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UM OLHAR PARA O FUTURO 

O mundo é movido por inovação, mudanças exponenciais e in-
formações que circulam em alta velocidade. Um tempo de mui-
tas oportunidades para quem quer crescer e enormes desafios. 
Como alimentar uma população que também cresce a passos 
largos? Como preparar o nosso setor para as mudanças climá-
ticas e definir caminhos para as adaptações que garantam pro-
dutividade e renda ao produtor? Um dos caminhos, acredito, é 
o conhecimento. 

É fato que a agropecuária brasileira evoluiu muito nas últi mas 
décadas, graças aos avanços da ciência. Temos uma agricultura 
tropical que é exemplo e esperança para o mundo. Produzimos 
em um ano o suficiente para alimentar a população durante sete 
anos e meio. O SENAR foi se adaptando à evolução tecnológica 
para atender às necessidades do produtor, do trabalhador rural 
e de suas famílias. Começou a disseminar conhecimento em es-
colas sem paredes em todo o Brasil. A sala de aula podia ser na 
sombra de uma mangueira, no curral, no meio de uma lavoura. 
O slogan não é por acaso – SENAR, a maior escola da terra.

Com a internet, o SENAR passou a levar o conhecimento até a 
casa do produtor e do trabalhador rural. Hoje, os cursos a dis-
tância chegam ao campo até pelo celular. Mas como essas novas 
tecnologias ainda não são acessíveis a todos, o Sistema CNA/
SENAR ampliou a oferta de educação e inovação com uma fer-
ramenta capaz de alcançar as mais remotas regiões do Brasil: a 
televisão. Lançamos o Canal do Produtor, a nossa TV, que exibe, 
de segunda a sexta-feira, muita informação, educação a distân-
cia, análise, iniciativas das federações de Agricultura e Pecuária, 
dos sindicatos e, principalmente, conhecimento e inovação. 

Como está demonstrado neste relatório, acreditamos que a ge-
ração de conhecimento é fundamental não só para o sucesso 
do produtor rural como também para o País vencer os desafios 
das mudanças climáticas. Nesse contexto, o I Seminário Interna-
cional de Resiliência Climática e Descarbonização da Economia 
mostrou que a Assistência Técnica e Gerencial do SENAR pode 
juntar pesquisa com avanço tecnológico e, assim, impulsionar 
o desenvolvimento produtivo, econômico e social do setor 
agropecuário. 

Com as experiências do passado, o SENAR chega aos 25 anos 
com o olhar voltado para o futuro e preparado para vencer no-
vos desafios, contribuindo com o aumento da produtividade, da 
renda e da qualidade de vida no campo.

João Martins 
Silva Junior
Presidente 
do Conselho 
Deliberativo do 
SENAR e da CNA





A INSTITUIÇÃO



brasileiros atendidos pelo SENAR em todo o BrasilDestaques de 2016

6.500  matrículas

69 mil alunos

60 mil  atendidos

323 na etapa estadual 
e 81 na etapa nacional

60.000 produtores atendidos
1.446 técnicos e 87 supervisores capacitados

36.925  participantes

3 milhões e 400 mil 

1.113 produtores sensibilizados
e 40 técnicos capacitados

2.500  produtores capacitados 
1.544 Propriedades atendidas

31 instrutores capacitados
220 técnicos e instrutores capacitados

60 instrutores capacitados

115 mil matrículas
1 Seminário Nacional de EaD

Educação Formal

Educação a Distância

Inclusão Digital

Saúde no Campo

CNA Jovem

Assistência Técnica 
e Gerencial

Gestão e 
Empreendedorismo

Resiliência Climática

PRADAM

( P R A DA M   •  A B C  C E R R A D O  •  P R O G R A M A  N AC I O N A L  D E  I R R I G AÇ ÃO )

ABC Cerrado

Agricultura Irrigada

Agricultura de Precisão

Missão 
do SENAR

Realizar a Educação Profissional, a Assis-
tência Técnica e as atividades de Promo-
ção Social, contribuindo para um cenário 
de crescente desenvolvimento da produ-
ção sustentável, da competitividade e dos 
avanços sociais no campo. 

Ao profissionalizar e oferecer atividades de 
promoção social no meio rural, nas moda-
lidades estabelecidas, o SENAR contribui 
efetivamente para o aumento de renda, 
integração e ascensão social das pessoas 
a partir dos princípios de sustentabilidade, 
produtividade e cidadania, colaborando 
também para o desenvolvimento socioeco-
nômico do País.

6



brasileiros atendidos pelo SENAR em todo o BrasilDestaques de 2016

6.500  matrículas

69 mil alunos

60 mil  atendidos

323 na etapa estadual 
e 81 na etapa nacional

60.000 produtores atendidos
1.446 técnicos e 87 supervisores capacitados

36.925  participantes

3 milhões e 400 mil 

1.113 produtores sensibilizados
e 40 técnicos capacitados

2.500  produtores capacitados 
1.544 Propriedades atendidas

31 instrutores capacitados
220 técnicos e instrutores capacitados

60 instrutores capacitados

115 mil matrículas
1 Seminário Nacional de EaD

Educação Formal

Educação a Distância

Inclusão Digital

Saúde no Campo

CNA Jovem

Assistência Técnica 
e Gerencial

Gestão e 
Empreendedorismo

Resiliência Climática

PRADAM

( P R A DA M   •  A B C  C E R R A D O  •  P R O G R A M A  N AC I O N A L  D E  I R R I G AÇ ÃO )

ABC Cerrado

Agricultura Irrigada

Agricultura de Precisão

7





EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA 
TAMBÉM NA TV



CULTIVE
CONHECIMENTO.
SINTONIZE INFORMAÇÃO.
O CANAL DO PRODUTOR
AGORA ESTÁ NA TV.

De segunda a sexta, das 6h às 12h

SINTONIZAÇÃO MANUAL
Coloque o aparelho na Polarização 
Vertical, utilizando a Frequência 
03652 e Symbol Rate 03000.

BUSCA AUTOMÁTICA 
Quando atualizar seus canais, 
o CANAL DO PRODUTOR vai 
aparecer como Canal Rural X na 
sua lista. É só gravar a busca.

1 2

ASSISTA PELA PARABÓLICA DIGITAL

ASSISTA TAMBÉM PELA INTERNET

WWW.CANALDOPRODUTOR.TV.BR

A antena deve estar apontada para o satélite C2. 
Então, você pode sintonizar de duas maneiras:

A agropecuária brasileira avançou muito nas 
últimas décadas, colocando o País no topo do 
ranking da produção de alimentos. O SENAR 
contribui para essa mudança, há 25 anos, 
com qualificação profissional e disseminação 
de novas tecnologias. Cumpre esta tarefa 
buscando sempre novos caminhos para levar 
conhecimento ao campo.

A entidade, que já disponibilizava dois por-
tais de educação a distância para o produ-
tor, o trabalhador rural e suas famílias, reali-
zou um sonho antigo em 2016: um canal de 
TV para aproximar ainda mais o SENAR de 
quem produz e ampliar o leque de oportu-
nidades de aprendizagem, inovação e tec-
nologia, para impulsionar a produtividade, a 
renda, a preservação do meio ambiente e a 
qualidade de vida dos brasileiros do campo.

Para viabilizar o Canal do Produtor TV, a CNA 
e o SENAR firmaram uma parceria com o Ca-
nal Rural, que tem 20 anos de experiência em 
informação especializada e educação via TV. 

O Canal do Produtor TV exibe de segun-
da a sexta-feira, das 6h da manhã ao meio 
dia, cursos de curta e longa duração, vídeos 
técnicos, atualizações tecnológicas, informa-
ção, entrevistas com especialistas, conteú-
dos importantes sobre saúde e qualidade 
de vida e como destaque da programação, 

uma série sobre a Assistência Técnica e Ge-
rencial (ATeG) do SENAR. Em cada episódio, 
exibido às sextas e reprisado às terças, his-
tórias de sucesso do trabalho dos técnicos 
de campo da ATeG que estão transforman-
do propriedades rurais de todo o País.
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PROMOÇÃO 
SOCIAL



O SENAR, que há mais de duas décadas 
promove ações de promoção social no cam-
po, ampliou os investimentos em prevenção 
de saúde e qualidade de vida durante 2016. 

A entidade chega, muitas vezes, aonde o 
governo não vai, levando saúde, cidadania, 
oportunidades de geração de renda, alfabe-
tização, inclusão social e digital para as po-
pulações rurais, por meio de suas ações de 
Promoção Social. 

Com enfoque educativo, possibilita ao tra-
balhador, ao produtor rural e às suas famílias 
a aquisição de conhecimentos, desenvolvi-
mento de habilidades pessoais e sociais e 
mudanças de atitudes que favorecem me-
lhor qualidade de vida e participação na 
comunidade. 

Pessoas atendidas 
em cursos 276.394

nas áreas de Alimentação e Nutrição, Arte-
sanato, Saúde e Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer e Apoio às comunidades rurais com 
temas como Produção artesanal de alimen-
tos, Educação ambiental, Saúde na terceira 
idade, Saúde reprodutiva, Educação para 
organização comunitária, Educação para o 
trabalho e Artesanato em tecidos.

Em 2016, o SENAR realizou o 1º Encontro 
Nacional de Promoção Social para Saúde 
Preventiva, que reuniu, em Brasília, especia-
listas em saúde e mais de 50 técnicos de 25 
Administrações Regionais. Durante o evento, 
foi divulgado o resultado da pesquisa que 
levantou as principais demandas do meio rural 
nas áreas de saúde da mulher, do homem, da 
criança, dos adolescentes e dos idosos. A partir 
da pesquisa, o SENAR vai traçar novas dire-
trizes para as atividades de Promoção Social 
em conjunto com as Regionais. 

Para desenvolver as ações de Promoção So-
cial, o SENAR conta com diversos parceiros 
que vão desde o local para realização das 
atividades aos médicos que prestam os 
atendimentos. 

Um desses parceiros é o Instituto Lado a 
Lado pela Vida que promove campanhas 
como Setembro Vermelho (cuidados com o 
coração) e Novembro Azul (Câncer de Pênis e 
de Próstata). A parceria técnico-científica tem 
como foco a promoção da saúde do produ-
tor, trabalhador rural e suas famílias, por meio 
de informação qualificada sobre as doenças 
que mais impactam o campo, de modo a 
propiciar o desenvolvimento de habilidades 
pessoais, mudanças de atitudes, além de ou-
tras ações que tragam a todos os envolvidos 
a conscientização para uma saúde melhor. 

Juntos, o SENAR e o Instituto Lado a Lado 
produziram quatro cartilhas: Câncer de Pele 
e Melanoma, Câncer de Próstata, Cuidados 
com o Coração e Incontinência Urinária, além 
do folder Saúde e Autoestima da Mulher.

Mais saúde e qualidade de vida no campo

Brasileiros atendi-
dos com palestras, 
cursos e ações na 
área de saúde

61 MIL
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Saúde do Homem 

SAÚDE DO
PROGRAMA ESPECIAL

HOMEM RURAL

O programa de saúde preventiva do ho-
mem rural é desenvolvido em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Urologia – SBU. 

Os estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina reali-
zaram 30 eventos, com palestras, exames de 
PSA e Toque retal, Teste Rápido HIV, Sífilis e 
Hepatite, aferição de pressão, exame de co-
lesterol, vacinação, higiene bucal, consulta 
oftalmológica, entre outras. Cerca de 8 mil 
homens foram atendidos. 

Saúde da Mulher

SAÚDE DA
PROGRAMA ESPECIAL

MULHER RURAL

Este é o novo nome do programa Útero é Vida, 
que foi reformulado. O programa leva infor-
mação, prevenção e diagnóstico de doenças 
para a saúde integral da mulher, contribuindo 
também para aumentar a autoestima e me-
lhorar a qualidade de vida. O programa tem 
a parceria de secretarias municipais de saúde. 

Foram realizados 24 eventos nos estados da 
Bahia, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso do 
Sul e Santa Catarina, com exames de Papa-
nicolau, laboratoriais, testes rápidos para 
HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites Virais, além de 
vacinação e palestras. 

Saúde e Qualidade 
de Vida também na TV 

O Canal do Produtor TV, lançado em 2016 
pelo Sistema CNA/SENAR, exibe duas vezes 
por semana um quadro produzido pelo SENAR 
e suas Administrações Regionais com vídeos 
técnicos, reportagens e entrevistas de mé-
dicos e especialistas que abordam temas 
como: saúde do homem e da mulher; H1N1, 
Dengue, Chikungunya, vírus Zica, diversos 
tipos de câncer, HIV e Hepatites virais B e C, 
álcool e drogas, tratamento na perspectiva de 
redução de danos do uso abusivo de álcool 
e outras drogas, doença de chagas, trans-
tornos mentais e violência.

50
MAIS DE

Eventos realizados 
nos programas 
Saúde da Mulher e 
do Homem Rural
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FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL



Há 25 anos, o SENAR oferta, gratuitamente, 
a produtores, trabalhadores rurais e suas fa-
mílias, cursos e treinamentos em todo o País, 
contribuindo efetivamente para o aumento 
de renda, a integração e ascensão social das 
pessoas a partir dos princípios de sustenta-
bilidade, produtividade e cidadania, cola-
borando também para o desenvolvimento 
socioeconômico do País. 

A Formação Profissional Rural disponibilizou 
758.989 vagas em 2016. Os treinamentos de 
aperfeiçoamento foram a maioria absoluta na 
programação educativa do SENAR, com 91%, 
qualificando profissionais para atuarem na 
produção de carne bovina, suína, peixes, na 
criação de cavalos e adestramento de animais, 

na produção de leite, café, frutas, grãos e horta-
liças,  e na manutenção de tratores e aplicação 
de defensivos agrícolas, além de florestamento 
e auxiliares administrativos para a empresas ru-
rais de todos os portes. 

Para essas ações de formação profissional, 
o SENAR conta com 4.832 instrutores capa-
citados em sua metodologia educativa, em 
todos os estados e no Distrito Federal. 

O SENAR oferece cursos de formação 
profissional em mais de 300 ocupações 
do campo, nas áreas de Agricultura, Pecu-
ária, Silvicultura, Extrativismo, Aquicultu-
ra, Prestação de Serviços, Agroindústria e 
Atividades de Apoio Agrossilvipastoril.

Impulso na produção 
de cartilhas 

O SENAR reforçou a produção de cartilhas 
distribuídas nos cursos de Formação Profis-
sional Rural e, em 2017, a Coordenação de 
Produção e Distribuição de Materiais Instru-
cionais vai disponibilizar a todas as Adminis-
trações Regionais 40 novos títulos. 

As cartilhas da coleção SENAR têm lingua-
gem simples, clara e didática. Ilustrações 
e fotos que auxiliam no entendimento dos 
procedimentos técnicos. 

Todo material é desenvolvido seguindo as nor-
mas descritas na legislação vigente, em termos 
de Saúde e Segurança do Traba lhador, nos 
aspectos ergonômicos, de peri culosidade, de 
uso correto de EPIs, de manipulação adequa-
da de ferramentas e equipamentos, de assep-
sia, entre outros. Também seguem as normas 
descritas em legislação vigente de Vigilância 
Sanitária, observando os aspectos referentes 
a instalações, equipamentos, utensílios, mate-
riais, manipulador, produtos, entre outros.

40

4.832 Instrutores 
capacitados

Novos títulos 
de cartilhas
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Cartilha 162 Fruticultura Básica Colheita, Pós-Colheita 
e Comercialização

Cartilha 164 Contenção de Bovinos

Cartilha 165 Barragem Subterrânea com Lona Plástica

Cartilha 166 Larvicultura de camarão marinho (do 
náuplio a pós-larva)

Cartilha 167 Produção de camarão marinho 
(preparação do viveiro, povoamento, 
manejo e despesca)

Cartilha 168	 Beneficiamento	do	camarão	marinho

Cartilha 169 Cerca elétrica

Cartilha 170 Aplicação de agrotóxicos com 
pulverizadores autopropelidos

Cartilha 171	 Produção	de	flores	de	corte

Cartilha 172 Produção de plantas ornamentais

Cartilha 173 Jardinagem

Cartilha 174 Boas práticas de fabricação de alimentos

Cartilha 175	 Panificação	caseira

Cartilha 176 Transformação e conservação de 
alimentos

Cartilha 177 Operação de Tratores Agrícolas

Cartilha 178	 Classificação	de	grãos	de	soja	e	milho

Cartilha 179 Norma Reguladora 31

Cartilha 180 Planejamento e Legalização de Projetos 
de Aquicultura

Cartilha 181 Manejo integrado de pragas em soja, 
milho e sorgo

Cartilha 182 Aplicação de corretivos e fertilizantes 
com distribuidor centrífugo

Cartilha 183 Equideocultura – Doma Racional

Cartilha 184 Equideocultura – Casqueamento

Cartilha 185 Equideocultura – Manejo e nutrição

Novas cartilhas

Cartilha 186 Equideocultura Noções básicas de rédeas

Cartilha 187 Café – Construção de viveiros e 
produção de mudas

Cartilha 188 Café – Formação da Lavoura

Cartilha 189 Café – Manejo de podas e manutenção 
do cafeeiro

Cartilha 190 Café – Controle de doenças e plantas 
daninhas

Cartilha 191 Café – Colheita e pós-colheita

Cartilha 192	 Café	–	Classificação	e	degustação

Cartilha 193 Cafés Especiais

Cartilha 195 Manejo sanitário na piscicultura

Cartilha 197	 Reprodução,	larvicultura	e	alevinagem	
de tilápias

Cartilha 198	 Reprodução,	larvicultura	e	alevinagem	
de peixes nativos

Cartilha 199	 Sistemas	Agroflorestais	no	bioma	
amazônico

Cartilha 200 Produção de mudas e espécies arbóreas

Cartilha 201 Prevenção de acidentes e primeiros 
socorros

Cartilha 202 Operação e manutenção de podadora

Cartilha 203 Operação e manutenção de derriçadora 

Cartilha 204 Operação e manutenção de motosserra

Cartilha 205 Operação e manutenção de roçadeira



OUTROS DESTAQUES:

• Produção de duas cartilhas em parceria com a Superintendência Técnica da CNA: 
Captação de água de chuva e armazenamento em cisterna para uso na produção 
animal e Manejo da água na agropecuária.

• Produção de duas cartilhas para a Coordenação de Programas e Projetos na área 
de saúde rural: Saúde da Família Rural e Prevenção às deficiências.

• Produção de dois manuais técnicos para o Departamento de Administração e 
Finanças.

• Produção de duas cartilhas para o Programa Mais Pasto da Administração Regio-
nal de Alagoas: Manejo de pastagens para bovinos na região da zona da mata 
nordestina e Manejo de Pastagens para bovinos na Região Semiárida.

• Desenvolvimento de conteúdo para material didático em parceria com a Asso-
ciação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF: Manejo Fitossanitário em Culturas 
Anuais.

EaD SENAR, novos 
cursos e mais um prêmio 

O SENAR ampliou o número de cursos ofe-
recidos no portal de educação a distância e 
fechou 2016 com 100 mil matrículas. 

A entidade oferece atualmente 54 cursos, to-
talmente gratuitos, distribuídos em oito pro-
gramas, que abordam os seguintes temas: 
Agricultura de Precisão, Capacitações Tec-
nológicas, Campo sustentável, Empreende-
dorismo e Gestão de Negócios, Gestão de 
Riscos, Inclusão Digital e Qualidade de Vida. 

Uma ação que merece destaque é o curso 
Atualização do Plano Instrucional a distância 
para instrutores e técnicos das Administra-
ções Regionais para alinhar os conceitos e 
a metodologia utilizada pelo SENAR na ela-
boração do plano instrucional.

Em 2016, também foram criados três novos 
cursos: Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 
Bioma Cerrado e Sustentabilidade na Produ-
ção do Café, em parceria com a Plataforma 
Global do Café. Dois programas - Agricultura 
de Precisão e Gestão de Riscos (NR 31) - fo-
ram desenvolvidos pelo SENAR de Goiás e 
ofertados pelo SENAR Brasil no portal EaD.

A qualidade dos cursos a distância, sempre 
atualizados e sintonizados com as exigências 
do mercado de trabalho, garantiu ao SENAR, 
pelo sexto ano consecutivo, a conquista do 
Prêmio Learning e Performance Brasil. 

O programa premiado foi o Campo Sustentá-
vel, com três cursos voltados para proteção do 
meio ambiente, que desde 2015, quando as 
matrículas foram abertas, capacitou mais de 
33 mil pessoas do meio rural: Cadastro Am-
biental Rural (CAR), Proteção de Nascentes e 
Prevenção e Controle do Fogo na Agricultura. 
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Inclusão Digital

O programa leva o computador e a inter-
net ao campo, democratizando o acesso ao 
mundo digital das pessoas que se dedicam 
à atividade rural. O Inclusão Digital oferece 
cursos de informática básica para produto-
res, trabalhadores rurais e suas famílias em 
salas fixas nos sindicatos rurais, telecentros 
e unidades móveis. 

Participantes registrados em 2016,  
nos Estados que oferecem o programa.
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Mais oportunidades de formação profissional técnica

como material impresso, videoaulas, Am-
biente Virtual de Aprendizagem – AVA e 
um diferencial importante: parte do curso 
acontece nos polos de apoio para ativida-
des práticas, avaliações e visitas técnicas a 
propriedades e agroindústrias. 

O SENAR formou a primeira turma do técni-
co em Agronegócio em 2016. Os primeiros 
egressos vão atuar na gestão de dados da 
produção, da comercialização e do marke-
ting em empresas rurais, comerciais e insti-
tuições de pesquisa em âmbito nacional.

E a entidade recebeu um segundo Prêmio 
Learning e Performance Brasil em um único 
ano. Desta vez pela iniciativa em desenvol-
ver ações educacionais diferenciadas na for-
mação técnica, sendo agraciada na catego-
ria performance de execução em 2016.

Em 2016, o SENAR ampliou para 80 o núme-
ro de polos de apoio de sua rede para ga-
rantir formação técnica a um número maior 
de jovens do campo, em 22 Estados e no 
Distrito Federal. O curso Técnico de Nível 
Médio em Agronegócio, ofertado a distân-
cia pelo Programa Rede e-Tec Brasil no SE-
NAR, alcançou 6.500 matrículas. 

O curso com duração de 2 anos tem conteú-
dos multidisciplinares, abrangendo as áreas 
de Administração, Agronomia e Contabili-
dade, num total de 1.230 horas. O objetivo é 
habilitar tecnicamente o aluno para executar 
atividades em propriedades e empresas ru-
rais, na gestão e comercialização das ativi-
dades produtivas. 

Para isso, a metodologia utilizada foca a re-
alidade rural e emprega diferentes mídias 
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Centros de Excelência  
do SENAR

O SENAR iniciou em 2016 a construção dos 
dois primeiros Centros de Excelência em 
Educação Profissional e Tecnológica, graças 
a parcerias e convênio com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Juazeiro, na Bahia, ganha um centro 
focado na cadeia produtiva de Fruticultura e 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, espe-
cializado em Bovinocultura de Corte. 

Além de educação formal técnica de nível 
médio, os Centros de Excelência vão ofe-
recer cursos Tecnológicos de Graduação e 
Pós-Graduação, nas modalidades presencial 
e a distância, além de cursos de Formação Ini-
cial e Continuada (FIC).

Novos Técnicos em Florestas

Em 2016, o SENAR formou a segunda turma 
do Curso Técnico de Nível Médio em Flo-
restas, oferecido no Centro de Formação de 
Palmas, no Tocantins. A primeira unidade de 
ensino do SENAR, após autonomia chance-
lada pelo Ministério da Educação. 

Os alunos saem prontos para o mercado de 
trabalho, em franca expansão no estado e 
no País. Além da teoria, eles têm aulas em 
campo e acesso a equipamentos de alta 
precisão, como os simuladores virtuais de 
colheita florestal, com software canadense 
que permite testar os procedimentos de cor-
te e retirada de madeira de reflorestamento.
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PROGRAMAS 
ESPECIAIS



O SENAR dispõe de mais de 15 programas 
especiais nacionais voltados para empre-
endedorismo e gestão, desenvolvimento 
de liderança,  agricultura de baixo carbono, 
saúde rural, agricultura de precisão, traba-
lho decente, inclusão digital que são desen-
volvidos pelas 27 Administrações Regionais. 

Gestão e 
empreendedorismo

Durante 2016, 36.925 brasileiros participa-
ram das capacitações de empreendedo-
rismo e gestão, nos seguintes programas 
do SENAR:

O programa leva conhecimentos de gestão, 
empreendedorismo e liderança às mulheres 
do campo, transformando a participação fe-
minina em fator decisivo para o sucesso da 
empresa rural.

O programa desenvolvido em parceria com 
o Sebrae, é voltado para pequenos produ-
tores e suas famílias. Com ferramentas sim-
ples de gestão eles aprendem a desenvolver 
e melhor administrar a pequena proprieda-
de rural. Tem 46 horas, sendo 2 horas de 
consultoria na sala de aula e 4 horas de con-
sultoria na propriedade de forma individual.

O programa busca transformar o produtor 
em empreendedor para que administre sua 
propriedade com mais eficiência, permitin-
do que tenha uma visão mais clara de seu 
papel na sociedade brasileira, compreen-
dendo as relações entre sua atividade e os 
demais setores da economia. 

Desenvolvimento 
de lideranças 

O SENAR realizou, em 2016, a segunda edi-
ção do programa de desenvolvimento de 
lideranças CNA Jovem, que identifica e im-
pulsiona a carreira de brasileiros do campo 
com idade entre 22 e 30 anos. 

Desta vez, num processo que fez diferença 
na escolha dos jovens: uma etapa estadual, 
realizada em 19 estados, no primeiro semes-
tre, que envolveu 323 jovens. 

Eles apresentaram planos de ação para en-
frentar desafios da agropecuária de seus es-
tados e os que se destacaram participaram 
da etapa nacional, em Brasília, entre os me-
ses de julho e novembro.

O CNA Jovem é baseado em uma meto-
dologia de liderança empreendedora, com 
carga horária de 240h, entre atividades pre-
senciais e remotas. 
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Na etapa nacional, participaram 81 jovens 
de 22 Estados. Ao final da edição 2016, eles 
apresentaram projetos individuais de lide-
rança voltados para uma das cinco áreas 
foco: acadêmica, empresarial, política, insti-
tucional e sindical. Após uma maratona de 
conhecimento e imersão voltada ao empre-
endedorismo, os participantes escolheram, 
de forma democrática, três projetos de lide-
rança do norte e nordeste. 

Os projetos “Jovens Multiplicadores liderando 
o agro em Uiramutã”, do índio Macuxi Jaoquim 
Souza Lima Neto, de Roraima; “Força Jovem 
Rural”, de Izaura Recy Souza Freire Sales, do Rio 
Grande do Norte; e “Sala do Produtor – Em-
prendendo o Campo”, de Morganna Medeiros 
de Miranda foram os campeões e como pre-
miação os seus autores farão uma visita técnica 
à Nova Zelândia, em março, e seis meses de 
curso de inglês. 

323 Jovens envolvidos em uma etapa estadual, 
realizada em 19 estados participantes
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Resiliência Climática 

A necessidade de adaptação dos produtores brasileiros às mudanças climáticas 
entrou definitivamente na pauta do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
em 2016. Para contribuir no fortalecimento das metas estipuladas no Acordo de 
Paris, primeiro marco do regime internacional do clima, aprovado durante a Con-
ferência do Clima (COP-21) por 195 países, em dezembro de 2015, e traçar um 
caminho para a resiliência climática nos campos do Brasil, o SENAR promoveu o 
I Seminário Internacional “Resiliência Climática e Descarbonização da Economia”. 

No evento, a metodologia de Assistência Técnica e Gerencial foi apresentada como 
fundamental para o País vencer os desafios das mudanças climáticas. Por isso, o SENAR 
avançou na busca de novas parcerias internacionais. 
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Primeira parceria do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural com a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), o Projeto de Recupe-
ração de Áreas Degradadas na Amazônia 
(PRADAM) disseminou, em 2016, práticas 
de Agricultura de Baixo Carbono na região 
amazônica. 

O PRADAM tem foco na capacitação de 
profissionais ligados à assistência técnica 
pública e privada e na sensibilização de pro-
dutores e demais agentes envolvidos nos 
processos de produção rural, para adoção 
de tecnologias apropriadas ao bioma. 

O SENAR capacitou técnicos na metodolo-
gia de Assistência Técnica e Gerencial e, com 
Embrapa e Ministério da Agricultura, realizou 

seminários sobre Sistema Plantio Direto, Re-
cuperação de Áreas Degradadas e Sistemas 
Agroflorestais, com destaque para a Integra-
ção Lavoura-Pecuária-Florestas (iLPF) nos es-
tados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Maranhão e Rondônia, com a participação 
de mais de 1.100 produtores.

1.100 Produtores participaram do projeto,  
para recuperação de áreas degradadas
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O projeto ABC Cerrado, desenvolvido pelo 
SENAR em parceria com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Em-
brapa e recursos do Banco Mundial, ganhou 
impulso em 2016. 

Com o apoio de especialistas da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural produziu as 
cartilhas sobre as tecnologias do projeto: Re-
cuperação de Pastagens Degradadas, Sistema 
Plantio Direto, Integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta e Florestas Plantadas. Capacitou 60 
instrutores e 2.500 produtores dos Estados 
participantes: Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. 

Em 2016, o SENAR também iniciou a etapa de 
produção assistida. Capacitou 160 Técnicos de 
Campo na metodologia de Assistência Técnica 
e Gerencial (ATeG), que já estão atuando em 
1.544 propriedades de Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

Além da transferência de tecnologia, o pro-
jeto vai avaliar o impacto dessas interven-
ções na efetiva adoção das práticas ABC 
pelo produtor rural.

60

2.500

160

1.544

Instrutores

Produtores dos  
estados participantes

Técnicos do campo

Propriedades

A Agricultura de Precisão é um sistema de 
gerenciamento agrícola que cresce no País 
à medida que as informações sobre concei-
tos, técnicas e vantagens chegam ao produ-
tor rural. Estas tecnologias de AP detectam, 
monitoram e orientam homens e mulheres 
do campo na gestão da propriedade, para 
melhorar a produtividade, a preservação 
do meio ambiente e a renda. Com medidas 
de gestão adaptadas à realidade de cada 
produtor, a Agricultura de Precisão oferece 
ferramentas para otimização do uso de insu-
mos e inovação permanente no campo.

O SENAR disponibiliza o programa Agricul-
tura de Precisão desde 2011 para levar ao 
produtor rural seus conceitos e tecnologias. 
Por meio de várias parcerias com empresas 
de máquinas e implementos agrícolas, Em-
brapa e universidades, o SENAR capacita os 
seus instrutores para melhor ajudar os pro-
dutores e trabalhadores rurais. Em 2016, fo-
ram capacitados 80 instrutores em parceria 
com a John Deere e Stara.
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uso sustentável de recursos naturais, tendo 
como foco a gestão econômica e viabilida-
de dos projetos.

Em parceria com a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Secre-
taria Nacional de Irrigação (Senir) e o Insti-
tuto Inovagri, o SENAR capacitou, em 2016, 
31 instrutores das Regionais que aderiram 
ao programa: Amazonas, Amapá, Pará, To-
cantins, Sergipe, Ceará, Bahia, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Fede-
ral, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte. 

Em 2017, os instrutores iniciam a capacitação 
de produtores e trabalhadores rurais na utiliza-
ção da irrigação como tecnologia que garante 
a segurança alimentar, preservando os recur-
sos naturais e melhorando a produtividade.

 

Apesar do imenso potencial que possui 
para a irrigação, o Brasil aplica a tecnologia 
em menos de 10% da área agrícola (equiva-
lente a cerca de 5 milhões de hectares). Para 
contribuir com o uso racional dos recursos 
hídricos, o SENAR desenvolveu o Programa 
Nacional de Irrigação.

O programa de irrigação tem três focos 
principais: o primeiro é incentivar a adoção 
de tecnologias de irrigação, assegurando 
alimentos na safra, principalmente em regi-
ões de escassez de chuva, onde a agricultu-
ra irrigada é sinônimo de sobrevivência. 

Os outros dois são fomentar o incremento da 
agricultura irrigada, através da transferência 
de tecnologia e melhoria da produtividade 
e promover a utilização de técnicas de irri-
gação de precisão, manejo do solo, da água 
e da proteção de nascentes favorecendo o 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E GERENCIAL, CAMINHO 
PARA A RESILIÊNCIA 
CLIMÁTICA



O SENAR desenvolve, desde 2013, um modelo 
inédito de assistência técnica baseado em trans-
ferência de tecnologia e gestão com meritocra-
cia. Atualmente, 23 Administrações Regionais 
do SENAR desenvolvem ações de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) em 60 mil proprieda-
des rurais, oferecendo consultoria técnica e ge-
rencial, de forma efetiva e constante. 

A ATeG do SENAR se consolidou, em 2016, 
como alternativa para auxiliar o produtor ru-
ral brasileiro a se adequar às mudanças cli-
máticas. A produção assistida pode associar 
a pesquisa e a implementação tecnológi-
ca e, assim, impulsionar o desenvolvimen-
to produtivo, econômico e social do setor 
agropecuário.

A Assistência Técnica e Gerencial trabalha de 
forma sistêmica em cinco passos para que a 
propriedade rural produza mais e melhor.

Para garantir qualidade nas ações de Assis-
tência Técnica e Gerencial nos estados e 
atender a demanda de capacitações, o SENAR 
ampliou a equipe de instrutores de Metodo-
logia de ATeG, composta agora por 11 pro-
fissionais. Treinou, em 2016, 1.446 Técnicos 
de Campo e 87 Supervisores, de 17 Admi-
nistrações Regionais.  

Para ampliar o atendimento e atender a ne-
cessidade constante de aperfeiçoamento 
das competências desses profissionais, o 
SENAR, em parceria com a Faculdade de 
Tecnologia CNA, vai ofertar esta capacita-
ção na modalidade de educação a distância 
em 2017.

Como material de apoio aos Técnicos de 
Campo, a coleção de apostilas gerenciais 
que abordam os cálculos de custos de pro-
dução, a interpretação de indicadores e 

ASSISTÊNCIA
CONTÍNUA

DIAGNÓSTICO PRODUTIVO
INDIVIDUALIZADO1

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

2

ADEQUAÇÃO
TECNOLÓGICA

3
CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL
COMPLEMENTAR

4

AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA DE

RESULTADOS

5

Os cinco passos da ATeG:
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planejamento ganhou dois novos volumes, 
abrangendo agora 11 cadeias produtivas. 

E o SENAR lançou, ainda, 9 volumes de Ca-
dernos do Produtor, para subsidiar e facilitar 
o controle e anotações do produtor em suas 
atividades: Bovinocultura de Corte, Bovi-
nocultura de Leite, Ovinocaprinocultura de 
Corte, Caprinocultura de Leite, Piscicultura, 
Olericultura, Fruticultura, Grãos e Cereais e 
Cafeicultura.

Os dados técnicos e gerenciais são coleta-
dos nas propriedades atendidas pelos Téc-
nicos de Campo, que utilizam um Software 
do SENAR, compilados em uma Central de 
Inteligência na Administração Central. Hoje 
o banco de dados já é alimentado por téc-
nicos de 18 Administrações Regionais, em 5 
cadeias produtivas. 

Projetos e programas 
de ATeG do SENAR

O SENAR é um dos executores do projeto, 
que iniciou com uma cooperação do Gover-
no do Reino Unido (Department of environ-
ment Food and Rural Affairs – DEFRA) com 
o MAPA, e que tem como responsável pela 
execução o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID). 

O Projeto Rural Sustentável vai difundir por 
meio de Unidades Demonstrativas as tecno-
logias de baixa emissão de carbono e repli-
car em Unidades Multiplicadoras, em dois 
biomas brasileiros - Mata Atlântica (BA, MG, 
PR e RS) e Amazônia (PA, RO e MT), além de 
garantir Assistência Técnica e Gerencial.

CADEIAS PRODUTIVAS 

1. Bovinocultura de Leite

2. Bovinocultura de Corte

3. Ovinocaprinocultura

4. Integração Lavoura, Pecuária e Floresta

5. Olericultura

6. Fruticultura

7. Agricultura Orgânica

8. Aquicultura

9. Apicultura 

10. Cereais

11. Cafeicultura

(50 por Estado)

unidades 
demonstrativas

(480 por Estado)

unidades 
multiplicadoras

(530 por Estado)
agricultores

350

3360

3710
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75

48

19

RESULTADOS OBTIDOS EM 2016

PERSPECTIVAS PARA 2017

Capacitação dos técnicos e coordenadores na 
metodologia de Assistência Técnica e Gerencial 
(ATeG)

Visitas de coordenação aos estados para orientar 
os técnicos na elaboração das Propostas Técnicas 
(PTECs)

Propostas submetidas ao Banco Interamericano  
de Desenvolvimento (BID) para os critérios  
de avaliação/identificação de Unidades  
Demonstrativas (UDs).

Propostas aprovadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) nos critérios de avaliação/
identificação de Unidades Demonstrativas (UDs) e 
mais 26 propostas em revisão

382
DIAS

382
DIAS

Promover 382 dias de campo nas UDs, para 
orientar produtores sobre  
as tecnologias de baixa emissão de carbono  
e gestão da propriedade

Estimular a implantação  
de Unidades Multiplicadoras

Realizar treinamentos nas UDs para aprimorar o  
conhecimento sobre os objetivos do Projeto, verificar 
in loco a aplicação prática das tecnologias apoiadas, 
bem como promover o intercâmbio de experiências
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Resilient Farmer

O Resilient Farmer pretende contribuir com 
o Brasil no alcance das metas do Acordo de 
Paris pactuado pelo governo brasileiro duran-
te a COP 21. É mais um projeto de Assistên-
cia Técnica e Gerencial do SENAR focado na 

disseminação de alternativas tecnológicas e 
ambientais que respeitem as especificidades 
das propriedades e as características de cada 
bioma brasileiro. Com a produção assistida, 
que envolve orientação técnica continuada e 
gestão, o produtor poderá fazer as adequa-
ções necessárias, recuperar áreas degradadas 
e, assim, contribuir com a redução das emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (GEE’s).

 Área de Preservação Permanente desconstituída
Alta emissão de GEE, degradação do solo e da água

Área de Preservação Permanente reconstituída
Adequação ambiental

Reserva Legal inexistente
Inadequação ambiental

Reserva Legal reconstituída
Adequação ambiental

Baixa produtividade
Baixa eficiência do uso dos recursos

Alta produtividade
Eficiência produtiva, rentabilidade

Solo sem cobertura vegetal e degradado
Aumento da emissão de GEE

 Solo com cobertura vegetal
Redução da emissão de GEE, proteção  

do solo, retenção de água

 Benfeitorias depreciadas
Perdas sociais

Benfeitorias valorizadas
Ganhos sociais

Perda de solo e água
Áreas degradadas e emissão de GEE

Preservação de solo e água
Redução da emissão de GEE e recuperação

Mata Ciliar degradada
Inadequação ambiental

Mata Ciliar reconstituída
Proteção dos recursos naturais, adequação ambiental, 

melhoria da qualidade da água

ANTES

Propriedade rural sem ATeG do SENAR
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 Área de Preservação Permanente desconstituída
Alta emissão de GEE, degradação do solo e da água

Área de Preservação Permanente reconstituída
Adequação ambiental

Reserva Legal inexistente
Inadequação ambiental

Reserva Legal reconstituída
Adequação ambiental

Baixa produtividade
Baixa eficiência do uso dos recursos

Alta produtividade
Eficiência produtiva, rentabilidade

Solo sem cobertura vegetal e degradado
Aumento da emissão de GEE

 Solo com cobertura vegetal
Redução da emissão de GEE, proteção  

do solo, retenção de água

 Benfeitorias depreciadas
Perdas sociais

Benfeitorias valorizadas
Ganhos sociais

Perda de solo e água
Áreas degradadas e emissão de GEE

Preservação de solo e água
Redução da emissão de GEE e recuperação

Mata Ciliar degradada
Inadequação ambiental

Mata Ciliar reconstituída
Proteção dos recursos naturais, adequação ambiental, 

melhoria da qualidade da água

RESILIENT
FARMER

DIAGNÓSTICO
PRODUTIVO

INDIVIDUALIZADO

01

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

02

ADEQUAÇÃO
TECNOLÓGICA

03

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

COMPLEMENTAR

04

AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA

DE RESULTADOS

BONIFICAÇÃO
POR RESULTADO/
MERITOCRACIA

05

06

DEPOIS

Propriedade rural assistida pela ATeG do SENAR
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Fruto de parceria inédita do SENAR com 
o SENAC, o programa aproxima produto-
res rurais e consumidores de alimento. 
É um modelo de arranjo produtivo, social 
e comercial entre grupos de horticultores 
e consumidores de alimentos, pautado na 
Assistência Técnica e Gerencial, na Forma-
ção Profissional Rural e na conscientização 
de estudantes de gastronomia, que visa, 
sobretudo, a qualidade e segurança dos 

alimentos, além da organização e aumento 
de renda dos produtores rurais. 

Em 2016, o programa completou um ano 
e foram desenvolvidas ações com foco na 
consolidação do projeto, realizado em Ale-
xânia-GO, e na ampliação do grupo do Dis-
trito Federal para validação da metodolo-
gia aplicada, com vistas à expansão para as 
demais Regionais do SENAR e consequen-
te ampliação de parceiros comerciais.
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43

200
MIL REAIS

40

22

6

Produtores assistidos

Toneladas de alimentos 
aproximadamente consumidas

Produtos hortícolas

Toneladas de alimentos  
expectativa mensal de comercialização

Aproximadamente em produtos 
comercializados de set/2015 a dez/2016

RESULTADOS OBTIDOS EM 2016

PERSPECTIVAS PARA 2017

10

Ampliar o programa  
para mais produtos

Novos parceiros comerciais para incluir no 
programa que irão adquirir os produtos  
diretamente dos produtores



O SENAR participa de chamadas públicas 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e é o responsável 
pela assistência técnica em 3.300 proprie-
dades de bovinocultura de leite em seis 
estados. Em 2016, capacitou 132 técnicos 
de campo e 13 supervisores. As proprie-
dades foram selecionadas por meio de um 
diagnóstico produtivo socioeconômico e já 
estão recebendo mensalmente visitas dos 
Técnicos de Campo.

O Projeto tem como meta a melhoria dos 
indicadores de qualidade do leite, com a 

adoção de boas práticas agropecuárias e de 
produção nas propriedades, no transporte e 
no beneficiamento do leite em seis estados. 

ESTADOS NÚMERO DE 
PROPRIEDADES

Mato Grosso 120

Rio Grande do Sul 1140

Santa Catarina 855

Paraná 155

Goiás 500

Minas Gerais 530

TOTAL 3.300

AÇÕES DO PROJETO 

• Formação Profissional Rural – Capacitação de produtores rurais, de técnicos mul-
tiplicadores, de transportadores de leite e técnicos de laticínios

• Difusão Tecnológica – Assistência Técnica e Gerencial
• Boas Práticas Agropecuárias – Implantação das diretrizes necessárias  

para obtenção de leite de qualidade
• Empreendedorismo/Gestão
• Disseminação de tecnologias de produção
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Para que agricultores e pecuaristas fiquem 
informados sobre técnicas, inovações e tec-
nologias, a Assistência Técnica e Gerencial 
criou o SENAR em Campo. Uma coleção de 
vídeos de curta duração que, de forma sim-
ples, abordam temas técnicos em diferentes 
cadeias produtivas.
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Para debater os projetos, as principais expe-
riências de ATeG desenvolvidas nos Estados 
e alinhar futuras ações, o SENAR realizou o 
2º Fórum de Assistência Técnica e Geren-
cial, em Brasília.

O evento contou com a expressiva partici-
pação de coordenadores e supervisores de 
ATeG de 26 das 27 Administrações Regio-
nais do SENAR.

Para sensibilizar produtores e divulgar a As-
sistência Técnica e Gerencial para a socieda-
de brasileira, o SENAR criou uma série de 24 
episódios, que está sendo exibida no Canal 

do Produtor TV e no Canal Rural. A série 
mostra os resultados obtidos por produtores 
que tiveram suas vidas transformadas com a 
Assistência Técnica e Gerencial do SENAR. 

2º Fórum da Assistência Técnica e Gerencial do SENAR

SENAR em Campo – Portal do SENAR
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SENAR NAS 
NUVENS



Melhor gestão e controle das Administra-
ções Regionais sobre todas as ações que 
realizam junto aos produtores, trabalhado-
res rurais e suas famílias, com foco em For-
mação Profissional, Promoção Social e Pro-
gramas Sociais. É o que garante o sistema 
SENAR nas Nuvens, criado em 2013.  

Com essa ferramenta, já implantada em 
12 Estados e 4 em processo de implanta-
ção, todos os agentes envolvidos nos pro-
cessos de FPR, PS e programas especiais 

(mobilizadores, sindicatos, instrutores, su-
pervisores e equipe técnica) são responsá-
veis pelos registros de cada etapa prevista 
na metodologia do SENAR, desde a solici-
tação das demandas pelos parceiros, ela-
boração do Plano Anual de Trabalho (PAT) 
até a conclusão do treinamento, incluindo a 
certificação dos participantes. Os registros 
incluem também atividades de faturamen-
to e pagamento, passando pela demanda 
de material didático e seleção de novos 
instrutores.
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COMUNICAÇÃO 
MAIS PRÓXIMA  
DO PRODUTOR



Em 2016, o SENAR criou uma nova ferra-
menta para estreitar ainda mais a comuni-
cação com o produtor. A área Perguntas 
Frequentes no portal esclarece e tira dúvi-
das sobre os programas, projetos e ações 
que desenvolve em todo o País.

O SENAR também ganhou uma página no 
Linkedin, a rede social de negócios que co-
necta profissionais, entidades e empresas.  
E encerrou o ano com 30 mil amigos em 
sua página no Facebook.
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30 Amigos em sua página no Facebook
MIL



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 suporte ad-
ministrativo, metodológico e jurídico, além de 
ser responsável pela interface com os órgãos 
federais, instituições nacionais e internacionais 

ligadas à educação e ao trabalho, irradiando 
experiências exitosas para as Administrações 
Regionais, que oferecem ao público do SENAR, 
em todo o país, ações de Formação Profissio-
nal Rural (FPR) e atividades de Promoção Social 
(PS) e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), a 
partir das quais são desenvolvidas competên-
cias profissionais, contribuindo para o avanço 
socioeconômico 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 
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

SEPS 708/909 Lote D Ed. FAPE 
3º Andar – Asa Sul  
CEP: 70.390-089 Brasília-DF  
Tel.: (61) 3047-5406  
Fax: (61) 3047-5408  
senar@senardf.org.br

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) 3412-2700  
Fax: (62) 3545-2601  
senar@senargo.org.br

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) 3928-4800  
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 

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  
Fax: (95) 3224-0902 
senar@senarrr.com.br

SANTA CATARINA – SC

Rua Delminda Silveira, nº 200 – 
Bairro Agronômica  
CEP: 88.025-500 Florianópolis-SC 
Tel.: (48) 3331-9700  
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) 3125-1333  
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







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
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Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
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