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1 JUVENTUDE RURAL E SUCESSÃO FAMILIAR Assistência técnica e extensão rural e social realizada
pela Emater/RS-Ascar
A permanência de jovens agricultores nas propriedades rurais é uma das
questões mais importantes entre as muitas que estão relacionadas à sucessão
rural. Pelo ponto de vista dos pais, a sucessão dos lhos nas atividades
agropecuárias na propriedade é o que dá a agricultores familiares a perspectiva
de longo prazo nas atividades produtivas e da própria ampliação da rede familiar
ao longo do tempo.
Os jovens agricultores, por sua vez, em geral reconhecem e respeitam
os anseios dos seus pais. Mas, ao mesmo tempo, os lhos veem a sua própria
permanência nas atividades da propriedade familiar de forma associada, por
exemplo, a algum nível de protagonismo na tomada de decisões sobre a gestão
na propriedade e a um nível de renda adequado às atividades sob sua
responsabilidade na lida diária.
Esse é o quadro geral quando o tema é sucessão familiar na agricultura
familiar, um dos temas presentes em diferentes focos de atuação da Emater/RSAscar na assistência técnica e extensão rural e social (ATERS) prestada pela
Instituição pelas equipes de extensionistas rurais nos escritórios municipais
presentes em 493 cidades gaúchas.
A execução de ATERS direcionada à juventude rural promove, por
exemplo, a geração de renda e o acesso a políticas públicas especícas para esse
segmento, contribuindo assim para viabilizar tanto a emancipação juvenil
envolvida na sucessão familiar quanto, por extensão, o fortalecimento da
agricultura familiar em território gaúcho. A Emater/RS-Ascar atende 376
municípios do Estado com ações voltadas especicamente para este segmento
entre os integrantes das famílias assistidas.
Em 2018, uma das atividades pontuais da Instituição direcionadas a esse
segmento de público foi a realização do curso Empreendedorismo e
desenvolvimento para a juventude rural, cuja execução é registrada nesta
publicação.
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2 EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
PARA A JUVENTUDE RURAL
Curso realizado pela Emater/RS-Ascar para 27 jovens rurais da
região administrativa de Pelotas
Com esta publicação, registramos um breve retrato de uma das ações
da Emater/RS-Ascar junto à juventude rural e suas famílias: a promoção do
curso Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural,
desenvolvido de abril a dezembro de 2018 com 27 jovens agricultores da região
administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas, realizado no Centro de
Treinamento de Canguçu.
Os 27 jovens participantes desse curso têm idades entre 15 e 29 anos,
são lhos de agricultores familiares residentes no meio rural de Canguçu, São
Lourenço do Sul e Pelotas, municípios que integram a área administrativa da
regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas e nos quais há a maior concentração de
jovens agricultores.
Os três municípios foram escolhidos em função da proximidade
geográca com o Centro de Treinamento, da relativa facilidade de
deslocamento dos jovens para a participação no curso e também em função do
deslocamento dos extensionistas, no acompanhamento técnico de sequência a
cada módulo e após encerramento do curso para supervisão e orientação às
atividades relacionadas ao projeto produtivo de cada jovem agricultor.
A seleção dos jovens participantes teve por critérios preliminares os
seguintes aspectos: a) representação equivalente de gênero entre homens e
mulheres, ou à moda gaúcha, entre guris e gurias; b) faixa etária dos participantes
que representasse os limites da denição de “juventude” segundo organismos
internacionais e de acordo com a legislação brasileira; c) residência em
propriedades familiares com expressiva representação dos públicos assistidos
pela Emater/RS-Ascar; d) participação autorizada pelos pais; e) não
comprometimento dos estudos formais dos jovens agricultores; f)
disponibilidade de participar integralmente das atividades do curso,
desenvolvido em oito módulos de abril a dezembro de 2018; g) autorização dos
pais para as visitas técnicas de sequência/acompanhamento dos extensionistas
da Emater/RS-Ascar às propriedades rurais familiares; h)
Além desses, um critério preliminar deniu que seriam nove jovens por
município; mas no decorrer das visitas às famílias para os convites, em função de
7

diferentes variáveis, a participação cou assim congurada: Canguçu, 12 jovens;
Pelotas, sete e São Lourenço do Sul, oito jovens. No grupo desses jovens, eram
11 homens e 16 mulheres.
O curso Empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural foi
desenvolvido nas dependências do Centro de Treinamento de Canguçu - Cetac
em oito módulos, que totalizaram 224 horas-aula distribuídas em atividades nas
áreas produtiva, econômica, social, ambiental e de desenvolvimento pessoal.
Os jovens rurais permaneceram três dias a cada mês entre abril e
dezembro de 2018, e continuam sendo acompanhados pelos técnicos da
Emater/RS-Ascar nas propriedades familiares onde desenvolvem os projetos
produtivos realizados pelos jovens, com o consentimento das famílias.

Neste texto, optamos pela expressão “os jovens”, sem marcação de gênero feminino para evitar o
truncado das frases com o registro de os/as em artigos, preposições e substantivos nas locuções nominais
que se referem a eles. A expressão alternativa seria “a juventude”, mas esse substantivo, embora contemple
os gêneros, ca desencarnado de protagonismo, pois é mais abstrato (e menos humano) que o termo
“jovem”. Fica claro, entretanto, que optar por este registro sem designação ortográca de gênero não
signica desconsiderar as dimensões de gênero implicadas na sucessão familiar; pelo contrário, esse é
inclusive um dos temas especicamente contemplados na formação durante o curso e de forma
transversal, em todo o trabalho da Emater/RS-Ascar com a juventude rural.
8

3 DEPOIMENTOS DOS JOVENS RURAIS
PARTICIPANTES DO CURSO
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Ariane Wascow Gehrke
Nascimento: 31/12/1993
Filiação: Gilberto Gehrke e Gilca Wascow Gehrke
Santa Isabel – São Lourenço do Sul
Quando os extensionistas Everton e Beta vieram na minha propriedade
me convidar para participar do curso, eu não tinha muito interesse porque era
em outra cidade e um curso longo. Mas logo minha mãe muito me incentivou a
participar, pois ela sempre diz: “Conhecimento nunca é demais”.
Então decidi participar do curso e só tenho a agradecer, pois fomos
escolhidos a dedo.
Um curso muito bom que me abre os olhos, que posso ter outro tipo de
atividade na propriedade.
Quando retorno do curso, falo para os meus pais das várias experiências
e o que aprendemos.
Na minha propriedade temos a atividade leiteira. Todas as aulas
referentes a gado leiteiro foram muitos interessantes e tiraram muitas dúvidas.
E ao longo do tempo, foi oferecido o curso de inseminação articial, de
muita importância para mim, pois quero inseminar nossas vacas e quero poder
ajudar nisso a minha família.
De modo geral espero futuramente
passar a colaborar, aplicando todos os
conhecimentos adquiridos durante o curso,
sempre visando a melhoria da minha
propriedade.
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Carine da Silva Cardozo
Nascimento: 26/02/2002
Filiação: Nilzo Delair Teixeira Cardozo e Cléia Lizate da Silva Cardozo
Trapeira – 4º Distrito – Canguçu
O curso é muito importante para mim, novos horizontes se abriram,
aprendi muita coisa nova no curso, alguns conhecimentos que já tínhamos foram
aprimorados, muitas novidades a cada módulo, adquirimos mais
conhecimentos. Tudo que aprendo no curso é repassado para a família. Foram
vivenciadas diversas experiências no decorrer do curso, todas elas muito
importantes, entre elas aprendi a fazer enxerto de tomate, manejo com gado
leiteiro, vários conhecimentos sobre fruticultura e uma alimentação melhor.
Tenho como expectativas positivas sobre a diversicação da
propriedade, juntamente com minha família, permanecer no meio rural para
aplicar aqui os conhecimentos adquiridos. Além disso, foram muito produtivas
as amizades aqui conquistadas e muito especial o convívio com jovens de outros
municípios, com realidades diferentes das nossas, compartilhando novas
experiências.
Gostaria de agradecer primeiramente à equipe envolvida na
organização do curso, por terem recebido os jovens com tanto carinho e
dedicação. Aproveito também a oportunidade para agradecer a Sheila,
Reginaldo, Joana, Everton, Clarice e todos que por aqui passaram com suas aulas
importantes.
Ao senhor José Maria Godoi pela
oportunidade dada a nós, jovens. Enm,
o meu muito obrigado a todos.
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Davi Kunde Lemke
Nascimento: 13/09/1999
Filiação: Daniel Francisco Lemke e Celida Kunde Lemke
Santa Isabel – São Lourenço do Sul
O curso é muito importante, pois estamos vendo em sala de aula e
também na prática muitas atividades que podem ser uma futura fonte de renda
como, por exemplo, as culturas do morango, olericultura em ambiente
protegido e bastante sobre alimentação e tudo sobre o gado leiteiro,
agroindústria e muitos outros.
O curso também está sendo importante, pois nos dá também uma visão
de futuro sobre o que nós queremos seguir e mostra também um pouco da
realidade e das diculdades de cada opção.
Já estando quase no nal do curso, nota-se que foi de grande
importância e algumas práticas se conseguem aplicar em casa. Acredito que se
eu continuar em alguma dessas atividades, tenho a certeza de estar muito
melhor preparado.
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Diego Bosel Timm
Nascimento: 24/07/2000
Filiação: Ildo Timm e Arlinda M. Bosel Timm
Colônia Osório – Pelotas
Fazendo esse curso, tive mais vontade ainda de trabalhar naquilo que já
tinha uma paixão, me ensinaram coisas que não sabia, e também as que já tinha
uma noção, só que de um jeito mais fácil e organizado, mas indo à causa
principal.
O curso é ótimo porque nos ensinaram muitas coisas ótimas, claro que
as aulas não eram somente sobre um assunto, o que se tornou ainda mais legal.
Agradeço a todos aqueles que nos repassaram seus conhecimentos e
interagiram conosco durante suas palestras e gincanas que nos proporcionaram,
o meu muito obrigado por esse maravilhoso curso.
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Diunes da Silva Cardozo
Nascimento: 23/02/1999
Filiação: Nilzo Delair Teixeira Cardozo e Cléia Lizate da Silva Cardozo
Trapeira – 4º Distrito – Canguçu
Mudei minha visão da propriedade. Hoje consigo ver inúmeras
atividades que posso realizar, uma delas é uma criação de abelhas e um projeto
para uma horta para produção e comercialização. Ensinaram coisas novas para
nós e a todos os outros que estiveram juntos conosco, passando seus
conhecimentos.
O meu muito obrigado a todos.
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Eliane Wacholz Lubke
Nascimento: 01/10/1998
Filiação: Valdir Lubke e Evaldina Wacholz Lubke
Alto Alegre – 1º Distrito - Canguçu
O curso foi muito bom para conhecer pessoas diferentes, fazer novos
amigos, aprender coisas novas e ver outras propriedades.
Quero agradecer a todos os técnicos da Emater, por conceder o curso
para os jovens, e sem dúvida este é o melhor curso para um jovem rural, pela
diversicação de assuntos de excelente qualidade e excelentes prossionais.
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Felipe Jeske Bubolz
Nascimento: 12/12/1994
Filiação: Hilmar Bubolz e Mirian Jeske Bubolz
Estrada Divisa – 1º Distrito – São Lourenço do Sul
O curso é a oportunidade para ver que, de fato, existem muitas
possibilidades para quem deseja permanecer no meio rural.
E sempre dialogando com os familiares para reetir sobre qual ou quais
destas possibilidades melhor se encaixam no que queremos para as nossas vidas
e trabalho na propriedade ou futuras propriedades.
O curso em si já é uma experiência muito positiva na vida de cada jovem,
pois mostra que, seja qual for a atividade que desejaremos seguir, a Emater pode
nos ajudar a alcançar nossos objetivos.
Espero que no futuro, estejamos todos atuando naquilo que desejamos,
pondo em prática o que aprendemos no curso e que nunca falte o
acompanhamento valioso dos nossos extensionistas.

16

Francieli Ney Ney
Nascimento: 29/12/1993
Filiação: José Carlos da Rosa Borba e Isabel da Rosa Moraes
Passo dos Oliveira – Estrada do Ibra – Canguçu
O curso é melhor do que eu esperava.
Antes eu tinha um olhar para a minha propriedade, hoje eu olho com
outros olhos, vejo um futuro melhor para mim e para meu marido.
Aprendi muito principalmente que o agricultor precisa sim estudar, se
prossionalizar, para competir no mercado.
Estou gostando do acompanhamento técnico e espero que continuem
as visitas técnicas. Espero também que nossos colegas não se afastem e que
continuemos a nos encontrar e trocar experiências.
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Gabriel Neufeldt Reichow
Nascimento: 15/04/1998
Filiação: Claudino Renato Reichow e Nara Beatriz Neuenfeld Reichow
Favila - 1º Distrito – Canguçu
O curso nos abriu portas na propriedade, de como ganhar mais em
pequenas áreas, diversicando culturas, aprimorando a produção que já existia
na propriedade. Nos deu chance de conhecer lugares e nos mostrando que é
possível realizar nossos sonhos desde que se tenha vontade e
comprometimento com o que queremos.
Só tenho a agradecer pelo convite de participar do curso.
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Iasmin Roloﬀ Rutz
Nascimento: 05/09/1997
Filiação: Paulo Renato Rutz
Eliane Roloff
Coxilha dos Cunha – 1º Distrito – Canguçu
Meu sonho de infância sempre foi diferente dos sonhos de outras
crianças. Meu sonho quando criança era ser uma mulher independente.
Desde cedo trabalhei junto com meus pais e com eles aprendi muito.
Aprendi como tratar as pessoas e também a terra. Aprendi a amar a tudo e a
todos que estão ao meu redor. E também aprendi a valorizar o local onde vivo.
Ao longo da minha vida, estudei, trabalhei, passei e entrei na faculdade,
tranquei, estou cursando um curso técnico. Mas nada me satisfazia.
Em 2017, passei a me interessar pelo cultivo e produção de morangos.
Estudei sobre a planta, manejo, produção e comércio. Decidi então investir
numa estufa de morangos em sistema semi-hidropônico.
Neste meio tempo, recebi o convite para fazer o curso
“Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural” da Emater.
Aceitei o convite.
Continuei trabalhando com
minha família e fazendo o curso. Vale
lembrar que ainda eu não havia
alcançado o meu objetivo, ainda
dependia nanceiramente dos meus pais.
Trabalhamos muito para organizar a
estufa de morangos, mas conseguimos
nalizá-la.
O curso da Emater foi de grande
importância para mim. Deu-me todo
embasamento necessário para eu
começar a realizar o meu sonho.
19

Aprendi noções de administração, alternativas de renda no meio rural.
Aprendemos de tudo um pouco de várias culturas.
Eu, juntamente com meu companheiro de vida, Igor Heleno, decidimos
investir na cultura de morango e na apicultura. A partir dos conhecimentos
adquiridos nas aulas, passamos a buscar mais conhecimentos nestas duas áreas.
Hoje, posso dizer que tenho meu sonho realizado. Aos 21 anos, tenho
o meu trabalho, estou construindo minha casa (na zona rural), continuo
estudando e nalmente sou independente.
Com certeza, o curso foi superimportante na minha caminhada em
busca da realização do meu sonho de infância. Sou grata à Emater pela
oportunidade e também aos técnicos que me acompanham e me dão toda
assistência necessária.
Espero que mais jovens rurais possam ter a oportunidade de fazer este
curso. O curso nos empodera a ser quem a gente realmente é, e também a
investir e fazer aquilo que se gosta, visando assim mais qualidade de vida no meio
rural.
Sou jovem, mulher e agricultora. Moro na Coxilha dos Cunha, primeiro
distrito, na zona rural de Canguçu/RS.
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Jaíne Fabiula Lubke Bonow
Nascimento: 13/12/1997
Filiação: Jair Fernando Bonow e Dulcineia L. Bonow
Colônia Py Crespo – 3º Distrito – Pelotas
Quero agradecer por terem me escolhido para participar deste curso,
por terem pensado em mim, porque desde que me conheço por gente, a
Emater faz parte da nossa família.
O curso está sendo muito importante para mim, para minha vida.
Fiz vários amigos, companheiros e amores que vou levar para toda a
minha vida.
Não tenho palavras para descrever o que este curso é.
A alegria e companheirismo que temos é muito bom.
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Jennifer Lima da Silva
Nascimento: 11/12/2000
Filiação: João Oliveira da Silva e Fernanda G. Lima da Silva
Colônia São Manoel – Rincão da Cruz – Pelotas
O curso é para mim uma abertura de novos horizontes, pois aprendi
tanta coisa nova e as que eu já sabia aprimorei.
Para a minha família também é muito bom, pois tudo que aprendo no
curso passo para eles.
As experiências foram eu ter tirado leite da vaca sem nunca ter lidado
com essa atividade, foi ter aprendido a fazer enxerto de tomate, ter aprendido a
inseminar bovinos e a me alimentar melhor.
Outra experiência não tão menos importante que as anteriores, foi ter
conhecido e convivido com pessoas de diferentes cidades e quero levar essas
pessoas especiais para mim, para o resto da minha vida.
Minhas expectativas futuras são eu conseguir diversicar a produção da
minha propriedade com o que eu aprendi durante o curso e ter sucesso com o
que vou produzir.
E não poderia esquecer de agradecer as pessoas que fazem desses três
dias a cada mês, os mais produtivos possíveis: Joana, Sheila, Everton e Reginaldo,
que sempre estão preocupados com o nosso bem-estar
e com os conteúdos apresentados em aula.
Meu muito obrigado a todos
que nos deram aula.
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Jordana Wacholz Krolow
Nascimento: 22/08/2001
Filiação: Willi Krolow Filho e Elena Wacholz Krolow
Alto Alegre – 1º Distrito - Canguçu
O curso é uma coisa ótima. Aprendi várias coisas, como assuntos que
me ajudaram a melhorar o que eu tenho na minha propriedade e teve assuntos
que me despertaram interesse em começar a desenvolver.
O bom do curso é que nos mostra a realidade, as diculdades, as
vantagens.
Tenho várias expectativas, porque quero aplicar muitas coisas na minha
propriedade, quero tentar diversicar minha propriedade.
Quero agradecer por todas as pessoas que eu conheci nesse curso
maravilhoso, cada aula é uma curiosidade a mais na nossa vida e a cada
curiosidade, é uma vontade a fazer, desenvolver, aplicar na propriedade para ver
como realmente é.
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Júlia Alana Geri Ritter
Nascimento: 09/07/1998
Filiação: Paulo Rogério Ritter e Iolanda Geri Ritter
Santa Isabel – São Lourenço do Sul
Devo começar dizendo que esse curso ultrapassou todas as minhas
expectativas.
Antes de aceitar pensei: “que bobagem, vai ser só perda de tempo”.
Mas bastou chegar aqui para ver nos olhos dos organizadores o
entusiasmo, a vontade de querer ensinar, a empolgação que estavam e também
queriam passar para nós, alunos.
Foi um curso completo com os mais variados assuntos, práticas e
atividades, nenhuma menos importante que a outra, pois a que eu não tinha
muito interesse, ao meu colega era sua fonte de renda ou plano futuro e no
desenrolar da conversa, também acabava me interessando.
Quero agradecer muito por terem me escolhido para fazer parte deste
grupo tão importante e especial.
Meu muito obrigado a todos os envolvidos.
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Karine Andriele Thurow
Nascimento: 20/07/1999
Filiação: Claudio Wolmer Thurow
e Marilea Blank Thurow
Campos Quevedos – São Lourenço do Sul
Esse curso é muito bom para conhecer pessoas diferentes e foi de
grande importância para mim. Deu-me todo embasamento necessário para eu
começar a realizar o meu sonho, com muita explicação, dedicação, paciência e
um carinho especial dos professores e palestrantes.
Aprendemos alternativas de renda no meio rural. Aprendemos de tudo
um pouco de várias culturas. Aprendi noções de administração.
Agradeço a paciência e o carinho que sempre tiveram com a gente.
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Karolain Klug Schiller
Nascimento: 05/03/2001
Filiação: Marcos Antonio S. Schiller e Loiva Klug Schiller
Colônia São Manoel – Rincão da Cruz – Pelotas
O curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude
Rural está sendo uma experiência incrível.
Com o curso obtive novos aprendizados, como por exemplo, a
quantidade de energia e proteína que uma vaca leiteira gasta por dia, que em
março se faz a troca da abelha rainha, manejo e higienização de alimentos,
correção de solos compactados, entre outros.
Também z novas amizades, com pessoas de diferentes lugares e
realidades.
Posso dizer que com o curso eu aprendi a olhar a minha propriedade de
uma maneira diferente e vi que com o manejo certo se pode aumentar a
produtividade e com isso tudo ter um lucro maior.
Como dizem os extensionistas e professores, “aprendizado nunca é
demais”, e com certeza irei levá-los para o resto da vida.
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Lavínia Timm Schneider
Nascimento: 22/06/2001
Filiação: Claudiomiro Schneider e Luciana Timm Schneider
Campos Quevedos – São Lourenço do Sul
O curso está sendo de grande importância, pois estou aprendendo
técnicas novas sobre o manejo do gado leiteiro, que é o que mais me interessa,
mas também estou gostando de conhecer os outros ramos da agricultura.
Minha família acha este curso muito bom, pois quanto mais a gente
aprender sobre a diversidade da agricultura, mais chance pode ter em
conquistar um futuro mais promissor, pois tudo que se aprende mais cedo ou
mais tarde pode ser útil.
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Leander Kruger
Nascimento: 31/08/1993
Filiação: Leoberto Schulz Kruger e Gisela Schulz Kruger
Santa Isabel – São Lourenço do Sul
Primeiramente quero agradecer a equipe da Emater pelo convite e por
acreditarem no meu potencial. Foi uma honra para eu participar deste curso
pioneiro no estado do Rio Grande do Sul, totalmente voltado para a capacitação
de jovens e o incentivo à sucessão familiar, mostrando que é possível escrever
uma história de sucesso no meio rural.
O curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude
rural, além de abordar assuntos construtivos, agregar conhecimento, me fez
enxergar minha propriedade de forma mais ampla.
É muito importante, para o agricultor atual, adquirir cada vez mais
conhecimentos, para que possa gerenciar a propriedade da melhor maneira
possível, aproveitando melhor os recursos disponíveis, gerando assim mais
renda para a família a partir de uma propriedade diversicada, sem descuidar da
preservação dos recursos naturais.
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Mara Hellwig Thurow
Nascimento: 24/11/1998
Filiação: Helio Thurow e Elaine Thurow
Alto da Cruz – 5º Distrito – Canguçu
O curso é uma grande oportunidade de adquirir conhecimento, fazer
amizades e ter a certeza de que eu tomei a decisão certa de car no meio rural e
ter qualidade de vida, além de ter me aproximado mais da minha família, que
após cada módulo, escutam com atenção os conhecimentos que eu tento
repassar e eu abri os olhos para novos horizontes.
O curso de qualidade do leite melhorou sem conta na economia que
estamos tendo e fazendo a silagem de colostro, e pretendemos fazer
futuramente pastagens perenes para aumentar a produção e diminuir a mão de
obra.
Estou muito feliz ao fazer curso, pois agora vou conseguir realizar um
dos meus sonhos: fazer um galinheiro cercado para nossas galinhas, que já
começamos aos poucos a pôr em prática.
Eu e minha família agradecemos muito a oportunidade, pois não é
sempre que incentivam jovens a permanecerem no campo e com tanto
conhecimento.
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Milene Kern Thurow
Nascimento: 05/09/1997
Filiação: Milton Neitzke Kern e Marilena Thurow Kern
Alto da Cruz – 5º Distrito – Canguçu
O curso é de grande importância, pois aprendemos sobre diversas
culturas e experiências, tanto alimentícias, mecanizadas, culturais, turísticas,
agrícolas, animal e natural nas pequenas propriedades, desse modo ampliando
as culturas, reaproveitando melhor a propriedade, agregando mais e melhor
valor, permanecendo assim os jovens na zona rural.
A expectativa é continuar aprendendo e recebendo visitas técnicas da
Emater, tirando nossas dúvidas.
E no futuro, implantar pastagem perene para os cabritos e construir uma
instalação para dar uma melhor qualidade de parição e bem-estar animal. Esse é
o meu projeto produtivo.
E parabenizar e agradecer a todos os técnicos da Emater, por conceder
o curso para os jovens, e sem dúvida este é o melhor curso para um jovem rural,
pela diversicação de assuntos de excelente qualidade e excelentes
prossionais.
Palavras são poucas para explicar o quanto é importante e ótimo esse
curso.
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Murilo Schwanke Neitzke
Nascimento: 27/07/2000
Filiação: Lindolfo Neitzke e Rita Emília Betemps Schwanke
Colônia Osório – 3º Distrito – Pelotas
O curso é uma grande fonte de aprendizado e de ideias novas, relatando
assuntos variados da agricultura e assim abrindo nossas ideias para o futuro.
Há muita dedicação, explicação, paciência e um carinho especial dos
professores e palestrantes.
O curso também nos faz ver como nossa propriedade tem valor e que
nela podemos construir um futuro digno com uma boa renda e qualidade de
vida.
Acordar nos raios de sol, cevar aquele belo chimarrão e partir para mais
um dia de trabalho, fazendo o que a gente gosta do lado de quem a gente ama.
O curso também nos transformou em pessoas mais dignas, pois muda
nossos pensamentos, abre nossos olhos para o futuro e nos dá uma certeza, que
sim, o nosso futuro na propriedade vale a pena.
E o mais importante que o curso nos proporciona além do aprendizado,
é a amizade que foi feita com cada colega, criando um grupo fantástico e também
com os professores, palestrantes e cada um que passou um pouco de
aprendizado com o maior carinho e atenção.
Muito obrigado por tudo!!!
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Otávio Scheer Kickofel
Nascimento: 04/03/1998
Filiação: Paulo Renato Kickofel e Marlete Renato Kickofel
Sanga Funda – 1º Distrito – Canguçu
O curso “Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude
Rural” foi muito importante para aprender coisas novas e escutar coisas que eu já
sabia e poder ver a propriedade de outra forma, podendo aproveitar mais coisas
que ela nos oferece.
Para mim esse curso foi muito bom, por conhecer pessoas diferentes,
fazer novos amigos, aprender coisas novas e ver outras propriedades.
Agradecer a Emater por ter dado essa oportunidade de participar de um
curso tão bom.
Agradecer primeiramente ao James que me convidou para participar, a
Sheila, Joana, Everton e o Reginaldo, essas pessoas boas que estiveram junto
conosco no decorrer do curso, ensinando coisas novas para nós, e a todos os
outros que estiveram juntos conosco, passando seus conhecimentos.
O meu muito obrigado a todos.
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Renan Behling
Nascimento: 18/03/2002
Filiação: Claudemiro Behling e Leonise M. L. Behling
Colônia Osório – 3º Distrito – Pelotas
Está sendo muito bom para a vida. Aprendi várias coisas boas e z muitas
novas amizades com os organizadores do curso, palestrantes e alunos.
Quero agradecer a todos os organizadores pela dedicação em ensinar e
passar todos os seus conhecimentos para mim e todos do grupo.
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Rosenir Machado Ney
Nascimento: 08/09/1992
Filiação: Braz Ney e Ozelia Machado Ney
Passo dos Oliveira – Estrada do Ibra – Canguçu
O curso é muito bom, estou aproveitando ao máximo.
Mudei minha visão da propriedade. Hoje consigo ver inúmeras
atividades que posso realizar, uma delas é uma criação de abelhas e um projeto
para uma horta para produção e comercialização.
Muito bom também o curso de inseminação articial que participamos.
Espero que todos tenham um bom aproveitamento, pois este curso está
sendo muito bom para nosso futuro.
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Sandrine Kruger
Nascimento: 16/12/1996
Filiação: Leoberto Schulz Kruger e Gisela Schulz Kruger
Santa Isabel – São Lourenço do Sul
O curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude
Rural na minha vida está abrindo novas possibilidades, transmitindo ideias
inovadoras e prósperas, trazendo também uma melhor gestão e planejamento
para minha propriedade.
Sou muito grata à Emater por poder fazer parte desta primeira turma do
curso no Estado.
Acredito que todo aprendizado e conteúdo visto irão trazer uma
melhora signicativa na qualidade de vida e também uma estabilidade nanceira.
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Thainã Zitzke Muller
Nascimento: 07/11/2001
Evaldo Lindmann Muller e Tânia Maria Zitzke Muller
Colônia Ramos - Pelotas
No decorrer do curso notou-se que foi de grande importância; algumas
práticas se conseguem aplicar em casa. Acredito que se eu continuar em alguma
dessas atividades, tenho a certeza de estar muito melhor preparado. Acredito
que todo aprendizado e o conteúdo visto vão trazer uma melhora signicativa na
qualidade de vida e também uma estabilidade nanceira da minha família onde
vou poder começar a planejar e trabalhar junto na propriedade.
Agradeço a todos os envolvidos pelo trabalho.
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William Wolter Lemke
Nascimento: 08/05/2000
Filiação: Gilmar Kruger Lemke e Deise Wolter Lemke
Nova Gonçalves – Canguçu
Gostaria de agradecer por todas as pessoas que eu conheci nesse curso
maravilhoso, onde aprendi outras áreas de atuação que não conhecia, cada aula
é uma curiosidade.
Amizades caram pra sempre e a partir de agora é desenvolver o que
aprendi na área de atuação que trabalhamos, aplicar na propriedade para ver
como realmente vai ser.
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4 DEPOIMENTOS DE GESTORES DAS UNIDADES
OPERATIVAS DA EMATER/RS-ASCAR
E DE COORDENADORES DO CURSO
COORDENADORES
Joana Caetano de Souza – Magistério e Extensionista Rural Escritório Municipal de Pelotas
Everton Schuch Vargas – Engenheiro Agrônomo e Extensionista - Escritório
Municipal de São Lourenço do Sul
Sheila Lopes dos Santos – Magistério – Extensionista Rural Escritório Municipal
de Canguçu
Reginaldo Clasen Maciel – Técnico Agrícola e Extensionista Rural Coordenador do CETAC - Canguçu
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Luiz Maria Miranda Godoi
Gerente Regional Pelotas
O curso oportunizou para a extensão o
retorno ao trabalho com o jovem e sua família com
foco na renda através de projetos produtivos
tradicionais ou em outras alternativas agrícolas ou
não, viáveis para renda e cidadania dos jovens.
A implantação de um projeto produtivo
escolhido por cada jovem com consentimento da
família e acompanhamento técnico permanente no pós-curso trouxe conança,
fé e a volta de mais esperança no meio rural, face o envolvimento e
comprometimento de todos em algo mais concreto, com responsabilidades
mútuas.
O sucesso deste acompanhamento passa pela coordenação de colegas
dos municipais com intensa participação dos instrutores, ATRs, ATEs nas suas
respectivas áreas e parceiros.
Acredito que este curso e seus devidos aperfeiçoamentos no seu tempo
poderão ser uma metodologia importante e das ecazes no processo de
sucessão familiar com renda e cidadania.

Ronaldo Clasen Maciel
Gerente Adjunto Regional Pelotas
O curso é uma importante ferramenta para
a sucessão familiar rural. O modelo adotado na
região de Pelotas trata o pós-curso como uma etapa
primordial para o sucesso das atividades abordadas
no curso. O contato mensal com as famílias dos
jovens permite a implantação dos projetos
produtivos, denidos pelos jovens, com o apoio
técnico necessário. Esse contato também permite a adoção de ferramentas do
Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar onde o jovem participa das
decisões na propriedade, denindo investimentos a partir do conhecimento da
rentabilidade das atividades desenvolvidas.
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José Enoir de Stefani Daniel
Escritório Central Porto Alegre
A sucessão familiar no meio rural vem sendo
tema de estudo e discussão há muito tempo. A
questão em debate é porque o jovem não quer car
no meio rural?
Em 2018 a Emater/RS-Ascar iniciou na
região de Pelotas o curso voltado para esse público,
onde a temática seria trabalhar com o jovem rural e
sua família.
A realização do curso em oito módulos oportunizou ao/à jovem a
possibilidade de frequentar o mesmo sem prejudicar seus estudos e atividades
da propriedade. Os módulos foram em períodos de três dias. O local da
realização foi o Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar de Canguçu.
O conteúdo do curso buscou levar temas que pudessem levar
conhecimentos na área de desenvolvimento humano, social, ambiental e
econômico. Os temas econômicos mais especícos foram denidos pelos
próprios jovens e pelos colegas extensionistas dos municípios de origem dos
jovens. Após cada módulo, foram realizadas visitas às propriedades pelos
extensionistas do município com o objetivo de acompanhar o jovem junto a sua
família, na execução de atividades demandadas pelo curso.
Ao término do curso, cada jovem, juntamente com sua família, assumiu
o compromisso de executar um projeto produtivo que agregasse renda para si e
sua família.
O que se observou foi o desenvolvimento desses jovens enquanto
cidadãos. Muitos tinham medo e vergonha de se apresentar e falar na frente dos
outros. No nal já tinham desenvoltura de se expressar perante os outros.
Outra observação foi aceitação por parte dos pais de que os lhos
participassem no planejamento da propriedade, na remuneração de seus
trabalhos, nas tomadas de decisão e maior diálogo.
Em 2019 iniciaram mais três cursos voltados a essa temática.
A Emater/RS-Ascar/RS está propondo a realização desse curso em todas
as 12 regiões administrativas. A previsão é capacitar 300 jovens por ano.
Assim a extensão rural poderá contribuir mais especicamente e com
efetividade na sucessão rural.
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Clarice Vaz Emmel Bock Escritório Central Porto Alegre
O curso para juventude rural que teve sua
primeira edição no Cetac foi um marco para a
extensão rural social no Rio Grande do Sul, pois a
Emater/RS-Ascar, através de seus extensionistas
levou a estes(as) jovens um novo olhar sobre o rural,
que deixará um legado em suas vidas.
Todos estão de parabéns, pois é uma caminhada que iniciou com o
curso, mas que trará grandes mudanças. Sinto-me privilegiada e feliz por ter
participado desse grande momento!

Sheila Lopes dos SantosEscritório Municipal Canguçu
Esse curso foi uma marca importantíssima
na minha carreira como extensionista social da
Emater/RS-Ascar e como pessoa também, pois
proporcionou o conhecimento de diferentes
realidades das famílias e a participação assídua no
acompanhamento nas propriedades e do projeto
desenvolvido com muita dedicação e carinho por
todos os envolvidos no processo de construção de cada parte do curso.
Poder ver o crescimento e o desenvolvimento de cada jovem, de cada
família envolvida é graticante e saber que de várias formas pude fazer parte
dessa história, formando para a sociedade jovens preparados para o mundo
com visão no econômico, social, ambiental e principalmente de
desenvolvimento pessoal.
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Joana Souza Caetano da Silva Escritório Municipal Pelotas
Foi uma experiência incrível participar desse
projeto, um grande desao prossional e pessoal.
Nesse projeto além da parte produtiva, trabalhamos
o viés social, a autonomia, a comunicação e a
integração interpessoal com vistas a auxiliar no
processo de sucessão rural.
Hoje vejo a turma de jovens que participou
desse primeiro curso mais conante, seguros e mais integrados às atividades que
a família desenvolve na propriedade.
Gostaria de destacar que o diálogo entre jovens e família foi um ponto chave do
processo e é através dele que as mudanças acontecem.
Os jovens são o nosso presente e neles está o futuro.

Everton Schug de Vargas Escritório Municipal São Lourenço do
Sul
A permanência dos jovens rurais em suas
propriedades ou no meio rural onde vivem tem
sido um desao constante, seja na ótica das famílias
envolvidas, seja no entendimento das instituições
ligadas de alguma forma a esse modo de vida.
Nesse sentido, no nal de 2017 a diretoria
d a E m a t e r / R S - A s c a r, e n t e n d e n d o a
responsabilidade que tem como instituição ocial de extensão rural do estado do
Rio Grande do Sul, lançou o desao de um trabalho piloto com juventude rural.
A gerência do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar de Pelotas assumiu o
desao acreditando na importância deste trabalho, tendo em vista o número
expressivo que a região ainda apresenta de jovens no meio rural, principalmente
os municípios de Canguçu, Pelotas e São Lourenço do Sul, onde a concentração
era maior.
Com o conhecimento desta realidade, foi criada a equipe de trabalho, da
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qual armo com muita convicção o prazer e a honra de eu ter feito parte. Este
sentimento se explica pela grande responsabilidade nossa de sermos
extensionistas, prossionais com profundo conhecimento do ambiente rural
onde trabalhamos, portanto competentes para auxiliar continuamente as
famílias, para terem melhor qualidade de vida. Nesse contexto, nossa equipe
formatou um curso, a partir de observações de experiências de trabalhos bemsucedidos, tanto de dentro como de fora da Instituição, tomando cuidados para
adequar à realidade e ao perl do jovem com seus anseios na atualidade,
procurando valorizar o ambiente familiar, desde a escolha e até inscrição dos
participantes.
Destaco aqui aspectos relevantes, que acredito terem sido fundamentais
para o sucesso do curso. A escolha de jovens em famílias atendidas pelo serviço
da Emater/RS-Ascar, assim como a apresentação do curso e a inscrição em
conjunto com a família, somando-se também a regra do nosso
acompanhamento tanto na viagem ao centro de treinamento, quanto na
permanência nos três dias de atividades de cada módulo mensal, até a volta para
casa, que selou responsabilidade, conança e credibilidade no trabalho. Da
mesma forma, a importância do tipo de inscrição realizada, onde coletamos
além de informações pessoais, também assuntos de interesse dos jovens,
provocando um estímulo maior à participação. Dessa forma conseguimos
formatar módulos atrativos a todos participantes, não esquecendo temas
básicos, como relações humanas, e técnicos, obrigatórios ao bom
desenvolvimento das atividades nas propriedades rurais.
É importante salientar a prioridade dada para atividades práticas,
dividindo o tempo com a teoria em sala de aula, estimulando os jovens à
participação ativa. Outro destaque foi a execução das tarefas de casa, solicitadas
aos jovens em cada módulo, estimulando a atividade em família, valorizando a
participação de todos, complementado pelo nosso acompanhamento a eles nas
propriedades.
O fechamento do curso foi um momento emocionante para todos. A
apresentação dos projetos produtivos, construídos pelos jovens juntamente
com suas famílias, demonstrou a todos coordenadores e gerência regional o
sucesso do nosso primeiro curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento
para a Juventude Rural, pois nesse momento sentimos que o trabalho promoveu
em todos os participantes a valorização, o espírito empreendedor, a criatividade
e a certeza que vale a pena investir na permanência com boa qualidade de vida
no meio rural.
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Finalizo enfatizando o comprometimento, a dedicação e competência
dos coordenadores envolvidos, com total apoio e envolvimento dos gerentes da
Emater/RS-Ascar Regional de Pelotas, fator preponderante para viabilizar o
curso.
Reginaldo Clasen Maciel Coordenador do Centro de Treinamento de
Canguçu - Cetac
Só resta agradecer a Emater/RS-Ascar e a
esses jovens pela oportunidade única de fazer parte
deste projeto pioneiro no Estado; tenho certeza que
não medimos esforços para contribuir com o
crescimento pessoal destas pessoas.
O fato é que também aprendemos muito
com eles e, com certeza, nos tornamos extensionistas melhores e, por
consequência, pessoas melhores.
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5 CURSO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO PARA
A JUVENTUDE RURAL
Dinâmica e conteúdo do curso
Os jovens rurais permaneceram hospedados nas dependências do
Centro de Treinamento de Canguçu, durante três dias mensais, de abril a
dezembro de 2018. Até o nal do último módulo e foram acompanhados pelos
técnicos da Emater/RS-Ascar, tanto nos módulos realizados no Centro de
Treinamento quanto nas atividades desenvolvidas nas propriedades familiares e
nos estabelecimentos parceiros.
O protagonismo dos jovens na denição das suas áreas de interesse foi
denidor para a organização dos conteúdos e da sequência dos mesmos nos oito
módulos do curso. O levantamento de interesse dos jovens foi realizado no
primeiro módulo, e os jovens indicaram estar interessados em várias áreas de
conhecimento: agroindústria, água, apicultura, artesanato, associativismo,
boas práticas agrícolas, bovinocultura de leite, cooperativismo, criação de
terneira, cultivo em substrato e protegido, educação nanceira, fruticultura,
gênero e geração, gestão da propriedade, informática (digital para o rural),
inseminação articial, irrigação, mecanização, olericultura, paisagismo e
limpeza de arredores, pastagens, plantas medicinais, políticas públicas para
juventude e família, programas de rádio e televisão, projetos produtivos, renda
familiar e do jovem, saneamento básico e ambiental, saúde e segurança do
trabalho, segurança e soberania alimentar, solos, sonhos dos pais e dos jovens,
sucessão rural, turismo rural.
No levantamento de temas que lhes eram importantes, os jovens
indicaram também o interesse em realizar visitas e excursões técnicas, além de
atividades culturais e de integração com os colegas – festa junina, jogos de
entretenimento, comemoração dos aniversários, desenvolvimento pessoal,
entre outras.
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5.1 PRIMEIRO MÓDULO
Realizado de 03 a 06 de abril de 2018
- Abertura ocial do evento com as famílias, jovens, convidados e
autoridades.
- Rotinas, horários e regras de convivência: todos os participantes
criaram juntos as regras, colaborando com sugestões.
- Dinâmicas com os pais e jovens: quais são os sonhos dos pais para seus
lhos e de seus lhos para eles próprios, com a extensionista Clarice Bock
(método de tarjetas).
- Palestra sobre a Sucessão na agricultura familiar, uma contribuição ao
debate, com Jorge Santana, sociólogo e pesquisador da Embrapa Bagé.

Apresentação da atividade “Sonhos”
Local: Cetac
Conhecendo os Sonhos - atividade realizada para integrar pais e lhos, convidando-os a
pensar sobre o que os pais desejam para seus lhos e lhas e sobre o que cada jovem do
grupo deseja para si.
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Atividade de Irrigação
Local: Cetac
Trabalho de campo sobre irrigação. Visita ao projeto de irrigação em pastagem.

Dinâmica da teia - remuneração e participação das atividades produtivas
Local: Cetac
Metodologia para conhecer as atividades produtivas das famílias e as formas de participação de
cada jovem nas mesmas.
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Calendários agrícolas
Local: Cetac
Uso de metodologias e ferramentas de diagnóstico – conhecendo e elaborando o calendário
agrícola.
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5.2 SEGUNDO MÓDULO
Realizado de 08 a 10 de maio de 2018
- Uso de multimídias da Emater/RS-Ascar: apresentação do site da
Emater/RS-Ascar, com todas as ferramentas disponíveis na mídia, com Marco
Medronha.
- Laboratório de rádio e TV: fazer na prática; grupo dividido em dois: um
dos grupos gravou programa de TV e o outro grupo gravou o programa de
rádio. O objetivo para este laboratório é melhorar a desenvoltura e a
comunicação dos jovens com as demais pessoas. Atividade desenvolvida com a
equipe de comunicação: Marco Medronha- Jornalista, José Carlos Martins
Cabral- NRT, Vitória Salomão- Jornalista, Rafael Dias- cinegrasta
- Digital para o Rural: uso de meios digitais como celular, computadores
e GPS. Uso na prática de medição da área do Cetac para exercício tanto com o
equipamento GPS, quanto com o programa instalado nos computadores, o
Google-pro, com o extensionista Volnei Bauer.
- Inclusão digital: noções básicas do uso de ferramentas como Microsoft
word, excel, uso de planilhas para ajudar na organização da propriedade,
planilhas de uso nanceiro e de controles para o dia-a-dia, com o extensionista
Volnei Bauer.
- Relato de experiência com o convidado da cidade de Boa Vista do
Buricá, Vanderlei Lermer, onde em seu relato ele transformou sou rotina da roça
em aplicativos e uso nas redes sociais para divulgação de seus produtos e para o
auxílio em sua propriedade.
- Dinâmica de integração onde cada jovem passa/fala palavras de
incentivo para o seu companheiro da direita, isso acontece para que o dia se
torne mais leve e descontraído, passando que cada pessoa tem seu lado bom e
precisa prevalecer para o bom andamento das atividades diárias, com a equipe
organizadora.
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- Introdução à atividade leiteira: apresentação sobre o que é a atividade
leiteira, suas demandas, necessidades e obrigações, com o coordenador do
Cetac Reginaldo Maciel.
- Necessidades nutritivas na atividade leiteira: nutrição do gado com as
formas de alimentação, apresentação da planilha que ajuda no controle da
alimentação e as diferentes necessidades nutritivas para cada fase da vida do
gado leiteiro, com o coordenador do Cetac Reginaldo Maciel.
- Planejamento de como pensar a propriedade.

Medição de escore corporal
Local: Cetac
Introdução à atividade leiteira. Avaliação do escore corporal.
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Mídias- gravação de TV
Local: Cetac
Uso de multimídias para uso pessoal e na propriedade. Aprendendo a fazer vídeos.

Atividade de campo, medição de pasto para a dieta
Local: Cetac
Atividade leiteira. Avaliação da pastagem
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Grupo reunido
Local: Cetac
Grupo de jovens e instrutores do curso – segundo módulo.
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5.3 TERCEIRO MÓDULO
Realizado de 26 a 28 de junho de 2018
- Mecanização: uso de uma aula teórica com o que é necessário para um
implemento agrícola, manutenção, cálculos sobre qual implemento usar
corretamente. Aula prática com um trator, onde os jovens puderam conhecer
cada parte do trator, desmontar para ver na prática as limpezas e a manutenção
preventiva. Aula ministrada por José Enoir Daniel.
- Apicultura: introdução à atividade, viabilidade econômica e produtiva,
manejo das colmeias, alimentação, oradas, como extrair o mel de maneira
correta, embalagens, comercialização e produtos extraídos além do mel; os
jovens ainda puderam ver como se detecta a infestação da varroa e o controle de
pragas e doenças. Demonstração em sala de aula sobre caixas de abelha,
materiais usados na atividade apícola como fumegador, macacão, luvas, etc. Aula
ministrada pelo Ronaldo Clasen Maciel.
- Cultivo em substrato: apresentação do material sobre cultivo em
substrato, com demonstração de preparo de substrato, slabs e demonstração
de plantação, planejamento de produção com o custo benefício, com diálogo e
troca de experiências com os jovens. Ministrado pelo Evair Elert e Rodrigo
Prestes.
- Fruticultura: foco no morango e pêssego, mas com trabalho em outras
frutas, comparação de viabilidade nanceira nas plantações de frutas com os
empregos no meio urbano.
Em encerramento da atividade, aconteceu uma excursão para a
propriedade do sr. João Carlos Bender no município de Pelotas, onde a família
trabalha com hortifrutigranjeiros, morango e pêssego. Os jovens puderam
escutar a família desde quando eles começaram na atividade, as diculdades e
desaos até conseguirem se estabilizar e manter a propriedade autossustentável
e com a sucessão dos lhos na propriedade, caminharam pela propriedade para
conhecer as atividades. Na mesma tarde os jovens também tiveram a
oportunidade de visitar uma pequena propriedade do sr. Eduardo Scheutow,
onde se produz morango em sistema semi-hidropônico em sistema fechado,
onde se reutiliza a água da irrigação. A atividade teve acompanhamento do Evair
Elert e Rodrigo Prestes (assistentes técnicos regionais)
- Políticas públicas para a juventude: apresentação das políticas públicas
para a juventude, divulgando os direitos e os gargalos de acesso às políticas
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especícas para a juventude, com exemplo da jovem Iasmin Roloff que teve
acesso, entre os poucos jovens do Estado inteiro. Levantamento das demais
políticas públicas que as famílias acessam como Pronaf custeio, investimento,
Feaper, etc. A atividade foi ministrada pela Clarice Bock.
- Criação da terneira e novilha: atividade em que se destaca a criação desde a
terneira para futuras vacas leiteiras, na escolha, escore corporal, alimentação
correta com dosagem adequada à fase de vida. Atividade prática de amochar,
cortar teto extra, colocação de soro, vacinas, manejo de sanidade animal.
Atividade ministrada por Mara Saafeld.

Mecanização
Local: Cetac
Mecanização agrícola. Manutenção básica do trator
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Apicultura
Local: Cetac
Atividade sobre apicultura - considerações e orientações sobre projeto apícola.

Visita à propriedade de Helena Maria Reinhardt Bender e João Carlos Bender
Excursão para conhecer as atividades de fruticultura, olericultura e cultivo em substrato
55

Cultivo de morango
Visita à propriedade da senhora Núbia Casari e senhor Eduardo Scheutow.
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5.4 QUARTO MÓDULO
Realizado de 17 a 19 de julho de 2018
- Cooperativismo e Associativismo: apresentação da Unidade de
Cooperativismo de Pelotas; o que é uma cooperativa e associação, diferença
entre elas, como cooperativa e associação funcionam, como participar;
assistências para as famílias; cooperativas da região, indicadores regionais sobre
as cooperativas e associações. Formas coletivas de organização (cooperativa,
associação, grupo informal).
- Agroindústria: introdução à agroindústria (tipos e legalização); boas
práticas de armazenamento de alimentos e produtos agrícolas.
- Secagem e armazenagem de grãos: importância de armazenar o grão
na propriedade para evitar predadores como os ratos e os gorgulhos; para fazer
esse investimento é preciso que se tenha uma planta adequada para cada
capacidade desejada e que se tenha um acompanhamento técnico.
- Visita ao restaurante da UFPEL, onde os jovens puderam conhecer
que os alimentos vêm da agricultura familiar através das cooperativas da região;
foi orientado sobre como são feitas as compras, as entregas e como é montado
o cardápio para ajustar às épocas dos produtos da agricultura; visita a todo o
departamento, desde onde entra o alimento, higienização, armazenamento,
cozinha, caldeiras e no nal desta visita os jovens e participantes tiveram a
oportunidade de almoçar no restaurante universitário.
- Visita à Cooperativa em Monte Bonito- Pelotas – COOPAMB; palestra
sobre os cooperados, as logísticas de entrega dos produtos, o armazenamento,
o processamento dos alimentos; caminhada em cada setor da cooperativa para
acompanhamento e visualização das etapas de produção.
- Visita à agroindústria Casa Amarela, da produtora Denise Iguansi, em
Cerrito Alegre - Pelotas, agroindústria de queijos e derivados de leite. Na visita
se dividiu o grupo em três para que zesse um roteiro onde pudessem visitar as
instalações de ordenha e campo onde os animais cam, visitar o silo secador de
grãos onde entrava milho para a criação, milho este colhido pela família e por
último a visitação na agroindústria, onde puderam conhecer todas as etapas da
fabricação dos queijos e doces, como rapadura de leite, doce de leite com várias
especiarias. Com essa experiência os jovens conseguiram perceber que é
possível e viável a agroindustrialização dos produtos oriundos do meio rural,
fazendo assim que agregue valor aos alimentos.
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Visita ao restaurante universitário UFPEL - excursão para Pelotas
Visita ao restaurante universitário da UFPEL. Compras institucionais – PNAE.

Visita à COOPAMB - excursão para Pelotas
Cooperativa de agricultores que produz alimentos minimamente processados
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Visita à COOPAMB
Jovens e instrutores utilizam equipamentos de proteção individual, de acordo com as boas
práticas de fabricação, evitando a contaminação do local.

Visita à queijaria Casa Amarela, agroindústria da senhora Maria Denise Ignasi, que produz
derivados do leite - excursão para Pelotas
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5.5 QUINTO MÓDULO
Realizado de 21 a 23 de agosto de 2018
- Gênero e geração: assunto tratado para orientar os jovens sobre
conitos entre gerações para que possam trabalhar juntos em suas propriedades
e fazer assim que os “mais velhos” deem espaço aos jovens nas decisões da
família. Também se tratou da participação das mulheres junto ao ambiente
familiar, não como uma ajudante, mas como parte no núcleo familiar.
- Atividades a serem desenvolvidas pelos jovens: introdução ao projeto
produtivo a ser entregue no nal do curso, apresentação de exemplos de
projetos para implantação na sequência do curso. Esses projetos são
acompanhados pela Emater/RS-Ascar nas suas várias etapas.
- Olericultura: introdução à atividade olerícola; pragas e doenças,
tratamentos; custo e benefício, viabilidade nanceira, venda do produto; épocas
de plantio e colheita. Prática com enxertia de mudas de tomate, como exemplo,
onde cada um fez sua enxertia para praticar.
- Ambiente protegido: estufas em geral, demonstração de cada tipo de
estufa para cada produto; materiais que podem ser utilizados para a cobertura;
importância de trabalhar com a proteção do ambiente para a produção em
diferentes épocas e para proteção contra pragas e doenças; horários mais
adequados de tratamentos para o melhor resultado.
- Dietas de gado leiteiro: introdução à dieta para diminuir custos e
melhorar a produtividade do rebanho; trabalho com planilha para montar a
própria dieta para cada animal. Prática de ir no campo colher o pasto quanticar
o consumo do animal, fazendo um cálculo mais preciso para ajustar com a dieta.
- Boas práticas agrícolas e saúde do trabalhador: levantamento sobre as
práticas agrícolas de cada jovem; equipamento de proteção individual – EPI;
importância do uso dos demais equipamentos de segurança, como luvas e calças
para serradores, proteção auricular para uso em tratores, etc.
- Regulagem de implementos agrícolas: regulagem de pulverizadores,
medição de produtos, regulagem de bicos e implementos.
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Palestra sobre Geração e Gênero
Local: Cetac

Aula sobre olericultura
Local: Cetac
Aula teórico-prática sobre olericultura em ambiente protegido.
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Equipamento de proteção individual - aula teórico-prática sobre boas práticas agrícolas e saúde
do trabalhador.
Local: Cetac

Regulagem de pulverizador costal
Local: Cetac
Demonstração sobre tecnologia de aplicação de produtos agroquímicos e regulagem de
pulverizador costal.
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5.6 SEXTO MÓDULO
Realizado de 11 a 13 de setembro de 2018
- Segurança e soberania alimentar, alimentação saudável; palestra sobre a
alimentação saudável para a manutenção da saúde da família; para que serve cada
alimento no nosso organismo, cores dos alimentos, utilização de alimentos
coloridos. Demonstração da roda dos alimentos, para que servem e a
importância de cada uma das porções.
- Produção de alimentos para autoconsumo: dinâmica grupal para saber
quais alimentos são comprados e quais são produzidos na propriedade das
famílias dos jovens. Nessa didática, cada grupo informa o que produz e o que
compra (grupos: café da manhã, almoço, café da tarde e janta).
- Aproveitamento integral dos alimentos: cada grupo que trabalhou
anteriormente tinha que montar um cardápio referente ao grupo de sua
refeição, sem o uso do celular, e aproveitando o máximo de alimentos
disponíveis na horta do Centro de Treinamento. Cada grupo montou seu
cardápio com os ingredientes, modo e tempo de preparo. Os pratos foram
degustados, com muito sucesso.
- Turismo rural: visita à propriedade do Sr. Nardello, de Morro Redondo,
onde há um empreendimento turístico. Na recepção ao grupo, foi contada a
história da família, desde o início, as diculdades e os investimentos na
propriedade até que ela pudesse ser aberta ao público externo para visitação.
Nos foi oferecida uma degustação dos produtos da propriedade.
Após a volta a sala de aula, a turismóloga Fernanda Costa da Silva fez a
explanação do que viram na visita e contando a história do turismo e trazendo o
tema proposto “O que minha Propriedade tem de melhor”; assim cada jovem
contou sobre sua propriedade e o que mais gostava nela. Também contamos
com a presença de duas convidadas de Porto Alegre que trabalharam plantas
alimentícias não convencionais – Pancs; zemos canapés, pães. As convidadas
contaram como é o trabalho delas com o turismo e a harmonia com a natureza.
- Higiene na ordenha: qualidade do leite e sanidade animal; ordenha
como parte essencial da produção para acompanhamento de todas as etapas de
uma ordenha nos padrões corretos de higiene; testes de mamite, caneca de
fundo preto, pré-dipping, pós-dipping, limpeza dos tetos, higienização da
ordenhadeira e resfriador.
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- Plantas medicinais: uso das plantas medicinais na sanidade animal;
prática no pós-dipping e pomada milagrosa cicatrizante; o uso correto das plantas
e a economia que se faz quando usamos produtos que temos em casa.

Trabalho em grupo sobre produção para autoconsumo.
Local: Cetac
Segurança e soberania alimentar. Produção para o autoconsumo, analisando o consumo nas
famílias.

Master chef Juventude- aproveitamento de alimentos
Local: Cetac
Prática de aproveitamento integral dos alimentos. Refeição elaborada pelos jovens.
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Visita à Vinícola Nardello- empreendimento de turismo rural em Morro Redondo.

Plantas medicinais- pomadas
Local: cozinha didática do CETAC
Elaboração de produtos para uso em animais com plantas medicinais
65

5.7 SÉTIMO MÓDULO
Realizado de 16 a 18 de outubro de 2018
- Saneamento básico e ambiental: contextualização, importância para a saúde
humana e animal e a proteção da fauna e ora. Tratamento de esgotos e águas
servidas de forma adequada para evitar problemas de saúde.
- Reservação de água: visita à cisterna de cimento onde foi orientado o cuidado
com o uso e a limpeza do reservatório; importância de reservação de água nos
períodos de estiagem.
- Proteção de nascentes e fontes: caminhada para conhecer as fontes de água do
Cetac: tratamento, proteção e limpeza das mesmas.
- Compostagem e vermicompostagem: conhecer o minhocário e a
compostagem - para que servem e como utilizar de forma adequada.
- Solos: contextualização, tipos de solos da região, conservação e manejo de
solo, adubação verde, plantio direto.
- Análise de solos: pratica de campo como colher o solo adequadamente para
uma análise precisa. Fazer a interpretação de uma análise de solo para que os
jovens tenho uma ideia de como é feita a interpretação da análise.
- Conservação de solos: como o solo é na prática- caminhada no Cetac.
- Educação nanceira: convidadas representando o Sicredi zeram um trabalho
de educação nanceira, com dicas de como organizar as nanças, os
investimentos, anotações de tudo que se gasta e que se adquire para ver se as
atividades não estão no vermelho (prejuízo); distribuição de cadernetas para
anotações de gastos para controle.
- Pastagens perenes e práticas de mudas: a importância e economia em
implantar as pastagens perenes nas propriedades, manejo destas pastagens e
prática de multiplicação de mudas; cada jovem levou mudas para fazer
multiplicação em suas propriedades.
- Paisagismo, organização e limpeza de arredores e embelezamento da
propriedade: história do paisagismo desde a época dos escravos; a inuência dos
indígenas e quilombolas nas ornamentações. Prática de embelezamento no
Cetac para servir de exemplo para as propriedades, plantação de uma árvore na
Cetac para car marcada a primeira turma do curso.
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Trilha para conhecer a fonte de água protegida
Local: Cetac
Tarde de Campo sobre Saneamento básico e ambiental - Proteção de nascentes

Reservação de água com o uso de cisterna.
Local: Cetac
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Coleta de solo para análise
Local: Cetac
Conservação e manejo do solo. Prática de coleta de amostra de solo para análise.

Educação ambiental, habitação e paisagismo, organização de arredores e embelezamento da
propriedade.
Plantação de uma árvore na Cetac para marcar a primeira turma do curso.
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5.8 OITAVO MÓDULO
Realizado de 27 a 29 de novembro de 2018
- Avicultura colonial: introdução à atividade de avicultura colonial; como
produzir renda para a família.
- Criação de pequenos animais (ovinos, caprinos): apresentação sobre
ovinos e caprinos, cuidados com cada raça, manutenção do rebanho, viabilidade
nanceira da atividade, aproveitamento de todas as partes do animal.
- Projetos produtivos: apresentação do projeto produtivo de cada jovem
participante, para implementação na propriedade; projeto elaborado com itens
tradicionais: justicativas, objetivos, método, recursos necessários, cronograma
de atividades.
- Campanha “Minha Propriedade, meu Paraiso”: apresentação das fotos
dos jovens do antes e depois das propriedades com o ajardinamento, paisagismo
e limpeza de arredores.
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5.9 CURSO ESPECIAL
Curso de inseminação articial
O fato de a maioria os jovens serem produtores de leite trouxe a
necessidade de contemplar no curso uma abordagem especíca sobre
inseminação articial. Assim, cada jovem participante habilitou-se como
inseminador articial, mais uma oportunidade de inserção no mercado de
trabalho no meio rural, sem a necessidade de abandonar as atividades
costumeiras da propriedade familiar.
O curso aconteceu em duas edições, de forma a contemplar os jovens
de Canguçu, na primeira turma (em 20/06 e 24/08/2018) e os de Pelotas e São
Lourenço do Sul, na segunda turma (em 10/09 e 15/10/2018).
As imagens abaixo são registros das atividades desenvolvidas no curso de
inseminação articial, sob a orientação técnica de Mara Helena Saalfeld. - ERNS
II – Agropecuário ATR, Marcelo Souza – ERNS I – Agropecuário, Reginaldo
Classen Maciel – ERNM II – Agropecuário, Alexandre Amaral – ERNM I –
Agropecuário. O curso aconteceu nas dependências do Centro de Treinamento
de Agricultores de Canguçu. O trabalho foi realizado em sala de aula com
modelos articiais e aparelho reprodutor obtido do frigoríco, na unidade de
bovinocultura, com aplicação prática em animais e aulas teóricas.
O curso de inseminação articial é um dos oferecidos nos Centros de
Treinamento da Emater/RS-Ascar de Canguçu e Montenegro. Os cursos são
oferecidos conforme descrito nos conteúdos programáticos (ver
http://www.emater.tche.br/site/area-tecnica/centros-de-formacao.php)
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6. PROJETOS PRODUTIVOS CRIADOS NO CURSO
Jovens participantes do curso elaboram projetos
produtivos
Os projetos produtivos elaborados pelos jovens foram apresentados
como uma das atividades do oitavo módulo, a título de encerramento, embora
tenham sido pensados em módulos anteriores do curso.
A elaboração de um projeto produtivo para implantação na propriedade
rural da família foi um dos itens dos quais cada jovem se ocupou durante o
percurso de formação.
Já no primeiro módulo do curso, cada participante foi convidado a
pensar em um projeto no qual seu protagonismo pudesse ser a característica
mais importante, acompanhada de geração de renda, qualicação da produção
e inserção pessoal nos processos de produção agropecuária na propriedade
familiar. Cada projeto produzido teve a implementação acordada com os pais de
cada jovem, de forma a exercer desde então o protagonismo e a inserção dos
lhas e lhas nas decisões de produção na atividade agrícola na propriedade
familiar.
A elaboração desse projeto reetiu não só um diversicado panorama
de interesses pessoais nos projetos produtivos escolhidos, mas reiterou
também a diversidade da assistência técnica e extensão rural e social executada
pela Emater/RS-Ascar: sistemas de produção animal, vegetal, geração de renda,
redução da penosidade do trabalho, acesso a linhas de crédito, transição entre
diferentes sistemas produtivos, saneamento na propriedade rural,
aproveitamento de resíduos orgânicos, tecnologias direcionadas aos sistemas de
produção animal e vegetal, cuidados com equipamentos de manejo agrícola,
sistemas de armazenagem da produção vegetal, correção de solos, entre outros
temas.
Na execução dos projetos pessoais, cada jovem tem o
acompanhamento dos extensionistas para suporte técnico e apoio pessoal à
execução do projeto, rearmando o comprometimento da Emater/RS-Ascar
com o protagonismo de cada jovem, condição indispensável para seu
autorreconhecimento na estrutura produtiva, para a geração de renda na
propriedade familiar com efetiva e reconhecida participação dos jovens e para a
perspectiva da sucessão rural.
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PROJETOS PRODUTIVOS
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7. ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
Solenidade de encerramento das atividades da primeira turma do
curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural
promovido pela Emater/RS-Ascar; Centro de Treinamento de Canguçu, em
06 de dezembro de 2018.
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8 REGISTROS DO ENCERRAMENTO DO CURSO

75

9 DEU NO JORNAL! SAIU NAS REDES!

www.jornalolourenciano.com.br/materias/item/6078-emater-curso-deempreendedorismo-e-desenvolvimento-para-a-juventude-rural

www.pelotas.com.br/noticia/curso-de-empreendedorismo-rural-forma-27jovens
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https://estado.rs.gov.br/curso-inedito-para-27-jovens-rurais-tem-formaturaem-cangucu
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https://cangucunoticias.com.br/emater-promove-curso-gratuito-de-empreendedorismo-rural/
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https://www.saolourencodosul.rs.gov.br/portal/noticias/0/3/2378/Prefeito-prestigiaformatura-de-jovens-rurais
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10 VISITAS DE ACOMPANHAMENTO
Extensionistas da Emater/RS-Ascar acompanham participantes do curso na
execução dos projetos produtivos.
A metodologia do curso contemplou uma das etapas mais importantes
para o desenvolvimento dos projetos produtivos denidos pelos jovens: o
acompanhamento técnico de extensionistas rurais às propriedades para orientar
e supervisionar as atividades de cada jovem na respectiva unidade produtiva
familiar.
As visitas têm seguimento de janeiro de 2019 em diante, sendo que as
extensionistas da Emater/RS-Ascar responsáveis pelo acompanhamento visitam
periodicamente cada um dos 27 jovens participantes do curso.
Nas fotos que seguem, temos o registro de uma dessas visitas do(a)
extensionista a jovens e sua família na propriedade rural.

Família da jovem
Ariane Wascow Gehrke
São Lourenço do Sul

Jovem Carine da Silva Cardozo
com sua mãe e irmão
Canguçu

Família do jovem
Davi Kunde Lemke
São Lourenço do Sul
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Jovem Diego Bosel Timm
com sua mãe e irmã
Pelotas

Jovem Diunes da Silva Cardozo
e sua mãe
Canguçu

Jovem Eliane Wacholz Lubke
e seu pai
Canguçu

Jovem Felipe Jeske Bubolz
e extensionista Everton
São Lourenço do Sul
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Jovem Francieli Ney Ney
e seu esposo
Canguçú

Família do jovem
Gabriel Neufeldt Reichow
Canguçu

Jovem Iasmin Roloff Rutz
com seu noivo e sua mãe
Canguçu

Jovem Jaine Fabiola Lubke Bonow
com a extensionista Joana
Pelotas
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Família da jovem
Jennifer Lima da Silva
Pelotas

Família da jovem
Jordana Wacholz Krolow
Canguçu

Família da jovem
Júlia Alana Geri Ritter
São Lourenço do Sul

Jovem Karine Andriele Thurow
e sua mãe
São Lourenço do Sul
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Família da jovem
Karolain Klug Schiller
Pelotas

Jovem Lavínia Timm Schneider
e sua mãe
São Lourenço do Sul

Jovem Leander Kruger
e sua mãe
São Lourenço do Sul

Jovem Mara Hellwig Thurow
com a extensionista Sheila
Canguçu
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Jovem Milene Kern Thurow
com a extensionista Sheila
Canguçu

Jovem Murilo Shwanke Neitzke
com sua mãe
Pelotas

Família do jovem
Otávio Scheer Kickofel
Canguçu

Jovem Renan Beling
com sua mãe
Pelotas
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Jovem Rosenir Machado Ney
e sua esposa
Canguçu

Jovem Sandrine Kruger
e seu irmão
São Lourenço do Sul

Família da jovem
Thainã Zitzke Muller
Pelotas

Família do jovem
William Wolter Lemke
Canguçu
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11 ATIVIDADES DE DESCONTRAÇÃO
Contempladas no curso, essas atividades foram socializadoras e
integradoras entre guris e gurias, reconhecendo que atividades lúdicas também
promovem importantes aprendizagens de relacionamento interpessoal.

Hum, quem ganhou essa?

Qual é a musica?
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Teve campeonato – quem ganhou?
Os guris ou as gurias?

Fim da novela – qual era mesmo?
88

Os guris aprendendo como se faz !
(hehehe)

Mesa de sinuca é também território de guria!
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Gurias arrasando no pontinho!

São João – a gente adorou!
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Olha o
passarinho!

Olha nós aqui! Adoramos trabalhar com vocês!

Chiquinhas no cabelo e sardas na bochecha
– quem nunca?
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Alguém pulou fogueira? Corre da faísca!!!!

Muita pipoca e quentão (sem álcool) pro tim-tim!
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Aniversário na pizzaria: muitas calorias a mais e afetos a mil!

Parabéns pra nós!
93

