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O que o pejr nos mostrou de novo foi 

que há várias maneiras de se fazer um 

projeto de vida no meio rural. Para além 

dos problemas, temos que valorizar as 

potencialidades que o território nos oferece 

e ter confiança no nosso potencial. 

Geovânio Wens,
adr das Encostas da Serra Geral (SC)

“ “
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ensar o futuro de uma organização demanda um olhar retrospectivo. Ao 
analisarmos o realizado em 2008, para a confecção desse relatório, nos 
deparamos com uma constatação interessante. Aquilo que era marginal 

em anos anteriores passou a ser, cada vez mais, essencial. Estamos falando, 
especificamente, da ampliação da preocupação do Instituto Souza Cruz e parceiros 

com os chamados “egressos” – ou seja, os Agentes de Desenvolvimento Rural (ADRs) que se 
formam pelo nosso Programa Empreendedorismo do Jovem Rural (PEJR).

Não que o trabalho com os que estão em formação tenha deixado de ser prioritário. Pelo 
contrário. Além de novas turmas, inclusive em novos territórios, o aperfeiçoamento de nossa 

“Tecnologia Social” em construção continua em andamento. O ponto alto desse processo, 
inclusive, que permitirá uma reaplicação ampliada adequada, está no investimento que 
estamos fazendo na avaliação externa de uma das turmas do PEJR, sob responsabilidade de 
uma equipe de pesquisadores de uma das mais importantes instituições de ensino superior 
no Brasil – a Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O que ficou patente, porém, é que o cumprimento de nosso propósito de investir na 
Educação para o desenvolvimento da sociedade brasileira – em especial no trabalho de 
formação de jovens empreendedores e protagonistas no meio rural – se fortalece pelos 
resultados que estão sendo obtidos pelos ADRs formados pelo PEJR desde 2004. Seus projetos, 
em variados níveis de implantação, estão fornecendo horizontes promissores para os mesmos, 
suas famílias, suas comunidades e os territórios rurais em que habitam – incluindo o mais 
recente, Caminhos do Tibagi, no Paraná.

A difusão de suas trajetórias, nos mais diversos tipos de fóruns e oportunidades, tal como 
o II Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira, vem estimulando o debate sobre os projetos 
alternativos de Educação do Campo. Fundamental para uma sociedade na qual a formação 
cultural de boa qualidade é ainda restrita a parcelas mínimas da população jovem. E é na 
força das parcerias, com entes públicos, privados e não-governamentais, que o Instituto Souza 
Cruz aposta para ampliar essas oportunidades. E aposta, sobretudo, no acompanhamento dos 
seus egressos, que de “beneficiários” se tornaram “beneficiadores” integrados de um novo 
projeto de ruralidade (e, porque não, de “urbanidade”, dada a complementaridade das duas 
instâncias) que prescreve um país social, política e economicamente mais justo e dinâmico.

Que a leitura deste relatório, no qual apresentamos nossas realizações em 2008, abra as portas para 
novas articulações entre o Instituto e potenciais novos parceiros. Eis o nosso desejo, olhando para 
o passado para escrever no presente um futuro diferente para a juventude do Brasil.

 

Dante Letti

Presidente do Instituto Souza Cruz

Apresentação

P
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o dia 8 de agosto de 2008, 
Dirceu Weber voltava ao 
Centro de Desenvolvimento 
do Jovem Rural (Cedejor). 
Formado, há quatro anos, nas 

primeiras turmas do PEJR, ele se dirigia ao 
1º Encontro de Agentes de Desenvolvimento 
Rural do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande 
do Sul. Diferentemente de quando era 
apenas um dos que cursavam o programa, 
sua responsabilidade agora era grande: fazer 
uma palestra sobre o tema “Diversificação 
da propriedade”. 

E, o maior desafio, falar após o professor 
Mário Coelho, da Fundação Dom Alberto, 
que explanaria sobre os desafios da 
agricultura familiar frente à suposta “crise 
dos alimentos” alardeada pela mídia 
nos últimos tempos. Nas palavras do 
professor, a crise, na verdade, poderia ser 
uma oportunidade para os agricultores, 
especialmente àqueles que se dedicam a 
produzir de forma sustentável. Ou seja, 
a chance de se preparar para atender à 
crescente tendência de um consumidor 
mundial cada vez mais exigente em termos 
ambientais e sociais, que está atrás de 
mercadorias saudáveis, produzidas de forma 
responsável e ética.

O Brasil, demonstrou o especialista, já é o 
segundo maior produtor de orgânicos do 
mundo, sendo que 70% de suas vendas estão 
voltadas para o mercado externo. Com 800 
mil hectares de área cultivada, envolvendo 
15 mil produtores –, dos quais 80% são 
agricultores familiares – o país está atrás 
somente da Austrália. “O agricultor familiar 

“Um sonho meu, o desejo 
de autonomia e realização 
pessoal, acabou por ajudar 
minha família e também a 
minha comunidade”

N

Empreendedorismo  
do Jovem Rural

que quiser entrar nesse mercado promissor 
deverá se capacitar e se organizar. Só assim 
ele terá condições de se inserir nessa cadeia, 
articulando-se com outras entidades e 
lutando por políticas de apoio e fomento”, 
completou Coelho.

Essa foi a deixa para Dirceu apresentar os 
resultados do projeto desenvolvido durante 
seus anos de formação no PEJR. Morador 
da comunidade de São Martinho, da cidade 
vizinha de Santa Cruz do Sul, Weber tinha 
como sonho ampliar a quantidade de 
culturas agrícolas de sua unidade familiar de 
produção. 

“Aqui, no Cedejor, tive contato com o debate 
sobre a importância da diversificação e 
da aposta em produtos orgânicos para a 
sustentabilidade da agricultura familiar. 
Daí comecei a influenciar minha família, 
que de início ficou receosa. Cheguei 
a apostar um churrasco com meu pai, 
sobre a possibilidade de termos maior 
produtividade com a utilização de adubo 
verde. Os resultados foram tão bons que 
ele nem ligou de pagar a festa”, afirmou 
Weber, provocando risos na plateia, formada 
por outros egressos, jovens em formação, 
familiares, lideranças comunitárias, 
representantes do poder público e jornalistas 
do Canal Futura, o canal educativo da 
Fundação Roberto Marinho, que estavam 
ali para realizar uma reportagem sobre os 
impactos do PEJR na região.

O jovem produtor falou ainda da 
importância da gestão profissional do 
pequeno negócio agrícola, que possibilitou 
o aumento da renda da propriedade 

Dirceu Weber,
adr do Vale do Rio Pardo
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menos trabalho com certa cultura, então 
aproveito para trabalhar em outra atividade”, 
explicou o jovem, apresentando a seguir 
as 63 mercadorias que hoje comercializa, 
entre hortaliças, frutas, produtos de 
origem animal, fumo e outros produtos 
agroindustriais. 

A fala de Weber emocionou a todos e foi 
o convite para que os presentes pudessem 
conhecer mais experiências produtivas dos 
jovens do PEJR, expostas nas dependências 
do Cedejor Vale do Rio Pardo, junto com 
fotos que contavam a história da organização 
que já formou 103 empreendedores rurais 
na região. Para os egressos da Turma 4, a 
participação de Dirceu foi o ponto alto do 
encontro que eles mesmos idealizaram, que 
tinha como finalidade mostrar que tão 
importante quanto o tempo que o jovem 

e a melhoria da qualidade de vida de 
sua família. E, tão relevante quanto, na 
transformação de seu exemplo em referência 
de desenvolvimento sustentável para 
outros agricultores da região. “Um sonho 
meu, o desejo de autonomia e realização 
pessoal, acabou por ajudar minha família e 
também a minha comunidade. Hoje, com 
a Associação de Jovens Ecologistas de São 
Martinho (Ajesma), criada por mim e outros 
jovens que passaram pelo Cedejor, estamos 
possibilitando, através de feiras e ações 
conjuntas, o escoamento da produção de 
seis famílias de agricultores”, disse Weber, 
apontando outros benefícios advindos com 
o projeto.

“Com a diversificação, obtive um melhor 
aproveitamento da propriedade, ocupando 
melhor seu terreno e utilizando melhor os 
dias e as horas disponíveis. Quando tenho 
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passa no núcleo de formação é o que ele faz 
depois.

“Desde o final do ano passado, quando nos 
formamos, tínhamos a curiosidade de saber 
como estavam os jovens que passaram pelo 
Cedejor antes de nós. Foi uma oportunidade 
para mostrar o que conseguiram desenvolver 
com os conhecimentos obtidos no PEJR e 
propiciar a articulação com os jovens que 
hoje estão em formação”, afirma Eugênia 
Terezinha Soares.

Formação Continuada

O trabalho de acompanhamento dos 
egressos não é novidade no programa. 
Desde as primeiras formaturas era evidente 
que o processo de elaboração do Projeto 
do Jovem Empreendedor Rural (PJER) 
deveria ser complementado com ações de 
acompanhamento no período posterior ao 
tempo de formação do núcleo.

Como orienta a Unidade Político-
Metodológica (UPM) do PEJR, se o projeto 
serve de eixo orientador e articulador das 
dimensões humana, técnica e gerencial 
definidas pelo programa, ele também deve 
se tornar um exercício de aplicação concreta 
dos conteúdos estudados desde a primeira 
alternância presencial.

Nesse sentido, uma das iniciativas mais bem 
sucedidas foi o Projeto Juventude Rural em 
Movimento (PJRM), colocado em prática por 
seis jovens egressos do Cedejor em Santa 
Catarina. Entre julho de 2006 e dezembro 
de 2008, esse grupo ficou responsável por 
identificar, estimular e difundir ações que 
ampliassem as oportunidades de melhoria 
de qualidade de vida, de trabalho e de 
renda na área de abrangência do núcleo. 
Dos seminários, missões técnicas, jornadas, 
conferências e o já famoso Acampamento 
da Juventude Rural das Encostas da Serra 
Geral (que teve sua segunda edição no ano 
passado) participaram mais de 1.500 jovens.

“A formatura é apenas o fim 
de um ciclo. A seguir, nós 
damos ao jovem um outro 
tipo de atenção, com foco no 
projeto defendido, visando a 
sua sustentabilidade”

Sérgio Biron,
coordenador cedejor 
Centro-Sul do Paraná
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Entre seus resultados, constam: 

 · Colaboração na implantação de 60% dos Projetos do Jovem 
Empreendedor Rural da Turma 02, formada em 2007, nas áreas 
de bovinocultura de leite, apicultura, piscicultura, artesanato, 
agroturismo, horticultura e fruticultura orgânica.

 · Estímulo para a permanência no território de 100% dos jovens da 
Turma 02.

E, por fim, a articulação com diversos outros projetos de 
desenvolvimento local e territorial existentes no território das 
Encostas da Serra Geral, tais como:

 · Projeto Interagir de Inclusão Digital para o Meio Rural de Grão 
Pará, envolvendo um total de 400 jovens divididos em 12 grupos, 
numa parceria com a Prefeitura, o Conselho Municipal da Criança 
e do Adolescente e o Instituto Souza Cruz.

 · Projeto de Inclusão Digital de Santa Rosa de Lima, com a criação 
de 03 telecentros, em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura 
e o Fórum Municipal de Juventudes.

 · Projeto Aquisição de Alimentos, beneficiando jovens em formação 
no Cedejor, com garantia de renda (r$ 3.500,00/ano por família), 
em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

Pequena Babel

ealizado entre 15 e 17 de fevereiro, o II 
Acampamento da Juventude Rural das 

Encostas da Serra Geral reuniu 130 participantes 
às margens do Rio Chapéu, no Centro Comuni-
tário Nossa Senhora da Glória, do município de 
Rio Fortuna. Diferente da primeira edição, que 
teve apenas a participação de jovens do territó-
rio, o acampamento de 2008 contou com a pre-
sença de jovens dos núcleos do Cedejor Vale do 
Rio Pardo e Centro-Sul do Paraná.

Descendentes de italianos, poloneses, ucra-
nianos, alemães, portugueses, índios e negros, 
os acampados reproduziam, em pequena esca-
la, a colonização do Sul do Brasil, transforman-
do o acampamento numa pequena Babel – in-
clusive gastronômica. “Achei tudo muito gostoso 
e diferente. Ainda fico com o Arroz de Carretei-
ro, pois sou gaúcho, mas foi muito bom conhe-
cer o Gümese e o Pierog, pratos de origem alemã 
e ucraniana, respectivamente. Tudo foi novida-
de”, disse Tiago Zanela.

Conferência  Nac ional

Mas os dias não foram apenas de diversão. Os 
acampados aproveitaram para realizar, entre 
outras atividades culturais e de mobilização, 
uma Conferência Regional Livre, discutindo e 
apresentando propostas para a 1ª Conferência 
Nacional de Juventude, realizada pela Secretaria 
Nacional de Juventude, vinculada à Presidência 
da República, entre 27 e 30 de abril, em Brasí-
lia. E das conferências municipais eletivas nos 
vários territórios do PEJR, saíram seis delegados 
que representaram os três estados do Sul do país.

Um deles, Dionatan Tavares, do Vale do Rio 
Pardo, narra o processo de mobilização que lide-
rou no município gaúcho de Candelária.
“Quando fiquei sabendo das conferências, esti-

mulei a Associação Candelariense da Juventude 
Rural (Acanjur), da qual sou tesoureiro, a reali-
zar uma etapa na cidade. Criamos a Comissão 
Municipal de Juventude e escolhemos a Secreta-
ria de Assistência Social e Habitação para pre-
sidir a Conferência de Candelária, realizada no 
dia 9 de fevereiro, com apoio da Prefeitura e do 
Instituto Souza Cruz. Os 150 participantes deba-
teram os seguintes temas: saúde, meio ambiente, 
esporte e lazer, juventude do campo e da cidade, 
tecnologia da comunicação, educação, trabalho 
e cultura. Ao fim, elaboramos um relatório e es-
colhemos os delegados: quinze para a etapa es-
tadual e dois para a nacional. Eu, como repre-
sentante da sociedade civil, além das propostas 
do meu município, levei as ideias defendidas por 
jovens de toda a região abrangida pelo Cedejor 

– ou seja, da juventude rural”.

R
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Além de discutir e propor, os jovens serão 
responsáveis por sua execução, que prevê 
iniciativas diversas para a ampliação de 
suas oportunidades formativas, com ações 
previstas para a inclusão digital e telefônica, 
a formalização de uma educação mais 
contextualizada com as demandas do meio 
rural, o estímulo ao associativismo juvenil 
e, entre outras, de incentivo à produção 
cultural e comunicativa.

“Isso porque, junto com o plano, também 
foi aprovada a criação do Conselho da 
Juventude, que será montado de forma 
paritária, com representantes dos jovens, 
das associações comunitárias, de outras 
organizações da sociedade civil e, claro, do 
poder público. Esse órgão foi pensado para 
dar mais legitimidade às propostas e garantir 
a execução das mesmas”, comentou Fabiano.

Ainda segundo o egresso, foi a sua passagem 
pelo Cedejor que o despertou para a 
importância da mobilização política da 
juventude em prol do desenvolvimento 
social e econômico do território em que 
vive, estuda e trabalha. “Nunca pensei que, 

empresa pública vinculada ao Ministério 
da Agricultura, e a Associação dos 
Agricultores Ecológicos das Encostas da 
Serra Geral (Agreco). 

 · Projeto de Diversificação das Unidades 
Familiares de Produção das Encostas 
da Serra Geral, mobilizando jovens 
em processo de formação, tendo como 
parceiros o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), o Sebrae/SC e a Agreco.

 · Plano Municipal Participativo de 
Juventudes de Rio Fortuna, aprovado pela 
Câmara de Vereadores em 09 de dezembro.

Um dos protagonistas desta última 
conquista, Fabiano Leal conta como foi esse 
momento de reconhecimento das demandas 
juvenis em seu município natal. 

“Foi bacana ver a Câmara lotada, com 
muitos amigos marcando presença. O plano, 
aprovado por unanimidade, foi muito bem 
recebido pelos vereadores e vai colaborar 
para a constituição de políticas públicas 
voltadas para os jovens de Rio Fortuna. Um 
plano discutido e feito por e para todos nós”.

“Com minha participação no 
pjrm pude ter noção do que 
nós, jovens, somos capazes 
se nos organizarmos para 
reivindicar direitos e realizar 
o que precisa ser realizado 
em prol do bem público” 

Fabiano Leal,
adr das Encostas da 
Serra Geral (SC)
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com meus 21 anos, pudesse fazer tanto pela minha cidade e região. 
Com minha participação no PJRM, idealizado pelos que cursavam 
o PEJR, pude ter noção do que nós, jovens, somos capazes se nos 
organizarmos para reivindicar direitos e, além disso, realizar o que 
precisa ser realizado em função do bem público”.

Com sua atuação no projeto, Fabiano disse ter aprendido muito 
sobre o jogo político, percebendo que, se houver mobilização social, 
os benefícios podem ser enormes. “Conseguimos, por exemplo, que 
tanto o prefeito que sai quanto o que entra dessem total aval ao 
plano. Já está prevista, inclusive, a criação de um Departamento da 
Juventude, vinculado à Secretaria de Educação. Nesse departamento, 
nos garantiu o prefeito, serão os jovens que escolherão as prioridades 
e executarão as políticas”.

A maturidade política demonstrada pela juventude e os representantes 
governamentais de Rio Fortuna está influenciando os municípios 
vizinhos. Segundo Fabiano, vereadores de outras cidades de 
abrangência do PEJR já estão sinalizando o interesse em reproduzir 
a iniciativa. “Creio que o plano vai ser um guia de referência para 
outras localidades, especialmente naquelas em que os governantes 
estão conscientes de que a mobilização dos jovens acaba por facilitar, 
inclusive, o trabalho do poder público. A repercussão está sendo muito 
boa”, completou o animado e sempre em movimento Fabiano Leal.

Campo Digital

Outro que não esconde a alegria é Geovânio Wens. Um dos 14 
formados em 2008 pelo núcleo das Encostas, ele optou por um 
projeto não-agrícola para colocar em prática na comunidade de Rio 
Claro, uma pequena colônia alemã fundada em 1912 no município de 
Rio Fortuna. 

“Meus pais têm dificuldades de trabalhar a todo o momento com 
a terra, por causa da idade. O mesmo acontece comigo, que tenho 
problemas de saúde. Através da formação que obtive no Cedejor, 
acabei por me identificar com a área de informática. Percebi que 
havia mercado e comecei a estudar como poderia desenvolver um 
projeto que pudesse, ao mesmo tempo, me permitir continuar 
morando no meio rural, diversificar a renda da propriedade e, ainda, 
contribuir com a comunidade”. 

Para tanto, Geovânio buscou se qualificar. O resultado é que já 
está prestando serviço para vários moradores de Rio Fortuna, 
fazendo manutenção de computadores, confeccionando convites 
para aniversários e casamentos, montando calendários e ainda 
com tempo para ajudar os pais na produção de leite e mel. E, pelo 

Conquista  da  rede

 naugurado no inicio de maio, o Proje-
to Inclusão Digital no Campo trouxe aos distri-
tos de Albardão e Passo da Areia, em Rio Pardo 
(RS), um universo de possibilidades. Formula-
da de maneira participativa por várias organi-
zações da região, com a coordenação do Cedejor 
Vale do Rio Pardo, a iniciativa está oferecendo 
acesso à internet para quatro escolas, sindicatos 
rurais e, entre outras unidades de inclusão digi-
tal, o escritório da Emater-RS da localidade.

Antes do projeto, a conexão com a internet 
no Cedejor era via satélite, com pouca veloci-
dade e cinco vezes mais cara do que via rádio. 
Agora, apenas com duas antenas, está se atingin-
do quase 70% da população rural de Rio Pardo. 

“O público diretamente atingido é de 759 alunos 
da rede pública, 170 de ONGs e 210 filiados das 
Associações Pró-Desenvolvimento; um total de 
1.139 contemplados. Indiretamente, no entanto, 
o número de beneficiários chega a 5.500 pessoas”, 
informa o então monitor Adair Pozzebon, lem-
brando que a iniciativa foi inspirada num pro-
jeto que conheceu em Grão Pará (SC), territó-
rio de abrangência de outro núcleo do Cedejor.
“A expectativa é grande. Espera-se a melhor 

qualificação do ensino público, pois os professo-
res terão mais recursos didáticos para suas ativi-
dades. Esses benefícios vão se estender ao futuro, 
se pensarmos que esses alunos poderão ser jovens 
do Cedejor, mais preparados e com capacidade 
de intervir na sua realidade. Para os jovens já 
em formação, a intenção é contribuir para que 
o meio rural se torne um local com mais atrati-
vos. Eles não vão precisar procurar na cidade as 
novas tecnologias de que necessitam para melho-
rar suas propriedades e o meio em que vivem”, 
completa Adair.

I
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linguajar afiado, parece que as lições de 
empreendedorismo não ficaram restritas ao 
campo da informática.

“Meus clientes sabem que é importante 
contratar um serviço que esteja sempre 
presente, próximo para uma manutenção 
rápida e eficiente, sem que eles precisem 
esperar muito pelo serviço. Como não pago 
aluguel, não preciso de infraestrutura e nem 
estoque de peças, posso fazer um preço 
bom e ainda ter lucro. Os próprios clientes 
indicam meu serviço para os demais”, frisa 
Geovânio, mostrando suas habilidades 
também na área de marketing.

A opção de investir numa iniciativa 
diferente em uma região de predomínio 
da agropecuária, que tem grande potencial 
turístico, pelas belas paisagens que 
interligam a serra e o mar, e algumas 
indústrias de extração de minerais, só foi 
possível, segundo Geovânio, pela orientação 
correta da equipe de educadores do Cedejor. 

“As dificuldades existem e nós as 
conhecemos. O que o PEJR nos mostrou de 
novo foi que há várias maneiras de se fazer 
um projeto de vida no meio rural. Para 
além dos problemas, temos que valorizar as 
potencialidades que o território nos oferece 
e ter confiança no nosso potencial”, ensina 

o mais novo prestador de serviços de Rio 
Fortuna, que também teve participação 
ativa na construção do Plano Municipal de 
Juventudes.

“Ao ajudar a desenvolvê-lo, acabei por 
me encontrar. Através deste exercício, se 
abriram muitas portas. O poder público 
começou a olhar para a juventude de Rio 
Fortuna e isso me motivou muito. Fiz várias 
pesquisas com os jovens do município 
para descobrir o que eles querem para 
permanecer na região. Mas o que mais gostei 
foi participar da realização de um vídeo no 
qual a juventude expõe a realidade do nosso 
município”, afirma o jovem apaixonado por 
novas tecnologias.

Extensão 
Sustentável

Assim, ao contrário de uma perspectiva 
pedagógica tradicional, o jovem que passa 
pelo PEJR e recebe o título de ADR não perde 
o vínculo com a instituição que aplica o 
programa. A formação continuada é, pois, 
um reflexo da prática dos educadores, que 
perceberam neste acompanhamento contínuo 
uma forma de potencializar os resultados 
obtidos durante o processo formativo.

“Aprendi que o verdadeiro 
conhecimento nasce 
da aplicação do que se 
aprendeu. E quando temos 
a possibilidade de repassar 
o que aprendemos, esse 
conhecimento nunca mais 
se perde”

Luís Roberto 
Iaceki,
adr do Centro-Sul do Paraná
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“A formatura é apenas o fim de um ciclo. A seguir, nós damos ao 
jovem um outro tipo de atenção, com foco no projeto defendido, 
visando a sua sustentabilidade. Por outro lado, o egresso acaba 
servindo de referência para os novos inscritos”, afirma Sérgio Biron, 
coordenador do Cedejor Centro-Sul do Paraná, que comemora 
a assinatura, em dezembro de 2008, do convênio com o MDA, a 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) para a 
participação no Projeto Extensão Tecnológica Empresarial.

Com vigência até maio de 2010, abrangendo todo o território, o 
projeto prevê o acompanhamento e a orientação técnica dos 
projetos dos 75 ADRs formados ou em formação pelo núcleo nas 
atividades de bovinocultura de leite a pasto (sistema voisin), cultivo 
de frutas (maçã, pêssego, uva, kiwi, amora e morango), apicultura, 
horticultura, turismo rural e piscicultura. A produção obtida nestes 
empreendimentos será organizada e comercializada, de forma 
integrada, pela futura Cooperativa de Jovens Empreendedores Rurais, 
propiciando a criação de uma cadeia que integre projetos agrícolas e 
de turismo.

Este é mais um incentivo para novos agentes de desenvolvimento 
como Luís Roberto Iaceki, um dos 18 formados, em 2008, 
pelo Cedejor Centro-Sul do Paraná. O integrante da Turma 

“Protagonistas dos Pinheirais”, a terceira do núcleo, trouxe do período 
de formação a preocupação com a produtividade e a sustentabilidade 
do pequeno negócio agrícola. “Durante o curso, algumas atividades 
me chamaram atenção. Adorei conhecer a horticultura, com a qual 
me dei conta da importância que uma horta pode ter no orçamento 
familiar. Outra que gostei de conhecer foi o sistema agroflorestal. 
Visitando algumas experiências, vi que é possível manter a floresta de 

Pluriat iv idade  no me io  rural

vos caipiras, agroturismo, produção de 
leite, manutenção de computadores, horticultu-
ra e morangos orgânicos. Esses foram alguns dos 
projetos apresentados pelos jovens das Encostas 
da Serra Geral, em Santa Catarina, durante o 
II Seminário de Geração de Trabalho e Renda.

O encontro foi realizado entre os dias 27 e 29 
de agosto em três cidades do território: Grão 
Pará, Rio Fortuna e Santa Rosa de Lima. Na 
plateia, diversas autoridades do poder público, 
da iniciativa privada, das ONGs e dos sindi-
catos dos trabalhadores rurais, que debateram 
com os jovens do PEJR a sustentabilidade da 
agricultura familiar.

Em Grão Pará, Adiane Soethe, Marcelo Bor-
grever e Reginaldo Wesling apostam na produ-
ção de ovos caipiras e de leite. Em Rio Fortuna, 
Diego Boeing, Anderson Feldhaus, Geovanio 
Wens, Ivandro Leo Schuelter, Lissandro Folster 
e Silvério Tenfen vão investir na produção de 
leite, em serviços de informática e horticultura 
orgânica. Já em Santa Rosa de Lima, Ana Paula 
Baumann, Aline Mendes, Diana Feldhaus e Mi-
guel Back apostam no agroturismo e na produ-
ção de leite e morangos orgânicos.

Como se vê, o campo também é sinônimo de 
diversidade e movimento. Na conclusão do se-
minário, uma certeza: qualquer estratégia de 
desenvolvimento do meio rural deve levar em 
conta a questão da pluriatividade como uma 
nova dinâmica para geração de renda, empre-
gos e novos negócios. 

O
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pé, desde que a tomemos como um sistema de produção consorciado, 
integrado e sustentado”.

Após alguns estágios, Luís Roberto realizou em sua unidade familiar 
de produção uma experiência de implementação do respectivo 
sistema. “Neste exercício, a turma foi dividida em três grupos 
nos quais se discutiram vários tipos de manejos, assim como a 
comparação do sistema agroflorestal com o plantio convencional de 
base em monoculturas. Depois, quis fazer algo para além de minha 
propriedade. Iniciei uma conversa com a amiga Beatriz Santana e 
tivemos a idéia de realizar um projeto de horticultura nas suas terras 
com os jovens de outra turma, a ‘Conquistadores do Futuro’”.

Com ajuda do coordenador Sérgio Biron, os dois jovens dividiram 
a turma em três grupos e fizeram uma horta em forma de pizza, 
fazendo com que cada “fatia” funcionasse como um canteiro. 
Implantaram um sistema de irrigação com garrafas PET, conjugadas a 
uma conexão de mangueira. Para o plantio, uma solução sustentável, 
de baixo impacto ambiental e pequeno custo: uma plantadeira de 
sementes com uma ripa de 1,5 m, uma roda de madeira com um 
raio de 20 cm, 1 parafuso de 9 mm e uma lata de leite. Tecnologia 
alternativa que funciona.

“Ministrar essas atividades foi uma experiência muito rica. Afinal, 
eu estava falando de algo que aprendi durante meu período de 
formação no Cedejor. Não era uma experiência de fora, mas 
próxima da realidade dos jovens. Assim, aprendi que o verdadeiro 
conhecimento nasce da aplicação do que se aprendeu. E quando 
temos a possibilidade de repassar o que aprendemos, esse 
conhecimento nunca mais se perde”, escreveu Luís Roberto no artigo 

“Sustentabilidade: o conhecimento que se perpetua”, no “Jovens em 
Campo”, informativo do PEJR que é distribuído nos territórios de 
abrangência do programa do Instituto Souza Cruz.

Novos Protagonistas

“Agradeço a esse trabalho de vocês. Depois que meu filho entrou neste 
programa, passamos a produzir até 190 litros de leite. Agora, a nossa 
propriedade está servindo de modelo para a vizinhança”. Essa afirmação, 
de Dona Neusa Corona, mãe do jovem Nilmar, foi feita na noite de 
19 de setembro de 2008, durante a formatura de 28 novos Agentes 
de Desenvolvimento Rural no projeto-piloto do PEJR no meio-oeste 
catarinense, implementado pelo Instituto Souza Cruz em parceria com 
a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri).

Em outro momento de forte emoção, Ricardo Cordeiro mostrou 
que a sua formação, assim como a de muitos colegas, foi além da 

Conselhos  Comunitár ios

que garante a unidade do Cedejor em 
territórios tão diferentes? Para o presidente do 
Conselho Deliberativo da respectiva ONG, são os 
Conselhos Comunitários de cada núcleo, forma-
dos por lideranças locais.
“Eles, os conselheiros comunitários, são fun-

damentais para as nossas atividades. Estão em 
constante diálogo com os educadores e a Ge-
rência-Executiva, garantindo a uniformidade 
de procedimentos e resguardando as diferenças 
e peculiaridades de cada região. Atuam sem-
pre de forma coletiva, socializando informações, 
ideias e soluções”, afirma Edilson João dos San-
tos, agricultor familiar de Irati (PR), que conhe-
ceu o Cedejor em 2003 e, no ano seguinte, as-
sumiu a presidência do Conselho Comunitário 
do Centro-Sul do Paraná.

Perguntado sobre quais são os benefícios reais 
que o PEJR traz aos agricultores, Edilson apon-
ta o fato de ele estimular que educadores e jo-
vens do Cedejor atuem como verdadeiros agen-
tes de desenvolvimento, falando a linguagem 
dos agricultores e dando atenção ao problema 
da sucessão das gerações no meio rural em que 
predomina a agricultura familiar.
“Sempre buscam enfocar articulações que 

dizem respeito à agricultura familiar de uma 
maneira mais ampla. E isso ocorre, conversa-
mos isso no Conselho Deliberativo, em todos os 
territórios. Todos sempre me falam como o pro-
grama e o Cedejor vem mudando a realidade 
local, gerando diversas oportunidades para me-
lhorar a vida dos jovens. E, consequentemente, 
melhorar ainda mais o meio em que vivemos”, 
afirma Edilson, que foi reeleito, em outubro de 
2008, para mais dois anos de mandato.

O
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preparação para a inovação nos negócios 
rurais. Com o pé torcido, subiu ao púlpito e 
relatou sua história de ingresso e participação 
num programa que leva em conta as origens 
das pessoas, as relações familiares e suas 
condições concretas de existência.

“Participei ativamente de todas as 
alternâncias, buscando me desenvolver 
como pessoa. E recebi dos educadores e 
colegas um grande incentivo. Eu mudei 
muito. Aprendi a agir diferente, a pensar, 
a tolerar, a perdoar. Aprendi que sou 
capaz e fiquei mais responsável por mim e 
pelo coletivo. Aprendi a conviver com as 
diferenças. Sou hoje um jovem com muitos 
sonhos, com mais autoestima e vontade de 
realizar estes sonhos”.

No auditório da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (Unoesc), além de amigos 
e familiares, a presença de autoridades dos 
municípios próximos, do governo estadual 
e de representantes das organizações que 

apoiam ou financiam o PEJR. Uma delas, 
Neusa Thibes Rauen, ressaltou a importância 
de iniciativas como esta para o fortalecimento 
da agricultura familiar e para o combate à 
evasão dos jovens talentos do campo.

“Gostaria que essa juventude aqui presente 
se multiplicasse por muitos números, em 
todos os nossos municípios. Essa parceria 
tem que continuar”, defendeu a secretária-
executiva da Associação dos Municípios do 
Planalto Sul de Santa Catarina (Amplasc), 
fazendo coro às recomendações contidas 
no documento de avaliação da experiência, 
realizada por uma comissão composta por 
integrantes do Instituto Souza Cruz, Epagri 
e pesquisadores da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), que aponta para a 
importância da perpetuação e replicação do 
PEJR. E para garantir e dar sustentabilidade 
aos planos e ações dos novos protagonistas 
formados pelo respectivo programa, 
foi fundada a Associação de Jovens 
Empreendedores Rurais (Adjer).
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“Em 14 de junho de 2007, os 34 jovens que à época faziam parte 
do PEJR diagnosticaram que há muitas dificuldades em comum 
e perceberam que só organizados de forma coletiva poderiam ter 
mais sucesso no processo de formação e, por conseqüência, no 
momento de implantação dos projetos. Nosso primeiro grande 
desafio, enquanto grupo de formandos, foi arrecadar fundos para 
a participação da II Jornada Nacional do Jovem Rural, que seria 
realizada em Brasília, em setembro do ano passado. E foi no retorno 
desse evento que a idéia de fundar uma associação tomou corpo, 
ganhando o desenho de ser um espaço de representação dos nossos 
interesses nos fóruns de decisão política, assim como para a busca de 
recursos para a execução dos projetos”, afirma Ricardo Cordeiro, que 
presidiu a Adjer.

Com a força da união, as vitórias foram acontecendo. Com a Casa 
da Cultura do município de Campos Novos, uma parceria para aulas 
de canto e música. Dos poderes públicos municipais, convites para 
participar de reuniões estratégicas sobre os problemas dos territórios, 
especialmente os que afetam a juventude. Além, é claro, dos encontros 
organizados pelos próprios jovens, tal como o I Seminário da 
Juventude Rural e Poder Público, no mês de abril, que contou com a 
presença de 32 convidados, entre prefeitos, vereadores, secretários de 
Agricultura e Educação, líderes sindicais e representantes da Epagri.

E o próximo passo? “Nosso objetivo é criar um fundo rotativo para 
que os sócios possam obter pequenos empréstimos, um importante 
auxílio para a execução dos planos de empreendedorismo, a 
aquisição de algum bem ou a promoção de melhorias nas 

Luta  e  v itór ia

uando comecei a participar do PEJR, me perguntava sobre o seu significado. Passou um 

tempo para que eu realmente pudesse ver o que era, para saber o que estava fazendo no 

meio de 35 jovens falando de agricultura, meio ambiente, políticas públicas, etc.

Antes, essas coisas não tinham importância para mim. Eu queria sair de casa, fazer 

faculdade, morar na cidade e ter um emprego. Não via perspectiva de continuar no campo.

Depois de dois anos, sou outra pessoa. Aprendi a ver sentido na vida, a me valorizar e a ver o 

campo de outra forma. Um lugar onde posso viver bem, com satisfação e conforto. E, claro, obter 

“renda” – uma das coisas que estimula a saída dos jovens do campo. 

Às vezes, as próprias famílias acham que o jovem serve só para trabalhar, que eles não têm direitos. 

Com o PEJR, aprendemos a dialogar com nossos pais. E descobrimos que o diálogo é o melhor 

instrumento de transformação.

Hoje, tenho projetos para o futuro. Como vice-presidente da Associação de Jovens Empreendedores 

Rurais (Adjer), me sinto estimulada a participar de encontros e eventos que ajudem outros jovens a 

viver melhor e possam ser reconhecidos pela sociedade.

Enfim, foram anos de luta para que, hoje, eu possa dizer: sou uma vitoriosa!

Q

Josiane da Silva, 

adr da epagri/SC
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propriedades. Também queremos aumentar o número de associados 
e dar mais visibilidade à organização. Unidos poderemos influenciar 
políticas públicas voltadas para os jovens do campo e, assim, 
melhorar as condições de vida de nossas famílias e comunidades”, 
acredita o ex-presidente da Adjer.

Números & Parcerias

A realização do projeto-piloto com a Epagri/SC, levado a cabo pelas 
regionais de Campos Novos e Joaçaba, consolida uma marca do 
trabalho do Instituto Souza Cruz na área social. Desde sua fundação, 
em julho de 2000, foi estabelecido o princípio de parceria para o 
alcance dos seus objetivos – princípio renovado quando, a partir 
de 2003, houve a redefinição do seu foco de atuação expressa em 
sua Missão de contribuir para educar e formar jovens 
empreendedores no meio rural brasileiro, que perfaz 
a sua Visão de ter a juventude do campo como real 
protagonista do desenvolvimento de suas regiões.

Sob esse princípio não vigora apenas a prerrogativa de que a questão 
dos “grandes números” diz respeito ao Estado e seus aparelhos. 
Mas, sobretudo, à consciência de que a extensão e profundidade 
dos problemas sociais brasileiros demandam uma articulação 
complexa, que não pode prescindir de nenhum agente minimamente 
interessado na construção de um país mais justo, em termos de 
combate às desigualdades, e mais eficiente, no que tange às relações 
econômicas. O que inclui a responsabilidade das organizações 
empresariais e suas entidades correspondentes de investimento social 
privado.

Para a implementação do PEJR, por exemplo, além da relação que 
mantém com o Cedejor desde sua criação, fruto de um grande 
processo de mobilização e de profundos debates ocorridos no Vale 
do Rio Pardo/RS no momento anterior de formatação do programa, 
tem sido primordial a articulação com os mais diversos setores, 
desde prefeituras abrangidas pelos territórios a um organismo 
multilateral, de ação internacional, como o Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA), passando pelas criativas e 
dinâmicas organizações da sociedade civil.

Foi esse grande número de relações que permitiu ao Instituto 
Souza Cruz, através do PEJR, investir, em 2008, na formação de 
mais 59 jovens. Junto aos outros 168 formados desde as primeiras 
turmas finalizadas em 2004, eles compõem um verdadeiro 
exército de 227 Agentes de Desenvolvimento Rural que, através 
de suas ações de empreendedorismo e protagonismo juvenil, 
estão ajudando a escrever um novo capítulo da história do 

Algumas parcerias Pejr/Cedejor*

Entidade Objeto

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(sdt/mda)

Projeto Juventude Rural 
em Movimento

Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs) 

Capacitação de jovens para 
a promoção da soberania 
alimentar no Vale do Rio 
Pardo

Associação Riograndense 
de Empreendimentos 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater/RS)

Capacitação de jovens para 
a promoção da soberania 
alimentar no Vale do Rio 
Pardo

Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater/PR):

Capacitação e assistência 
aos projetos dos jovens

Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de 
Santa Catarina (Sebrae/SC)

Projeto Juventude Rural 
em Movimento

Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento do Paraná 
(Seab)

Divulgação dos programas 
governamentais os adrs

Associação dos Agricultores 
Ecológicos das Encostas da 
Serra Geral (Agreco)

Orientação de adrs nos 
projetos de diversificação

Associação dos Municípios 
da Região Centro-Sul do 
Paraná (Amcespar)

Apoio em eventos (viagens 
técnicas e excursões) e na 
divulgação e mobilização 
para novas turmas

Conselho Gestor do 
Território do Centro-Sul do 
Paraná (cgtcsp)

Apoio na divulgação, 
formação e inclusão dos 
jovens em programas 
e eventos de âmbito 
territorial e estadual

Associação de Agroturismo 
Acolhida na Colônia

Acompanhamento dos pjer 
na área de Agroturismo

*Veja a lista completa dos parceiros do pejr no final deste relatório.
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Avaliação & 
Aperfeiçoamento 

Mas o que falta para o PEJR, que beneficiou 
e vem beneficiando diretamente 389 famílias 
de 59 municípios de cinco territórios rurais 
do Sul do Brasil, se tornar uma “Tecnologia 
Social”, já que é crescente o número de 
pedidos para novas parcerias em vários 
estados do país? 

Por definição, além de ser um produto, 
técnica ou metodologia replicável que 
apresente efetivas soluções de transformação 
social, o desenvolvimento de uma tecnologia 
desse tipo deve estar calcado na interação 
entre saber popular, organização social e 
conhecimento técnico-científico. E, por 
complemento, numa avaliação rigorosa dos 
seus resultados.

“E o PEJR encontra-se nesse último estágio. 
Em agosto de 2008, os pesquisadores 
Norberto Muniz, Nora Presno Amodeo, 
Marcelo Miná Dias, Neide Maria de Almeida 
Pinto, Lourdes Helena Silva de Paiva e Ana 
Louise de Carvalho Fiúza, da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), apresentaram 
o primeiro relatório de uma extensa e 
intensiva avaliação de uma das turmas do 

campo brasileiro, no qual a agricultura 
familiar – já responsável por 10% do 
PIB do país e por 70% dos alimentos 
consumidos internamente – desponta 
como importante elemento articulador de 
um projeto sustentável (social, ambiental e 
economicamente) para o vasto interior do 
Brasil.

E a esse grupo se soma os 162 jovens ainda 
em formação no PEJR: 130 nos atuais núcleos 
do Cedejor e o restante num novo projeto-
piloto que fortalece as potencialidades de 
replicação do programa em maior escala. 
Ou seja, sua transformação em uma efetiva 

“Tecnologia Social”. Essa nova frente de 
relacionamento engloba o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Paraná, o Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater/PR), a Fundação Terra e oito 
prefeituras do território “Caminhos do 
Tibagi”, localizado na região Centro-Oriental 
do Paraná. 

“A educação no campo, 
por meio da Pedagogia da 
Alternância, é estratégica 
para o fortalecimento 
da agricultura familiar e 
para o desenvolvimento 
rural. Com certeza o pejr 
faz a diferença, e muitos 
jovens que dele participam 
tornam-se referências 
e lideranças em suas 
comunidades e municípios” 

Reni Denardi,
Delegado do mda no Paraná
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dos conhecimentos sobre os instrumentos 
pedagógicos do PEJR e para a melhoria da 
gestão dos núcleos de formação.

Em 2008, os quatro encontros – o 
último realizado no Rio de Janeiro, com 
programação que incluiu visitas aos 
principais pontos turísticos e acessos às 
mais genuínas manifestações culturais do 
Estado – tiveram como foco a elaboração 
de uma política cultural para o Cedejor, 
contando com relevantes participações 
externas: Ronald Radde, fundador do Teatro 
Novo de Porto Alegre; Walter Beltrame, 
professor da Universidade Estadual de 
Santa Catarina (Udesc); a museóloga Ione 
Carvalho; Lia Calabre, chefe do Setor de 
Políticas Culturais da Fundação Casa de 
Rui Barbosa; e, entre outras, Maria Eugênia 
Milet, fundadora do Centro de Referência 
Integral de Adolescentes (Cria). “Acredito 
que será na reformulação e readequação 
desses encontros que poderemos ter um 
dos maiores ganhos. Teremos, inclusive, 
insumos para dar continuidade ao plano 
de elaboração, esboçado em 2008, de um 
programa de formação inicial para os que 
desejam trabalhar no PEJR”, revela Leticia 
Lemos Sampaio.

Caminhos  do T ibag i

epois de muitos estudos, negociações e mobilizações, em 3 de novembro de 2008 aconteceu a assinatura do protocolo de intenções e o início 
da primeira alternância presencial do PEJR em Caminhos do Tibagi. Na ocasião, com a presença de 200 convidados, a jovem Ednéia da Silva 

– uma dos 32 selecionados entre os 97 inscritos – agradeceu a oportunidade oferecida. “Estamos conscientes da responsabilidade que assumimos pe-
rante nossos pais e nossa comunidade. Sentimo-nos orgulhosos em receber, na nossa cidade, esse programa que, com certeza, nos mostrará novos ca-
minhos. Teremos uma longa jornada pela frente, mas temos a confiança de que com todo esse apoio, nossa união e nossa força de vontade consegui-
remos alcançar as metas estabelecidas e chegar aos nossos objetivos”.

As participações de educandos, familiares, educadores, técnicos, lideranças locais e autoridades das três esferas governamentais demonstravam forte 
capital social existente na região. “Isso é fundamental para o bom funcionamento do PEJR. Antes de ser uma iniciativa governamental ou de apenas 
uma ou mais organizações do terceiro setor, o programa é uma realização da sociedade civil organizada e interessada na promoção do desenvolvi-
mento sustentável do meio rural”, argumenta Luiz André Soares, consultor de Gestão de Projetos Sociais do Instituto Souza Cruz.

Em Tibagi, o programa, que conta para sua realização com recursos provenientes do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Ter-
ritórios Rurais (Pronat), tem na empolgação dos envolvidos o seu maior ponto forte. “Fiquei muito feliz com o que vi, com o ânimo da equipe peda-
gógica selecionada e o brilho nos olhos dos jovens educandos. Por isso e pela qualidade das organizações parceiras, tenho certeza de que o programa 
vai dar muitos bons frutos. A educação no campo, por meio da Pedagogia da Alternância, é estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar 
e para o desenvolvimento rural. Com certeza o PEJR faz a diferença, e muitos jovens que dele participam tornam-se referências e lideranças em suas 
comunidades e municípios”, afirmou Reni Denardi, delegado do MDA no Paraná, com quem o Instituto vem negociando a abertura de uma nova 
turma em outro território: no Norte Pioneiro, nucleada no município de Carlópolis.

Nair Onofre, consultora pedagógica do Instituto Souza Cruz, também não esconde seu entusiasmo. “Minha experiência em Caminhos do Tibagi 
está sendo fantástica. Trabalhamos a teoria e prática em sala de aula e vemos o resultado disso nas propriedades dos jovens. Trabalhei muito tempo 
em extensão rural, mas nada igual ao que hoje estou podendo realizar. No PEJR, é possível fazer um acompanhamento bem próximo da realidade 
do jovem, analisar os impactos e corrigir os rumos. É muito prazeroso perceber, a cada alternância, o desenvolvimento dos jovens e de suas famílias. 
Minha expectativa é que, em breve, haja uma melhora na qualidade de vida deles e das comunidades”.

D

Cedejor. Nessa parcial, o foco de análise foi o 
processo de seleção dos jovens e as primeiras 
semanas presenciais. A pesquisa completa 
se estenderá até junho de 2010, quando os 
integrantes da turma analisada vão defender 
seus projetos de empreendedorismo”, explica 
Leticia Lemos Sampaio, diretora-executiva 
do Instituto Souza Cruz.

Esse olhar externo, holístico e independente 
será fundamental para o aperfeiçoamento 
do PEJR e sua possível replicação 
em um número maior de parcerias 
com organizações interessadas no 
desenvolvimento sustentável dos territórios 
rurais. No entanto, afirma Leticia, as 
intervenções nas turmas em andamento 
não estão descartadas. “Todos os subsídios 
que pudermos identificar para um ajuste 
imediato serão utilizados. A participação 
dos especialistas no dia-a-dia do núcleo 
investigado e, especialmente, nos Seminários 
de Desenvolvimento das Equipes do 
PEJR acaba por suscitar novas ideias e 
encaminhamentos”. 

Os seminários a que se refere a diretora-
executiva são realizados em cada trimestre e 
visam à qualificação dos educadores, através 
da troca de experiências para a ampliação 
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raciocínios rápidos e abstratos, controle 
do fluxo de informações, manuseio de 
novos paradigmas epistemológicos e 
interação permanente com aparelhos e 
sistemas comunicativos. Para tamanha 
missão, a preocupação com a “educação dos 
educadores”, como acontece no PEJR, deve 
ser uma constante.

Afinal, o trabalho de construção de uma 
sociedade que se quer sustentável deve 
ter como objetivo o desenvolvimento de 
sujeitos autônomos que tenham condições 
de se tornar verdadeiros “produtores 
associados”, seja através de experiências de 
empregabilidade ou empreendedorismo. 
Isto é, que tenham domínio contínuo 
de novos conhecimentos, familiaridade 
com linguagens científicas, capacidade de 

“Antes de ser uma iniciativa 
governamental ou de apenas 
uma ou mais organizações 
do terceiro setor, o pejr 
é uma realização da 
sociedade civil organizada e 
interessada na promoção do 
desenvolvimento sustentável 
do meio rural”

Luiz André 
Soares,
Consultor de Gestão de 
Projetos Sociais do Instituto 
Souza Cruz

Números do Pejr

Formados (2004-2008) 227 adrs

Em formação (2008) 162 adrs

Beneficiários diretos (2004-2008) 1.556 familiares

Beneficiários indiretos (2004-2008)* 1 milhão de pessoas

*A soma da população dos 59 municípios atendidos pelo programa.
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Territórios de Abrangência
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Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), 
em Brasília (DF).

 · Representação institucional no lançamento 
do Programa Territórios da Cidadania, do 
Governo Federal, em Brasília (DF).

 · Delegado selecionado para representar 
o Brasil no I Fórum de Jovens Líderes 
das Américas, promovido pelo Instituto 
Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) em São José, Costa Rica, 
com a presença de 34 países vinculados à 
Organização dos Estados Americanos (OEA).

 · Participação, como delegado, na 
Conferência Estadual de Políticas Públicas 
para Juventude, no Rio de Janeiro (RJ).

 · Representação institucional na cerimônia de 
regulamentação da Lei das Oscips do Estado 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS).

2º trimestre (abr/mai/jun)

 · Participação na Conferência Nacional de 
Juventude, em Brasília (DF), através das 
seguintes ações: a) assessoria à realização 
das Conferências Municipais Eletivas nos 
municípios de abrangência do PEJR; 
b) difusão de informações e documentos 
para os interessados; c) representação nas 
etapas estaduais e nacional.

 · Exposição dos resultados do Projeto de 
Cooperação Técnica (PCT) com o IICA, em 
workshop nacional realizado em Brasília 
(DF), com base no case “Seminários Juvenis 
de Desenvolvimento Territorial” realizados 
nos territórios de abrangência do Cedejor.

a parte inicial deste relatório 
demos destaque ao Primeiro 
Objetivo Estratégico 
do Instituto Souza Cruz, 
apresentando nossas 

iniciativas no trabalho de formação de 
competências humanas, técnicas e gerenciais 
que visam desenvolver na juventude uma 
atitude empreendedora frente às situações 
que envolvam sua individualidade e sua 
coletividade.

Nesta seção, o que o leitor encontrará serão 
os esforços que fazemos para cumprir nosso 
Segundo Objetivo Estratégico, 
voltado para a defesa política e coletiva 
das causas sociais destinadas ao 
desenvolvimento do jovem do campo através 
de mobilização de pessoas e organizações 
que buscam soluções para os problemas em 
comum desse setor da sociedade.

E isso ocorre através da participação 
ativa do Instituto nos fóruns de decisão 
política, pesquisa e mobilização social 
engendrados por organizações de todos os 
setores da sociedade (público, privado e 
não-governamental) que, de alguma forma, 
impactam sobre a realidade da juventude 
brasileira – seja no nível municipal, estadual, 
federal e, em alguns casos, internacional.

Em 2008, os destaques foram:

1º trimestre (jan/fev/mar)

 · Apresentação do vídeo “Jornadas e 
Juventudes Rurais”, produzido pelo Instituto 
Souza Cruz, na 12ª Reunião Ordinária do 

Fortalecimento da Causa

N
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Sustentável (CEBDS) no Rio (RJ), Brasília 
(DF), Recife (PE), Vitória (ES) e Belém (PA).

 · Participação na terceira rodada de 
discussão do Plano Nacional de Cultura, do 
Ministério da Cultura, em Brasília (DF).

 · Participação no I Encontro de Agentes  
de Desenvolvimento Rural do Vale do  
Rio Pardo, em Rio Pardo (RS), quando  
das comemorações do sétimo aniversário 
do Cedejor.

 · Participação no Curso Internacional 
de Gestão Estratégica sobre o 
Desenvolvimento Local e Regional, 
promovido pelo Instituto Interamericano 
e do Caribe de Planejamento Econômico e 
Social (Ilpes), da Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe (Cepal), e pelo 
IICA, em Chapecó (SC).

 · Apresentação do Projeto Juventude Rural 
em Movimento (PJRM) no II Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação do 
Campo, na Universidade de Brasília (UNB).

4º trimestre (out/nov/dez)

 · Palestra sobre o PEJR e apoio ao evento 
“Empresas & Comunidades”, organizado 
pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, 
Instituto Comunitário Grande Florianópolis 
(ICom) e Fundação Avina, em Florianópolis 
(SC).

 · Representação institucional na III Semana 
Acadêmica Pedagógica da Faculdade 
Paraíso – Grupo Lusófono, em São Gonçalo, 
com a palestra “O papel das ONGs na 
política educacional Brasileira”.

 · Organização da II Jornada Temática da 
Câmara de Juventude Rural, em Fortaleza 
(CE), no III Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Territorial do IICA.

 · Organização da III Jornada Temática da 
Câmara de Juventude Rural, em Cuiabá 

 · Apresentação do vídeo “Jornadas e 
Juventudes Rurais” no 5º Congresso 
Gife sobre Investimento Social Privado – 
Experiências Locais, Transformações Globais, 
realizado em Salvador (BA).

 · Participação no Fórum Mundial de Educação, 
ocorrido em Santa Maria (RS), sob o tema 

“Economia solidária e ética planetária”.

 · Presença no I Fórum Internacional de 
Comunicação e Sustentabilidade, promovido 
pela Atitude Brasil, em Brasília (DF) com a 
presença dos vencedores do Prêmio Nobel: 
Muhammad Yunus (2006) e Rajendra 
Pachauri (2007).

 · Observador-convidado na I Conferência 
Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, em Olinda (PE), 
realizado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário.

 · Apresentação do case “Empreendedorismo 
do Jovem Rural” no Global Forum América 
Latina 2008, em Curitiba (PR).

 

3º trimestre (jul/ago/set)

 · Lançamento da Câmara de Juventude Rural 
(CJR), parceria entre o IICA e a Rede de 
Fortalecimento Institucional do Jovem Rural, 
capitaneada pelo Instituto Souza Cruz, em 
Brasília (DF).

 · Participação na 13ª Jornada Temática do 
Fórum Permanente de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (Fórum DRS), do IICA, em 
Brasília (DF).

 · Apresentação do Instituto Souza Cruz para 
comitiva de parlamentares da África Sul, no 
Rio de Janeiro (RJ).

 · Participação no Ciclo de Encontros 
Sustentáveis 2008, realizado pelo Conselho 
Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento 
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(MT), na Expo Brasil 2008, da Rede de Desenvolvimento Local 
Integrado e Sustentável (Rede DLIS).

 · Participação de dois jovens do PEJR, Diana Feldhaus e Anderson Bus 
Feldhaus, no “Eco Solidariedade entre Montanhas”, intercâmbio na 
Espanha organizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável 
das Encostas da Serra Geral, Agreco e Associação de Agroturismo 
Acolhida na Colônia.

Câmara de Juventude Rural

Das iniciativas acima listadas, algumas tiveram como artífice o 
próprio Instituto Souza Cruz. Uma das mais significativas foi a 
criação, no segundo semestre de 2008, da Câmara da Juventude 
Rural (CJR), que amplia as ações da Rede de Fortalecimento 
Institucional do Jovem Rural (RFIJR) – da qual fazem parte também 
o Cedejor, a Associação Regional das Casas Familiares Rurais do 
Sul do Brasil (Arcafar-Sul), o Movimento de Educação Promocional 
do Estado do Espírito Santo (Mepes), o Movimento de Organização 
Comunitária (MOC) e o Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta) – e 
intensifica as relações com o IICA no Brasil. 

Integrada ao Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável (Fórum 
DRS) do respectivo organismo multilateral, ao qual se integram 
mais 85 entidades, a CJR se posta como um espaço de articulação 
institucional e intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências, 
focado estrategicamente nas organizações que possuem ou almejam 
executar programas de educação e desenvolvimento de jovens 
rurais. E esse espaço se configura de duas formas: através de uma 

Eco Sol idar iedade

onhecer experiências de sucesso, buscar informações, construir conhecimentos e vivenciar 

outras realidades são algumas das coisas que aprendemos no Cedejor. Em novembro de 

2008, eu e Anderson Bus Feldhaus tivemos a honra de conhecer algumas experiências de 

desenvolvimento territorial na Espanha.

Integrando uma comitiva das Encostas, passamos uma semana conhecendo a região de Navarra 

e País Românico. No início foi difícil organizar as tarefas na propriedade e sair para tão longe. Mas 

valeu o empenho. Aprendi muitas coisas e conheci experiências que posso aplicar no nosso território.

Visitamos a Rota do Vinho de Navarra, que mostra a integração dos proprietários num trabalho 

agroturístico que envolve desde a plantação das parreiras até a degustação de vinhos, passando pelas 

acomodações, as comidas típicas e um belo material informativo. 

Conhecemos também o Centro Tecnológico de Santa Maria de La Real, que cumpre a função de 

resguardar o patrimônio cultural, natural e social da região através de projetos de restauração que 

geram capacitação, emprego e renda.
Em linhas gerais, vi que eles estão bem avançados e organizados, integrando pessoas de diferentes 

classes e setores num projeto que visa ao crescimento e à melhoria da qualidade de vida de todos. 

Aprendemos muito com eles e, claro, eles com a gente!

C

Diana Feldhaus, 

adr das Encostas da Serra Geral 
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aproximar experiências tão distantes e dar 
força aos movimentos populares ao fomentar 
iniciativas como a Jornada Nacional do 
Jovem Rural e o Intercâmbio da Juventude 
Rural Brasileira. Não é exagero dizer que 
hoje só estamos aqui, conversando com 
instituições como o IICA, devido ao apoio e 
à dedicação do Instituto à causa do jovem 
rural”, relatou na ocasião o padre Firmino 
Costa Martins, representante do Mepes na 
RFIJR.

Na II Jornada Temática, realizada em 
Fortaleza (CE), no dia 5 de novembro, 
durante o III Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Territorial, as atrações 
foram: o Programa Juventude Rural em 
Movimento (PJRM), executado por jovens 
do Cedejor em Santa Catarina, com apoio 
do Instituto Souza Cruz, o Sebrae-SC e o 
IICA; e a ONG Acreditar, que atua em sete 
municípios no interior de Pernambuco. “Foi 
uma experiência bem diferente e houve uma 
troca muito interessante. Percebi que não 

plataforma de informações na internet, que 
pode ser acessada em www.iicaforumdrs.org.
br, alimentada pela equipe de Comunicação 
do Instituto Souza Cruz; e por intermédio de 
encontros presenciais, tal como o realizado 
no dia 28 de julho, na sede do IICA. 

Desta primeira “Jornada Temática”, como 
ficou conhecida as ações presenciais da CJR, 
sob o tema “O papel da Comunicação para 
o desenvolvimento rural”, participaram 
como debatedores: Mário Salimon, então 
consultor de Comunicação e Gestão do 
Conhecimento do IICA; e Célio Turino, da 
Secretaria de Programas e Projetos Culturais 
do Ministério da Cultura (SPPC/MinC). Na 
mediação, Marcos Marques, consultor de 
Comunicação para o Desenvolvimento 
Social do Instituto Souza Cruz – que 
aproveitou para lançar a nona edição da 
revista Marco Social, que abordava o tema 

“Comunicação e cultura no campo”.

“O Instituto Souza Cruz está de parabéns 
por, desde sua criação, ter vindo estudar o 
que já era feito em Educação do Campo para 
montar o seu programa. Com isso, pode 

“Não é exagero dizer 
que hoje só estamos 
aqui, conversando com 
instituições como o 
iica, devido ao apoio e à 
dedicação do Instituto à 
causa do jovem rural”

Padre Firmino 
Costa Martins,
Representante do Mepes 
na rfijr
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II Intercâmbio da 
Juventude Rural 
Brasileira

Outra obra de fôlego da RFIJR no ano de 
2008, desenvolvida no segundo semestre, 
foi o II Intercâmbio da Juventude Rural 
Brasileira, que teve os seguintes números: 
cinco meses, 115 jovens rurais, treze 
estados, mais de dez organizações não-
governamentais envolvidas e milhares de 
quilômetros percorridos – de carro, barco, 
ônibus e avião. Porém, mais importante 
do que a quantidade foi a qualidade das 
vivências, conhecimentos e trocas que 
aumentaram a bagagem cultural dos 
intercambistas. Descobertas estas que 
estarão retratadas no livro “Vozes e visões do 
campo”, a ser lançado no segundo semestre 
de 2009, com o apoio do Ministério da 
Cultura (MinC).

“Nossa intenção foi capacitá-los para usar a 
linguagem fotográfica associada à escrita, 
e fazer com que eles construíssem uma 
narrativa da experiência, configurando um 
grande diário coletivo que pudesse refletir os 
modos de ser, pensar e agir dessa parcela da 
juventude”, explica Marcos Marques, assessor 
do Instituto Souza Cruz, que fez parte da 
equipe de jornalistas – formada ainda pelos 
fotógrafos Gustavo Stephan, do jornal O 
Globo, e Marcelo Valle, da Rede Nacional de 
Mobilização Social (Coep) – que ministrou 
as oficinas de comunicação oferecidas nas 
dez etapas da iniciativa.

Mas as emoções vividas não precisaram de 
muito tempo para ser expostas. Enquanto 

“rolava” o II Intercâmbio, no blog www.
jovemrural.com.br a “galera” registrava 
as impressões sobre as novas realidades 
rurais que conheciam. “Percebi que as 
diferenças são gritantes. Em Santa Catarina, 
as experiências educativas recebem apoio 
do poder público, os projetos dos jovens 
são bem recebidos pelas famílias e a 

estamos sós, que existem outras pessoas 
trabalhando pelo mesmo objetivo do 
PJRM, que é o desenvolvimento sustentável 
do meio rural através da formação e da 
mobilização dos jovens para se evitar a 
evasão do campo”, destacou Fabiano Leal 
na apresentação que fez ao lado de Raquel 
Marcos, também moradora de Lauro Müller, 
no interior catarinense.

Quem conduziu a segunda apresentação 
foram Lilian do Prado Silva e Manasséis 
Braz Bezerra. Eles destacaram as diversas 
ações da Acreditar, especialmente a 
oferta de microcrédito para pequenos 
empreendimentos sustentáveis. “A nossa 
ONG estimula, no interior pernambucano, 
a produção agrícola orgânica através de 
cursos de capacitação e assessoria na 
elaboração de planos de negócio. Nossa 
missão é apoiar iniciativas produtivas 
deste tipo como alternativas de combate à 
pobreza. Buscamos melhorar a qualidade 
de vida das pessoas, a autoestima dos 
habitantes do campo e promover, com isso, o 
desenvolvimento local”, explicou Lilian.

Já a III Jornada Temática, que aconteceu 
no dia 15 do mesmo mês, fez parte da 
Expo Brasil 2008, em Cuiabá (MT). Sob 
mediação do poeta popular Fernando Erb, 
compositor e vocalista da banda Forró 
Matuto, as experiências de protagonismo 
juvenil relatadas foram: o Giral, de jovens 
comunicadores vinculados ao Serta, também 
no interior pernambucano; o projeto de 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da 
Fundação Odebrecht, que vem beneficiando 
jovens das Casas Familiares Rurais no Baixo 
Sul da Bahia; e os programas de arte e 
cultura desenvolvidos pela ONG Formação, 
na Baixada Maranhense. 
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Vejo o intercâmbio como uma grande 

oportunidade de formação e de crescimento. 

Por meio desta atividade, jovens de diferentes 

estados puderam compartilhar e conhecer novas 

experiências em contextos bastante diferentes 

do que eles vivem. A aprendizagem nesta etapa 

da juventude é crucial para o desenvolvimento 

pessoal e para definir seus interesses futuros. 

Roberto Martínez Ângulo, 
Engenheiro agrônomo membro da União Nacional de Agricultores e Pecuaristas da Nicarágua

“ “

 Estados
 participantes
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Brincando de  ser  cr iança rural

a minha infância, aqui na comunidade de Rio Bravo 
Baixo, em Rio Fortuna (SC), não havia espaço de 
lazer. Tínhamos que inventar alguma coisa para ter 
o que brincar. Por isso, sempre pensei na necessida-

de de alguma atividade para as crianças rurais, para que elas tam-
bém pudessem se divertir.

Após dois anos de formação no Cedejor, concluí que poderia “correr 
atrás” desse sonho. Pelas relações que fiz lá, já sabia de uma série de 
pessoas e organizações a quem eu poderia pedir apoio. O momento 
fundamental foi quando vi ser implantado pelo Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente de Santa Rosa de Lima, com o apoio do 
Instituto Souza Cruz, o “Espaço Equiparar”. Lá estava o tipo de “par-
quinho” que faria a alegria das crianças do Rio Bravo Baixo.

Procurei saber como tinha sido elaborado o projeto, e tudo que 
tornou possível aquela realização. Então, comecei a elaborar o pro-
jeto “Ser criança rural, brincando”. Meus primeiros rascunhos pa-
reciam longe de estar adequados. Faltava organizá-los. Depois vie-
ram as pesquisas de orçamento, e ainda contei com muitas pessoas 
que me apoiaram.

O CMDCA, a Prefeitura e o Sindicato de Trabalhadores Rurais fica-
ram sensibilizados ao ver “um jovem se mexendo pelo interesse pú-
blico”. E, finalmente, houve o acolhimento do Instituto Souza Cruz 
ao projeto, o que me deixou muito otimista com a possibilidade do fi-
nanciamento. Quase não acreditei quando recebi o telefonema comu-
nicando a liberação dos recursos. Foi muita alegria para mim, minha 
família e para a comunidade.

José Luiz Schueroff,
adr das Encostas da Serra Geral (SC)

N
instituições, dá reconhecimento para a causa 
da agricultura familiar e valoriza o nosso 
trabalho. Isso traz um novo ânimo para 
os que lutam por uma nova Educação do 
Campo”, afirmou Valdira Nobre, educadora 
da Escola Família Agrícola de Virgem da 
Lapa (MG), enquanto recebia o capixaba 
Paulo Frederico Schumacher, aluno do 
Mepes. 

O engenheiro agrônomo Roberto Martínez 
Ângulo, membro da União Nacional de 
Agricultores e Pecuaristas da Nicarágua, 
que está no Brasil para um estágio no IICA, 
participou da última etapa, na Paraíba, e 
aprovou a iniciativa.

“Vejo o intercâmbio como uma grande 
oportunidade de formação e de crescimento. 
Por meio desta atividade, jovens de 
diferentes estados puderam compartilhar e 
conhecer novas experiências em contextos 
bastante diferentes do que eles vivem. A 
aprendizagem nesta etapa da juventude é 
crucial para o desenvolvimento pessoal e 
para definir seus interesses futuros. Neste 
sentido, o intercâmbio não somente 
colabora na aprendizagem como também 
lhes dá oportunidade de melhorar a 
capacidade de relacionamento social. Ou 
seja, o intercâmbio produz dois tipos de 
resultados. De imediato, o jovem conhece 
vários métodos e técnicas que podem ser 
colocados em prática na sua propriedade. 
No longo prazo, a iniciativa colabora para a 
formação de novos líderes, com uma visão 
mais ampla do desenvolvimento rural, mais 
comprometida com o meio ambiente e com 
as pessoas”.

Ações 
Complementares

Também em prol do fortalecimento da 
causa é o que o Instituto Souza Cruz vem 
destinando recursos do FIA (Fundo da 

posse da terra é viabilizada, entre outros 
instrumentos, com o crédito fundiário. 
No Nordeste, temos mais dificuldades”, 
escreveu Rubenildo Campos, jovem líder do 
Programa de Apoio à Educação Rural (Paer), 
que atua na região do Cariri Paraibano, 
enquanto conhecia a atuação da Arcafar-Sul 
no oeste catarinense.

Além dos nossos viajantes, os jovens, as 
famílias, os educadores e as comunidades 
visitadas também demonstraram simpatia 
e regozijo com a troca de experiência 
proporcionada pela iniciativa. “Um 
intercâmbio assim fortalece nossas 
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Infância e da Adolescência) para a promoção de uma educação 
rural de qualidade. Isso ocorre através do Jornada Escolar Ampliada, 
um projeto desenvolvido pela Souza Cruz S/A em parceria com os 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCAs), organizações não-governamentais e prefeituras.

“O nosso papel é de caráter gerencial, de recebimento, avaliação e 
acompanhamento dos projetos que beneficiaram, em 2008, cerca 
de 6 mil crianças, adolescentes e jovens em idade escolar. Foram 
investidos algo em torno de R$ 1,6 milhão, majoritariamente em 
pequenos municípios do Sul do Brasil, em iniciativas que visam: à 
melhoria do espaço físico de escolas, centros comunitários ou de 
lazer; mas, sobretudo, à possibilidade de formação integral para 
as novas gerações do campo através do fomento de atividades 
extracurriculares desenvolvidas por profissionais da rede pública 
ou organizações não-governamentais. O que está em total sintonia 
com o objetivo do Instituto Souza Cruz de contribuir para o 
desenvolvimento social dos territórios rurais”, afirma Rodolfo Lobato, 
um dos responsáveis pela aplicação dos recursos.

Os projetos de inclusão digital em Riachão de Dantas (SE), 
Guamiranga (PR) e Canguçu (RS), a construção da Escola Municipal 
Central em Cerro Grande do Sul (RS), a inauguração do Centro de 
Educação e Cidadania em São Ludgero (SC) e a ampliação da Escola 
Municipal São Francisco de Assis em Pérola do Oeste (PR) foram 
alguns dos resultados obtidos ano passado através dessa rede de 
parcerias que, inclusive, vem despertando a criatividade dos egressos 
do PEJR (veja quadro ao lado).

Outra ação complementar com a mesma finalidade foi o lançamento 
do projeto Salas de Leitura, através do qual o Instituto Souza Cruz 
visa estimular a leitura entre jovens de comunidades rurais. Além da 
doação de mobiliário, equipamentos de informática, acesso à internet 
e acervo bibliográfico e digital (em temas culturais, educacionais, 
ambientais, históricos, agrícolas, empresariais, artísticos e literários), 
o projeto – viabilizado através do Plano Nacional do Livro e Leitura, 
do governo federal – prevê a capacitação de educadores em oficinas 
de leitura para trabalharem como mediadores no espaço rural. Em 
2008, foram 24 educadores capacitados nos núcleos do Cedejor – em 
Rio Pardo (RS), Guamiranga (PR) e Lauro Müller – e no Centro de 
Formação de Educadores do Mepes, em Piúma (ES). 
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Comunicação Estratégica

do campo. Do nosso ponto de vista, 
o fortalecimento de uma qualitativa 
Educação do Campo, voltada à promoção 
sustentável dos territórios rurais, depende 
do estabelecimento de uma rotina de 
aprendizado, compartilhamento e 
difusão de informações sobre a causa que 
decidimos abraçar.

Marco Social

No campo das publicações impressas, a 
décima edição da revista Marco Social, sob 
o tema “Comunicação e cultura no campo”, 
identificou algumas ações empreendidas 
para a democratização do acesso à 
informação e à cultura no meio rural 
brasileiro, destacando tanto as iniciativas da 
população lá residente quanto às colocadas 
em prática por outros agentes ligados aos 
governos, empresas privadas e ONGs. 

ealizada em 2007, a II Jornada 
Nacional do Jovem Rural 
teve sobrevida durante o ano 
passado com três lançamentos 
editoriais: um documentário, 

“Jornadas e Juventudes Rurais”, 
dirigido por Beto Novaes, especialista da 
UFRJ em questões do campo, e produzido 
pela cineasta Aída Marques, professora 
da UFF; uma separata da Câmara dos 
Deputados, através de uma iniciativa da 
deputada Janete Pietá (PT-SP), que traz a 

“Carta da II Jornada”; e, por fim, dos seus 
anais em formato de CD-ROM.

Estes são apenas três exemplos de como 
os dois fins já apresentados do Instituto 
Souza Cruz estão articulados a um 
Terceiro Objetivo estratégico, relativo à 
produção, sistematização e disseminação 
de conhecimentos sobre o processo de 
desenvolvimento integral dos jovens 

R
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O objetivo foi traçar um panorama reflexivo 
sobre as formas de construção de identidade 
no campo, observando como a população 
rural é vista, ao mesmo tempo, por si mesma 
e por outros sujeitos sociais. Para essa 
edição, colaboraram com artigos, entrevistas 
ou depoimentos personalidades como: o 
escritor de novelas Benedito Ruy Barbosa; 
o cordelista Arievaldo Viana; Caio Galvão 
de França, chefe de gabinete do MDA; Eros 
Marion Mussoi, técnico da Epagri/SC e 
professor do Departamento de Zootecnia 
e Desenvolvimento Rural da UFSC; a 
educadora popular Maria Valéria Resende; 
e, entre outros, o escritor, dramaturgo e 
roteirista de cinema Alcione Araújo.

A expectativa que demarcou esse trabalho 
foi contribuir para tornar visível o que vem 
do campo e, em concomitância, lançar um 
olhar crítico e construtivo sobre o que é feito 
para o campo. E, ao realizar esse esforço, 

estimular a construção de uma imagem 
mais condizente com a beleza contraditória, 
complementar e complexa do universo rural 
brasileiro – especialmente o mundo múltiplo 
e multifuncional da nossa agricultura 
familiar, bem ilustrado na apresentação 
poética da revista feita por Marciano 
Rodrigues, jovem do Serta que atua como 
Agente de Desenvolvimento Local em 
Manari (PE), a cidade brasileira com menor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Jovens Em Campo

No que tange à “Educomunicação” – ou 
seja, a proposta de utilizar a comunicação 
como instrumento pedagógico e de 
desenvolvimento dos que participam do 
PEJR ou em programa similares – o ano 
de 2008 marcou o primeiro aniversário 
do jornal Jovens em Campo. Se os jovens 
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foram importantes no projeto de formulação do informativo, dando 
sugestões sobre linha editorial, formato e periodicidade, essencial 
tem sido a participação deles na seleção de pautas e na redação e 
apuração das matérias que visam dar mais visibilidade ao trabalho 
realizado pelos parceiros do Instituto Souza Cruz nos respectivos 
territórios de abrangência do programa.

“Jovens em Campo é um produto de informação exemplar. Agrada-me 
poder conhecer os protagonistas das histórias, vendo seus rostos 
e sabendo seus nomes. Isso parece trivial, mas nem sempre se 
valorizam os agentes da transformação. E isso é sumamente 
importante”, afirmou, na edição número 7, um dos integrantes do 
Conselho Editorial do boletim, o jornalista Mário Salimon, então 
consultor de Comunicação do IICA. 

Para qualificar essa participação, em 2008 foram realizadas mais 
três oficinas de comunicação para a renovação do grupo de 
colaboradores – os chamados “Correspondentes do PEJR”. As oficinas 
foram ministradas pelos jornalistas Andrea Costa e Guilherme 
Mattoso e pelo cientista social Rodolfo Lobato, tendo como objetivo 
complementar ajudar os núcleos de formação na divulgação de suas 
atividades e eventos.

“Esses encontros seguiram a linha que desenvolvemos nas oficinas de 
comunicação do II Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira. Visam 
dar oportunidades para a exposição do ponto de vista dos jovens, o 
exercício da comunicação escrita e, principalmente, o estímulo de 
construção da autoidentidade pelo diálogo entre eles e com o meio 
que os cerca”, afirma Marcos Marques, consultor do Instituto Souza 
Cruz na área de comunicação.

On-Line

Além da participação no informativo supracitado, os resultados 
das oficinas de comunicação estão sendo aproveitados no www.
institutosouzacruz.org.br, especialmente na seção “Jovens em Campo 
On-Line”, onde podem ser encontradas informações complementares 
ao noticiado no formato impresso. No entanto, os insumos trazidos 
pelos correspondentes acabam pautando também a linha editorial do 
site institucional-informativo do Instituto Souza Cruz.

“O volume de fatos endereçados pelos jovens ultrapassa a capacidade 
de absorção do formato impresso e mesmo da versão on-line. E 
como eles estão bem próximos do que é realizado pelos núcleos de 
formação, acaba que grande parte do que noticiamos sobre o PEJR 
tenham neles as fontes primárias. O mesmo está acontecendo com 
os que participaram das oficinas do II Intercâmbio. Ainda que não 

Vídeo sobre  o  PEJR

a parceria com o IICA também saiu, 
em 2008, um vídeo-reportagem sobre 

o Projeto de Cooperação Técnica (PCT) que 
viabiliza diversas ações do PEJR implementa-
do com o Cedejor. Uma equipe de jornalistas 
do organismo multilateral, acompanhado por 
Rodolfo Lobato, assessor de Projetos Sociais do 
Instituto Souza Cruz, que também colaborou 
na edição, percorreu os núcleos de formação nos 
três estados do Sul do país e colheu depoimentos 
de jovens, familiares e educadores sobre o modo 
de funcionamento e os resultados obtidos com 
o programa. Exibido em eventos e reuniões do 
IICA, o vídeo tem cumprido seu objetivo de dar 
visibilidade ao PCT e suscitado convites para 
mais informações sobre o processo de implan-
tação e desenvolvimento do PEJR.

D
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esteja formalizada a relação deles como correspondentes, como é 
o caso do PEJR, um número grande de matérias tem origem nas 
informações enviadas pelos jovens das organizações parceiras, 
que nos ajudam na divulgação dos trabalhos realizados pelas 
organizações que se dedicam à oferta qualificada de Educação do 
Campo Brasil afora”, explica Andrea Costa, que coordena o contato 
com a moçada.

Na verdade, a experiência positiva do www.jovemrural.com.br, 
que no segundo semestre de 2008 funcionou como o blog do II 
Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira está sendo fundamental 
para a reformulação das estratégias de comunicação do Instituto. 

“Com o blog, utilizando uma linguagem direta sob uma dinâmica de 
atualização constante e interativa, conseguimos uma média superior 
a 100 mil acessos mensais; número cinco vezes maior do que o 
nosso site, que tem conteúdo e formato dirigidos para outro tipo 
de público, formado por jornalistas e educadores que lidam com 
a questão rural. Nosso grande desafio é intensificar a relação entre 
as duas plataformas, que podem trabalhar de forma complementar. 
O mais importante, porém, foi perceber através do blog que os 
jovens do campo querem, mais do que sair da ‘invisibilidade’, se 
tornar autores de suas próprias histórias”, acrescenta Guilherme 
Mattoso, responsável pela atualização das mídias digitais, inclusive 
pela criação e administração das ferramentas de relacionamento do 
Instituto Souza Cruz na internet, tais como o Orkut, Overmundo, 
Flickr e You Tube.

Na Mídia

O II Intercâmbio da Juventude Rural Brasileira também foi 
fundamental para a boa inserção das notícias sobre as ações do 
Instituto Souza Cruz e seus parceiros – uma média de duas a cada 
dia do ano. Em nove das dez etapas houve presença de emissoras 
de televisão. E em todas elas a repercussão nos veículos regionais 

– impressos, rádios e sites – foi significativa, cumprindo a função 
de dar maior divulgação aos trabalhos de desenvolvimento local 
realizados pelas organizações não-governamentais. 

“A RFIJR nasceu com esse propósito e o relacionamento com a 
imprensa é uma das estratégias. É por iniciativas como essa que a 
agricultura familiar hoje tem maior legitimidade, especialmente 
no que tange ao seu papel na promoção de um projeto de 
desenvolvimento sustentável para o campo. O que se busca é uma 
relação dialógica com os veículos de massa, na qual todos aprendem: 
os jovens com a mídia e ela com os jovens. No fim, é toda a 
sociedade que ganha”, esclarece Marcos Marques.

Entrev istas 

lém de notícias, documentos, materiais 
pedagógicos e informações de eventos, 
o leitor do www.institutsouzacruz.org.
br tem acesso a uma série de entrevis-
tas sobre questões relativas ao desenvol-

vimento rural, às políticas públicas de caráter 
social e de iniciativas do terceiro setor volta-
dos à promoção do bem-estar social, cultural e 
econômico.

Em 15/02, por exemplo, um dos maiores espe-
cialistas em Responsabilidade Social Corporati-
va, o professor Antonio Carlos Gomes da Costa, 
falou sobre o interesse cada vez maior das em-
presas na área social. No dia 21/05, foi a vez de 
Nelson Wild, da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS) 
apresentar as atuais demandas da categoria. E 
em “Entre a academia e o campo”, de 04/09, o 
assessor Rodolfo Lobato conversou com a soció-
loga rural Ana Maria Motta Ribeiro, do Obser-
vatório Fundiário Fluminense (OBFF) da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), sobre sua 
trajetória de luta por um mundo rural mais de-
mocrático, cidadão e humano.

Também no site podem ser encontradas as ver-
sões digitais das duas principais publicações pe-
riódicas do Instituto Souza Cruz. Em Jovens em 
Campo On-Line, por exemplo, internauta po-
derá ver uma das autoras do livro “Juventude 
Rural em Perspectiva” – a professora da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
Maria José Carneiro – falar sobre as perspectivas 
juvenis para o campo brasileiro.  E, numa edi-
ção posterior, conferir os planos do governo fe-
deral para esse setor da população na entrevis-
ta realizada com Beto Cury, secretário Nacional 
da Juventude.

A
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Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares  de  rea is

At i vo 2 0 0 8 2 0 0 7

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7.827 8.164

Despesas antecipadas e outros 2 2

7.829 8.166

Não circulante

Imobilizado – 1

Total do ativo 7.829 8.167

Passivo e patrimônio social

Circulante

Outros impostos a recolher 22 6

Outras contas a pagar 137 197

159 203

Patrimônio social 7.670 7.964

Total do passivo e patrimônio social 7.829 8.167
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Demonstrações do superávit (déficit)

Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares  de  rea is

2 0 0 8 2 0 0 7
Receitas operacionais

De doação 3.000 2.976

Financeiras 802 872

3.802 3.848

Despesas operacionais

Com projetos 3.335 3.160

Gerais 737 598

Financeiras 24 28

4.096 3.786

(Déficit) superávit do exercício (294) 62

Demonstrações das mutações do 
patrimônio social
Em milhares de reais

S u p e r áv i t 
ac u m u l a d o

Saldos em 31 de dezembro de 2006 7.902

Superávit do exercício 62

Saldos em 31 de dezembro de 2007 7.964

Déficit do exercício (294)

Saldos em 31 de dezembro de 2008 7.670
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Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares  de  rea is

2 0 0 8 2 0 0 7

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit (déficit) do exercício (294) 62

Ajustes

Depreciação 1 1

Variações nos ativos e passivos – –

Despesas antecipadas e outros – (2)

Fornecedores (60) 38

Impostos a recolher 16 (6)

Investimentos – 30

Caixa líquido proveniente das  
(aplicado nas) atividades operacionais

(337) 123

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos de mantenedora – (501)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos – (501)

Redução de caixa e equivalentes de caixa (337) (378)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.164 8.542

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 7.827 8.164
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1 Contexto operacional

O Instituto Souza Cruz é uma associação civil de natureza educacional e cultural, sem 
fins lucrativos, fundada em 27 de junho de 2000, concebida para a promoção de ações 
socioculturais e educacionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável do 
cidadão brasileiro.

Atualmente, as fontes de recursos para o custeio do Instituto proveem 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 otimizar 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 Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – Oscip.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais 
práticas contábeis

Alteração nas práticas contábeis brasileiras

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, alterada pela Medida Provisória 
- MP nº 449, de 4 de dezembro de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos 
à Lei das Sociedades por Ações. Essa Lei e a referida MP tiveram como principal objetivo 
atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das 
práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de 
contabilidade que são emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”. 
A aplicação das referidas Lei e MP é obrigatória para demonstrações financeiras anuais de 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008.

As mudanças na Lei das Sociedades por Ações não impactaram significativamente as 
demonstrações financeiras da entidade, exceto pela inclusão da demonstração dos fluxos de caixa.

a. Apuração do resultado

As receitas de doações são reconhecidas quando efetivamente recebidas. As demais receitas e 
as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b. Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos 
de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. Os demais 
ativos estão apresentados aos valores de realização.

Notas explicativas da administração às 
demonstrações financeiras  
em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
Em milhares  de  rea is
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c. Instrumentos financeiros

O Instituto classifica seus ativos financeiros sob a categoria mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. A classificação obedece a finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros 
no reconhecimento inicial. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor de 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na 
demonstração do resultado em “receitas financeiras” no exercício em que ocorrem.

d. Passivo circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis.

3 Caixa e equivalentes de caixa

2 0 0 8 2 0 0 7

Caixa e bancos 3.019 2.029

Títulos e Valores Mobiliários 4.808 6.135

7.827 8.164

Os títulos e valores mobiliários representam investimentos em operações compromissadas 
(debêntures) e em quotas de fundos de investimento financeiro (renda fixa), todos com 
liquidez imediata, e incluem os rendimentos apropriados em base pro rata dia. Em 31 de 
dezembro de 2008 e de 2007, os títulos e valores mobiliários podem assim ser resumidos:

2 0 0 8 2 0 0 7
Circulante

Operações compromissadas (debêntures) 4.808 5.613

Quotas de fundos de investimento financeiro (renda fixa) – 522

4.808 6.135

As operações compromissadas referem-se a debêntures escriturais emitidas por bancos 
de primeira linha. Os investimentos em quotas de fundos de investimento financeiro 
estão custodiados no Selic – Sistema Especial de Liquidação e Custódia; esses fundos são 
administrados pelo Banco Itaú S.A.

4 Imposto de renda e contribuição social

O Instituto Souza Cruz é uma entidade sem fins lucrativos e isento do 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 integralmente na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais e, no 
caso de sua extinção, destinar o seu patrimônio social a entidade congênere devidamente 
qualificada como Oscip. Tais obrigações não a desobriga da apresentação da Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, anualmente.
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 Parecer dos auditores independentes

Aos Conselheiros e Diretores 
Instituto Souza Cruz

1 Examinamos os balanços patrimoniais do Instituto Souza Cruz em 31 de dezembro de 2008 
e de 2007 e as correspondentes demonstrações do superávit (déficit), das mutações do 
patrimônio social e dos fluxos de caixa dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a 
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre 
essas demonstrações financeiras.

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a 
adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. 
Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento 
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 
contábil e de controles internos da entidade, (b) a constatação, com base em testes, das 
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados 
e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 
administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Souza Cruz em 
31 de dezembro de 2008 e de 2007 e o superávit (déficit), as mutações do patrimônio social 
e os fluxos de caixa dos exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2009

PricewaterhouseCoopers João César de Oliveira Lima Júnior 
Auditores Independentes Contador CRC 1RJ077431/O-8
CRC 2SP000160/O-5 “F” RJ
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PEJR /RFIJR
Agência de Desenvolvimento Social das Encostas da Serra Geral

Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Centro Oeste e Tocantins (Aefacot)

Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (Amefa)

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Pará (Arcafar-PA)

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia

Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral (Agreco)

Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (Amplasc)

Associação dos Municípios da Região Centro-Sul do Paraná (AMCESPAR)

Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater/RS)

Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor)

Conselho Gestor do Território Centro-Sul do Paraná

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri/SC)

Formação – Centro de Apoio à Educação Básica

Fundação Odebrecht

Fundação Terra

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/PR)

Ministério da Cultura (MinC)

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Movimento de Educação Promocional do Estado do Espírito Santo (Mepes)

Movimento de Organização Comunitária (MOC)

Prefeituras Municipais dos territórios de influência do PEJR (conferir mapas)

Programa de Apoio à Educação Básica (Paer)

Rede Nacional de Mobilização Social (Coep)

Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(SDT/MDA) 

Parcerias
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Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina 
(Sebrae/SC)

Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta)

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro)

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Outras Iniciativas
Prefeituras Municipais e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCAs)

Fundação Avina

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho

Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICom)

Parceiros Técnicos
Bizingabau Comunicação e Marketing

Pós-Imagem Design

Price Waterhouse & Coopers

Soffiatti Szazi Bechara Advogados

Parceiros Individuais
Aída Marques

Beto Novaes

Gustavo Stephan

Marcelo Valle
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Expediente

Instituto Souza Cruz 

Presidente

Dante Letti

Diretoria

Fernando Pinheiro 
Dimar Paulo Frozza

Conselho Fiscal

Luís Rapparini 
Paulo Clovis Ayres Filho 
Alberto Duarte Brandão

Diretoria-Executiva

Leticia Sampaio

Equipe de Apoio

Luiz André Soares
Gestão de Projetos Sociais

Marcos Marques
Comunicação para o Desenvolvimento Social

Nilsa Luzzi
Assessoria de Projetos Sociais

Rodolfo Lobato
Assessoria de Projetos Sociais

Guilherme Mattoso
Assessoria de Comunicação

Andrea Guedes Costa
Assessoria de Comunicação

Mírian Nery
Assistente Administrativa

Jornada Escolar Ampliada

Flávio Goulart 
Raquel Rabuske 
Sandra Muller 
Scheila Ruoso

Consultores

Carlos Alberto Doria 
Denise Nunes 
Maria Iêda Lopes da Silva 
Nair Onofre 
Wilson Schmidt

Relatório de Atividades 2008

Redação: Marcos Marques de Oliveira
Diagramação: Pós-Imagem Design
Fotos: Acervos Instituto Souza Cruz e 
Pós Imagem Design

Rua da Candelária, 66 – 4º andar 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20.091-900

Telefone: (21) 3849·9619  
Fax: (21) 3849·9778

www.institutosouzacruz.org.br 

institutosouzacruz@institutosouzacruz.org.br



43  ·  Instituto Souza Cruz



Rua da Candelária, 66 – 4º andar 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 

CEP: 20.091-900

www.institutosouzacruz.org.br 

institutosouzacruz@institutosouzacruz.org.br


