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APRENDIZAGEM 

LAÍS COSTA MARQUES

DA REDAÇÃO

Pelo menos duas mil va-
gas para qualificação de apren-
dizes deverão ser abertas este
ano em Mato Grosso. São cerca
de 150 cursos registrados no
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) no Estado, dos
quais 70 estão validados para
capacitar jovens para entrar no
mercado de trabalho. Por lei,
entre 5% e 15% do total de fun-
cionários de uma empresa deve
ser composto por estudantes via
programa de Aprendizagem.

No Serviço Nacional da
Indústria de Mato Grosso (Se-
nai/MT), a meta para 2012 é
capacitar 1,753 mil jovens com
idades entre 14 e 24 anos para
trabalhar nas empresas do setor.
Objetivo supera em 11% o total
capacitado em 2011, quando
1,577 mil pessoas participaram
dos cursos de aprendizagem.
Rafael Alexandre Santos Mar-
tins, 15, está há 2 meses contra-
tado como aprendiz em uma
empresa no Estado. Ele procu-
rou uma instituição que oferecesse uma qua-
lificação que pudesse ser reaproveitada no fu-
turo. “Como pretendo fazer faculdade na área
de contabilidade, busquei um local que fosse
dividido em departamentos, com serviços de
escritórios que me dessem base para a minha
carreira”. 

Ele recebe cerca de R$ 250 por mês,
que divide entre uma poupança e gastos diá-
rios. Diariamente, Rafael Alexandre trabalha
na organização e lançamento de notas, atuali-
zação dos murais internos da empresa e tam-
bém como atendente.

No Serviço Nacional do Comércio em

Mato Grosso (Sena/MT) serão 850 vagas es-
te ano para aprendizes em 7 cidades, incluin-
do Cuiabá. Diretora de Educação Profissio-
nal, Márcia Regina da Silva, explica que para
contratar mão de obra aprendiz as empresas
cumprem a Lei 10.097/2000, na qual está pre-
vista a cota que cada empresa deve cumprir

de acordo com o número de funcionários que
possui. Para empresas de pequeno porte e mi-
cro empresas a contratação dos aprendizes é
facultativa. 

Com relação aos interessados em ser
contratados, o Senac recomenda que o jovem
procure a empresa de interesse e a mesma o

encaminha ao curso adequado. No caso da
indústria o estudante é atendido pelo Senai,
no comércio e serviços é Senac. Também
há encaminhamentos feitos por meio do
Centro Integração Empresa Escola (Ciee).
Márcia Regina explica que no Senac, os
cursos são voltados para jovens com idades
entre 14 e 18, que estejam cursando a partir
da 6ª série do Ensino Fundamental e devem
estar estar vinculados, sob regime de con-
trato de aprendizagem previsto em lei, em
empresas de comércio ou serviços. No
Ciee, além do módulo básico de curso são
disponibilizadas mais 9 opções de qualifi-
cação, como auxiliar de alimentação, auxi-
liar de produção, gestão pública, turismo,
práticas bancárias, telesserviços, ocupações

administrativas, comércio e varejo e logística.
De acordo como Ministério de Trabalho

e Emprego (MTE), objetivo é que a aprendi-
zagem profissional, definida legalmente no ní-
vel de formação inicial e continuada de traba-
lhadores, possibilite novas formas de inserção
produtiva, com a devida certificação.

Chico Ferreira

Estudantes de 14 a 24 anos recebem conhecimentos teóricos e têm experiências práticas nas empresas conveniadas ao Senai e Senac

Justiça determina contratações
DA REDAÇÃO

Justiça Trabalho em Mato
Grosso aplicou multa de R$ 100
mil a um supermercado no inte-
rior do Estado por descumprir a
Lei do Aprendiz. Depois de noti-
ficado duas vezes pela Superin-
tendência Regional do Trabalho,
o pedido do Ministério Público
do Trabalho foi acatado porque o
supermercado não destina entre
5% e 15% das vagas a trabalha-
dores com idades de 14 a 24 anos
e que sejam aprendizes.

Além da multa, o Atacadão
de Rondonópolis (a 212 km da
Capital) ainda terá que cumprir
a cota de contratação. A empre-
sa figurou como investigada a
um inquérito civil instaurado na
Procuradoria do Trabalho em

Rondonópolis e se negou a assi-
nar um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) proposto pe-
lo MPT/MT para se adequar à
legislação.

Segundo informação do
procurador do Trabalho, Fábio
Fernando Pássari, na ação civil
pública o MPT estadual pediu
que a empresa promova, no prazo
de 30 dias, a contratação de em-
pregados aprendizes com idade
entre 14 e 24 anos. Além disso, o
procurador ainda explica que em
caso de diminuição de emprega-
dos, a rescisão contratual dos
aprendizes só poderá ocorrer ao
final do contrato a prazo.

A administração do Ataca-
dão foi procurada, via assessoria
de imprensa, para comentar o as-
sunto, mas não houve retorno por

parte da diretoria até o fecha-
mento da edição. De acordo com
o assessoria do Ministério Públi-
co da Trabalho, a empresa ainda
pode recorrer da decisão.

Em audiência de instrução
realizada em dezembro de 2011,
o juiz da 2ª Vara do Trabalho já
havia fixado multa no valor de
R$ 5 mil, por aprendiz faltante
para completar a cota mínima.

A ação civil pública faz
parte do projeto estratégico insti-
tucional do Ministério Público
do Trabalho, coordenado pela
Coordinfância, para averiguação,
constatação, proteção e correção
de situações ilícitas onde se veri-
fique inadimplemento do dever
legal de contratação de adoles-
centes e jovens aprendizes.
(LCM com Assessoria MPT)

Rodinei Crescêncio/Arquivo

Unidade não estaria cumprindo lei que reserva entre 5% e 15% das vagas para jovens aprendizes

FERTILIZANTES

Importação estadual sobe 33%
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Importação de fertilizantes
em Mato Grosso atingiu 3,002
milhões de toneladas em 2011,
uma alta de 33% se comparada
ao volume adquirido em 2010,
quando 2,253 milhões de tonela-
das foram compradas. No país, a
aquisição de produtos no exterior
somou 19,842 milhões de tonela-
das, 19% a mais que o registrado
no ano anterior.

Alta na demanda pelo insu-
mo é consequência do aumento na
área plantada, tanto com relação à
soja, que ganhou espaço em locais
de pastagem degradadas, quanto
ao algodão, que nas duas últimas
safras passou de 420 mil hectares
cultivados para 750 mil hectares,
extensão estimada para este ano.

Vice-presidente da Asso-
ciação de Produtores de Soja e
Milho de Mato Grosso (Aproso-

ja/MT), Ricardo Tomczyk, expli-
ca que algodão é uma cultura que
exige muitas aplicações de ferti-
lizantes e como os produtores
compram por meio de cooperati-
vas, grande parte do uso é de
produtos importados. Quanto às
demais culturas, Tomczyk expli-
ca que houve um aumento na
área plantada na safra 2010/2011
e grande parte localizada em
áreas de pastagem degradada, o
que exige maior cuidado e mais
aplicações de fertilizantes.

Associação Nacional da Di-
fusão de Adubos (Anda) divulgou
o consumo nacional de fertilizan-
tes, que em 2011 foi de 28,326
milhões de toneladas, 15% a mais
do que o registrado em 2010.
Deste total, 70% foram trazidos
de outros países. De acordo com
o produtor Ricardo Tomczyk, o
presença dos importados é gran-
de não por questão de preço ou
qualidade, mas porque por há

poucas jazidas de insumos para
fertilizantes no país, o que exige
a compra em outras nações.

Alta em vista - Devido
ao crescimento dos focos de fer-
rugem asiática no Estado é pro-
vável que haja também aumento
na procura por defensivos nesta
reta final da soja. Ricardo
Tomczyk explica que os produ-
tores são forçados a aumentar o
número de aplicações de adubos,
o que implica na elevação dos
custos e também na queda de
produtividade das lavouras. Esti-
mativa é que entre 30% e 35%
dos gastos totais da produção de
soja sejam referentes à aquisição
de fertilizantes. Em Mato Gros-
so, até esta quinta-feira (02), ha-
viam sido identificados 67 focos
de ferrugem asiática pelos labo-
ratórios credenciados pelo Con-
sórcio Antiferrugem da Aproso-
ja. No país são 154 focos.

Otmar de Oliveira/Arquivo

Compras feitas por meio de cooperativas de produtores reduzem o preço dos insumos agrícolas

Cuiabá                   320
Tangará da Serra        210
Barra do Garças 120
Primavera do Leste 35
Sorriso 70
Colíder 30
Rondonópolis 60
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