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Em Cuiabá
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Maior escola do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) do país será 
inaugurada hoje (28) em 
Cuiabá. Nas obras de amplia-
ção e modernização do Senai 
Cuiabá, localizado na aveni-
da 15 de Novembro, foram 
investidos R$ 59 milhões. O 
centro de qualificação de mão 
de obra para indústria ocupa 
37 mil metros quadrados 
(m2), após ser ampliado em 
21 mil m2. Na nova unidade 
do Senai serão oferecidos 
cursos de educação profissio-
nal, desde iniciação ao mer-
cado de trabalho e cursos 

técnicos, até o nível superior. 
Com a reestruturação, a 

escola terá capacidade para 
atender diariamente 10 mil 
alunos, sendo 3,5 mil por 
turno, no espaço dividido em 
34 salas de aula. O local aco-
moda ainda 23 laboratórios 
projetados para cursos de tec-
nologia da informação (TI), 
segurança e saúde do traba-
lho, panificação, confeitaria, 
processamento de carnes, 
análise sensorial e laticínios, 
microbiologia, entre outros. 
Biblioteca, áreas de convi-
vência, estacionamento com 
700 vagas e auditório com 
capacidade para acomodar 
até mil pessoas completam a 
estrutura da nova unidade. 

Um dos destaques é o Senai 
Lab, destinado à criação de 
novas startups e protótipos e 
a Faculdade de Tecnologia 
(Fatec Senai MT), que con-
templa 8 cursos de graduação 
e 5 mestrados em administra-
ção de negócios (MBAs). 

De acordo com presiden-
te do Sistema Federação das 
Indústrias de Mato Grosso 
(Fiemt), Jandir Milan, o local 
foi ampliado para atender 
com mais comodidade os 
trabalhadores que estudam. 
“É preciso estar próximo do 
aluno, por isso esse local 
centralizado em Cuiabá foi 
escolhido”, justifica. Na ava-
liação de Milan, em todo o 
país o número de pessoas 

qualificadas para o mercado 
de trabalho ainda é baixo e 
por isso precisam ser incen-
tivadas a aperfeiçoarem os 
conhecimentos. 

Em 2018 foram inaugu-
radas unidades do Senai em 
Rondonópolis, Cáceres e 
Várzea Grande, além desta 
nova unidade na Capital 
mato-grossense. Outros mu-
nicípios que entram para a 
lista de atendimento do 
Senai são Alta Floresta, 
Barra do Bugres, Lucas do 
Rio Verde e Sinop. A am-
pliação este ano inclui ainda 
um laboratório para análise 
químico-física e certificação 
de produtos em Cuiabá, na 
avenida Getúlio Vargas. 

Nova unidade do Senai é inaugurada

Escola oferece cursos técnicos, curso superior e até especialização

João Vieira
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Término do ano le-
tivo se aproxima e ins-
tituições de ensino 
voltam a anunciar 
vagas para o próximo 
calendário escolar. 
Quem visa o mercado de trabalho se depara 
com oportunidades de qualificação gratuita 
em cursos de formação inicial e continuada. 
No Instituto Federal de Educação de Mato 
Grosso (IFMT) são divulgadas 4,159 mil 
vagas de níveis Médio e Superior. Estão divi-
didas em 2,860 mil vagas para o 1º semestre 
de 2019 em cursos técnicos integrados ao 
ensino médio e na modalidade ensino supe-
rior - licenciatura e bacharelado - serão pre-
enchidas 1,299 mil vagas. 

Para os estudantes 
que concluíram o en-
sino fundamental e 
aptos a ingressar nos 
cursos técnicos inte-
grados ao ensino 
médio as aulas serão 
realizadas nos 19 
campi e 2 centros de 

referência do IFMT, espalhados por 19 mu-
nicípios, informa a chefe do Departamento 
de Políticas de Ingresso do IFMT, Leila Teo-
doro Alves. Em Cuiabá, os cursos são ofere-
cidos nos campi Bela Vista, Coronel Octayd-
de Jorge da Silva (centro) e São Vicente 
(zona rural). Há oportunidades para os alu-
nos que residem em Várzea Grande, Jaciara, 
Cáceres, Pontes e Lacerda, Barra do Garças, 
Rondonópolis, Diamantino, Sinop, Sorriso, 
Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, 

Campo Novo do Parecis, 
Tangará da Serra, Guarantã 
do Norte, Confresa, Juína, 
Paranaíta e Alta Floresta. 

Para a parcela da popu-
lação que já possui ensino 
médio, as oportunidades 
de formação superior en-
volvem diversas áreas do 
conhecimento. Os cursos 
podem ser feitos em 18 
campi e 2 centros de refe-
rência, localizados em Alta 
Floresta, Barra do Garças, 
Cáceres, Campo Novo do 
Parecis, Cuiabá, Confresa, 
Juína, Pontes e Lacerda, 
Primavera do Leste, Rondo-
nópolis, São Vicente, Jacia-
ra, Campo Verde, Sorriso, 
Várzea Grande, Diamanti-
no, Guarantã do Norte, 
Lucas do Rio Verde e Tan-
gará da Serra.

Por meio de cursos pre-
senciais e à distância o 
IFMT atende 30,5 mil alu-
nos de níveis médio e supe-
rior. A maior parte desse 
público (72% ou 22 mil es-
tudantes) frequenta as aulas 
em 19 campi e 4 centros de 
referência. Na modalidade 
ensino à distância são aten-
didas 9,5 mil pessoas em 25 
polos, inclusive em forma-
ção superior com o progra-
ma Universidade Aberta. 
Há 10 anos, quando foi cria-

do o IFMT, a formação dos alunos se con-
centrava em 3 polos, distribuídos em Cuia-
bá e Cáceres e que funcionavam como au-
tarquias independentes, relembra o reitor 
Willian Silva de Paula. Atualmente, a pre-
paração dos alunos para o mercado de tra-
balho é realizada por meio de cursos subse-
quentes ao ensino médio, integrados ao 
ensino médio e superior, sendo esta catego-
ria dividida em graduação - licenciatura e 
bacharelado - e tecnólogo. 

Além da oferta de vagas para formação 
inicial e continuada, o IFMT estabelece par-
cerias com entidades que direcionam estu-
dantes para estágio, visando o 1º emprego. 
“Cada vez mais o Instituto está em contato 
com o setor produtivo e tenta articular a for-
mação do profissional”, expõe.

Nesse sentido, são propostos cursos que 
atendam as demandas regionais por mão de 

obra, complementa a chefe de Departamento 
de Políticas de Ingresso do IFMT, Leila Teodo-
ro Alves. Em Sorriso, por exemplo, foi iniciada 
formação nos cursos de engenharia de grão e 
agronomia. Egressa de um curso técnico em 
Administração que frequentou quando residia 
em Diamantino, Giovanna Kedima Pereira da 
Silva, 21, voltou para sala de aula este ano. Em 
agosto ela iniciou o bacharelado em Turismo, 
pelo IFMT. “Estudo à noite”. Segundo ela, 
quando concluiu o curso técnico em Adminis-
tração se deparou com a dificuldade do 1º 
emprego, já que as empresas buscam candida-
tos com experiência na área de atuação. “Eu 
tinha também pouco tempo disponível, por-
que ainda cursava o ensino médio”. 

Ensino técnico e superior

Oportunidade de qualificação

Instituto oferece cursos focados na vocação econômica do Estado, especialmente no agronegócio

Dieison Guisolfi/IFMT

No IFMT alunos podem fazer ensino médio integrado com técnico

Assessoria

REND. - R$ ALÍQUOTA DEDUZIR - R$

Até 1.903,98 -     -  

De 1.903,99 até 2.826,65    7,5% 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05      15% 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68  22,5% 636,13

Acima de 4.664,68  27,5% 869,36
Fonte: Diário Oficial da União

Imposto de Renda

Valor da UPF/MT para setembro/2018 - R$ 136,83  (atualizado mensalmente pelo governo de Mato Grosso)

OuroEuroOver
Cotação Internacional US$ 1,1644  | Cotação Turismo R$ 4,6200 R$ 4,83306,40%  ao ano São Paulo - Bolsa Mercantil  & de Futuros (BM&F)  153,500

 MÊS IGP-M (FGV) IPC INPC IPCA (IBGE)

Agosto 0,70 0,41 0,0 0,09
Julho 0,51 0,23 0,25 0,33
Junho 1,87 1,01 1,43 1,26
Maio 1,38 0,19 0,43 0,40
Abril 0,57 -0,03 0,21 0,22
Março   0,64   0,00 0,07 0,09
Fevereiro   0,07    -0,42 0,18 0,32
Janeiro   0,76   0,46 0,23 0,29
Acumulado de 2017   -0,52   2,27 2,07 2,95
Dezembro/2017 0,89 0,55 0,26 0,44

Inflação (%)

Indicadores
Mi lho (sc 60 kg) Rondonópolis 27,35 
 Sapezal 21,35 
 Tangará da Serra                     22,95
Ar roz (sc 60 kg) Sorriso 45,50
 Sinop 45,50

Boi Gor do (@ - 15kg) Barra do Garças 134,00
 Colniza 129,00
 Juara 129,00

Vaca Gorda (@ - 15kg) Acorizal 127,25
 Alta Floresta 120,70
 Cuiabá 127,67
 Juara 124,50
 Juína 124,00 

Algodão Pluma (15 kg)  Alto Garças 100,98 
 Campo Novo do Parecis 98,24 
 Campo Verde 99,95
 Itiquira 100,69 
 Nova Mutum 98,24 
 Ron do nó po lis 100,42 
 Diamantino 99,01  
 Sorriso 98,24 
So ja (sc 60 kg) Campo Verde 78,75 
 Lucas do Rio Verde 74,50  
 Primavera do Leste 80,00  
 Rondonópolis 80,00  
 Sapezal 71,00  
 Sorriso 74,00 
Farelo de Soja (1 Ton) Cuiabá 1.273,08

Mercado Agropecuário
PRODUTO LOCAL PREÇO - R$PRODUTO LOCAL PREÇO - R$

28/09 0,5000%
29/09 --
30/09 --

01/10 0,5000%
02/10 0,5000%
03/10 0,5000%

Dia Poupança  Dia   Poupança

As caderneta de poupança abertas nos 
dias 29, 30 serão corrigidas com o índice do dia 1º

Rendimento mensal (depósitos realizados a partir de 04/05/12)

Poupança

  Compra Venda

Câmbio comercial R$ 3,9963 R$ 3,9973 

Câmbio paralelo R$ 4,07 R$ 4,217 

Câmbio turismo/BB R$ 3,9770 R$ 4,1400

Dólar

Impostos

(Sequeiro Cultivar Primavera)

* Índices de inflação são atualizados todo dia 06 

27/09

27/09 27/09

 Agrolink - cotação dia 27/09/2018

Interessados nas vagas de 
níveis médio e superior podem se 
inscrever até 22 de outubro pelo 
site http://selecao.ifmt.edu.br
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