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O novo SENAR, que orgulhosamente apresentamos nesse Rela-
tório de Atividades, não seria possível sem a participação inten-
sa, profícua e criativa do colegiado que dirige o Sistema CNA e 
orienta os rumos do nosso braço educacional. 

A liderança compartilhada, o consenso e a troca de experiências é o 
que nos torna cada vez mais fortes.

Atingimos um novo patamar. Hoje, além de realizar a educação pro-
fissional e a promoção social das pessoas do meio rural, o SENAR 
está idealizando e planejando,  de forma estratégica, o futuro do 
campo brasileiro. Investimos em inovação voltada para resultados 
e estamos implantando um modelo de assistência técnica com me-
ritocracia. Sem dúvida, são os dois grandes caminhos e os nossos 
principais direcionadores para a nova revolução na agropecuária. 

É preciso agregar valor ao trabalho rural, o que só é possível por 
intermédio da Educação. 

Hoje, a tecnologia substitui velhas profissões e precisamos pre-
parar os nossos trabalhadores para novas atividades e novos 
modelos de gestão, fixando-os no meio rural com boas condi-
ções de renda e qualidade de vida. 

Por isso, o SENAR está investindo maciçamente no ensino formal 
de nível técnico médio e nível tecnológico superior, na educação 
a distância, nos centros de excelência e no desenvolvimento de 
projetos voltados à agropecuária de ponta. 

No entanto, é preciso tranquilizar o nosso produtor rural: o SENAR 
jamais vai abandonar suas vocações regionais e sua incomparável 
capilaridade.

Os números deste Relatório mostram centenas de milhares de 
ações precisas e indispensáveis, relevantes e essenciais, espa-
lhadas por todos os cantos do País. Vamos continuar ensinando 
a fazer um cercamento, a plantar a milagrosa palma, a usar um 
computador e a disseminar cuidados essenciais de higiene e 
cidadania. É da nossa natureza e missão.

Temos muitos Brasis neste verdadeiro continente. Em quase 50 
anos de atividades, os nossos técnicos e instrutores, em conjunto 
com a insubstituível parceria dos sindicatos rurais, fizeram o que 
governo algum fez, forjando não somente as mãos, mas a atitu-
de do nosso vaqueiro, do nosso boiadeiro, do nosso gaúcho, do 
agricultor brasileiro frente aos desafios de um novo tempo. 

O SENAR não está apenas mudando. Está evoluindo junto com o 
setor que mais orgulha este País: a sua agropecuária.

João Martins da Silva Junior
Presidente do Conselho Deliberativo do Senar e da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
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O ano de 2014 marcou uma nova era para o SENAR, colocando a 
inovação como pilar de sustentação da nossa instituição. Para tan-
to, o primeiro passo foi redesenhar e reestruturar a nossa organiza-
ção, para que pudesse enfrentar os novos desafios da educação no 
campo. 

Construir conhecimento por meio de  tecnologias inovadoras, 
atender as exigências de mercado e criar  processos de capaci-
tação demandaram um intenso trabalho de preparação interna 
e de aprimoramento da gestão.  Nossa rede, técnicos e instru-
tores, responderam à altura e o SENAR alinhou seus planos e 
ações com o futuro da agropecuária do Brasil. 

Registre-se que avançar em áreas como o ensino técnico médio e 
o ensino tecnológico superior, implementar um projeto nacional 
de assistência técnica baseado no binômio meta-mérito e cons-
truir centros de excelência por cadeias produtivas regionais não 
seria possível sem o apoio das   administrações  regionais da insti-
tuição e de todo o Sistema CNA. 

Importante ressaltar, também, que o sopro da inovação não subs-
tituiu a chama da tradição de quase 25 anos do SENAR. Nossa 
missão continuou sendo cumprida na formação profissional rural 
e na promoção social, paralelamente aos grandes projetos. 

O SENAR continuou sendo um grande parceiro na execução de 
políticas públicas voltadas à geração de renda, desenvolvimento 
do cidadão, inclusão social e capacitação para centenas de pro-
fissões do dia a dia da agropecuária. 

Um novo SENAR está em campo. 

Esta é a marca de 2014 e dos nossos próximos anos. 

Daniel Carrara
Secretário Executivo do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAR 
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Missão  
do SENAR

APRESENTAÇÃO

Realizar Educação Profissional e Promoção 
Social (PS) das pessoas do meio rural, con-
tribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida e para o desenvolvimento sustentável 
do país.

Ao profissionalizar e oferecer atividades de 
promoção social (PS) no meio rural, nas mo-
dalidades estabelecidas, o SENAR contribui 
efetivamente para o aumento de renda, inte-
gração e ascensão social das pessoas a partir 
dos princípios de sustentabilidade, produtivi-
dade e cidadania, colaborando também para 
o desenvolvimento socioeconômico do país.
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ESTE RELATÓRIO DE ATIVIDADES REÚNE AS 
DIVERSAS REALIZAÇÕES DO SENAR NAS 
SUAS DIFERENTES FRENTES DE TRABALHO 
DURANTE O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO E 
31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Neste exercício, o SENAR deu um salto de 
qualidade, avançando para tornar-se uma 
instituição de excelência em Assistência Téc-
nica e Gerencial, além de ingressar no ensi-
no técnico formal, presencial e a distância.  
O foco estratégico foi ampliado e o SENAR 
está imbuído em oferecer suporte técnico e 
educacional para que todo o produtor rural 
possa tirar renda e sustento da sua proprieda-
de, independente do seu porte. A instituição 
decidiu que a inovação é a melhor parceira 
da educação. Por isso, está direcionando re-
cursos e esforços para iniciativas que gerem 
resultados para o homem do campo e a sua 
família, em mais de cinco milhões de proprie-
dades no Brasil.



10



11

O SENAR 
E O AGRO

Neste ambiente de crescimento e ganhos de 
produtividade, o SENAR não ficou para trás. 
Avançou muito em sua missão de levar edu-
cação profissional ao campo, ampliando o nú-
mero de atendimentos com ofertas voltadas 
para cerca de 300 profissões ligadas ao agro-
negócio. E fez isso ao mesmo tempo em que 
tomou iniciativas de impacto para o futuro. 
Garantiu, por exemplo, um financiamento do  
BNDES para construir as suas primeiras esco-
las físicas, os centros de excelência direcio-
nados para as principais cadeias produtivas. 
Passou a fazer parte da Rede e-Tec Brasil, do 
Ministério da Educação, para oferecer, tam-
bém, cursos técnicos de nível médio a dis-
tância. Iniciou um revolucionário programa 
de Assistência Técnica e Gerencial, com ava-
liações baseadas em meritocracia.

Para acompanhar este Agro que é orgulho 
nacional, o SENAR modernizou a sua estru-
tura, criando o Departamento de Inovação 
e Conhecimento e a Coordenação Nacional 
de Assistência e Extensão Rural.

Investimentos, recursos humanos e uma 
nova visão do Brasil rural estão tornando o 
SENAR o parceiro mais estratégico do pro-
dutor rural. É o que comprovam as ações e 
os resultados apresentados neste Relatório 
de Atividades.

Não é a primeira vez que o Agro sustentou 
a economia brasileira em um ano de crise.  
Enquanto o PIB nacional ficou praticamente 
estagnado, a produção agropecuária cres-
ceu cerca de 4%. Da porteira para dentro, 
onde o SENAR atua com mais força, o re-
sultado foi ainda melhor, especialmente na 
pecuária, que teve um incremento de mais 
de 6%. O valor bruto de produção chegou 
próximo aos R$ 500 bilhões, tornando a 
agropecuária responsável por mais de 23% 
de toda a produção nacional.
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53.000 

matrículas
em cursos do  

PRONATEC do 
SENAR

Mais de

110.000
 

desde o início  
do programa

2 milhões 
e 700 mil
brasileiros 
atendidos 
em 2014

R$ 79 
milhões 

investidos 
nos cursos do Pronatec 
em 2014. Presença em 

953 municípios

OS 
GRANDES 
NÚMEROS 
DE 2014
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11.190 
produtores 

atendidos pela 
assistência técnica 

e gerencial

Mais de 
209 

instrutores 
multiplicadores capacitados 
para Assistência Técnica e 

Gerencial

18 polos 

da Rede e-Tec 
em 9 estados 





O SENAR E 
A EDUCAÇÃO
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O papel do SENAR é produzir, organizar e 
disseminar saberes, levando conhecimen-
to para o campo brasileiro, para aumen-
tar a produtividade com sustentabilidade. 
Para isso desenvolve pesquisa, inovação, 
metodologia de ensino, material instrucio-
nal, capacitação técnica para instrutores e 
parcerias educacionais que são disponibi-
lizadas de acordo com as especificidades 
das regiões e das cadeias produtivas.

O resultado desta atividade educacional 
são programas de formação profissional 
para cerca de 300 ocupações rurais, desde 
cursos básicos até iniciativas avançadas de 
melhoria da produção. O SENAR é o único 
“S” que ministra gratuitamente todos os 
cursos estabelecidos na sua missão institu-
cional, o que confere à instituição uma im-
pressionante importância estratégica para a 
agropecuária do país.

A Formação Profissional Rural do SENAR é 
um processo educativo, sistematizado, que 
se integra aos diferentes níveis e modalida-
des da educação e às dimensões do traba-
lho, da ciência e da tecnologia. Desenvolve 
conhecimentos, habilidades e atitudes para 
a vida produtiva e social atendendo às ne-
cessidades de efetiva qualificação para o 
trabalho, com perspectiva de elevação da 
condição sócio profissional do indivíduo.

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
RURAL

ÁREAS DE AÇÃO

Agricultura

Pecuária

Silvicultura

Aquicultura

Extrativismo

Agroindústria

Atividades de Apoio Agrossilvipastoril

Atividades relativas à Prestação de Serviços

927.971 

pessoas 
atendidas 

com ações de formação 
profissional
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5.000
instrutores responsáveis pela 
transmissão do conhecimento 
teórico e da prática profissional para 
produtores, trabalhadores rurais e 
suas famílias. Agrônomos, veterinários, 
zootecnistas, técnicos agrícolas, 
artesãos, profissionais da saúde são 
capacitados na metodologia SENAR, 
que já formou mais de 60 milhões de 
homens e mulheres do campo em 
quase 25 anos de atividades.

700.000
matrículas em cursos desenvolvidos 
para cerca de 300 ocupações rurais.

Mais 
de 150
títulos de cartilhas da Coleção SENAR.
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P r o d u ç ã o  A s s i s t i d a

FORMAÇÃO 
TÉCNICA 

FACULDADE
DE TECNOLOGIA

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL RURAL

Curso técnico 
nível médio

Ampliação 
mercado de 

trabalho (técnico/
instrutor) Empreender 

(aumento 
produtividade)

Curso 
pro�ssionaliza
nte, gratuito e 

certi�cado

Quali�cação 
para o 

mercado de 
trabalho Mais 

produtividade, 
renda e 

qualidade de 
vida

Curso tecnólogo 
nível superior

Ampliação 
mercado de 

trabalho (carreira 
acadêmica/
consultor)

Educação 
continuada 
(mestrado/
doutorado)

Formação em 
liderança nacional 

no agronegócio

Curso 
pro�ssionalizante, 

gratuito e 
certi�cado

Quali�cação 
para o mercado 

de trabalho Mais 
produtividade, 

renda e qualidade 
de vida

• Cursos específicos 
para excelência 
técnica em cadeias 
produtivas

• Aulas presenciais
• Cursos ofertados 

pela Rede e-tec
• Aulas online com 

suporte presencial

Cursos profissionalizantes destinados a 
produtores rurais, trabalhadores e suas famílias. 

Áreas de ação

• Agricultura
• Pecuária
• Silvicultura
• Aquicultura
• Extrativismo
• Agroindústria

PRONATEC - Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
• Mais de 50 cursos gratuitos em 

diferentes áreas
• Cursos presenciais de curta 

duração

• Atividades de Apoio 
Agrossilvipastoril

• Atividades relativas à 
Prestação de Serviços

• 12 programas especiais, 
como o Pronatec

A TRILHA DE FORMAÇÃO DO SENAR
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P r o d u ç ã o  A s s i s t i d a

FORMAÇÃO 
TÉCNICA 

FACULDADE
DE TECNOLOGIA

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL RURAL

Curso técnico 
nível médio

Ampliação 
mercado de 

trabalho (técnico/
instrutor) Empreender 

(aumento 
produtividade)

Curso 
pro�ssionaliza
nte, gratuito e 

certi�cado

Quali�cação 
para o 

mercado de 
trabalho Mais 

produtividade, 
renda e 

qualidade de 
vida

Curso tecnólogo 
nível superior

Ampliação 
mercado de 

trabalho (carreira 
acadêmica/
consultor)

Educação 
continuada 
(mestrado/
doutorado)

Formação em 
liderança nacional 

no agronegócio

Curso 
pro�ssionalizante, 

gratuito e 
certi�cado

Quali�cação 
para o mercado 

de trabalho Mais 
produtividade, 

renda e qualidade 
de vida

• Curso nível superior
• Aulas presenciais

Programa para  formação de   
gestores/sucessores  no campo

• Mais de 30 cursos (EaD) gratuitos
• Cursos com certificação
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PROMOÇÃO 
SOCIAL

Com as suas ações de Promoção Social, o  
SENAR chega, muitas vezes, onde o governo 
não vai, levando saúde, cidadania, oportunida-
des de geração de renda, alfabetização, inclu-
são social e digital para as populações rurais.

Com enfoque educativo possibilita ao traba-
lhador, produtor rural e suas famílias a aquisi-
ção de conhecimentos, desenvolvimento de 
habilidades pessoais e sociais e mudanças 
de atitudes que favorecem melhor qualidade 
de vida e participação na comunidade.

São inúmeros programas desenvolvidos di-
retamente ou em parcerias com sindicatos 
rurais, associações de produtores, prefeitu-
ras e governos, que garantem grande capi-
laridade ao SENAR. Esses parceiros contri-
buem para o levantamento das necessidades 
locais e mobilização das comunidades.

O processo de escolha, capacitação e acom-
panhamento das entidades parceiras é cri-
terioso e constante para garantir o mais ele-
vado nível de qualidade no atendimento ao 
Brasil rural.

ÁREAS DE AÇÃO

Saúde

Alimentação e Nutrição

Artesanato

Organização Comunitária

Cultura, esporte e lazer

Educação

Apoio às comunidades rurais

314.429 

pessoas atendidas 
com ações de promoção 

social
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53.336
atendimentos no Programa Útero 
é Vida de prevenção do câncer de 
colo de útero. O programa começa a 
ser estendido ao homem do campo, 
focalizando o exame do câncer  
de próstata.

6.633
mulheres foram capacitadas no 
Programa Com Licença Vou à Luta,  
em 2014. O programa leva 
conhecimentos de gestão, 
empreendedorismo e liderança, com 
o objetivo de possibilitar que a mulher 
possa participar e mesmo conduzir a 
administração da propriedade.  
O programa tem duração de 40 horas 
presenciais e de 60 horas pela internet.

99
salas de inclusão digital com 10 
computadores cada uma, distribuídas 
em 99 municípios de 25 Estados e 
mais 4 unidades móveis, equipadas 
com 10 computadores e 68 kits 
moveis com 5 notebooks cada.

1.640.739
Atendimentos nos programas 
especiais do SENAR.

Em 2014, o SENAR realizou ações 
de promoção social em suas 
27 administrações regionais, 
beneficiando 314.429 pessoas, 
diretamente ou em parceria com o 
governo e a sociedade civil.
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O ano de 2014 marcou o ingresso do SENAR 
no ensino técnico formal de nível médio. 
Com isso, a instituição passou a oferecer 
educação profissional certificada, reconhe-
cida pelo Ministério da Educação. Esta de-
cisão exigiu uma reorganização interna, com 
a criação de novas áreas, investimento em 
recursos humanos e o desenvolvimento de 
um projeto pedagógico institucional que, 
sem perder as metodologias formativas do 
SENAR, também atendesse às exigências 
legais do MEC.

FORMAÇÃO 
TÉCNICA

Como primeiro passo, foi criado o Centro 
de Formação Técnica em Florestas, em 
Palmas, Tocantins, que começará a funcio-
nar em março de 2015. Este Centro substi-
tui o convênio mantido com o Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Tocantins, depois de formar a primeira 
turma do Curso Técnico em Florestas, na 
cidade Araguacema.
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Curso técnico 
em florestas

Rede e-TEC

O investimento do SENAR no ensino técnico 
permite que o país tenha uma oferta de cur-
sos específicos para a área rural, de acordo 
com a vocação de cada região.

O curso Técnico em Florestas do SENAR, 
que está sendo realizado no estado do To-
cantins, abre novas oportunidades aos jo-
vens e novos caminhos para aumentar a ren-
da nas propriedades rurais.

Em três semestres, num total de 1200 horas, os 
estudantes aprendem sobre ecologia, botâni-
ca, manejo de florestas nativas e plantadas, 
sistemas agroflorestais e mecanização agríco-
la, entre outros componentes curriculares.

O aprendizado inclui, ainda, 365 horas de 
estágio supervisionado, para que o aluno 
possa extrair o máximo da expertise dos 
técnicos do SENAR.

O SENAR aderiu ao programa Rede e-Tec 
Brasil do Ministério da Educação – MEC, 
cujo objetivo é ampliar a oferta e acesso a 
educação profissional técnica de nível mé-
dio gratuita de qualidade para a população 
do meio rural brasileiro, com certificação re-
conhecida em âmbito nacional.

Em 2014, o SENAR lançou o portal da Rede 
e-Tec Brasil no SENAR, com inscrições aber-
tas para o processo seletivo da primeira 
oferta do curso Técnico em Agronegócio 
na modalidade a distância, disponibilizan-
do 1250 vagas distribuídas em 18 polos de 
apoio presencial em nove estados.

A organização curricular do curso é com-
posta por 25 disciplinas, com duração de 
dois anos e carga horária total de 1230 ho-
ras, sendo 20% presenciais para o desen-
volvimento de atividades avaliativas e teó-
rico-práticas nos polos e em propriedades 
rurais. Além disso, o curso conta com um 
estágio supervisionado optativo.
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FORMAÇÃO 
SUPERIOR

Em 2014, o SENAR assumiu a gestão aca-
dêmica e administrativa da Faculdade CNA 
de Tecnologia, por delegação do Conselho 
Deliberativo do Sistema CNA.

A Faculdade CNA de Tecnologia é a primei-
ra faculdade voltada exclusivamente para o 
agronegócio e foi criada pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
para formar um profissional de nível supe-
rior à altura da inovação e tecnologia pre-
sentes na agropecuária brasileira, setor líder 
em crescimento na economia nacional.

A Faculdade CNA de Tecnologia atua na 
graduação oferecendo o curso superior 
de Tecnologia do Agronegócio no formato 
presencial, além de cursos de pós-gradua-
ção lato sensu e extensão em áreas afins.  
O seu projeto pedagógico foi idealizado 
para ter no SENAR o seu principal parcei-
ro, nos seus 4.000 instrutores a base do seu 
corpo docente e no ensino a distância, com 
forte componente de prática na proprieda-
de rural, o seu projeto de futuro, para po-
der levar o ensino superior para o coração 
do Brasil rural, onde as instituições conven-
cionais não conseguem chegar.
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Curso superior 
de tecnologia 
em agronegócio

Corpo 
docente

Corpo técnico

Produção 
científica

O Ministério da Educação (MEC) concedeu 
ao curso superior de Tecnologia em Agro-
negócio o conceito 5, a nota máxima no 
quesito de qualidade do curso.

Essa nota é o reconhecimento pela parte do 
MEC de que a Faculdade CNA está ofere-
cendo um curso que, além de único, é total-
mente comprometido com a qualidade do 
ensino, em todos os detalhes.

O curso, na modalidade presencial, tem 
aulas na sede do Sistema CNA, em Brasí-
lia, formando tecnólogos. Essa proximida-
de com a entidade líder do agronegócio 
no país permite que o aluno tenha acesso 
a palestras, pesquisas e conviva diária e 
diretamente com os melhores técnicos do 
país, além de autoridades que frequentam 
a sede da entidade. Mas o principal diferen-
cial do curso é a sua modularidade. Com 3 
anos de duração prepara o aluno para fazer 
o diagnóstico, ações de intervenção e o pla-
no de negócios de uma propriedade rural, 
cumprindo um módulo a cada ano, garan-
tindo uma sólida formação para o profissio-
nal egresso do curso.

“É importante ressaltar que os docentes 
apresentam formação acadêmica, em nível 
de pós-graduação, em áreas condizentes 
com as especificidades do curso, havendo 
também, para a maioria dos docentes, com-
patibilidade entre a formação e a disciplina 
para a qual foi designado.”

“Estes apresentam sólida formação profis-
sional e experiência em assuntos acadê-
micos, justamente pelo fato de já atuarem 
junto às instituições que darão suporte para 
a Faculdade CNA, alguns destes cursando 
mestrado.”

“O curso apresenta características práticas 
acentuadas, justamente pelo fato de ser 
um curso de tecnólogo em agronegócio.  
Assim sendo, as instituições existentes (CNA,  
SENAR) e a mantenedora Instituto CNA de-
senvolvem ações de ensino e de formação 
profissional, além de pesquisas. Portanto, 
o referido curso contará com este grande 
diferencial, que consiste justamente neste 
background destas instituições.”

O que disse o MEC
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A educação a distância é um dos grandes pro-
gramas de inovação do SENAR. Vencendo as 
barreiras da falta de acesso, o SENAR foi pio-
neiro ao montar salas de estudo em sindicatos, 
além de colocar unidades móveis rodando o 
interiorzão do país para levar inclusão digital 
ao homem do campo e à sua família.

O EaD SENAR já formou cerca de 200 mil pes-
soas em cursos voltados para o empreende-
dorismo e para a atualização em informática.

Todos os cursos do EaD Senar são apoia-
dos por cartilhas, comunidades de prática 
e tutores online, abordando quatro grandes 
áreas: Inclusão Digital, Capacitação Tecno-
lógica, Empreendedorismo e Gestão de 
Negócios e Qualidade de Vida.

O projeto já recebeu vários prêmios de qua-
lidade e os cursos são totalmente gratuitos.
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EM 2014 FORAM OFERECIDOS:

• 4 Capacitações Tecnológicas em Heveicul-
tura, Silvicultura, Floricultura e Suinocultura.

• 7 Cursos de Inclusão Digital: Primeiros 
Passos no Canal do Produtor, Primeiros 
Passos na Informática, Primeiros Passos no 
Word, Primeiros Passos no Excel, Primei-
ros Passos no E-mail, Primeiros Passos na 
Internet e Primeiros Passos na Digitação.

• 3 Cursos em Empreendedorismo e Ges-
tão de Negócios: Com licença vou à Luta, 
voltado para mulheres empreendedoras 
rurais que tem por objetivo contribuir 
com instrumentos teóricos e práticos 
que estimulem o empreendedorismo, a 
liderança e a gestão eficiente de seus ne-
gócios; Trabalhador Empreendedor que 
tem como foco principal identificar as ca-
racterísticas, competências e habilidades 
empreendedoras do meio rural a fim de 
otimizar seus negócios; e Negócio Certo 
Rural (Internet e CD-ROM), que tem como 
principal meta contribuir para a melhoria 
da gestão da propriedade rural por meio 
da capacitação, tendo como foco princi-
pal o empreendedorismo, visando o for-
talecimento do agronegócio brasileiro.

• 1 Curso de Saúde Rural, oferecendo ao 
trabalhador rural informações que pos-
sibilitam a prevenção e redução dos aci-
dentes e doenças relacionadas ao traba-
lho no campo.

Mais de  41.000
alunos formados em 2014

6.960
horas-aula ministradas a distância

Quase 20 mil
atendimentos na tutoria online
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O Programa Sindicato Forte, criado em 2010, 
desenvolve as três áreas mais importantes 
da atuação de uma instituição sindical rural: 
legitimidade no cenário social, maior inte-
gração com outras instituições e a represen-
tatividade junto aos produtores associados.

O programa estimula a reflexão sobre novas 
formas de atuação junto aos produtores, esta-
belece estratégias, ações e projetos, incentivan-
do parcerias institucionais e promoção da auto 
sustentabilidade dos sindicatos participantes. 

SINDICATO 
FORTE

Criado pelo SENAR, o Manual de Excelência 
Sindical, com três volumes, orienta o atendi-
mento dos sindicatos e a melhoria dos serviços 
prestados aos produtores rurais.

Parceiro (estratégico) do SENAR e mobiliza-
dor estratégico dos produtores rurais para 
os cursos e programas oferecidos, o sindi-
cato rural é foco de constante atenção. Não 
foi diferente em 2014, quando foram desen-
volvidas várias ações para fortalecer a rede 
sindical rural.
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Em 2014, o SENAR lançou um projeto piloto, 
capacitando 24 técnicos para dar assistência 
sindical nos estados da Bahia, Ceará, Distrito 
Federal, Maranhão, Pará, Paraíba, Santa Ca-
tarina, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Cada 
técnico está prestando consultoria para dois 
sindicatos, com assessoria de 40 horas/mês 
durante seis meses. O objetivo é modernizar 
a gestão sindical.

O SENAR continuou implantando a a ferra-
menta Gestão com Qualidade Sindical – GQS, 
buscando fortalecer os sindicatos e propor-
cionar aos dirigentes e funcionários, instru-
mentos modernos de gestão e aprimora-
mento da qualidade dos serviços prestados.

Outra ação de destaque foi a aplicação do 
IDS-Índice de Desenvolvimento Sindical em 
mais de uma centena de sindicatos, além 
da realização de Seminários de Desenvolvi-
mento Sindical, oferecendo elementos para 
SENAR conhecer, avaliar e contribuir para o 
fortalecimento dos sindicatos rurais.





O SENAR E 
A INOVAÇÃO
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INVESTIMENTO 
EM INOVAÇÃO

Levar inovação para o campo brasileiro pas-
sou a ser uma das mais importantes estraté-
gias do SENAR.

Para coordenar grandes projetos nesta área, foi 
criada uma área de Inovação e Conhecimento.

Cabe a ela assessorar a alta gestão e atuar 
de forma transversal junto aos demais de-
partamentos do SENAR.

Identificar métodos modernos de educa-
ção e gestão, construir e orientar projetos 
práticos para a sua implementação em toda 
a Rede SENAR e ampliar a rede de relacio-
namento com parceiros estratégicos são as 
linhas mestras que orientam a instituição na 
área de Inovação.

Os resultados começam a aparecer e fazem 
nascer um novo SENAR.

Estão previstos investimentos expressivos 
para os próximos anos que vão fazer o SENAR 
avançar ainda mais rumo à inovação que a 
agropecuária do Brasil exige.
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R$ 162 milhões
em projetos de Assistência Técnica e 
Gerencial rural.

R$ 67 milhões
em polos de educação a distância

R$ 91,5 milhões
em centros de excelência
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E GERENCIAL COM
MERITOCRACIA

No último Censo Agropecuário realizado 
pelo IBGE, apenas 9,2% das propriedades 
rurais informaram ter recebido algum tipo 
de assistência técnica e extensão rural. 
Mais de 4,7 milhões de propriedades pro-
duziam sem o mínimo de apoio para o au-
mento da produtividade com a utilização 
de novas tecnologias.

O SENAR chamou para si a responsabilida-
de de retirar das classes D e E cerca de 3,7 mi-
lhões de propriedades rurais que produzem 
apenas para a subsistência, sem gerar renda 
para a família e riquezas para o país.

Com a enorme capilaridade que tem e por 
acreditar que pode contribuir ainda mais 
com a multiplicação do conhecimento, o 
SENAR criou o programa de Assistên-
cia Técnica e Gerencial com Meritocracia. 
Neste modelo de produção assistida, as 
equipes técnicas atendem grupos de pro-
dutores selecionados para os quais são, 
após diagnóstico, estabelecidas metas de 
produtividade e rentabilidade de curto, 
médio e longo prazos. A remuneração dos 
técnicos segue critérios de meritocracia, 
ou seja, a remuneração está diretamente 
ligada ao cumprimento dos objetivos pac-
tuados entre as partes.

Se o homem do campo produz mais, o téc-
nico recebe mais, criando-se uma parceria 
onde todos ganham. Principalmente o país 
que reduz as desigualdades sociais, amplia 
a renda e desenvolve o seu imenso poten-
cial agrícola.

AÇÕES REALIZADAS

Tocantins, 
Piauí e 
Maranhão

• R$ 11,9 milhões 
investidos

• 5.800 produtores 
assistidos

• 250 técnicos 
envolvidos

Mato Grosso 
do Sul

• R$ 3,8 milhões 
investidos

• 900 produtores 
assistidos

• 48 técnicos 
envolvidos

Bahia
• R$ 8,5 milhões 

investidos
• 2.090 produtores 

assistidos
• 120 técnicos 

envolvidos
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O SENAR capacitou 209 Instrutores Multipli-
cadores para o Programa de Assistência Téc-
nica e Gerencial Rural como Meritocracia, em 
cursos de 88 horas. Estes profissionais serão 
responsáveis por liderar a formação dos téc-
nicos em todo o país.

Foram investidos R$ 48 milhões em 2014 para 
dar assistência a 11.190 produtores rurais, en-
volvendo 514 técnicos no Brasil inteiro.

Até dezembro de 2014 estavam planejados 
investimentos de R$ 163 milhões para 2015, 
incluindo recursos próprios e do Governo 
Federal, para atender 32.605 propriedades, 
com o suporte de 1.527 técnicos.
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CENTROS DE 
EXCELÊNCIA

Em seus vinte e três anos de existência o SE-
NAR atendeu mais de 60 milhões de produ-
tores, trabalhadores rurais e suas famílias, por 
meio das ações de promoção social e cursos 
de Formação Inicial e Continuada gratuitos e 
certificados em mais de trezentas ocupações 
do campo. Com um diferencial importante: 
os instrutores têm experiência no campo.

A sala de aula dos cursos do SENAR sem-
pre foi o local onde produtor e o trabalha-
dor rural atuam.

Com o ingresso no ensino formal, agora a en-
tidade avança para ofertar também os cursos 
técnicos de nível médio e de nível superior, 
com a implantação de suas primeiras instala-
ções físicas. Mais do que escolas, serão Cen-
tros de Excelência vocacionados para a ges-
tão e para as seguintes cadeias produtivas 
do agronegócio: cafeicultura (Minas Gerais), 
bovinocultura de corte (Mato Grosso do Sul), 
bovinocultura de leite (Goiás), cana-de-açú-
car, (Mato Grosso do Sul) fruticultura (Bahia), 
ovinocaprinocultura (Ceará), florestas (Tocan-
tins), palma de óleo (Pará) e grãos, fibras e 
oleaginosas (Mato Grosso).

Eles serão dotados de tecnologias que per-
mitirão o uso de recursos renováveis, sus-
tentáveis e econômicos. Além disso, formam 
uma rede integrada de ensino que irá disse-
minar o conhecimento nacionalmente. Re-
sultado das parcerias entre o SENAR, as Ad-
ministrações Regionais e parceiros externos 
ligados ao meio rural.

Os Centros de Excelência vão oferecer 
cursos de Formação Inicial e Continuada 
(FIC); Técnico de nível médio e Tecnológi-
co de nível superior, pela Faculdade CNA 
de Tecnologia, podendo operar em até 
três turnos e nas modalidades: presencial e  
a distância.

Para garantir a excelência do ensino e definir 
o perfil profissional dos técnicos que serão 
formados, o SENAR organizou Comitês Téc-
nicos Nacionais com especialistas de cada 
cadeia produtiva.

Mais de R$ 91 milhões serão investimentos, 
em parceria com o Banco de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) e as primei-
ras unidades serão construídas já em 2015.



GO

TO

PA

MG

BA

DF

MT

MS

CE

R$ 91,5 
milhões

Investimento total de

90% BNDES

10% SENAR

em máquinas  
e equipamentos.

Investimento de

R$ 21,3 
milhões

em obras civis.

R$ 55 
milhões

Investimento de

destinados a 
capital de giro para 
desenvolvimento das 
atividades educacionais.

R$ 10 
milhões

em móveis e 
utensílios.

+ R$ 5,2
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REDE E-TEC 
BRASIL NO 
SENAR

O primeiro curso oferecido pelo SENAR 
é o Técnico em Agronegócio na forma 
subsequente e na modalidade a distân-
cia, a carga horária total é de 1.230 horas 
sendo 20% presenciais e distribuídas ao 
longo de quatro semestres. Este curso é 
composto por 25 disciplinas e um está-
gio supervisionado optativo, os alunos 
são assistidos por tutores a distância no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 
e tutores presenciais nos polos de apoio 
presencial. O diploma emitido pelo SENAR 
para este curso possui reconhecimento do 
MEC e validade nacional.

A adesão do SENAR à Rede e-Tec Brasil do 
Ministério da Educação – MEC ocorreu no 
dia 28 de janeiro de 2014. O objetivo deste 
programa é ampliação e democratização a 
oferta de educação de qualidade gratuita no 
país. Ao aderir este programa o SENAR visa a 
promoção de uma integração institucional por 
meio de formação de uma rede nacional para 
oferta de cursos de Educação Profissional e 
Tecnologica – EPT a distância, apoiar na supe-
ração dos baixos índices de formação técnica 
no meio rural brasileiro e com isso avançar em 
sua missão de prover educação profissional 
de qualidade para a população do meio rural.
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Os polos de apoio presencial do SENAR são 
os locais de encontros presenciais dos cursos 
a distância de uma determinada região, que 
possuem estrutura escolar adequada, onde 
alunos e tutores desenvolvem aulas e ativi-
dades práticas/teóricas e avaliações. É um 
espaço muito importante para os que não 
possuem acesso à Internet, pois para muitos 
alunos este é o único de acesso. Os laborató-
rios práticos dos polos do SENAR são empre-
sas e propriedades rurais conveniadas.

No período de 01 a 15 de dezembro foi rea-
lizado o 1º processo seletivo da rede e-Tec, 
por meio de provas agendadas realizadas 
nos computadores dos polos. Para a oferta 
de 1.250 vagas os resultados foram: 

Estado Quantidade 
de polos

1. Amazonas 1 polo

2. Goiás 1 polo

3. Minas Gerais 3 polos

4. Mato Grosso do Sul 3 polos

5. Pará 2 polos

6. Paraíba 2 polos

7. Rio de janeiro 1 polo

8. Santa Catarina 3 polos

9. Sergipe 2 polos

TOTAL 18 polos

No ano de 2014 nove Administrações Regio-
nais aderiram a Rede e-Tec Brasil no SENAR 
com um total de 18 polos de apoio presen-
cial nos seguintes estados:

5.638 inscritos

1.286 aprovados

As aulas iniciam no dia 28 de fevereiro de 
2015, além do AVA e encontros presenciais, 
a metodologia do curso propõe uma inte-
gração de mídias para promoção do pro-
cesso de ensino e aprendizagem onde o 
aluno recebe apostilas didáticas impressas 
das unidades curriculares e videoaulas gra-
vadas em DVD.

O campo de atuação do Técnico em Agro-
negócio não se limita aos processos internos 
de uma propriedade rural, este profissional 
pode trabalhar em empresas comerciais, 
estabelecimentos agroindustriais, serviços 
de assistência técnica, extensão rural e pes-
quisa. O Técnico em Agronegócio formado 
pelo SENAR cumprirá seu importante papel 
de agente de transformação, na medida em 
atuará como parceiro do produtor rural, por 
meio de técnicas inovadoras e sustentáveis, 
na conquista da produtividade e lucrativida-
de, com visão empreendedora para a me-
lhoria da qualidade de vida e meio rural.
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CNA 
JOVEM

O SENAR e a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) criaram o progra-
ma CNA Jovem para formar novos líderes 
para o campo, que foi implantado em 2014 
e se encontra em pleno andamento.

Voltado para brasileiros com espírito de li-
derança, com idade entre 22 e 35 anos, o 
programa está preparando jovens do meio 
rural para impulsionar ainda mais o setor 
agropecuário, que transformou o País de 
importador a exportador de alimentos, li-
dera o ranking da produção mundial em 
várias cadeias produtivas e vem sustentan-
do a economia do Brasil.

O jovem que participa do programa tem 
oportunidade de ser inserido em discussões 
de grande relevância para o Agro e de ter 
acesso a pessoas de influência e poder que 
decidem os rumos do agronegócio no país.

O programa oferece um curso de formação, 
dentro de uma metodologia inovadora, que 
permite o desenvolvimento pessoal e pro-
fissional como líder. O participante, selecio-
nado pela Federação estadual, é estimula-
do a desenvolver desafios práticos voltados 
para o Agro e a propor planos de ação de 
grande relevância para o agronegócio da 
sua região.
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131 jovens de 24 estados participam do 
CNA Jovem. Foram realizados 2 dos 5 
módulos do programa em 2014

O programa inclui 300 horas de formação, associando o conhecimento 
das temáticas de interesse do agronegócio com a prática de tomada 
de decisões: quatro encontros presenciais, educação a distância; 
desafios práticos/ (individuais e coletivos); desenvolvimento de planos 
de negócios; business games; visitas técnicas; plano estratégico CNA 
Jovem; desenvolvimento de competências comportamentais e de 
comunicação e curso EaD de inglês



v 



v 

O SENAR 
INTEGRADO 
ÀS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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PRONATEC

O SENAR aderiu ao Pronatec desde o lan-
çamento do programa, em 2012, já tendo 
formado mais de 100.000 alunos.

Desde o início, o diferencial dos cursos ofe-
recidos para capacitar para as mais diversas 
profissões do campo foi a inclusão de um 
módulo de empreendedorismo, ensinando 
ao trabalhador rural as noções básicas de 
gestão, além de fomentar a geração de ren-
da por meio de novos negócios.

O Pronatec é uma prova concreta do apoio 
do SENAR às políticas públicas do Governo 
Federal. O maior parceiro do SENAR é o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS) com 39% da demanda, 
seguido do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e da Rede estadual SEDUC, 
ambos com 16% das demandas do Pronatec.
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MAIS DE

70 cursos
OFERECIDOS E 20 PARCEIROS 
DEMANDANTES

53.000 
matrículas
EM 2014 E MAIS DE 106.000 DESDE 2012

EM 2014, GESTÃO  
DE QUASE

R$ 79 
milhões
EM 953 MUNICÍPIOS DO PAÍS CERCA DE

75% da verba
DO PROGRAMA APLICADA NAS REGIÕES
NORTE E NORDESTE
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SERTÃO 
EMPREENDEDOR

Em 2014, o SENAR ampliou o alcance do 
programa Sertão Empreendedor: Um Novo 
Tempo para o Semiárido para o Maranhão, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. Criado, em 
2013, pelo Sistema CNA/SENAR, para esti-
mular o espírito empreendedor e elevar a 
qualidade de vida da população das regiões 
mais afetadas pela seca, foi implantado pri-
meiro na Paraíba.

Inspirado no programa Viver Bem no Se-
miárido do Senar/BA, o Sertão Empreen-
dedor prevê o desenvolvimento rural sus-
tentável a partir da difusão e aplicação de 
tecnologias de convivência com os fenô-
menos climáticos, tais como a construção 
de barragens subterrâneas e plantios de 
palma forrageira.

A iniciativa – que tem o Sebrae e a Embra-
pa Semiárido como parceiros – busca me-
lhorar a gestão, aumentar a produtividade 
e a renda dos empreendimentos rurais, sem 
descuidar da preservação do meio ambien-
te e, principalmente, inspirando a mudança 
comportamental das famílias do Semiárido.
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Maranhão, Rio Grande do Norte e 
Sergipe, que ingressaram no Sertão 
Empreendedor no final de 2014, estão 
atendendo 1.140 produtores.

115 produtores rurais atendidos na 
Paraíba, em seis municípios: Cajazeiras, 
Piancó, Catolé do Rocha, Campina 
Grande, Juazeirinho e Santa Luzia.

179 técnicos envolvidos diretamente 
no programa, em 10 estados do 
Polígono da Seca

R$ 37 milhões investidos em projeto 
com o SEBRAE Nacional para 
atendimento de 3.580 produtores 
rurais do Semiárido.
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AGRICULTURA 
DE BAIXO 
CARBONO

Numa ação conjunta com o Ministério da 
Agricultura e Embrapa, com recursos do 
Banco Mundial, o SENAR está participan-
do de um grande programa para dissemi-
nar práticas de agricultura de baixa emis-
são de carbono e sensibilizar o produtor 
para que ele invista na sua propriedade de 
forma a ter retorno econômico, preservan-
do o meio ambiente.

O SENAR é o responsável pela formação 
dos instrutores e técnicos de campo, pela 
formação profissional dos produtores rurais 
nas principais tecnologias de baixa emissão 
de carbono e também pela Assistência Téc-
nica e Gerencial em campo.

Para agilizar a liberação de recursos da li-
nha de crédito do Programa ABC, o SENAR 
assinou um Termo de Cooperação com o 
BNDES, o Ministério da Agricultura, a Em-
brapa, a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban/INFI) e a Associação Brasileira 
de Instituições Financeiras de Desenvolvi-
mento (ABDE).

Será desenvolvido um programa de capaci-
tação para projetistas e analistas financeiros 
na área da agricultura de baixa emissão de 
carbono. Ao SENAR caberá selecionar os 
multiplicadores, participar da elaboração 
do material didático e desenvolver o treina-
mento dos projetistas e dos analistas.
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O projeto será implementado em oito 
estados do bioma Cerrado: BA, DF, GO, 
MS, MG, TO, MA e PI.

Pelo acordo de doação do Banco Mun-
dial serão aplicados U$ 10, 6 milhões no 
Projeto ABC Cerrado.

Em 2014, o SENAR contratou quatro con-
sultores master para o desenvolvimento 
dos conteúdos técnicos e capacitação 
dos supervisores, instrutores e técnicos 
de campo.

O Projeto ABC Cerrado irá capacitar cerca 
de 12.000 produtores rurais nos oito esta-
dos do Cerrado e assistir 1.600 produtores 
em quatro estados (MS, GO, TO e MG).





A REDE SENAR
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ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

O SENAR é composto por uma Administra-
ção Central, em Brasília, e por 27 Adminis-
trações Regionais, com sede em cada esta-
do e no Distrito Federal.

A Administração Central assegura supor-
te administrativo, metodológico e jurídico, 
além de ser responsável pela interface com 
os órgãos federais, instituições nacionais e 

internacionais ligadas à educação e ao tra-
balho, irradiando experiências exitosas para 
as Administrações Regionais, que oferecem 
ao público do SENAR em todo o país ações 
de formação profissional rural (FPR) e ativi-
dades de promoção social (PS), a partir das 
quais são desenvolvidas competências pro-
fissionais, contribuindo para o avanço socio-
econômico dos cidadãos do campo.

ACRE – AC
Rua Quintino Bocaiuva nº 1779 
– Bairro Bosque CEP: 69.909-
400 Rio Branco – AC  
Tel: (68) 3224-1797  
Fax: (68) 3224-1797  
senarac@uol.com.br

ALAGOAS – AL
Rua Dr. Rocha Cavalcante,  
nº 181 – Jaraguá CEP: 57.022-
290 Maceió – AL  
Tel: (82) 3217-9800  
Fax: (82) 3217-9801  
faeal@faeal.org.br

AMAPÁ – AP
Avenida Dr. Diogenes Silva, 
2045, Bairro: Buritizal CEP: 
68.901-326 Macapá – AP Tel: 
(96) 3242-1049  
Tel: (96) 3242-2595  
Fax: (96) 3242-1055 senar-ap@
senar-ap.org.br 

AMAZONAS – AM
Rua José Paranaguá, nº 435 
– Centro CEP: 69.005-130 
Manaus – AM  
Tel: (92) 3198-8413  
Fax: (92) 3198-8400  
senar-manaus@uol.com.br

BAHIA – BA
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 
nº 143 – Ed. das Seguradoras – 
8º andar – Comércio  
CEP: 40.015-080 Salvador – BA  
Tel: (71) 3415-3100  
Fax: (71) 3242-589 
secretaria@senarbahia.org.br

CEARÁ – CE
Rua Major Weyne, nº 319 – 
Jardim América CEP: 60.415-
730 Fortaleza – CE  
Tel: (85) 3535-8000  
Fax: (85) 3535-8001  
flavio@senarce.org.br

DISTRITO FEDERAL – DF
Rural e 12 cursos de Promoção 
Social. SIA trecho 2, Lote 1.630 
CEP: 71.200-029 Brasília – DF 
Tel: (61) 3242-6646  
Fax: (61) 3244-3512  
senar@senardf.org.br / Senar 
central SGAN Quadra 601, 
Módulo K – Edifício Antônio 
Ernesto de Salvo CEP: 70830-903 
Brasília – DF Tel: (61) 2109-1300

ESPÍRITO SANTO – ES
Av. Nossa Senhora da Penha,  
nº 1.495 – Torre “A” – 11º andar, Ed. 
Corporate Center – Santa Lúcia 
CEP: 29.056-243 – Vitória – ES  
Tel: (27) 3185-9202  
Fax: (27) 3185-9203  
senar@faes.org.br

GOIÁS – GO
Rua 87, nº 662 – Setor Sul – 
Edifício da FAEG, 1º andar CEP: 
74.093-300 Goiânia – GO  
Tel: (62) 3545-2600  
Fax: (62) 3545-2601  
senar@senargo.org.br
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MARANHÃO – MA
Rua Humberto de Campos,  
nº 185 – Centro CEP: 65.010-
000 São Luís – MA  
Tel: (98) 3231-2919  
Fax: (98) 3231-2537  
senar@senar-ma.org.br

MATO GROSSO – MT
Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/
nº Quadra 01 – Setor A – Centro 
Político Administrativo (CPA) CEP: 
78.050-970 Cuiabá – MT  
Tel: (65) 3928 – 4403  
Fax: (65) 3928-4898  
senar@senarmt.org.br

MATO GROSSO 
DO SUL – MS
Rua Marcino dos Santos, nº 401 
– Cachoeira II CEP: 79.040-902 
Campo Grande – MS  
Tel: (67) 3326-6999  
Fax: (67) 3326-6299  
senar@senarms.org.br

MINAS GERAIS – MG
Av. Carandaí, nº 1115, 6º e 7º 
andares – Funcionários CEP: 
30.130-915 Belo Horizonte – MG 
Tel: (31) 3074-3074  
Fax: (31) 3074-3075  
senar@senarminas.org.br

PARÁ – PA
Travessa Dr. Moraes, nº 21 – 
Ed. Palácio da Agricultura ,7º 
andar (canto com Av. Gov. José 
Malcher) – Nazaré CEP: 66.035-
080 Belém – PA  
Tel: (91) 4008-5300  
Fax: (91) 4008-5376  
senar@senar-pa.com.br

PARAÍBA – PB
Rua Engenheiro Leonardo 
Arcoverde, nº 320 – Jaguaribe 
CEP: 58.015-660 João Pessoa – PB  
Tel: (83) 3048-6050  
Fax: (83) 3048-6050  
senarpb@senarpb.com.br

PARANÁ – PR

Rua Marechal Deodoro,  
nº 450 – 16º andar – Ed. 
Maurício Caillet – Centro CEP: 
80.010-010 Curitiba – PR  
Tel: (41) 2169-7988  
Fax: (41) 3323-2124

PERNAMBUCO – PE

Rua São Miguel, nº 1.050 – 
Bairro dos Afogados CEP: 
50.770-720 Recife – PE  
Tel: (81) 3312-8966  
Fax: (81) 3312-8950  
senarpe@senar-pe.com.br

PIAUÍ – PI

Rua 7 de Setembro, nº 150 – 
Centro Norte CEP: 64.000-210 
Teresina – PI  
Tel: (86) 3221-6666  
Fax: (86) 3221-6666  
faepi@yahoo.com.br



54

RIO DE JANEIRO – RJ
Av. Rio Branco, nº 135 – Sala 910 
– Centro CEP: 20.040-006 Rio 
de Janeiro – RJ  
Tel: (21) 3380-9500  
Fax: (21) 3380-9501 
superintendente@senar-rio.
com.br

RIO GRANDE 
DO NORTE – RN
Rural e 21 cursos de Promoção 
Social. Rua Dom José Tomaz, nº 
995 – Bairro Tirol CEP: 59.022-250 
Natal – RN  
Tel: (84) 3342-0200  
Fax: (84) 3342-0218  
senarrn@senarrn.com.br

RIO GRANDE DO SUL – RS
Praça Profº Saint Pastous, 
nº 125 – Cidade Baixa CEP: 
90.050-390 Porto Alegre – RS 
Tel: (51) 3215-7500  
Fax: (51) 3215-7502  
senar@senar-rs.com.br

RONDÔNIA – RO
Rua Getúlio Vargas, nº 1454 – 
Bairro N.Sª das Graças (esq.c/ 
Av. Amazonas) CEP: 76.804-203 
Porto Velho – RO  
Tel: (69) 3224-1399  
Fax: (69) 3224-1399  
senar@senar-ro.org.br

RORAIMA – RR
Av. Major Willians c/Rua Rocha 
Leal, nº 1.018 – Bairro São 
Francisco CEP: 69.301-110 Boa 
Vista – RR  
Tel: (95) 3224-7024/7105  
Fax: (95) 3224-0902/3696 
senar@senarrr.com.br

SANTA CATARINA – SC
Rua Delminda Silveira, nº 200 
– Bairro Agronômica CEP: 
88.025-500 Florianópolis – SC 
Tel: (48) 3333-0322  
Fax: (48) 3333-0105  
senar-sc@senar.com.br

SÃO PAULO – SP
Rua Barão de Itapetininga,  
nº 224 – 11º andar – Centro 
CEP: 01.042-907 São Paulo – SP  
Tel: (11) 3257-1300  
Fax: (11) 3257-1300 adminmail@
faespsenar.com.br

SERGIPE – SE
Rua Alagoas ,S/N, Parque de 
Exposição João Cleophas CEP: 
49.075-035 Aracajú – SE  
Tel: (79) 3214-6817  
Fax: (79) 3241-9197  
secretaria@senarsergipe.org.br

TOCANTINS – TO
Avenida Teotônio Segurado, 
conj. 01 Lotes 1/2 – Caixa Postal 
102 Quadra 402 Norte (antiga 
ACSU NE 50) CEP: 77.006-378 
Palmas – TO  
Tel: (63) 3219-9200  
Fax: (63) 3224-6070  
pca@senar-to.com.br
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w w w.senar.org.br
twitter.com/senarbrasil

w w w.facebook.com/SENARBrasil

 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ AGEM RUR AL
SGAN QUADR A 601, MÓDULO K

EDIFÍCIO ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO
BR A SÍLIA - DF |  CEP: 70830 - 021 |  FONE: (61) 2109 -1300
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