreendedorismo, que busca orientar uma estrutura 

temática focada na agricultura familiar, na juventude 

e no desenvolvimento rural sustentável e solidário. A 

partir do conhecimento e da realidade do jovem e de 

sua família, o PEJR estimula ações empreendedoras, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e 

renda dos agricultores familiares. Para desenvolver 

o conjunto de competências fundamentais ao 

empreendedorismo, o PEJR tem como base pedagógica 

a Pedagogia da Alternância, que intercala períodos 

de aprendizagem no núcleo de formação e na unidade 

familiar, integrando teoria e prática, e a participação 

da família. A formação contempla três vertentes - 

técnica, gerencial e humana - e, ao final de um ano (15 

sequências de alternâncias), cada jovem desenvolve um 

projeto de vida para construir, de forma qualificada e 

sustentada, uma proposta de negócio para gerar renda 

no campo, para a família e a comunidade. O projeto é 

apresentado a uma banca de especialistas, e o formado 

recebe o título de “Agente de Desenvolvimento Rural”.Luiz André Soares (ao centro) com os representantes do Procasur, Ruth Castro  
e Pablo Olmeno

Programa Empreendedorismo do Jovem Rural

Metodologia do Instituto Souza Cruz é reconhecida nacional e 
internacionalmente e chega, pela primeira vez, ao Nordeste brasileiro
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No decorrer do processo de avaliação externa realizada pela 

Universidade Federal de viçosa (UFv), o PeJR passou por uma 

reestruturação que permitiu flexibilizar conteúdos, amplifican-

do sua capacidade de gerar efeitos positivos aos jovens rurais e 

suas famílias em diversas regiões do país. 

ainda apoiado na Pedagogia da alternância e com orientação 

para a pluriatividade/novas profissões rurais, o piloto do PeJR 

reformulado foi implantado no Centro de desenvolvimento do 

Jovem Rural (Cedejor) das encostas da serra Geral, em santa 

Catarina, ainda sob acompanhamento da UFv.

as outras três turmas do PeJR no sul (Centro-sul do Paraná, 

Caminhos do tibagi/PR e vale do Rio Pardo/Rs), em parceria 

com o Cedejor e o Ministério do desenvolvimento agrário, fo-

ram concluídas com a antiga metodologia, pois seu processo 

formativo iniciou em 2009. 

ChEgADA AO NOrDESTE

o PeJR ganhou novos sotaques em 2010. através das parcerias 

com o Movimento de organização Comunitária (MoC), na Bahia; 

e com a agência de desenvolvimento econômico local (adel) e 

Fundação Konrad adenauer, no Ceará, o programa começou a ser 

aplicado no Nordeste a partir do segundo semestre. 

as atividades do programa no semiárido baiano tiveram início no 

dia 2 de agosto, em Feira de santana, com a turma de 31 jovens 

dos municípios do território do sisal. No Ceará, a formação co-

meçou em setembro, em Pentecoste, com 33 rapazes e moças do 

território do Médio Curu. 

“Ganhamos em diversidade ao entrar na Bahia e no Ceará, apri-

morando a metodologia do PeJR através de sua implementação 

em novos contextos rurais. estaremos contribuindo efetiva-

mente para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvol-

vimento sustentável destes territórios”, destaca Rodolfo lobato, 

coordenador de Projetos sociais do instituto souza Cruz.

os 64 jovens do PeJR Nordeste concluirão a formação em 2011.

SANTA CATArINA INAUgUrA PrIMEIrA TUrMA DO PEJr rEESTrUTUrADO
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PEJR por 
território  
de atuação

Centro-Sul do Paraná

Parceria: Cedejor 

Jovens Formados  
em 2010: 14

Beneficiários Indiretos 
(familiares e residentes  
na Unidade Familiar): 63

Municípios atingidos:  
Imbituva, Irati, Mallet, Rebouças, 
Paulo Frontin, Prudentópolis, Ivaí, 
Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares.

Caminhos do Tibagi 

parceria: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA),  
secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Paraná, 
Emater-PR, Fundação Terra  
e prefeituras locais.

Jovens Formados  
em 2010: 22

Beneficiários Indiretos  
(familiares e residentes  
na Unidade Familiar) 99

Municípios atingidos: 
Tibagi, Curiúva, Ortigueira, 
Ventania, Imbaú, Reserva e 
Telêmaco Borba.

Sisal 

Parceria: Movimento de 
Organização Comunitária (MOC)

Jovens em formação  
2010: 31

Beneficiários Indiretos 
(familiares e residentes  
na Unidade Familiar): 135

Municípios atingidos: 
Araci, Coité, Ichu, Retirolândia, 
Santa Luz e Serrinha.

Médio Curu

Parceria: Agência de 
Desenvolvimento Local (ADEL)  
e Fundação Konrad Adenauer

Jovens em formação  
2010: 33

Beneficiários Indiretos 
(familiares e residentes  
na Unidade Familiar): 142

Municípios atingidos: 
Apuiarés, General Sampaio, 
Pentecoste e Tejuçuoca

Vale do Rio Pardo 

Parceria: Cedejor

Jovens Formados  
em 2010: 22

Beneficiários Indiretos 
(familiares e residentes  
na Unidade Familiar): 91

Municípios atingidos: 
Lagoão, Lagoa Bonita do Sul, 
Estrela Velha, Candelária, Passa 
Sete, Segredo, Arroio do Tigre, 
Sobradinho, Rio Pardo, Vale do Sol 
e Gramado Xavier.

Encostas da Serra Geral 

Parceria: Cedejor

Jovens Formados  
em 2010: 27

Beneficiários Indiretos 
(familiares e residentes  
na Unidade Familiar): 110

Municípios atingidos:  
Pedras Grandes, Urussanga, 
Santa Rosa de Lima, Braço do 
Norte, Grão Pará, São Martinho, 
Rio Fortuna e Lauro Müller.
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PrINCIPAIS AÇõES DO PEJr EM 2010

Fórum dos Jovens Empreendedores Rurais do Terri-

tório Caminhos do Tibagi (PR) » a programação do fórum 

incluiu apresentações de projetos do PeJR e grupos de discussão 

para elaboração de propostas e apresentação de resultados de 

trabalhos do programa. os participantes também elaboraram 

proposições para o Conselho de desenvolvimento do território 

Caminhos do tibagi (Condecat) para o período de 2010 a 2012.

Projeto Jovens Rurais em Movimento no Cedejor 

Centro-Sul do Paraná » Financiado pelo Ministério do de-

senvolvimento agrário (Mda), o projeto envolve jovens do PeJR 

e do território e visa a fortalecer o tecido sócio-organizativo da 

região através do estímulo à participação juvenil em fóruns pró-

prios e instâncias territoriais, e ainda em espaços de discussão e 

decisão. o projeto foi apresentado como Boa Prática territorial 

no ii salão Nacional dos territórios Rurais.

Projeto Gestão Trabalho e Renda » o projeto é resultado 

da parceria entre o Cedejor  Centro-sul do Paraná e a Universida-

de estadual do Centro-oeste (Unicentro), financiado pela secre-

taria estadual de Ciência e tecnologia do estado, via Universidade 

sem Fronteiras. o objetivo é oferecer acompanhamento técnico 

dos bolsistas da universidade para a implantação dos projetos de 

empreendedorismo para os jovens formados no PeJR. 

Projeto Redes no Campo » Com o objetivo de incluir digital-

mente jovens e adultos das comunidades de albardão, Passo da 

areia e arredores, no interior de Rio Pardo (Rs), o projeto benefi-

ciou diretamente cerca de 300 pessoas. os equipamentos foram 

adquiridos através do Conselho Municipal dos direitos da Criança 

e do adolescente (Comdica). 

Projeto Quintais Orgânicos » Uma parceria entre o Cede-

jor e a embrapa levou os primeiros quintais orgânicos de frutas 

para o território vale do Rio Pardo (Rs), e dois jovens do PeJR 

foram beneficiados. o projeto privilegia técnica e os princípios 

da produção orgânica, buscando contribuir para a segurança 

alimentar e ambiental de comunidades carentes em áreas rurais 

e urbanas. Cada quintal é constituído de cinco mudas de, pelo 

menos, 12 espécies de frutas.

Projeto Vitamina » Com recursos do Ministério da inte-

gração, o projeto visa oferecer assistência técnica, através da 

Universidade de santa Cruz do sul (Unisc), para a implantação 

de pomares de pêssego, produção de leite e construção de uma 

agroindústria em albardão. as ações beneficiarão os jovens do 

PeJR no território.

IV Acampamento das Juventudes Rurais » o encontro 

reuniu 201 jovens e convidados do Cedejor; associação Gaúcha 

da escola Família agrícola (agefa); Grupo teatral trianon e do 

Projeto Jovem Rural da Bacia Hidrográfica do oeste do Paraná. 

também participaram representantes da delegacia federal do 

Mda/sC e da Cooperfamília.
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o objetivo dos seminários de formação de educadores, coorde-

nados pelo instituto souza Cruz, é o aperfeiçoamento didático 

de coordenadores e educadores que colocam em prática o PeJR. 

em 2010, além de discutir coletivamente a reestruturação do 

programa, os participantes aprofundaram conhecimentos em 

temas específicos:

Seminário PEJR Nordeste » ministrado entre os dias 07 e 

10 de julho, em salvador (Ba), com a participação de profissio-

nais e educadores do Cedejor, MoC, adel, Universidade Federal 

de viçosa e associação das escolas Comunidades Familiares da 

Bahia (aecofaba).

Reunião de reestruturação do PEJR » realizado em Belo 

Horizonte (MG), entre os dias 10 e 13 de maio, com a partici-

pação de profissionais da Universidade Federal de viçosa e de 

educadores e representantes da gerência do Cedejor.

Seminário PEJR Sul » realizado em tibagi (PR), entre os 

dias 09 e 13 de agosto, com apoio da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), emater-PR e instituto interamericano de Coo-

peração para agricultura (iiCa).

Seminário PEJR nacional » direcionado a todos os educa-

dores do PeJR, o encontro de Florianópolis (sC), entre os dias 13 

a 17 de dezembro, abordou o tema “Programa empreendedoris-

mo do Jovem Rural: aprender a fazer”.

fOrMAÇÃO DE EDUCADOrES 
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a Rede Jovem Rural é um projeto coletivo formado pelas instituições que, 

em 2005, promoveram a i Jornada Nacional do Jovem Rural, com o foco na 

implementação de ações de cooperação e defesa conjunta do jovem rural 

brasileiro. os parceiros do instituto souza Cruz que promovem a iniciativa são  

aRCaFaR-sUl, CedeJoR, MePes, MoC e seRta.

11R e l ató R i o  d e  at i v i da d e s   2 0 1 0    |    i N s t i t U to  s o U z a  C R U z Rede Jovem Rural

Rede Jovem Rural

Ações em parceria levam jovens e educadores 
a estreitar as fronteiras do Brasil

o projeto possui como objetivos constituir um espaço para troca de experi-

ências, especialmente em torno dos temas empreendedorismo do jovem e 

desenvolvimento sustentável em territórios rurais; articulação entre institui-

ções que se ocupam do apoio técnico, fomento ou análise de projetos voltados 

para o protagonismo do jovem rural; subsídio de políticas públicas através da 

sistematização e divulgação das experiências de trabalho; e fortalecimento dos 

vínculos entre as instituições signatárias.

as ações da Rede Jovem Rural contemplam a Jornada Nacional do Jovem 

Rural, intercâmbio da Juventude Rural Brasileira, vivência Profissional e a 

Câmara da Juventude Rural – Fórum dRs.

» plugado na rede
O blog da Rede Jovem Rural (www.jovemrural.com.br) 

acompanhou todas as etapas do intercâmbio e reportou, em 

textos e fotos, as descobertas da moçada meios rurais afora, 

conectando os participantes de norte a sul do país.
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INTErCÂMBIO DA JUVENTUDE rUrAL BrASILEIrA

o intercâmbio da Juventude Rural Brasileira é um projeto desenvolvido a cada 

dois anos pela Rede Jovem Rural com o objetivo de propiciar a integração dos 

jovens de diferentes ações institucionais, focadas na consolidação de uma 

rede voltada para o empreendedorismo do jovem rural, desenvolvimento das 

noções de cidadania, propiciando a compreensão das diferenças entre regiões 

e territórios rurais.  

a terceira edição da ação, implementada entre os meses de junho e dezembro 

de 2010, percorreu todas as regiões do país. as ações atingiram 12 estados, 22 

territórios e 83 municípios e envolveram, ainda, a participação e integração de 

116 jovens rurais de 13 instituições, que trocaram experiências e aprenderam 

novas técnicas e conhecimentos no campo.  

os intercambistas conheceram boas práticas durante as visitas técnicas, 

estadia nas unidades familiares de produção e centros de formação, como a 

produção no sistema agroecológico, diversificação das propriedades, agroin-

dústrias, gado leiteiro, suinocultura, meliponicultura, agroturismo, sistema 

agroflorestal, tratamento de resíduos, empreendedorismo, comunicação e 

acesso à políticas públicas.

» 1ª etapa – Serta (PE) 
27 de junho até 08 de julho

» 2ª etapa – DIS Baixo Sul (BA) 
11 de julho até 22 de julho

» 3ª etapa – Aefacot (MS, MT, GO) 
01 de agosto até 12 de agosto 

» 4ª etapa – Arcafar Sul (SC) 
08 de agosto até 19 de agosto

» 5ª etapa – Cedejor (RS, PR, SC) 
22 de agosto até 02 de setembro

» 6ª etapa – Moc (BA) 
05 de setembro até 16 de setembro

» 7ª etapa – Arcafar Amazonas (AM) 
17 de setembro até 30 de setembro

» 8ª etapa – Escola da Floresta (AC) 
10 de outubro até 21 de outubro

» 9ª etapa – Mepes (ES) 
07 de novembro até 18 de novembro

» 10ª etapa – Paer (PB) 
28 de novembro até 09 de dezembro

» Segundo os jovens participantes, o 

intercâmbio contribuiu no aprendizado 

de novas técnicas e conhecimentos junto 

às instituições parceiras nos territórios e 

comunidades onde atuam: 

“O intercâmbio foi a oportunidade de conhecer as 

culturas, agricultura e costumes de outro estado. 

Estou saindo desse intercâmbio com a bagagem 

cheia de conhecimentos novos para levar ao meu 

estado e minha comunidade”.

Ramalho Kaxinawá 
escola da floresta/ac

“O intercâmbio é a valorização do jovem que está 

ligado ao campo e a oportunidade que a maioria não 

teria de conhecer a realidade dos jovens agricultores 

de outras regiões. E poder perceber a semelhança das 

dificuldades e a valorização dos jovens protagonistas 

de uma agricultura familiar que está mudando 

os seus antigos paradigmas dos conhecimentos 

transmitidos aos nossos pais”. 

Joana Lino 
serta/pe

Mapa do Brasil e Etapas do Intercâmbio  
(Instituições, Estados, Datas)
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além das instituições parceiras, participaram das atividades do inter-

câmbio governos, sindicatos dos trabalhadores rurais, organizações não-

-governamentais, cooperativas, escolas, igrejas, empresas públicas e de 

assistência técnica.

o Grupo de apoio e sistematização (Gas) é forma-

do por jovens rurais protagonistas representantes 

ou beneficiários das instituições que integram 

a Rede Jovem Rural. em 2010, os jovens do Gas  

participaram da organização e sistematização 

dos registros do iii intercâmbio da Juventude  

Rural Brasileira. 

Joelnir santana (MoC-Ba), Josiane silva (adjer-sC), 

Nazaré Cola (Mepes-es), Rosiele sousa (aefacot-Go)  

e Rubenildo Campos (PaeR-PB) acompanharam, 

em diferentes etapas, a equipe do instituto souza 

Cruz, durante a realização do iii intercâmbio, divi-

dindo e coordenando responsabilidades.

antes de iniciar a experiência, o grupo passou por 

uma oficina de capacitação, realizada em Niterói 

(RJ), entre os dias 11 e 15 de junho. Na ocasião, o 

cinco jovens também participaram de uma das 

edições da Jornada temática do Fórum dRs, reali-

zada em angra dos Reis. 

“trata-se de um trabalho de promoção e fortaleci-

mento do jovem rural, de valorização e elevação 

da autoestima de quem enfrenta a realidade do 

campo diariamente”, define Rubenildo. 
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Joelnir, Nazaré (de pé), Rosiele, Josiane e Rubenildo durante a oficina de capacitação

grUPO DE APOIO E SISTEMATIzAÇÃO – gAS
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VIVêNCIA PrOfISSIONAL

o projeto é uma iniciativa piloto que resultou da demanda dos 

educadores durante a ii Jornada Nacional do Jovem Rural. a vi-

vência Profissional é um processo de aprendizado com foco em 

metodologias e técnicas reconhecidas como boa prática institu-

cional, através da recepção de educadores de outras instituições 

com roteiro prévio e cuidado pedagógico na transmissão, apren-

dizado e socialização das experiências. os objetivos da vivência 

Profissional são conhecer detalhadamente uma boa prática, vi-

venciar e reconhecer os efeitos, no intuito de fomentar a troca de 

conhecimentos e a capacitação dos educadores das instituições 

que integram a Rede Jovem Rural.  

durante 4 etapas em 5 organizações receptoras, 15 educadores 

puderam conhecer boas práticas como empreendedorismo Ju-

venil (Cedejor/sC), tecnologias alternativas (serta/Pe), tecnolo-

gias de alimentos (arcafar sul/PR) e Coletivos Juvenis (MoC/Ba).

a vivência Profissional percorreu 4 estados, 5 territórios e 10 

municípios brasileiros, desenvolvendo 160 horas de atividades. 

segundo os educadores participantes, a ação fortalece a Rede 

Jovem Rural, aumenta o conhecimento do trabalho desenvolvi-

do pelas demais instituições e unifica habilidades e competên-

cias entre as instituições do campo. 

ainda de acordo com os educadores, a vivência Profissional per-

mitiu maior conhecimento sobre a Pedagogia da alternância, 

projetos dos jovens, diversificação das propriedades, projetos de 

comunicação e coletivos juvenis, tecnologias alternativas, ma-

nuseio e higiene dos alimentos, utilização de produtos químicos 

e saúde da população, e a multiplicação e implementação de 

ações e boas práticas nos territórios e comunidades de origem. 

CÂMArA DE JUVENTUDE rUrAL – fórUM DrS 

o projeto promove eventos de debate sobre a juventude do 

campo nos estados brasileiros em parceria com o instituto inte-

ramericano de Cooperação para a agricultura (iiCa), vinculado à 

organização dos estados americanos (oea). a ação realiza ar-

ticulação institucional e intercâmbio de ideias, conhecimentos 

e experiências entre organizações que executam programas de 

educação e desenvolvimento de jovens rurais.

em 2010, foram realizados quatro eventos nos estados do Ceará, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do sul com a participa-

ção de 103 educadores, estudantes e jovens rurais em parceria 

com as seguintes instituições: Universidade Federal Fluminense 

(instituto de educação de angra dos Reis), agência de desenvol-

vimento econômico local (adel), Centro de desenvolvimento 

do Jovem Rural (Cedejor), serviço de tecnologia alternativa (ser-

ta), Universidade Federal do Rio Grande do sul (UFRGs), Univer-

sidade do estado do Rio Grande do sul (UeRGs) e escola Família 

agrícola de santa Cruz do sul (Rs).
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» depoimento
“Nestes dias intensos de Vivência Profissional, estou descobrindo 

um novo sertão, cheio de vida e água. De pessoas fortes que fazem 

parte da caatinga, e entendendo isto, desenvolvem tecnologias para 

sua permanência, convivendo em harmonia com o seu lugar. Levo 

para o Rio Grande do Sul, para o Cedejor, mais que as tecnologias 

de uso da água ou produção de alimentos. Levo o sentimento 

sertanejo de amor ao sertão, ao semiárido, da luta na defesa da 

sua cultura e sua identidade de jovens rurais”.

Rodrigo Sasso 
cedejor vale do rio pardo (rs)
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Produção e difusão de conhecimentos

alinhado ao seu terceiro objetivo estratégico, que abrange a 

produção e a difusão de conhecimentos sobre o processo de 

formação de jovens rurais, o instituto souza Cruz lançou, em 

junho, o documentário “Juventude: trabalho e sustentabilidade 

do campo”, que apresenta a realidade de uma parcela da po-

pulação que o país pouco conhece. são rapazes e moças que 

vivem da agricultura familiar, e buscam melhores condições 

de trabalho, educação e renda no campo brasileiro. Quilom-

bolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras, descendentes de euro-

peus que, apesar de culturas distintas e fronteiras distantes,  

rEVISTA MArCO SOCIAL 12

em 10 de agosto, o vestíbulo Nobre da assembleia legislativa do Rio 

Grande do sul, em Porto alegre, sediou o lançamento da 12ª edição 

da revista Marco social, sob o tema educação do Campo. os parla-

mentares e os cerca de 80 convidados foram saudados pelo geren-

te do instituto souza Cruz, luiz andré, que lembrou a trajetória de 

dez anos da organização. “abrimos perspectivas para que o talento 

se transformasse em projetos inovadores no meio rural”, afirmou.

a solenidade foi prestigiada pelo presidente do legislativo gaú-

cho, deputado Giovani Cherini (Pdt), que destacou a contribuição 

do instituto para minimizar as desigualdades sociais com a ofer-

ta de uma educação qualificada para a juventude rural brasileira.  

“É a demonstração do quanto o trabalho solidário faz diferença”, 

destacou Giovani. 

além de Cherini, os deputados estaduais adroaldo loureiro 

(Pdt), edson Brum (PMdB), Heitor schuch (PsB) e Miki Breier 

(PsB) prestigiaram o evento, que também recebeu o presidente 

da Câmara de vereadores de Porto alegre, Nelcir tessaro (PtB), e 

o vereador adeli sell (Pt).
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Ações de comunicação e veículos institucionais apontaram para a 
trajetória de uma década do Instituto Souza Cruz

compartilham o desejo de contribuir ativamente para o desen-

volvimento rural sustentável.

o filme utiliza como pano de fundo a iii Jornada Nacional do Jo-

vem Rural, evento promovido pela Rede Jovem Rural que reuniu, 

em setembro de 2009, cerca de 800 participantes, entre jovens 

e educadores rurais dos 27 estados brasileiros. todos ligados a 

organizações que desenvolvem projetos de educação do Campo. 

o palco do encontro foi o município rural de Glória do Goitá, na 

zona da Mata pernambucana.

Luiz André Soares e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul, Giovani Cherini



16Produção e difusão de conhecimentosR e l ató R i o  d e  at i v i da d e s   2 0 1 0    |    i N s t i t U to  s o U z a  C R U z

BOLETIM JOVENS EM CAMPO

em 2010, o periódico “Jovens em Campo”, canal de informação do 

Programa empreendedorismo do Jovem Rural (PeJR) e de outras 

iniciativas que visam à formação e à atuação protagônica de jo-

vens rurais de todo o país, cumpriu sua missão. sua última edição 

foi publicada no bimestre novembro/dezembro. 

Criado como instrumento pedagógico e de desenvolvimento 

dos jovens que participam do PeJR, o boletim reportou os an-

seios, demandas e sonhos da juventude do campo. Mas, a par-

tir das oficinas de comunicação ministradas nos núcleos 

do programa, os jovens foram além e passaram a criar seus 

próprios veículos de comunicação para difundir suas ações.

em função deste amadurecimento dos jovens, e do próprio 

periódico, o instituto souza Cruz lançará, em 2011, a revista 

trimestral “sustentabilidade do Campo”, com uma nova con-

cepção editorial.  

INTErNET

» www.institutosouzacruz.org.br

atualizado semanalmente com reportagens, entrevistas e uma 

agenda atualizada de eventos da área, o website do instituto 

souza Cruz vem tornando-se referência entre aqueles que bus-

cam conteúdos e notícias relacionados à questão rural. Com 

uma média de seis mil acessos mensais, o site apresentou en-

trevistas exclusivas com o então secretário Nacional de Juven-

tude, Beto Cury, e com a socióloga do CPda /UFRRJ, Regina 

Bruno, entre outros. 

as atualizações são encaminhadas, via newsletter, para uma 

base de aproximadamente dois mil leitores que assinam o  

envio semanal.

» oficinas de comunicação do PEJR
A equipe de comunicação do Instituto Souza Cruz ministrou cinco 

oficinas de comunicação nas turmas do PEJR, entre fevereiro e 

outubro, atingindo 120 jovens.



Demonstrações Financeiras
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em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009
e relatório dos auditores independentes

Aos Conselheiros e Diretores 
Instituto Souza Cruz

examinamos as demonstrações financeiras do instituto souza Cruz ("instituto") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 

de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 

assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

a administração do instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria 

seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-

tados nas demonstrações financeiras. os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do instituto para planejar 

os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 

internos do instituto. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-

monial e financeira d0 instituto souza Cruz em 31 de dezembro de 2010 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2011

rELATórIO DOS AUDITOrES INDEPENDENTES

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2sP000160/o-5 "F" RJ

João César de Oliveira Lima Júnior 
Contador  
CRC 1RJ077431/o-8
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ATIVO Nota 2010 2009

» circulante

Caixa e equivalentes de caixa (3) 8.329 7.749

Despesas antecipadas  – 16

8.329 7.765

TOTAL DO ATIVO 8.329 7.765

PASSIVO E PATrIMôNIO SOCIAL

» circulante

Tributos  a recolher (2f) 3 5

Salários e encargos sociais 45  –

Contas a pagar 53 14

101 19

PATRIMôNIO SOCIAL (5) 8.228 7.746

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMôNIO SOCIAL 8.329 7.765

BALANÇOS PATrIMONIAIS EM 31 DE DEzEMBrO DE 2010 E 2009  » em milhares de reais

2010 2009

fLUxO DE CAIxA DAS ATIVIDADES SOCIAIS

SuPERáVIT DO ExERCíCIO 482 76

» Variações no capital circulante
Despesas antecipadas 16 (14)

Tributos a recolher (2) (17)

Salários e encargos sociais 45  –

Contas a pagar 39 (123)

CAIxA LíQuIDO PROVENIENTE  
DAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES SOCIAIS 580 (78)

AuMENTO (REDuçãO) NO CAIxA E EQuIVALENTES DE CAIxA 580 (78)

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.749 7.827

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.329 7.749

AuMENTO (REDuçãO) NO CAIxA E EQuIVALENTES DE CAIxA 580 (78)

DEMONSTrAÇõES DOS fLUxOS DE CAIxA ExErCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBrO  » em milhares de reais

2010 2009

» receitas operacionais

De Doação 3.840 4.084

Financeiras 558 665

4.398 4.749

» despesas operacionais
Com Projetos 3.235 3.885

Gerais 680 786

Financeiras 1 2

3.916 4.673

SuPERáVIT DO ExERCíCIO 482 76

DEMONSTrAÇõES DO SUPEráVIT 
ExErCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBrO   
» em milhares de reais

Superávit 
Acumulado

SALDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2008 7.670

Superávit do Exercício 76 

SALDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2009 7.746

Superávit do Exercício 482

SALDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2010 8.228

DEMONSTrAÇõES DAS MUTAÇõES  
DO PATrIMôNIO SOCIAL    
» em milhares de reais
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1. Objetivos sociais e atividades

o instituto souza Cruz (“instituto”) é uma associação civil de natureza edu-
cacional e cultural, sem fins lucrativos, fundada em 27 de junho de 2000, 
concebida para a promoção de ações sócio-educacionais e culturais que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável do cidadão brasileiro.

atualmente, as fontes de recursos para o custeio do instituto provêem de 
doações, substancialmente, da souza Cruz s.a.. anualmente, o instituto 
obtém o compromisso da sua mantenedora de custear seu orçamento 
operacional. o fluxo de caixa dessas doações é planejado de forma a oti-
mizar a gestão do caixa das partes envolvidas.

em caso de extinção do instituto, o seu patrimônio reverterá em benefício 
de uma instituição congênere devidamente qualificada como organiza-
ção da sociedade Civil de interesse Público - osCiP. 

2. Apresentação das demonstrações financeiras e 
principais práticas contábeis

as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrati-
vos, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC).

a autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi 
dada pelo instituto em 14 de março de 2011.

(a) Apuração do superávit
as receitas de doações são registradas quando efetivamente recebidas. as 
demais receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

(b) Caixa e equivalentes de caixa 
Contemplam saldos em bancos e investimentos de liquidez imediata, com 
prazos de vencimento original de até três meses e com risco insignificante 
de mudança de valor. esses valores estão demonstrados ao custo acresci-
do das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até 
a data das demonstrações financeiras.

(c) Ativos financeiros
o instituto classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebí-
veis e disponíveis para venda. a classificação depende da existência dos 
referidos ativos, e a finalidade para a qual esses ativos foram adquiridos. 
a administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial.

(d) Outros ativos circulantes
os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluin-
do, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. 

(e) Contas a pagar 
são obrigações a pagar por produtos ou serviços que foram adquiridos de 
terceiros, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, e quando aplicável, essas 
obrigações são apresentadas como passivo não circulante. 

elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemen-
te, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da 
fatura correspondente.

(f) Tributos a recolher

os tributos a recolher referem-se a retenções na fonte de tributos inciden-
tes sobre serviços tomados de terceiros.

NOTAS ExPLICATIVAS DA ADMINISTrAÇÃO àS DEMONSTrAÇõES
fINANCEIrAS EM 31 DE DEzEMBrO DE 2010 E DE 2009
  » em milhares de reais

2010 2009

Caixa e bancos 3.845 8

Debêntures 1.183 3.815

Certificados de depósitos bancários (CDB) 3.301 3.926

8.329 7.749

(g) Outros passivos circulantes
os demais passivos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, 
subseqüentemente, mensurado pelo custo amortizado com base no mé-
todo de taxa de juros efetiva.

(h) Gestão de risco financeiro
Uma das principais responsabilidades da administração do instituto é o 
gerenciamento, dentro de uma política global, das exposições aos riscos 
de liquidez. 

a política de gerenciamento de risco de liquidez implica em manter um 
nível seguro de disponibilidade de caixa e acessos a recursos imediatos. 
dessa forma, o instituto somente possui aplicações com vencimentos 
inferiores a 90 dias e com liquidez imediata, cujos montantes são sufi-
cientes para fazer face a uma eventual exigibilidade imediata.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Contemplam saldos em bancos e investimentos de liquidez imediata com 
instituições financeiras que possuem classificação externa de crédito con-
siderada de primeira linha pelas agências de riscos e que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa, sujeitas a um insignifi-
cante risco de mudança de valor.

4. Imposto de renda e contribuição social

o instituto souza Cruz é uma entidade sem fins lucrativos e isento de 
imposto de renda e contribuição social quando apurado superávit. Para 
tanto, cumpre certos requisitos consignados no seu estatuto social, 
como: não remunerar seus dirigentes, aplicar seus recursos integralmen-
te na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais e, no caso 
de sua extinção, destinar o seu patrimônio social à entidade congênere 
devidamente qualificada como osCiP. tais obrigações não a desobriga da 
apresentação da declaração de informações econômico-Fiscais da Pes-
soa Jurídica - diPJ, anualmente.

5. Patrimônio social

o patrimônio social é representado por fundos originados dos resultados 
anuais e das doações de bens e recursos recebidos, a serem utilizados na 
consecução dos objetivos sociais do instituto.

o estatuto social proíbe a distribuição de quaisquer parcelas do patrimô-
nio social ou do superávit apurado, devendo ser aplicados unicamente na 
operação do instituto.

6. Instrumentos financeiros

os valores contábeis, tais como: aplicações financeiras, contas a pagar, 
etc., referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço pa-
trimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos 
na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o 
valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mer-
cado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores 
de mercado. durante os exercícios de 2010 e de 2009, o instituto não 
realizou operações com derivativos.
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