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ANOS DE CAPACITAÇÃO
ANOS DE EXCELÊNCIA NO CAMPO

O PRODUTOR RURAL
COMO PROTAGONISTA DE SUA HISTÓRIA
Ensinar. Este é o foco principal do Senar-ES (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo) nos
últimos 25 anos. Um trabalho de excelência, que dissemina conhecimento e, assim, propicia um ambiente
perfeito para que o homem do campo cresça, fortaleça o espaço onde vive e torne-se um propagador de
oportunidades para sua comunidade e para o agronegócio.
A história do Senar-ES é escrita todos os dias a partir de muitas histórias. São vivências de produtores e
trabalhadores rurais de norte a sul do Estado, que a partir de um treinamento, de um programa especial ou
da Assistência Técnica e Gerencial têm suas vidas transformadas.
Neste impresso, você conhecerá um pouco mais deste trabalho e descobrirá que uma trajetória de sucesso
se escreve com dedicação, foco, pioneirismo e parcerias.

EM

25
ANOS
SENAR_02

REALIZAMOS 17.972 TREINAMENTOS
CERTIFICAMOS 373.651 PESSOAS

1993 - 19 treinamentos
2018 (até Agosto) - 687 treinamentos
DEPOIMENTOS
“Fui a Brasília para instalar o Senar no ES. Não tínhamos as ferramentas disponíveis de
hoje, qualitativas e quantitativas, e acompanhei a diminuição acentuada da população
rural. Hoje, entendemos melhor o homem do campo e podemos levar cada vez
mais conhecimento”.
Júlio Rocha, Presidente da Faes
e primeiro Superintendente do Senar-ES

“É um grande privilégio ser mulher e estar à frente da instituição ao completar
25 anos de existência, principalmente em um momento em que as mulheres estão se
inserindo cada vez mais à frente dos órgãos e das empresas”.
Letícia Toniato Simões,
Superintendente do Senar-ES

“Parabenizo o SENAR-ES por todo o empenho em capacitar e levar cidadania ao homem do campo,
nestes 25 anos de história. A CNA sempre estará de portas abertas para atender as necessidades
do agronegócio capixaba. Que venham longos anos de trabalho em conjunto pelo
desenvolvimento do produtor rural e sua família”.
João Martins, presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

“O Senar se orgulha do trabalho realizado nestes 25 anos pela regional Espírito Santo.
É um estado ativo nas ações de Formação Proﬁssional, Promoção Social, Programas Especiais e que investe
cada vez mais na Assistência Técnica e Gerencial. Parabéns por essa história
de muita dedicação e também de grandes conquistas”.
Daniel Carrara, diretor geral do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)

"A trajetória do Senar-ES nesses 25 anos é de evoluções constantes. O crescimento veio como um todo: atuação
com equipamentos de informática e softwares de qualidade, que possibilitaram melhor controle e agilidade
nos trabalhos, capacitação das equipes que atuam no Senar-ES, oferta de novos produtos para o produtor e
toda a sociedade, além da participação ativa nos eventos do agronegócio. Foi uma evolução que alcançou
todo o Sistema e beneﬁciou muitas famílias rurais".
Neuzedino Alves de Assis,
foi Superintendente do Senar-ES.
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NOSSA HISTÓRIA COMEÇA AQUI
1993

22 de abril de 1993 - Criação do Senar-ES
1º Superintendente
Júlio da Silva Rocha Júnior (até 2008)

Presidente do Conselho Administrativo
Vinícius Alves (até 1997)

1º Encontro Técnico nacional
Todos os superintendentes do Senar reunidos
em Brasília.

Presidente da CNA
Antonio Ernesto de Salvo (até 2007)

1º Treinamento realizado: Inseminação
Artiﬁcial de Bovinos
Município: Mucurici - Número de participantes: 9
10 a 15 de maio de 1993 - Instrutor: Mário José Xavier

Início da Alfabetização de Adultos

1996

1997

Nyder Barbosa de Menezes assume
a presidência do Conselho do Senar-ES

Treinamento de
Culinária de tortas doces e salgadas

1997

1997

1ª turma de Aprendizagem Rural do Brasil
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Treinamento de Pintura em Tecido - Patrimônio do XV, Nova Venécia

Treinamento de manejo
da lavoura de café
Barra de São Francisco

1998

1999
CCR (Curso de Capacitação Rural) – Parceria
Sebrae-ES e Senar-ES. Preparou o agronegócio do
estado na gestão das propriedades rurais.

1999

Treinamento de olericultura
Barra de São Francisco

1999

Treinamento de metodologia da Formação
Proﬁssional e Promoção Social
voltado para instrutores

Curso de Administração de Associações Rurais
realizado em Garrafão, Santa Maria de Jetibá

2000
Treinamento de tratorista
Boa Esperança
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2001
1º de agosto
Inauguração
da nova sede
do Senar
na Reta da
Penha.

Reunião de técnicos das Administrações
Regionais do Senar – Brasília

Evento com todos os superintendentes
do Brasil – no hotel Porto do Sol, em Vitória.

2003
Evento de 10 anos do Senar

2004

Lançamento do
programa Apoena

2005
Lançamento do programa Agrinho
21 prêmios / 10.000 alunos / 7 municípios

2006

Lançamento do Programa
Empreendedor Rural (PER)

Treinamento de
conservas
vegetais
Muniz Freire
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Programa Novas Lideranças
Identiﬁcação de novos
líderes para o meio rural,
fortalecendo assim os Sindicatos Rurais.

2007
Lançamento do programa
Negócio Certo Rural

2008
Julio Rocha assume a presidência
do Conselho do Senar

Neuzedino Assis assume a superintendência
do Senar, até 2015

2008

Curso de informática para secretários dos
sindicatos rurais – Calir, em Viana

2009

Lançamento do Programa Útero é Vida

2012

Lançamento do Pronatec
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2014
Lançamento do Programa de Assistência
Técnica e Gerencial

Lançamento do programa CNA Jovem

2015
Letícia Toniato Simões
assume a
superintendência
do Senar.

2016
Programa Útero é vida mudou
para Saúde da Mulher.

2017
Programa Com licença vou a luta
torna-se Mulheres em Campo
1ª turma do Rede eTec – Polo de Rio Bananal.
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2018
1ª turma da Faculdade CNA

UM FUTURO EM CONSTRUÇÃO
Estar junto do homem do campo e entender a sua
necessidade sempre foi e sempre será o caminho trilhado
do Senar-ES. O caminho está em construção, mas alguns
novos passos já foram dados.
Trabalhar ainda mais a questão da sucessão familiar, a ﬁm de
incentivar que os ﬁlhos dos produtores rurais continuem no
campo, dando continuidade à atividade que é tão
necessária para o mundo é um deles. O Senar-ES também mostra novas alternativas para o produtor rural,
indicando outras possibilidades para aumentar a renda da propriedade.
Tantos outros passos estão sendo dados e o impulso para ir mais longe será sempre o crescimento do
homem do campo e o fortalecimento do agronegócio capixaba.

DEPOIMENTOS
“O Senar é uma entidade parceira do Governo do Estado na capacitação dos nossos produtores
rurais, valorizando a produção agrícola do Espírito Santo e agregando valor aos produtos agropecuários
capixabas por meio do conhecimento”.
Paulo Roberto Ferreira, secretário de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

“O CETCAF parabeniza o Senar-ES pelos 25 anos e felicita pela parceria nesse período todo de convivência.
Em 2018, também comemoramos 25 anos no Cetcaf, e desejamos que essa parceria profícua e benfazeja para
o homem do campo, especialmente para a cafeicultura, continue por muitos e muitos anos. Parabéns ao Senar.”
Bento Venturim, presidente do Centro
de Desenvolvimento Tecnológico do Café – CETCAF.
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DEPOIMENTOS

“O Senar tem sido um parceiro muito importante do Idaf. É um órgão que complementa nossas
atividades e que teve um papel de destaque, principalmente, no momento de diﬁculdade que o setor
produtivo e os produtores rurais passaram com a crise hídrica e, logo depois, com a crise econômica.
Os cursos, treinamentos e investimentos feitos pelo Senar ajudam a capacitar e aumentar o
conhecimento desse público, gerando benefício para todos. Parabenizo o órgão pelos 25 anos
de trabalho e pela parceira sólida e à superintendente Letícia Simões
pelo brilhante trabalho que executa.”
José Maria de Abreu Júnior, diretor presidente do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo (Idaf)

“Certamente para nós, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),
este é mais um momento singular para a agricultura do Espírito Santo: os 25 anos de nosso parceiro, o Senar-ES.
Diariamente, sob as orientações de nossos técnicos locais, em todos os municípios capixabas, colocamos
práticas no campo que promovem, cada vez mais, um salto em produção, produtividade e qualidade de vida.
E, sem dúvidas, nada disso seria possível sem o apoio permanente do Senar.
O aniversário é de vocês, mas a comemoração é nossa”!
Nara Sthefania Tedesco
Diretora-presidente do Incaper

"A parceria entre a Secretaria de Estado da Justiça e o Senar é de extrema importância,
pois os cursos ofertados pelo Senar complementam o processo de ressocialização desenvolvido
pela secretaria. Essas capacitações fazem com que muitos detentos tenham a chance de
reingressar no mercado de trabalho após deixarem o sistema prisional, principalmente nas cidades
do interior,onde muitas oportunidades de emprego estão no campo".
Walace Tarcísio Pontes
Secretário de Estado da Justiça

“Parabenizamos o Senar-ES pelos 25 anos de história e também pela parceria conosco.
São muitas conquistas e excelência no processo de treinamento e qualiﬁcação dos trabalhadores
do campo, contribuindo direta e indiretamente para a qualidade de vida rural, além do
desenvolvimento social e econômico capixaba”.
Júlio Cesar Mendel, presidente da Federação
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares do Espírito Santo (Fetaes)
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sENAR,
A MAIOR ESCOLA
DA TERRA
Melhorar a qualidade de vida no campo é o
objetivo do Senar. Por isso, oferecemos
treinamentos, cursos e assistência técnica e
gerencial para a família rural capixaba.
Com o Senar, o produtor rural colhe bons
frutos.
Conheça nossos treinamentos e programas.
www.senar-es.org.br
(27) 3185-9226
Avenida Nossa Senhora da Penha, 1495
Torre A – 11º andar. Santa Lúcia. Vitória – ES.

Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural do Espírito Santo
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