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cada vez mais, aliar produção com 
preservação ambiental, e levar ao homem 
e à mulher do campo os mesmos benefícios 
de quem vive na cidade.

O SENAR investe no presente certo de que 
do futuro de quem vive no campo depende 
o amanhã de todos os brasileiros.

Senadora Kátia Abreu 
Presidente da CNA e do Conselho 
Deliberativo do SENAR

Palavra da 
Presidente

É com muito orgulho que apresento o SENAR 
– Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
que leva conhecimento e ações sociais ao 
campo e ajuda a melhorar a qualidade de 
vida e a renda dos brasileiros que produzem 
e contribuem para o desenvolvimento do 
Brasil. 

Desde 1993, quando foi criado, o 
SENAR beneficiou quase 55 milhões de 
trabalhadores e produtores rurais nos 
eventos ou ações de Formação Profissional 
Rural, Promoção Social e Programas 
Especiais. 

A qualificação e o fortalecimento do setor 
rural são fundamentais para o cumprimento 
de uma das metas do milênio da ONU de 
reduzir pela metade a fome e a extrema 
pobreza no mundo, até 2015. O Brasil é 
um dos poucos países com potencial para 
ajudar a vencer esse desafio. Desenvolve 
uma agropecuária que é modelo para o 
mundo, produz e, ao mesmo tempo, preserva 
o meio ambiente. 

A cada dia, o SENAR abre novos caminhos 
e busca novos rumos para oferecer a 
capacitação profissional exigida com o 
crescimento, dinamismo e grandiosidade da 
agropecuária brasileira. Em todos os cursos 
e treinamentos, procura difundir noções de 
responsabilidade social e de preservação 
do meio ambiente, pois sabe que é preciso, 





Criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 
1991, e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 
10 de junho de 1992, o SENAR tem o objetivo 
de organizar, administrar e executar, em todo 
o território nacional, a Formação Profissional 
Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens 
e adultos, homens e mulheres que exerçam 
atividades no meio rural. Começou a atuar, de 
fato, em 1993. 
Mantido pela classe patronal rural, é vinculado à 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA e dirigido por um Conselho Deliberativo 
Tripartite, integrado por representantes do 
governo, da classe patronal rural e da classe 
trabalhadora. Possui uma Administração Central, 
em Brasília, e 27 Administrações Regionais em 
todos os Estados da Federação e no Distrito 
Federal.
Responsável pela Formação Profissional Rural 
e pela Promoção Social de trabalhadores, 
produtores rurais e seus familiares, o SENAR atua 
de forma descentralizada e vai ao encontro de 
homens e mulheres do campo onde o trabalho 
acontece, seja no curral, na plantação, debaixo 
da árvore ou na casa de um dos participantes 
dos cursos, sempre respeitando a realidade e as 
peculiaridades de cada comunidade atendida.
O SENAR prepara o cidadão para o desafio 

mundial de atualização e eficiência, garantindo seu 
sucesso no mercado de trabalho e promovendo 
sua participação ativa na vida em comunidade. A 
instituição se preocupa não apenas em qualificar 
tecnicamente, mas também em conscientizar 
sobre a responsabilidade social e o sentimento de 
cidadania, por meio de sua ação profissionalizante 
e educativa. 

O SENAR tem como seu principal parceiro 
os Sindicatos Rurais e também atua junto a 
diversos organismos públicos e privados para a 
realização de eventos e ações pelo interior do 
Brasil. O trabalho realizado pelas Administrações 
Regionais do SENAR depende do compromisso e 
competência dos seguintes agentes:

MOBILIZADORES
Responsáveis pela organização dos eventos. Cabe 
a eles o recrutamento e a seleção da clientela, o 
registro de informações sobre os participantes, 
a escolha dos locais adequados aos eventos, os 
recursos instrucionais necessários, a divulgação 
dos eventos, o apoio logístico aos instrutores e a 
articulação com as entidades parcerias.

SUPERVISORES
O Supervisor é o agente que acompanha o 
processo educativo, fase de acompanhamento, 
controle e avaliação dos cursos e treinamentos, 
que visa a retificar ou ratificar as ações de FPR 
e atividades de PS executadas ou em execução. 
A Supervisão visa a assegurar um padrão de 
qualidade das ações desenvolvidas pelo SENAR.

INSTRUTORES
São responsáveis pelo processo ensino-
aprendizagem. Executam as ações de Formação 
Profissional Rural e as atividades de Promoção 
Social. São profissionais de diversas áreas: 
pedagogia, medicina veterinária, zootecnia, 
artesanato, técnica agrícola, economia e 
administração, entre outras.

O SENAR



PLANEjAMENTO

CENáRIO PARA AS AçõES/ATIVIDADES

SUPERVISOR

INSTRUTOR

QUALIDADE

MOBILIZADOR

ESqUEMA 
OPERACIONAL 
DE ATUAçãO 
DO SENAR





Em nível mundial, a formação profissional 
segue as orientações da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). No que se 
refere às Américas, do Centro Interamericano 
para o Desenvolvimento e Conhecimento 
da Formação Profissional (CINTERFOR). No 
Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego é 
o responsável pela definição de políticas de 
formação profissional. No entanto, dadas as 
peculiaridades da formação profissional para o 
meio rural, cabe ao organismo representativo 
desse segmento estabelecer os princípios e 
diretrizes específicos de sua área de atuação.

MISSãO 

O conhecimento da missão e dos objetivos 
do SENAR é aspecto fundamental para o 
desenvolvimento do processo de Formação 
Profissional Rural (FPR) e de Promoção 
Social (PS).

A missão é a de desenvolver ações de 
Formação Profissional Rural e atividades 
de Promoção Social voltadas às pessoas 
do meio rural, contribuindo com sua 
profissionalização, integração na sociedade, 
melhoria da qualidade de vida e pleno 
exercício da cidadania.



OBjETIVOS
OS OBjETIVOS BáSICOS qUE NORTEIAM 
TODAS AS AçõES DO SENAR SãO:

1. Organizar, administrar e executar em 
todo o território nacional a Formação 
Profissional Rural e a Promoção Social 
do trabalhador rural; 

2. Assistir as entidades empregadoras 
na programação e elaboração de 
programas de treinamento no próprio 
emprego;

3. Estabelecer e difundir metodologias de 
Formação Profissional Rural;

4. Coordenar, supervisionar e fiscalizar 
a execução dos programas e projetos 
de Formação Profissional Rural e 
Promoção Social;

5. Assessorar o governo federal em 
assuntos de Formação Profissional 
Rural e Promoção Social;

6. Assistir o pequeno produtor rural, 
ensinando novos métodos para a 
execução de seu trabalho;

7. Estimular a permanência do homem no 
campo, despertando o seu interesse 
e incentivando-o a produzir mais, 
trabalhando melhor.



RENDAS DO  
SENAR

Para o custeio das ações, o SENAR tem 
como fonte de recurso a contribuição 
mensal compulsória recolhida por 
produtores rurais, pessoas físicas e 
jurídicas, e tem caráter corporativo, 
de interesse de categoria profissional 
e econômica. A natureza jurídica da 
contribuição do SENAR é distinta da 
contribuição previdenciária (FUNRURAL) 
e, embora, por razões operacionais, tenha 
seu recolhimento efetuado na mesma 
Guia da Previdência Social – GPS, difere-
se desta em sua destinação e objetivo.

A contribuição ao SENAR é de 0,2% para 
produtor rural pessoa física e 0,25% para 
produtor rural pessoa jurídica sobre 
a receita bruta oriunda da produção 
agropecuária paga pelos produtores 
rurais e 2,5% sobre a folha de pagamento 
do setor agrário das agroindústrias de 
avicultura, suinocultura, piscicultura, 
carcinicultura, florestamento e 
reflorestamento.

O desenvolvimento e a qualidade dos 
trabalhos prestados pelo SENAR tornaram-
se possíveis após a modificação da sua 
fonte de custeio de folha de salário para a 
arrecadação proveniente da comercialização 
da produção rural. Essa medida foi motivada 
após a constatação de prejuízo aos 
trabalhadores, em face das dificuldades de 
formalização das relações de emprego no 
meio rural, consoante à dicção da exposição 
de motivos da Lei nº 8.540/92. A partir dessa 
alteração ficou nítida a preocupação do 
legislador em cumprir a finalidade social, 
resguardando e fortalecendo a Previdência, 
a Formação Profissional e a Promoção Social 
dos trabalhadores rurais.

Atualmente, o SENAR está presente em 
praticamente todos os municípios brasileiros 
e de forma gratuita tem realizado um trabalho 
diferenciado e permanente, contribuindo 
significativamente para diminuir as enormes 
diferenças regionais e sociais deste país.





MODOS 
DE ENSINO

Presencial: o processo ensino-
aprendizagem acontece numa 
relação direta e dialógica entre 
professor e aluno. Desenvolve-
se em ambientes previamente 
determinados.

a distância: caracterizada 
pela separação física entre os 
envolvidos no processo (tutores 
e alunos), estabelecendo, porém, 
uma relação de comunicação e 
aprendizagem multidirecional. 
Geralmente, utiliza tecnologias 
diferenciadas (e-mail, chat, 
webconferência, internet), que 
facilitam vencer a distância física. 
Esse tipo de ensino possibilita a um 
maior número de pessoas o acesso 
à educação.

EAD SENAR

O portal EAD SENAR é uma 
iniciativa do SENAR e tem o intuito 
de contribuir com a formação e a 
profissionalização das pessoas do 
meio rural e consequentemente 
aumentar a rentabilidade dos 
seus negócios e garantir a 
sustentabilidade do meio ambiente. 
Nesse portal as pessoas do meio 
rural de todo o território nacional 
têm acesso gratuito:

•	 a	cerca	de	15	cursos	na	
modalidade	a	distância,	via	
internet

•	 à	comunidade	de	prática
•	 a	cartilhas

 O qUE é EDUCAçãO A 
DISTâNCIA?

Educação a Distância – EAD 
SENAR é uma modalidade 
de ensino-aprendizagem, em 
que o participante e o tutor 
estão separados espacial 
e temporalmente. Nela, o 
participante determina seu próprio 
local e tempo de dedicação ao 
estudo, que não precisa ser 
necessariamente o mesmo do tutor, 
permitindo-se uma independência 
e autonomia maior do que ocorre 
na modalidade de Educação 
Presencial.



www.canaldoprodutor.com.br/eadsenar



Habilidades e competências. Estes são os requisitos básicos 
para o profissional atender às exigências do mercado de 
trabalho atual. É preciso saber diagnosticar, solucionar 
problemas, tomar decisões, intervir no processo e, 
principalmente, trabalhar em equipe. Para isso, a formação 
do trabalhador deve estar pautada no aprender a fazer, 
na educação permanente e continuada, que permita o 
crescimento do ser humano por meio da aprendizagem 
constante. 

As ações profissionalizantes desenvolvidas pelo SENAR 
preparam o produtor e o trabalhador rural para o mercado 
de trabalho. O objetivo é fazer com que o participante 
compreenda e saiba interagir com o processo de produção 
e a cadeia produtiva, e ser capaz de solucionar possíveis 
problemas de forma criativa e eficiente.

FORMAçãO 
PROFISSIONAL 
RURAL





A Formação Profissional 
Rural – FPR é um 
processo educativo, 
não formal, participativo 
e sistematizado que 
possibilita aos cidadãos 
do campo a aquisição 
de conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
para o exercício de uma 
ocupação.

As programações do SENAR para 
a Formação Profissional Rural 
classificam-se em função do 
nível, abrangência e intensidade 
com que os conteúdos são 
desenvolvidos. Essa classificação 
recebe o nome de “NATUREZAS 
DE PROGRAMAÇÃO”. Para 
que as turmas sejam formadas, 
faz-se primeiro uma análise dos 
interesses e necessidades dos 
grupos inscritos, o que define as 
estratégias do processo ensino-
aprendizagem. No SENAR existem 
cinco naturezas de programação 
oferecidas às comunidades rurais:

APRENDIZAGEM RURAL: 
Destinada aos jovens de 14 a 24 
anos, é organizada em tarefas 
de complexidade progressiva, de 
acordo com o desenvolvimento 
físico e psicológico do aprendiz. 
As tarefas são executadas em 
ambiente de trabalho, seguindo a 
legislação vigente.

qUALIFICAçãO: Destinada a 
candidatos ao primeiro emprego 
ou aos que pretendem mudar de 
profissão. Capacita o indivíduo 
para o exercício de uma ocupação 
definida no mercado de trabalho, 
preparando-o para dominar todas 
as tarefas e operações pertinentes.

APERFEIçOAMENTO: Destinado 
aos que já exercem a ocupação, 
mas precisam melhorar o seu 
desempenho em determinados 
segmentos.

ATUALIZAçãO: Destinada às 
pessoas que necessitam de novos 
conhecimentos e/ou habilidades 
para o exercício de sua ocupação 
em decorrência de mudanças 
tecnológicas no processo 
produtivo.

ESPECIALIZAçãO: Destinada 
aos que exercem uma ocupação, 
mas pretendem aprofundar seus 
conhecimentos em área específica 
da atividade exercida.

Trabalhando de acordo com a 
realidade do mercado de trabalho, 
o SENAR ministra eventos de 
Formação Profissional Rural – 
FPR em 8 (oito) linhas de ação 
(agricultura, pecuária, silvicultura, 
aquicultura, extrativismo, 
agroindústria, atividades de apoio 
agrossilvipastoril, atividades 
relativas à prestação de serviços) 
e 163 ocupações. Há, portanto, 
uma grande variedade de áreas 
profissionais nas quais a instituição 
oferece cursos, treinamentos e 
seminários, contando, para isso, 
com uma equipe de instrutores 
especialistas, treinados na 
metodologia da Formação 
Profissional Rural (FPR) do SENAR.



LINHAS DE AçãO E áREAS OCUPACIONAIS

LINHAS DE AçãO

Agricultura 

Pecuária 
 

Silvicultura

Aquicultura

 
Extrativismo

 
Agroindústria

 
Atividades	de	apoio	agrossilvipastoril	

 
 

Atividades	relativas	à	prestação	de	serviços

áREAS OCUPACIONAIS

Grandes culturas anuais
Grandes culturas semiperenes e perenes
Olericultura
Fruticultura
Floricultura e plantas ornamentais
Plantas medicinais e especiarias 
Produção de sementes e mudas
Produção orgânica

Pecuária de grande porte
Pecuária de médio porte
Pecuária de pequeno porte

Florestamento e reflorestamento

Criação de animais aquáticos
Cultivo de vegetais aquáticos

Extrativismo vegetal 
Extrativismo animal

Beneficiamento e transformação primária de produtos de origem 
agrossilvipastoril

Mecanização agrícola
Irrigação e drenagem
Administração rural

Construções rurais
Montagem e reparo de máquinas agrícolas e motores
Classificação, armazenagem e preservação de produtos de origem 
agrossilvipastoril
Prestação de serviços nas áreas de saúde, vestuário, artigos 
domésticos, agropecuários e extrativismo
Turismo rural



O SENAR promove socialmente produtores, 
trabalhadores rurais e suas famílias, desenvolvendo 
atividades que proporcionam conhecimentos, troca 
de experiências e reflexão crítica. Por meio das 
atividades de promoção social, os participantes 
conscientizam-se de seu poder ativo como 
transformadores da vida em comunidade e constroem 
uma autoimagem positiva. 

A Promoção Social (PS) é um 
processo educativo, não formal, 
participativo e sistematizado que visa ao 
desenvolvimento de aptidões pessoais 
e sociais do trabalhador rural e de sua 
família, numa perspectiva de maior 
qualidade de vida, consciência crítica e 
participação na vida da comunidade.

A ideia é criar condições para que as famílias possam 
ter seus próprios negócios e gerenciar melhor as 
suas casas, evitando o desperdício e aprendendo 
a reciclar, sempre com segurança e respeito ao 
meio ambiente. O SENAR oferece cursos de saúde 
reprodutiva, prevenção de acidentes, alfabetização 
de jovens e adultos, saneamento básico no meio rural, 
produção artesanal de alimentos, educação ambiental, 
associativismo, cooperativismo, artesanato em argila, 
cestaria e trançados, pintura em tecidos e artesanato 
em tecidos. Essas atividades resultam na elevação 
da autoestima e descoberta de aptidões pessoais 
e sociais que ajudam a ampliar a renda familiar e 
melhorar a qualidade de vida.

As atividades de Promoção Social, muitas vezes, 
levam à profissionalização do participante, pois 
transmitem o preparo e a autoconfiança necessários 
na busca de melhor colocação profissional e social. 
E contribuem para melhorar a qualidade de vida nas 
áreas de educação, saúde, alimentação, nutrição, 
cultura, esporte e lazer, ajudando a reduzir a carência 
de direitos dos cidadãos da área rural.

PROMOçãO
SOCIAL



áREAS DE ATIVIDADES DE PROMOçãO SOCIAL

áREAS DE ATIVIDADES

Saúde
 
 
 
 
 

Alimentação	e	nutrição

Artesanato

Organização	comunitária
 

Cultura,	esporte	e	lazer

Educação

Apoio	às	comunidades	rurais

ATIVIDADES

Saúde reprodutiva
Saúde na infância e na adolescência
Saúde na terceira idade
Saúde e alimentação
Prevenção de acidentes
Doenças infectoparasitárias do ser humano
Saúde bucal
Saneamento básico no meio rural

Noções básicas de nutrição e alimentação
Higiene, conservação e armazenamento de alimentos
Alimentação materno-infantil
Planejamento de cardápios com aproveitamento de alimentos
Produção artesanal de alimentos
Produção artesanal de licores, vinhos e vinagres
Produção artesanal de produtos de higiene e limpeza

Cestaria e trançados
Tecelagem
Tapeçaria
Artesanato em argila e congêneres
Artefato em couro e pele
Artesanato em madeira
Artesanato em cera e congêneres
Artesanato de sementes, cascas, folhas e flores
Artesanato de tecidos
Artesanato de rendas, bordados e congêneres
Artesanato de crochê e tricô
Artesanato de metais
Artesanato de materiais recicláveis
Artesanato de ossos, chifres e cartilagens
Artesanato de pedras
Artesanato de produtos aquáticos
Artesanato em papel e papelão 
Pintura em tecidos

Associativismo
Cooperativismo
Administração de empreendimentos comunitários

Cultura
Esporte e lazer

Alfabetização de jovens e adultos
Educação ambiental
Educação para o trabalho
Educação para o consumo
Educação para a inclusão

Serviços comunitários



adMinistraÇÃO central
END.: SGAN 601 – MÓDULO K – ED. ANTÔNIO ERNESTO DE 
SALVO – 1º ANDAR
CEP: 70.830-903 – BRASILIA - DF 
FONE: (61) 2109-1300 - FAX: (61) 2109-1325
E-MAIL: webmaster@senar.org.br

adMinistraÇÃO reGiOnal - acre
END.: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1779 - BAIRRO BOSQUE
CEP: 69.909-400 – RIO BRANCO - AC 
FONE: (68) 3224-1797 - FAX: (68) 3224-1797
E-MAIL: senarac@uol.com.br

adMinistraÇÃO reGiOnal - alaGOas                                                
RUA DR. ROCHA CAVALCANTE, Nº 181 – JARAGUÁ
CEP: 57.022-290 – MACEIÓ – AL                        
FONE: (82) 3217-9800 - FAX: (82) 3217-9801 
E-MAIL: senar@senar-al.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal – aMaPÁ                                                        
AV. DR. DIÓGENES SILVA, Nº 2.045 - BAIRRO BURITIZAL
CEP: 68.902-735 – MACAPÁ - AP                         
FONE: (96) 3242-1049/2595 - FAX: (96) 3242-1055               
E-MAIL: senar-ap@bno.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal – aMaZOnas
RUA JOSÉ PARANAGUÁ, Nº 435 - CENTRO
CEP: 69.005-130 – MANAUS - AM                                              
FONE: (92) 3234-9041 - FAX: (92) 3233-3933               
E-MAIL: senar-manaus@uol.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal – BaHia
RUA PEDRO RODRIGUES BANDEIRA, Nº 143 - ED. DAS 
SEGURADORAS – 8º ANDAR - COMÉRCIO
CEP: 40.015-080 - SALVADOR - BA                  
FONE: (71) 3415-3100 - FAX: (71) 3242-5898             
E-MAIL: secretaria@senarbahia.org.br

adMinistraÇÃO reGiOnal - cearÁ                                                      
RUA MAJOR WEYNE, Nº 319 - JARDIM AMÉRICA
CEP: 60.415-730 – FORTALEZA – CE
FONE: (85) 3535-8000 - FAX: (85) 3535-8001  
E-MAIL: super@senarce.org.br 

ENDEREçOS 
DO SENAR



adMinistraÇÃO reGiOnal - distritO Federal                                  
SIA TRECHO 02, LOTE Nº 1630
CEP: 71.200-029 – BRASILIA - DF                      
FONE: (61) 3047–5404 - FAX: (61) 3047-5404
E-MAIL: senar@senardf.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal - esPiritO santO                                     
AV. N. SENHORA DA PENHA, Nº 1.495 - BLOCO “A” - 11º 
ANDAR
EDIFÍCIO CORPORATE CENTER – SANTA LUCIA 
CEP: 29.056-245 - VITÓRIA–ES                        
FONE: (27) 3185-9202 - FAX: (27) 3185-9203
E-MAIL: senar@faes.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal – GOiÁs                                                        
RUA 87, Nº 662 – SETOR SUL - ED. DA FAEG - 1º ANDAR
CEP: 74.093-300 – GOIÂNIA - GO                       
FONE: (62) 3545-2600 - FAX: (62) 3545-2601
E-MAIL: senar@senargo.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal - MaranHÃO                                        
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 185 - CENTRO
CEP: 65.010-000 - SÃO LUIS - MA
FONE: (98) 3231-2919 - FAX: (98) 3231-2537
E-MAIL: senar@senar-ma.org.br 
 
adMinistraÇÃO reGiOnal - MatO GrOssO
ENG. EDGARD PRADO ARZE, S/Nº QD 01 - SETOR “A” - 
CENTRO POLITICO ADM
CEP: 78.050-970 - CUIABÁ - MT                      
FONE: (65) 3928-4803 - FAX: (65) 3928-4898              
E-MAIL: senar@senarmt.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal – MatO GrOssO dO sUl
RUA MARCINO DOS SANTOS, Nº 401 - CACHOEIRA II
CEP: 79.040-902 - CAMPO GRANDE-MS           
FONE: (67) 3320-9700 / 3320-6900 - FAX: (67) 3320-9777           
E-MAIL: senar@senarms.org.br

adMinistraÇÃO reGiOnal - Minas Gerais
AV. CARANDAI, Nº 1115 - 3º ao 6º ANDAR - BAIRRO 
FUNCIONÁRIOS
CEP: 30.130-915 - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3074-3000 - FAX: (31) 3074-3075                                                                          
E-MAIL: senar@senarminas.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal - ParÁ                                                 
TRAVESSA DR. MORAES, Nº21 - ED. PALÁCIO DA 
AGRICULTURA - CANTO
COM AV. GOV. JOSÉ MALCHER - NAZARÉ
CEP: 66.035-080 - BELEM-PA         
FONE: (91) 4008-5300 / 5352 - FAX: (91) 4008-5376           
E-MAIL: senar@senar-pa.com.br      

adMinistraÇÃO reGiOnal da ParaiBa                                          
RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, Nº 320 - 
JAGUARIBE
CEP: 58.015-660 - JOÃO PESSOA-PB
FONE: (83) 3048-6050 - FAX: (83) 3048-6050  
E-MAIL: senarpb@senarpb.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal dO ParanÁ                                          
RUA MARECHAL DEODORO, Nº 450 – 16º ANDAR- ED. 
MAURICIO CAILLET – CENTRO
CEP: 80.010-010 - CURITIBA-PR
FONE: (41) 2106-0401 - FAX: (41) 2106-0405                   
E-MAIL: senarpr@senarpr.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal dO PernaMBUcO         
RUA SÃO MIGUEL, Nº 1050 - BAIRRO AFOGADOS
CEP: 50.770-720 - RECIFE-PE                              
FONE: (81) 3312-8966 - FAX: (81) 3312-8988          
E-MAIL: senarpe@senar-pe.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal dO PiaUi                                                      
RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150 - CENTRO NORTE ED. PAULO 
CARNEIRO
CEP: 64.000-210 - TERESINA-PI                             
FONE: (86) 3221-6666 - FAX: (86) 3221-6666 
E-MAIL: regionalpi@senar-pi.org.br

adMinistraÇÃO reGiOnal dO riO de JaneirO                                   
AV. RIO BRANCO, Nº 135 - SALA 910 - CENTRO
CEP: 20.040-006 - RIO DE JANEIRO-RJ             
FONE: (21) 3380-9500 - FAX: (21) 3380-9501         
E-MAIL: senar@senar-rio.com.br 

senar adMinistraÇÃO reGiOnal dO riO G. dO nOrte                                 
RUA DOM JOSÉ THOMAZ,  Nº 995 - BAIRRO TIROL
CEP: 59.022-250 - NATAL-RN    
FONE: (84) 3342-0200 - FAX: (84) 3342-0218           
E-MAIL: senarrn@senarrn.com.br 



senar adMinistraÇÃO reGiOnal dO riO G. dO sUl                               
PRAÇA PROF. ANTÔNIO SAINT PASTOUS DE FREITAS, Nº 125 - 
CIDADE BAIXA
CEP: 90.050-390 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3215-7500/ 7574/ 7575 - FAX: (51) 3215-7502           
E-MAIL: superintendencia@senar-rs.com.br                  

adMinistraÇÃO reGiOnal dO rOndÔnia                                  
RUA GETÚLIO VARGAS Nº 1454 - BAIRRO SANTA BÁRBARA
CEP: 76.804-203 - PORTO VELHO - RO               
FONE: (69) 3224-1399 - FAX: (69) 3224-1399 / 3224-4884         
E-MAIL: senar@senar-ro.org.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal - rOraiMa                                     
AV. MAJOR WILLIAMS C/RUA ROCHA LEAL, Nº 1.018 – SÃO 
FRANCISCO
CEP: 69.301-110 - BOA VISTA - RR                        
FONE: (95) 3224-7024 - FAX: (95) 3224-0902  
E-MAIL: senar@faerr-senar.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal - santa catarina
RUA DELMINDA SILVEIRA, Nº 200 - BAIRRO AGRONÔMICA 
CEP: 88.025-500 – FLORIANÓPOLIS - SC   
FONE: (48) 3333-0322 - FAX: (48) 3333-0105           
E-MAIL: senar-sc@senar.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal - serGiPe                                                
RUA ALAGOAS S/N - PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO 
CLEOPHAS 
CEP: 49.075-030 - ARACAJU–SE
FONE: (79) 3214-6817 - FAX: (79) 3241-9197                 
E-MAIL: secretaria@senarsergipe.org.br

adMinistraÇÃO reGiOnal dO sÃO PaUlO                               
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, Nº 224 - 11º ANDAR - CENTRO
CEP: 01.042-907 - SÃO PAULO-SP
FONE: (11) 3257-1300 - FAX: (11) 3257-1300     
E-MAIL: adminmail@faespsenar.com.br 

adMinistraÇÃO reGiOnal dO tOcantins                                       
QD. 402 NORTE (ANTIGA ACSU Nº 50) - AV. TEOTÔNIO 
SEGURADO, CONJ. 01, LOTE ½ - CAIXA POSTAL 102 
CEP: 77.006-378 - PALMAS-TO                       
FONE: (63) 3219-9200 - FAX: (63) 3224-6070           
E-MAIL: senar@senar-to.com.br 





SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Administração Central
SGAN 601 – Módulo K
Edifício Antônio Ernesto de Salvo, 1º andar
Brasília-DF – CEP 70.830-903
Tel. +55 61 2109 1300 – Fax +55 61 2109 1325
www.canaldoprodutor.com.br


