Relatório de Conclusão de Parceria
Nome da Organização: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guabiju-RS
Nome do Projeto: CASA DE FORMAÇÃO E EMPREENDIMENTOS RURAIS

I. Dados sobre a Instituição
Nome completo: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guabiju
CNPJ: 91567388000162
Ano da Fundação: 08/12/1988
Endereço: Rua José Bonifácio, 630
Município: Guabiju
Estado: RS
CEP: 95355000
Telefone: (54)32721344
Fax: (54) 32721344 E-mail: strguabiju630@yahoo.com.br
Nome do principal representante: Enio Frosi
Cargo: Presidente
Nome do responsável pelo projeto (caso não seja o mesmo):
Cargo:
Equipe de Voluntários: articulação do Projeto: Felix Chiomento felixeco930@hotmail.com

II. Dados sobre o projeto
1)

Descrição Sumária do Projeto:
O Presente Projeto apresentado e certificado em 18/09/2003 consistia na
Construção da Casa de Formação e Empreendimentos numa obra para brigar a sede
da entidade e promover ações de cultura, formação de jovens, introdução e acesso
a informática, valorização, valorizar o trabalho da agricultura familiar fomentando a
economia local que é a base econômica do município, promover a integração com o
município e entidades de classes vizinhas em prol das ações sócias: saúde, meio
ambiente, cultura, esporte e lazer voltados a adolescentes e jovens do meio rural

2)

Objetivo Geral:
Construção de uma casa de formação e empreendimentos voltada a formação e
empreendimentos de geração de renda a jovens do meio rural, realizações de ações
de meio ambiente, cultura, esporte e lazer, campanhas educativas de saúde pública,
cursos de formação, sendo construída uma casa de formação e empreendimentos
com dois pisos de 317 m², com salas de atendimentos (consultórios, secretaria,
biblioteca, cozinha e salão para cursos de formação este no segundo andar e demais
repartições necessárias) sendo esse construído em forma de MUTIRÃO, com doação
de mais de 1.300 horas de trabalho voluntário, o que foi possível viabilizar a
construção, diminuindo cursos de mão-de-obra

3)

Área de Cobertura do Projeto:
O referido projeto consiste em atender o município com 8 comunidades rurais, mais
a sede e municípios vizinhos, visto os mesmos serem do mesmo porte com
características da agricultura familiar. Também promove integração com as
entidades não governamentais do município a APLG (Associação dos Produtores de
Leite de Guabiju). Passou a existir uma maior relação regional com entidades de
classe (rural) e promoveu uma integração na discussão de novos projetos (saúde,
habitação rural, cursos de formação e outras ações de interesse da classe)

4)

População Atingida:
A população atendida atinge diretamente 300 famílias do meio rural, com população
estima de 1038 habitantes entre eles os jovens e adolescentes do meio rural e
atende a população urbana do município com 631 habitantes. Também atende os
municípios vizinhos, o município de São Jorge em serviços de atendimentos em
saúde (gabinete dentário, consultas de fisioterapia, oftalmologista, serviços
cooperados médicos) e nos cursos de formação, seminários de desenvolvimento da
economia que atinge cerca de mais de 1000 pessoas da região.

5)

Período de Implementação:
O Projeto Casa de Formação e Empreendimentos começou com a certificação em
18/09/2003 e foi lançada a pedra fundamental em 25/07/2004 sendo em
04/06/2004 sua inauguração com uma festa comemorativa e a grande participação
da comunidade regional da serra gaúcha.

6)

Resultados e Metas Alcançados:
Os resultados foram além dos previstos e continuam permanentemente a serem
realizados e procurar melhor os objetivos e metas previstas, todos os anos é
divulgado um balanço social dos resultados novos conforme segue os relatórios em
anexo. Destacamos as seguintes conquistas:
• Novos Cursos de Formação em Parceria com o SEBRAE e Senar;
• Conquista da Internet via satélite com o Ministério das Comunicações;
• Conquista de um TELECENTRO, para a inclusão digital ao meio rural;
• Conquista de uma biblioteca rural denominada Arca das Letras com
certificado em 14 de junho de 2006 em Porto Alegre, acervos em parceria
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário;
• Conquista do Certificado No Ministério do Trabalho sob Nº 24400.005791/8915.
• Conquista e manutenção do programa Troca-troca de sementes em parceria
com a Secretaria Estadual da Agricultura do RS;
• Realização da 1º FEIRA DA SAÚDE, com exames preventivos para mais de
700 participantes em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF).
• Realização
do
Seminário
de
Desenvolvimento
sustentável
e
a
sustentabilidade no mundo dos negócios em parceria com o Banco do Brasil.

7)

Dificuldades e Obstáculos:
Os obstáculos que a entidade enfrenta são de ordem burocrática ou quando se
realizam convênios com o estado ou a união são as demoras com os resultados,
convênio para aquisição de uma patrulha agrícola (este programa para geração de
renda emprego no meio rural de forma coletiva).

8)

Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto:
Cremos ser possível mudar os indicadores de nossa sociedade com políticas sociais
produtivas e não viciosas ou paternais. Diante de uma ação de formação é possível
levar conhecimento à população muitas vezes desprovida de instrumentos ou de
acesso (formação na área de trabalho, saúde, cooperação entre entidades, lazer,
conhecimentos, através da biblioteca, informática, Internet, e demais programas, de
inclusão digital com 10 computadores) Realização do seminário de desenvolvimento
sustentável e a sustentabilidade no mundo dos negócios em parceria com o Banco
do Brasil, realizando em 23 de outubro, 30 de outubro, 06 novembro, 08 novembro
de 2007 na sede da casa de formação e empreendimentos; Sendo programados 7
cursos para jovens empreendedores na área de produção do leite para o ano de
2008.
Também foi firmada parceria com Oleoplan S.A. de Veranópolis para compra de
cereais para extração do biodiesel.

9)

Recomendações:
Passa à melhores resultados quando a diretoria das entidades tem melhor
desempenho e participação dos sócios não somente nos benefícios, atuando em
parcerias com as associações já existentes, capacitando as lideranças para um
melhor desempenho dentro de cada atividade planejada.

10) Outros Comentários e Sugestões:
1-Viabilizar junto ao congresso nacional a possibilidade de abatimentos de impostos
da dedução incentivos fiscais, tipo da cultura e do esporte para as entidades sem
fins lucrativos;
2-Viabilizar junto ao BNDES, um fundo para projetos sociais ou de geração de renda
de forma coletiva ou na aquisição de equipamentos (estes não precisariam ser a
fundo perdido, mas no mínimo serem reembolsáveis em juro e correção depois de
um período da carência.
3- Esta entidade em função da parceria com o Banco do Brasil ira desenvolver
cursos de capacitação no campo do emprego e renda no setor leiteiro com
patrocínio do Banco do Brasil, para isto torna-se necessário desenvolver e ampliar
novas parcerias;
4- Promover um intercâmbio com outras entidades e ONGs do setor para troca de
experiências ou aperfeiçoamento e ampliar metas;
5- AMPLIAR O PROJETO DA CASA DE FORMAÇÃO E EMPREENDIMENTOS:
Temos no futuro a idéia de implantar um conjunto de instrumentos tipo um projetor
para cursos em cd dvd,s de formação em conhecimentos de saúde, agricultura,
meio ambiente, introdução ao cinema ( formando uma unidade móvel para as 8
comunidades rurais e municípios vizinhos e instalação de uma rádio comunitárias
visto o município não possuir este órgão de comunicação . Para a sede da casa de
formação, possuir uma cozinha industrial para cursos de agroindústria( sendo este
espaço já possui na atual Casa de Formação e Empreendimentos) . Os referidos
instrumentos ( equipamentos e móveis) tem um custo estimado em R$ 35.000,00 (
temos já orçamentos ) no futuro podemos apresentar este projeto a Bolsa de
Valores Sócias e Ambientais.

Certos de ter colaborado, novamente agradecemos em nome da comunidade e
desta entidade a realizar nossos sonhos e poder colaborar por uma comunidade
melhor e se colocamos a disposição para maiores esclarecimentos ou dúvidas.

Local e data
Guabiju, 19 de novembro de 2007.

Assinatura do Responsável pela Instituição
___________________________________________________________
Enio Frosi- Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guabiju-RS.

