SENAI, uma história de sucesso
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI completa 65 anos de instalação no
Maranhão. Quando iniciou suas atividades, precisamente no dia 6 de maio de 1953, no bairro
do Monte Castelo, o parque industrial maranhense era pequeno e constituído principalmente
de plantas fabris têxteis, de silagem de arroz, beneficiamento de oleaginosas, de sabão e
cerâmica, aproveitando o acelerado modelo de industrialização iniciado pelo presidente
Juscelino Kubitschek. Era um tempo em que a atividade industrial era responsável por grande
parte dos empregos e da riqueza gerada no Maranhão.
Chegou ao nosso estado com a missão de desenvolver competências para a vida social e
produtiva da indústria maranhense. E, a partir de então deu inicio aos programas de
capacitação e aprimoramento do quadro de trabalhadores das fábricas, expandindo novo
conceito de educação profissional de qualidade, criado nos moldes internacionais, para
promover em nosso estado uma indústria forte com desenvolvimento sustentado.
O SENAI é uma instituição da classe industrial e que possui hoje o maior complexo de
educação profissional e tecnologia industrial do Maranhão, contribuindo para melhorar a
produtividade e o crescimento do trabalhador da indústria e da sociedade maranhense.
Vale ressaltar, que o SENAI tem uma história de valor no Maranhão ao estabelecer, a marca de
650 mil matrículas realizadas ao longo da sua existência, um expressivo marco, destacado pela
superação de desafios para levar a nossa indústria à eficiência, competitividade e qualidade. É
uma longa trajetória dedicada à construção do futuro industrial deste estado e ao preparo das
nossas cadeias produtivas para o novo mundo industrial da tecnologia que se anuncia.
É importante acentuar que o SENAI do Maranhão conquistou também inúmeras medalhas nas
disputas regionais e nacionais de que participou. E que durante todos esses anos, tem se
dedicado a atender as demandas da indústria com ações que aumentam a produtividade e a
competitividade, tendo como único objetivo promover o bem-estar do trabalhador.
A instituição está sempre atenta às demandas de inovação e tecnologia do mercado,
posicionando a indústria maranhense no novo mundo industrial da tecnologia, renovando-a
cada dia e contribuindo para que as empresas estejam sempre prontas para um mercado mais
exigente.
As homenagens e premiações que tem recebido ao longo dos seus 65 anos de atuação só
fazem exaltar a classe produtora industrial local, servindo de estímulo para que o SENAI
continue desenvolvendo ações que contribuam para o crescimento do Maranhão e do Brasil.
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