
Iro Schünke – diretor presidente



1998

• Pacto pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Produção de Tabaco e 
lançamento do Programa “O Futuro é Agora!”

2008

• Termo de Compromisso perante o MPT-RS:

o Monitoramento frequência escolar

o Ciclo e campanhas de Conscientização

2011

• Acordo com MPT-DF, com aplicação em SC e PR

• Lançamento do Programa Crescer Legal

2012
• Treinamento de 1,2 mil orientadores agrícolas com a participação da OIT

Combate ao trabalho infantil
no setor do tabaco



A preocupação:
ADOLESCENTES

Mas o que o meu filho pode fazer?

Ficará ocioso?

Qual será o futuro do meu filho? Da nossa propriedade? Do campo?



O caminho
aprendizagem | desenvolvimento | oportunidades



A semente

• Iniciativa do SindiTabaco e empresas 
associadas.

• Fundado em 2015 por pessoas físicas ligadas 
à cadeia produtiva do tabaco,  educação e 
direito da criança e adolescente.

• Associação civil, de direito privado, sem fins 
lucrativos, com sede e foro em Santa Cruz 
do Sul, RS.

• OSCIP desde 2018.

• Indústrias: associadas contribuintes e 
principais doadoras.



As metas

Combate ao trabalho infantil na produção de tabaco

Oferta de alternativas para adolescentes, meninas e meninos

Profissionalização com geração de renda

Desenvolvimento de habilidades e potencialidades

Projetos de vida a partir do meio rural

Sucessão com sustentabilidade



UM NOVO ARRANJO



Público alvo

Filhos de produtores/trabalhadores na agricultura, 
especialmente tabaco

14 a 17 anos

Em situação de vulnerabilidade, defasagem ou evasão escolar: 
precisa voltar à escola!

Até 20 por turma



Curso profissionalizante em gestão rural e empreendedorismo

920 horas, aprox. 1 ano (março a dezembro), no contra turno escolar

Jovens aprendizes: contratados pelas indústrias de tabaco, 
com remuneração e sem atividades na empresa

O Programa



Eixos Curriculares voltados as seguintes atividades práticas:

1. Estudos e análises das propriedades rurais; 

2. Diagnóstico do município e da  região com estudos dos arranjos produtivos locais;

3. Mapeamento de parcerias locais e alianças estratégicas;

4. Desenvolvimento de trabalhos em grupo envolvendo as famílias e a comunidade; 

5. Criação e estudos de viabilidade de desenvolvimento de um produto. 

O conteúdo



Teoria e prática em gestão no curso:

• Em espaços de formação cedidos por parceiros;
• Na propriedade, com a família;
• Junto à comunidade;
• Visitas técnicas e viagens de estudo;
• Seminários.

As atividades



Quantos?

Período Nº turmas Municípios (com alternância de territórios) Aprendizes

2016/2017 5 Candelária, Vera Cruz, Venâncio Aires, Vale do Sol e 
Santa Cruz do Sul

84 formados

2018 7 + Sinimbu e Boqueirão do Leão 120 formados

2019 7 Vera Cruz, Vale do Sol, Sinimbu, Boqueirão do Leão, 
Herveiras, Passo do Sobrado e Cerro Branco

131 em formação

2020 7 Sinimbu, Boqueirão do Leão, Herveiras, Passo do 
Sobrado, Cerro Branco, Santa Cruz do Sul e Canguçu

140 vagas



Egressos

crescerlegal.com.br/historias



Projeto na área de comunicação para meninas egressas do Programa de Aprendizagem

Parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

▪ Incentivar o diálogo e a troca de experiências

▪ Aprofundar temas e criar conteúdo voltado aos jovens rurais 

▪ Veiculação em rádio (programas de parceiros) e Internet

Nós por Elas – A voz feminina do campo



Iro Schünke
Eng. Agrônomo
Diretor Presidente do Instituto Crescer Legal

contato@crescerlegal.com.br
(51) 3902-3380
www.crescerlegal.com.br
facebook.com/institutocrescerlegal

OBRIGADO!




