
O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
maior complexo de educação 
profissional da América Latina, 
completa, domingo, 70 anos 
de criação no Brasil, com a 
missão de promover a educação 
profissional e tecnológica, a 
inovação e a transferência 
de tecnologias industriais, 
contribuindo para elevar a 
competitividade da indústrtia. 
Integrante do Sistema CNI, surgiu 
por iniciativa do empresariado do 

Senai, 70 anos, 
52,6 milhões de alunos 

setor, constituindo atualmente 
um dos mais importantes polos 
nacionais de geração e difusão 
do conhecimento aplicado ao 
desenvolvimento industrial. De 
1942 a 2010, o Senai capacitou 
52,6 milhões de alunos. Ele 
apoia 28 áreas industriais por 
meio da formação de recursos 
humanos e da prestação de 
serviços como assistência ao 
setor produtivo, serviços de 
laboratório, pesquisa aplicada ae 
informação tecnológica. 

Em  Goiás, o Senai, que em 9 
de março próximo completará 
60 anos, já formou mais de 1,4 
milhão de trabalhadores para 
a indústria goiana, com 114 
mil matrículas em 2010. Foi o 
princípio do Sistema Federação 
das Indústrias do Estado de 
Goiás, com a Escola Senai Go-
1, de Anápolis, criada em 1952  
e subordinada à Delegacia 
Regional de São Paulo, onde 

A Rede Senai é formada por 
797 unidades operacionais, 
distribuídas por todo o País, 
sendo 471 fixas e 326 móveis. 
Estas levam atendimento a 
regiões distantes dos centros 
produtores do País, em carretas, 
veículos e barcos, equipados 

Senai de Goiás, 60 anos 

Cada vez mais longe

eram oferecidos apenas os 
ofícios de mecânico serralheiro, 
carpinteiro e pedreiro. 
Com mais de 450 cursos 
de educação profissional, 
nos níveis básico, técnico e 
tecnológico, o Senai Goiás 
se amplia constantemente 
para  atender às demandas 
crescentes do parque industrial 
goiano em contínua expansão 
e aprimoramento.

para oferecer programas de 
capacitação e ações voltadas 
para a empregabilidade  e a 
geração de renda nas mais 
distantes localidades. Em 2010, 
nas 27 unidades federativas, 
o Senai ofereceu 2.362.312 
matrículas.

Como parte das comemorações pelo 70º aniversário da criação 
do Senai no Brasil, haverá, na segunda-feira (23), na Catedral 
Metropolitana de São Paulo, uma  Missa em Ação de Graças. O 
evento será transmitido ao vivo para todo o País, pelo canal Rede 
Viva, a partir das 10 horas.

Missa em Ação de Graças


