Novos Rurais

Jovens diversificando a agricultura familiar
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Instituto Souza Cruz

Apresentação
No Ano Internacional da
Agricultura Familiar, em 2014,
determinado pela Organização
das Nações Unidas (ONU), o
Instituto Souza Cruz ratifica
seu compromisso com uma das
principais causas da atualidade, ao
investir, há mais de uma década, na
sustentabilidade do campo através
de ações educacionais voltadas
para a juventude.

Instituto Souza Cruz

N

ossa trajetória de 13 anos de atuação no meio rural nos permite corroborar a ideia de
que a próxima geração de agricultores, responsável por semear o futuro, precisa ser
preparada para assumir a agricultura familiar brasileira.
Vislumbrando esse horizonte, o Instituto Souza Cruz criou o programa Novos Rurais, com
o objetivo de fomentar estratégias de diversificação produtiva e comercial entre jovens do
Ensino Médio e egressos de entidades rurais de educação formal e organizações do campo.
Ao conciliar módulos de formação e implantação de Unidades de Referência com função
pedagógica, a metodologia confirmou a capacidade inovadora da agricultura familiar a
partir das novas culturas introduzidas pelos rapazes e moças em suas propriedades. Além
de beneficiar as próprias famílias, o programa impactou também as comunidades rurais
onde os jovens estão inseridos, já que os resultados práticos motivaram outros agricultores a
buscar na diversificação o caminho para a geração de renda e a segurança alimentar.
Os resultados, consolidados neste relatório, reforçam a nossa convicção de que o
desenvolvimento depende, sobretudo, das ações de jovens, organizações, educadores e
agricultores que constroem, diariamente, uma nova realidade para o meio rural brasileiro.
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O que é o programa
O Instituto Souza Cruz
acredita que, através
de uma educação
contextualizada, jovens
bem qualificados
produzirão inovações
na agricultura, criando
oportunidades e
viabilizando o acesso a
novos mercados.

No Ceará, jovens
planejam novos
horizontes no campo

A

evasão de jovens tem se configurado como um dos principais desafios a serem
enfrentados no meio rural brasileiro, principalmente nas pequenas propriedades.
Baixa rentabilidade, pouca diversificação e falta de acesso a novos canais de
comercialização são alguns dos fatores que acabam por estimular o êxodo de rapazes
e moças do campo. Neste cenário, torna-se estratégico dotar os jovens de ferramentas
e instrumentos capazes de viabilizá-los como agentes sociais, com potencial de
alavancar melhores condições de vida para suas comunidades e geração de renda.
Lançado em 2012, em caráter piloto, e consolidado no ano de 2013, o programa
Novos Rurais, do Instituto Souza Cruz, tem como objetivos fomentar estratégias
de diversificação produtiva e comercial de jovens rurais; contribuir para o
fortalecimento da agricultura familiar em territórios rurais no país; proporcionar
formação complementar e continuada a partir das experiências nas escolas do campo;
e orientar a elaboração e a gestão de projetos para captação de recursos e parcerias.

O QUE É O NOVO RURAL
O meio rural brasileiro já não se restringe apenas
às atividades relacionadas à agropecuária ou a
agroindústrias. Nos últimos anos, o campo vem
agregando novas funções e oportunidades de
trabalho e renda que extrapolam as atividades
agrícolas. As atividades não agrícolas, ligadas à
prestação de serviços, lazer, turismo e até mesmo
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à indústria, vêm, cada vez mais, diluindo os
limites entre o urbano e o rural. Hoje, produtores
familiares são pluriativos, ou seja, conjugam a
atividade agrícola com outras formas de trabalho,
diversificando as fontes de renda e garantindo
maior sustentabilidade sem depender mais de
uma única fonte de subsistência. Para José

Graziano da Silva, diretor-geral da Organização
das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), o crescimento das
atividades não agrícolas tem aliviado as
consequências da mecanização do campo,
impedindo a evasão e garantido a permanência
digna dos trabalhadores no campo.
Instituto Souza Cruz

QUAL É A RELEVÂNCIA DO PROGRAMA?
• Apresentar aos jovens rurais oportunidades
para permanência no campo;
• Apoiar a implementação de projetos de
diversificação e inovação;
• Possibilitar a replicação de boas práticas,
a partir de Unidades de Referência;
• Fomentar práticas de sustentabilidade
e de reprodução da agricultura familiar.
Nononn onono
non ononon on
non onono onono
non onononon

Aplicado em parceria com organizações
que atuam no campo e entidades rurais de
educação formal, como Casas Familiares
Rurais, Escolas Famílias Agrícolas, entre
outras, o programa oferece novas habilidades
e competências aos egressos e estudantes do
Ensino Médio/Técnico dessas instituições
de ensino, transformando-os em agentes
capazes de agregar valor aos produtos e
serviços da agricultura familiar. O Instituto
Souza Cruz é responsável pela formatação
da metodologia, elaboração dos materiais de
formação, sistematização de informações e
estabelecimento de indicadores de avaliação.
Em 2012, Novos Rurais foi implantado
nos estados do Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, em parceria com a
Associação Regional das Casas Familiares

Instituto Souza Cruz

Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul); e no
Rio de Janeiro, com o Instituto BélgicaNova Friburgo (Ibelga).
Já em 2013, o programa, além de renovar a
aliança com a Arcafar-Sul e o Ibelga, ampliou
a atuação nos três estados do Sul, com o
Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural
(Cedejor), a União das Associações dos
Agricultores de Ituporanga (Uniagri/SC) e a
Escola Técnica Estadual de Canguçu (ETEC/
RS). Novos Rurais também chegou ao
Nordeste, através do Serviço de Tecnologia
Alternativa (Serta), em Pernambuco, e da
Agência de Desenvolvimento Econômico
Local (Adel), no Ceará.
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Como funciona
Com duração de um
ano e dividido em duas
fases, o programa Novos
Rurais abrange teoria
e prática, conciliando
módulos de formação
em sala de aula e a
aplicação prática do
aprendizado através de
um projeto de pequeno
porte, chamado de
Unidade de Referência.

PROGRAMA
NOVOS
RURAIS
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A fase teórica do
Novos Rurais orienta o
empreendedorismo juvenil

FASE 1 – Formação

O

s jovens participam de três módulos de formação, com conteúdos
complementares aos do Ensino Médio, voltados para a gestão de projetos rurais
sustentáveis, com foco na diversificação. Nesta fase, são ministrados temas como
novo rural, empreendedorismo na agricultura familiar, políticas públicas, elaboração
de projetos, entre outros.
No módulo I, procura-se reforçar a perspectiva do empreendimento em seu contexto
de mundo rural em transformação, de agricultura familiar e de juventudes rurais,
além de abordar temas como sustentabilidade e pluriatividade, indispensáveis nos
dias de hoje como geradores de oportunidades.
Já no módulo II, estas novas possibilidades de empreendedorismo são trabalhadas de
forma mais clara e prática, especialmente a partir de uma análise da segmentação de
mercado e de produtos e serviços que têm origem no meio rural. Por fim, o módulo 3
convida os jovens à elaboração de projetos capazes de orientar a captação de recursos
para um novo empreendimento.

Experiências
contextualizadas
de educação
do campo
(CFR, EFA, etc.)

Fase 1
Formação de jovens do Ensino Médio e do Ensino
Técnico, com conteúdos complementares voltados
para a gestão de projetos rurais sustentáveis
(diversificação e pluriatividade).

Fase 2
Construção de
Unidades de
Referência
(auxílio financeiro).
Instituto Souza Cruz

DIRETRIZES E CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO
TEMA

Instituto Souza Cruz

CONTEÚDOS

OBJETIVOS

MÓDULO 1

• Novo rural
como ambiente
para empreender

• Histórico e conceitos da
agricultura familiar
• Indicadores
• Novas profissões rurais
• Pluriatividade
• Diversificação
• Multifuncionalidade

• Reforçar a noção de
empreendimentos
no novo rural
• Mostrar ao jovem a
importância do
envolvimento com
a família e com o território
• Abordar temas atuais como
geradores de oportunidades

MÓDULO 2

• Possibilidades e
oportunidades para
empreendimentos
de jovens rurais

• Perspectivas e tendências
• Comercialização
• Novos empreendimentos
• Empreendimentos rurais
não agrícolas
• Ocupações rurais
não agrícolas
• Políticas públicas

• Orientar os jovens quanto
aos segmentos de mercado
• Orientar sobre fontes de
informações e
financiamento
a projetos inovadores

MÓDULO 3

• Planejamento
e elaboração
de projetos

• Diagnóstico das
potencialidades
• Planejamento estratégico
e plano de futuro
• Planejamento operacional
e plano de ação
• Elaboração de projetos

• Orientar a elaboração
de projetos
• Aumentar a capacidade de
planejamento e gestão
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Jovens da Casa Familiar
Rural de Alpestre (RS)
na primeira fase
do programa
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FASE 2 – Construção de Unidades de Referência

N

a segunda fase, são selecionados os jovens aptos para transformar seus projetos,
elaborados ao longo do programa Novos Rurais, em Unidades de Referência.
O objetivo é que estes novos empreendimentos, implantados nas propriedades rurais
dos educandos, tornem-se referência para as comunidades onde estão inseridos. Os recursos financeiros são disponibilizados pelo programa. Para cada projeto, o Instituto
Souza Cruz disponibiliza um limite de R$ 3 mil (a partir da análise do plano de trabalho
e do orçamento), além de um netbook para orientar a gestão da unidade.

OBJETIVOS DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA

• Ter caráter educativo;

• Funcionar como polo de difusão
junto aos jovens formandos;

• Ser replicável em escala maior;

• Proporcionar modelos de atividades
capazes de oferecer aos jovens
oportunidades de permanência
nas comunidades.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE REFERÊNCIA
• Projetos profissionais que visem à diversificação, à
criação de empreendimentos de pequeno porte ou à
melhoria de produtos ou processos na propriedade;
Instituto Souza Cruz

• Participação do jovem
em todos os módulos
de formação;

• Aprovação em comissão composta
por professores ou monitores locais e
representantes do Instituto Souza Cruz.
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Investimento em capacitação

E

lemento fundamental na aplicação do programa Novos Rurais, os Seminários
de Capacitação de Educadores têm o objetivo de apresentar e detalhar os
instrumentos pedagógicos que norteiam a implementação da metodologia. Com uma
agenda de três dias de treinamento, os encontros incluem, em uma primeira etapa, a
apresentação da iniciativa, o funcionamento e as orientações sobre a utilização dos
materiais didáticos.
Na segunda etapa, são apresentados os resultados do programa, além dos estudos de
casos de jovens que passaram pela formação anteriormente. Ao final do encontro,
os participantes realizam atividades práticas que simulam o preenchimento das
fichas e dos relatórios e recebem instruções sobre como proceder com os registros
audiovisuais de cada fase do Novos Rurais.
Livro didático
Para orientar os educadores na fase de formação, bem como para uniformizar o
conteúdo em todas as regiões, o Instituto Souza Cruz produziu o livro didático
do Novos Rurais, com autoria dos professores Wilson Schmidt e Valério Alécio
Turnes, e da agrônoma Thaise Costa Guzzatti. A importância da publicação está
na apresentação alinhada dos conteúdos complementares ao ensino formal e no
aperfeiçoamento da gestão dos projetos que contribuem com a diversificação da
agricultura familiar.
O livro é divido em três módulos: “Novo rural como ambiente – agricultura familiar
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como suporte para empreendimentos de jovens rurais”; “Empreendimentos de jovens
rurais, cenários, possibilidades e oportunidades” e “Jovem rural que planeja e elabora
projetos: da ideia ao empreendimento”.
“Em primeiro lugar, buscou-se oferecer subsídios para contribuir com o empoderamento
dos alunos, preparando-os para a tomada de decisão. Além disso, a abordagem tenta
mostrar as potencialidades oferecidas pelo meio rural e estimular a criatividade dos
jovens, acreditando que desta forma pode-se criar ambientes de negócio muito mais
propícios ao sucesso. Estes serão os líderes do ‘novo rural’: preparados tecnicamente,
conscientes politicamente e inovadores”, afirma Valério, professor adjunto da
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), onde ministra a disciplina de
Planejamento Público, no curso de Administração Pública (DAP/ESAG).

“UM DESAFIO DENSO, MAS PRAZEROSO”

Educadores do
Cedejor recebem
capacitação
do programa

Instituto Souza Cruz

A juventude rural, como deveria ser óbvio para todos os brasileiros, está no centro
da reprodução social do nosso campo. Especialmente se quisermos um campo com
gente e com vida. Apesar desse papel chave, ela permanece invisível. E a maioria
das pessoas e instituições assiste passivamente ao esvaziamento de espaços e de
culturas que essa situação gera. Assim, praticamente não existem ações e estímulos
para que os jovens assumam projetos e iniciativas econômicas nos territórios
rurais onde vivem. Por isso, participar da redação de um material didático, com
linguagem acessível (o que não significa superficialidade), conteúdos transversais
e voltado a motivar e a dar instrumentos para jovens rurais que finalizam o Ensino
Médio em Casas Familiares Rurais maturarem seus projetos, empreenderem e
gerirem os empreendimentos deles me pareceu uma ação mais do que pertinente:
relevante. Tratou-se de um desafio denso, mas prazeroso.
Wilson Schmidt, professor de licenciatura em Educação do
Campo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

11

Indicadores gerais
Panorama

A

partir da sua metodologia, Novos Rurais trouxe inovação para diferentes
contextos socioculturais do campo brasileiro. Os dados apresentados a seguir
oferecem uma ampla visão do alcance do programa e de seus múltiplos parceiros.

Onde o programa está:
• ADEL
CEARÁ
1 município

• ARCAFAR-SUL, CEDEJOR, UNIAGRI E ETEC
PARANÁ
14 municípios

SANTA CATARINA
13 municípios

RIO GRANDE DO SUL
4 municípios

• Pentecoste
• Bom Jesus do Sul

• Caibi

•A
 lpestre

• Cândido de Abreu

• Cerro Negro

• Canguçu

• Capanema

• Guaraciaba

• Catuípe

• Chopinzinho

• Iporã do Oeste

PERNAMBUCO
1 município

• Guamiranga

• Ituporanga

• Marmeleiro

• Lauro Müller

• Ibimirim

• Nova Laranjeiras

• Quilombo

• Nova Prata do Iguaçu

• Modelo

• 6 estados

• Riqueza

• 89 municípios

• São José do Cedro

• 34 CFRs | EFAs |Núcleos de formação

• SERTA

• Paulo Frontin

• IBELGA

• Pitanga
• Reserva
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RIO DE JANEIRO
1 município

• Sapopema

• Nova Friburgo

• Três Barras do Paraná

• Tibagi

• Saudades
• Seara
• Xaxim

• Frederico Westphalen

• RESULTADOS 2013

• 68 educadores
• 469 jovens formados na fase 1
• 220 Unidades de Referência implantadas

Instituto Souza Cruz

E

m 2013, as Unidades
de Referência
contribuíram para a
diversificação de mais
de 200 propriedades de
agricultores familiares e
incrementaram a produção
de alimentos nos municípios
onde o programa foi
implementado.
• CULTURAS
IMPLANTADAS (em %):
Hortifruticultura

30
Bovinocultura
19
Avicultura
14

Unidades de Referência
• JOVENS PARTICIPANTES
POR GÊNERO:

• PERFIL DOS PROJETOS:

72%
Feminino......... 28%

92%
Serviços..............8%

Masculino........

Produtos..........

• MELHORIA DE PROCESSO PRODUTIVO
X INOVAÇÃO NA PROPRIEDADE:

• POR ESTADO:

• PRODUÇÃO DE ALIMENTOS:

87%
Não alimento... 13%
Alimento.........

• PROJETOS DE DIVERSIFICAÇÃO
DA PROPRIEDADE:

Piscicultura

8
Caprinocultura
6
Apicultura
3
Suinocultura

1
Não agrícola
11
Outros
8
Instituto Souza Cruz

75% 28
Melhoria de processo.......... 25%
Inovação..............................

72

35%
Santa Catarina................. 32%
Rio Grande do Sul........... 20%
Ceará................................. 7%
Pernambuco....................... 5%
Rio de Janeiro................... 5%
Paraná..............................

74%
Não diversificou..........26%
Diversificou.................

13

Indicadores por estado
Os números a seguir
mostram o impacto
do programa por
estado, apresentando
os parceiros e os
municípios envolvidos,
além dos projetos
implantados e
convertidos em
Unidades de Referência.

Paraná
Parcerias:
• Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)
• Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor)
Municípios envolvidos:
• Bom Jesus do Sul
• Cândido de Abreu
• Capanema
• Chopinzinho
• Guamiranga
• Marmeleiro
• Nova Laranjeiras
• Nova Prata do Iguaçu
• Paulo Frontin
• Pitanga
• Reserva
• Sapopema
• Tibagi
• Três Barras do Paraná
Jovens participantes: 188
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Cedejor Centro-Sul do Paraná (Guamiranga)
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 19
Unidades de Referência implantadas: 6
Temas das Unidades de Referência:
Olericultura agroecológica
Panificados caseiros
Ovinocultura
Apicultura
Artesanato (crochê)
Avicultura caipira de postura
Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de Cândido de Abreu
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 15
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Olericultura em estufa
Fruticultura (maracujá)
Pepinos
Piscicultura
Hidroponia (alface)

Cedejor Caminhos do Tibagi (Tibagi)
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 18
Unidades de Referência implantadas: 6
Temas das Unidades de Referência:
Ovinocultura
Apicultura
Bovinocultura de leite
Horticultura orgânica em estufa
Morango orgânico
Piscicultura (tilápia)
Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de Bom Jesus do Sul
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 15
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Pastagem e sala de ordenha
Horticultura

Casa Familiar Rural de Capanema
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 15
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Avicultura de postura
Piscicultura
Caprinocultura
Cunicultura
Melhoramento de pastagem
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Casa Familiar Rural de Chopinzinho
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 11
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura orgânica
Piscicultura
Avicultura de postura
Horticultura

Casa Familiar Rural de Nova Laranjeiras
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 7
Unidades de Referência implantadas: 6
Temas das Unidades de Referência:
Ovinocultura
Horticultura orgânica
Piscicultura (tilápia)
Avicultura caipira

Casa Familiar Rural de Marmeleiro
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 5
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura
Avicultura caipira
Pastoreio Voisin

Casa Familiar Rural de Nova Prata do Iguaçu
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 17
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Piscicultura (tilápia)
Agroindústria (geleias e conservas)
Apicultura
Horticultura
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Casa Familiar Rural de Paulo Frontin
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 13
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Piscicultura
Horticultura (pepino)
Pastoreio rotacionado
Erva-mate
Apicultura
Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de Sapopema
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 17
Unidades de Referência implantadas: 6
Temas das Unidades de Referência:
Avicultura caipira
Pomar de lichia
Avicultura caipira de postura
Avicultura caipira de corte
Casa Familiar Rural de Pitanga
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 15
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Melhoramento de pastagem
Caprinocultura de corte
Bovinocultura de leite
Piqueteamento
Horticultura
Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de Reserva
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 13
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Melhoramento de pastagem
Caprinocultura de corte
Bovinocultura de leite
Piqueteamento
Horticultura

Casa Familiar Rural de Três Barras do Paraná
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 8
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura
Manejo de bezerras
Avicultura de postura
Piscicultura
17

Santa Catarina
SC

Parcerias:
• Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)
• Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (Cedejor)
• União das Associações dos Agricultores de Ituporanga (Uniagri)

Municípios envolvidos:
• Caibi
• Cerro Negro
• Guaraciaba
• Iporã do Oeste
• Ituporanga
• Lauro Müller
• Quilombo
• Modelo
• Riqueza
• São José do Cedro
• Saudades
• Seara
• Xaxim

Uniagri (Ituporanga)
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 11
Unidades de Referência implantadas: 11
Temas das Unidades de Referência:
Bovinocultura de leite
Artesanato
Galinha poedeira
Criação de novilhas
Carcinicultura
Processamento de uva para suco
Piscicultura
Irrigação

Jovens participantes: 118
18
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Cedejor Encostas da Serra Geral (Lauro Müller)
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 15
Unidades de Referência implantadas: 10
Temas das Unidades de Referência:
Bovinocultura de leite
Artesanato
Fruticultura e beneficiamento (polpas e geleias)
Horticultura
Suinocultura
Piscicultura
Folclore (dança germânica)
Serviços de informática
Plantas nativas em estufa
Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de Caibi
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 7
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura
Avicultura
Apicultura
Avicultura caipira
Piscicultura

Casa Familiar Rural de Cerro Negro
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 5
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Bovinocultura de corte
Artesanato
Avicultura caipira

Casa Familiar Rural de Guaraciaba
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 11
Unidades de Referência implantadas: 6
Temas das Unidades de Referência:
Avicultura caipira
Roda d’água ecológica
Fruticultura (maracujá)
Viticultura
Horticultura
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Casa Familiar Rural de Iporã do Oeste
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 10
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Codorna de postura
Produção de mudas de grama
Floricultura em estufa
Criação de novilhas
Horticultura em estufa

Casa Familiar Rural de Quilombo
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 11
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Bovinocultura de corte
Criação de novilhas
Piscicultura
Turismo e lazer
Piqueteamento

Casa Familiar Rural de Modelo
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 7
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura em estufa
Pastoreio Voisin
Criação de novilhas
Melhoramento de pasto

Casa Familiar Rural de Riqueza
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 11
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Olericultura
Irrigação de pastagem
Pastagem perene
Ovinocultura
Avicultura de postura
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Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de São José do Cedro
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 6
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Genética (gado de leite)
Piqueteamento
Gestão de recursos hídricos (poço Caxambu)

Casa Familiar Rural de Saudades
Educadores envolvidos: 3
Jovens formados na primeira fase: 5
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura em estufa
Pastoreio Voisin
Pesque e pague
Melhoramento de pasto

Instituto Souza Cruz

Casa Familiar Rural de Seara
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 8
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura orgânica
Horticultura em estufa
Criação de bezerros
Piqueteamento
Ovelhas em piquetes

Casa Familiar Rural de Xaxim
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 11
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura em estufa
Piscicultura
Criação de bezerros
Esterqueira
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Rio Grande do Sul
RS

Parcerias:
• Associação Regional das Casas Familiares
Rurais do Sul do Brasil (Arcafar-Sul)
• Escola Técnica Estadual de Canguçu (ETEC)
Municípios envolvidos:
• Alpestre • Canguçu • Catuípe • Frederico Westphalen

Escola Técnica Estadual de Canguçu
Educadores envolvidos: 1
Jovens formados na primeira fase: 16
Unidades de Referência implantadas: 15
Temas das Unidades de Referência:
Horticultura
Bovinocultura de corte
Produção de licores
Fruticultura (figo, mirtilo, citros e pêssego)
Ovinocultura integrada à fruticultura
Ovinocultura para produção de pelegos
Artesanato (porongo)
Vitivinicultura
Apicultura
Panificados
Suinocultura
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Casa Familiar Rural de Alpestre
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 7
Unidades de Referência implantadas: 7
Temas das Unidades de Referência:
Plantas ornamentais em estufa
Bovinocultura de leite
Viticultura
Pastoreio Voisin
Morangos orgânicos
Horticultura

Jovens participantes: 43

Casa Familiar Rural de Catuípe
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 5
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Melhoramento da pastagem
Criação de terneiros
Piscicultura
Morango semi-hidropônico
Casa Familiar Rural de
Frederico Westphalen
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 15
Unidades de Referência implantadas: 5
Temas das Unidades de Referência:
Agroindústria de embutidos e defumados
Produção de aguardente
Bovinocultura de leite
Avicultura de postura
Panificados
Instituto Souza Cruz

CE

Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará
RIO DE JANEIRO
Parcerias:
• Instituto Bélgica-Nova Friburgo (Ibelga)
• Programa Rio Rural (Secretaria
de Agricultura e Pecuária)
Municípios envolvidos:
• Nova Friburgo
Jovens participantes: 12
Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I
(Nova Friburgo)
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 12
Unidades de Referência implantadas: 12
Temas das Unidades de Referência:
Avicultura caipira
Agência de comunicação e eventos
Agrofloresta e fruticultura
Avicultura caipira de postura
Sabonetes artesanais e terapêuticos
Horticultura (temperos, tomate cereja
e abobrinha)
Salão de beleza
Beneficiamento e agroindústria
Turismo rural (condutor de caminhadas)
Instituto Souza Cruz

PERNAMBUCO
Parcerias:
• Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta)
Municípios envolvidos:
• Ibimirim
Jovens participantes: 50
Unidade Ibimirim
Educadores envolvidos: 9
Jovens formados na primeira fase: 50
Unidades de Referência implantadas: 10
Temas das Unidades de Referência:
Avicultura e biodigestor
Caprinocultura de corte
Caprinocultura de leite
Confecção e tecelagem
Suinocultura
Codorna de postura e de corte
Avicultura caipira de corte
Sabonete artesanal de mel e própolis

PE
CEARÁ
Parcerias:
• Agência de Desenvolvimento
Econômico Local (Adel)

RJ

Municípios envolvidos:
• Pentecoste
Jovens participantes: 58
Centro de Formação (Pentecoste)
Educadores envolvidos: 2
Jovens formados na primeira fase: 58
Unidades de Referência implantadas: 15
Temas das Unidades de Referência:
Turma 1:
Turma 2:
Avicultura de corte
Galinha caipira
Confecção
Lan House
de roupas
Horticultura
Horticultura
Confecção
Serigrafia e
de roupas
estamparia
Manicure
Caprinocultura
Ovinocultura
Lanchonete social
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