
U
ma grande quantidade de professores se 
aglomerou na Prefeitura de Tangará da 
Serra nesta quinta-feira, 16, primeiro dia 
das inscrições para o processo seletivo da 

Secretaria Municipal de Educação (Semec). Em busca 
de uma oportunidade de emprego no setor público, os 
professores, de várias áreas de atuação, compareceram no 
auditório, realizaram a inscrição e passarão pelo processo de 
avaliação e seleção para a posterior contratação. O seletivo 
contempla professores de áreas como letras, matemática, 
história, geografia, educação física, pedagogia e educação 
indígena. As inscrições seguem até segunda, 20.
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Situação de emergência Atoleiros Nova Bandeirantes
Com problemas de ala-

gamentos, estradas interdi-
tadas e pontes danificadas, 
a Prefeitura de Juruena de-
cretou situação de emer-
gência. Segundo o muni-
cípio, as chuvas intensas 
registradas nos últimos dias 
têm prejudicado o tráfego 
na região.

Essa é a segunda prefei-
tura a decretar situação de 
emergência nesta semana. 
No início desta semana, o 
Dnit proibiu o tráfego de veí-
culos pesados em um trecho 
da BR-174, que liga Casta-
nheira, Juruena e Colniza. O 
trecho não é pavimentado e 
possui vários atoleiros.

Além de Juruena, Nova 
Bandeirantes também decre-
tou situação de emergência. 
Rios e córregos que circun-
dam o município subiram 
cerca de 2 metros acima do 
nível normal. O transborda-
mento atingiu as estradas 
que dão acesso à cidade, que 
não têm asfalto.

Esclarecimentos
Em nota enviada à im-

prensa, o governador des-
taca que incentiva o de-
senvolvimento econômico 
de Mato Grosso e já adotou 
medidas que demonstram 
isso, como a exemplo da 
correção de distorção na 
concessão dos incentivos 
fiscais para o setor do co-
mércio que trouxe maior 
competitividade e seguran-
ça jurídica.
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Salários de servidores em 2020 
O governador Mauro Mendes 

afirmou que publicará até o dia 
30 de janeiro um cronograma de 
pagamentos que serão feitos ao 
longo de 2020. Ele explicou que 
estabelecerá datas para o salário dos 
servidores públicos, para o décimo 
terceiro e para o pagamento de 
fornecedores. Em 2019, o democrata 
pagou o salário de modo escalonado.

Envie Pautas, Fotos Sugestões 
e Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
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Mais

Governo X Comércio
Em meio às discussões e 

queda de braço com alguns 
segmentos do empresaria-
do, motivadas pela reforma 
tributária e ajustes nas re-
gras de incentivos fiscais, o 
governador Mauro Mendes 
afirma nunca ter incentivado 
ou defendido qualquer cam-
panha para que a população 
passe a adquirir produtos no 
comércio eletrônico de ou-
tros Estados.

A entidade destacou ain-
da prejuízos ao setor e falta 
de emprego. “As Associações 
Comerciais e Empresariais 
do estado têm campanhas 
de lutas para incentivar o 
fortalecimento do comércio 
local, a fim de fomentar cada 
vez mais empregos e renda 
nos municípios, evitando o 
fechamento de empresas. É 
um retrocesso”.

Planejamento 2020

A polêmica

O vice-prefeito de Barra 
do Bugres, Gustavo Cruz, se 
reuniu com todos os secre-
tários para traçar o plane-
jamento das metas a serem 
realizadas no último ano da 
gestão. A ausência do prefei-
to Raimundo Nonato foi de-
vida uma recuperação pós-
cirurgia. Foram discutidas a 
continuidade e conclusão de 
obras em vários setores.

A Federação das Asso-
ciações Comerciais (Facmat) 
emitiu uma nota pedindo 
respeito do chefe do Execu-
tivo ao setor após o comen-
tário, de que a população 
poderia comprar fora do Es-
tado, através da internet. “Os 
empresários geram emprego 
e renda e merecem respeito, 
sendo inadmissível um go-
verno desestimular o consu-
mo em Mato Grosso”.
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ARTIGO

O Brasil passa por um processo de recuperação 
econômica depois de uma severa crise vinda dos últimos 
anos. Mesmo em passos curtos, diversos gestores já têm 
buscado talentos para trazer inovação e modernidade 
para o quadro de colaboradores. Desse modo, o estágio 
pode ser uma excelente opção para a contratante.

O primeiro ponto a ser levado em conta para abrir 
oportunidades desse tipo em sua equipe é considerar: 
o estagiário pode estar em sua primeira vivência 
no contexto empresarial. Por que isso é positivo? A 
explicação é simples, pois quem vai ocupar esse cargo, 
vai fazê-lo sem trazer vícios de experiências anteriores 
e, além disso, oferecerá disposição, entusiasmo e energia 
para apresentar bons resultados.

Se bem treinado, esse estudante pode aplicar com 
muita assertividade o conhecimento dado em sala de 
aula com a prática organizacional. Esse é um ponto 
fundamental a ser ponderado: segundo a Lei 11.788, 
só pode estagiar quem está matriculado e frequentando 
uma instituição de ensino médio, técnico, superior ou 
EJA (Ensino de Jovens e Adultos). Por isso, é importante 
destacar o caráter educacional desse projeto, pois ele 
garante um desenvolvimento único para os universitários 
e secundaristas.

Outro benefício está diretamente relacionado aos 
direitos estabelecidos no mesmo dispositivo legal. 
Segundo o texto, o ato educativo escolar supervisionado 
não gera vínculo empregatício. Portanto, a empresa fica 
livre de pagar os encargos trabalhistas, como FGTS, 
INSS, 13º salário e verbas rescisórias. Essa medida foi 
feita para facilitar a admissão de quem mais precisa de 

uma chance de evolução 
na carreira.

Vale ressaltar também 
como um profissional 
inexperiente pode ser 
moldado para conquistar 
posições de maior 
destaque dentro da 
corporação. Até porque o 

líder, quando investe em capacitar esse indivíduo, ganha 
cada vez mais engajamento e um membro habilidoso e 
pronto para enfrentar desafios.

O impacto social dessa modalidade é imenso. Afinal, 
o grupo mais afetado pelo desemprego é justamente de 
quem tem entre 18 e 24 anos. Segundo o IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística, mais de 25,7% dos 
tupiniquins dessa faixa etária estão sem colocação. 
Portanto, investir no estágio é garantir a permanência do 
jovem na sala de aula e também no mercado. Isso faz 
a economia girar e o Brasil crescer exponencialmente. 
Acredite nessa força!

Seme Arone Junior é presidente da Abres - 
Associação Brasileira de Estágios

VANTAGENS 
DE CONTRATAR 
ESTAGIÁRIOS

Corporações de todo 
o Brasil precisam 
conhecer a legislação 
para admitir 
os estudantes


