
O 
Palácio do Planalto afirmou que o início do 
horário de verão será mantido no dia 4 de 
novembro, cancelando um novo adiamento. 
Geralmente, o horário começa em outubro, 

mas foi adiado para novembro em virtude do segundo 
turno das eleições. A negativa do Planalto ao pedido do 
Ministério da Educação veio após estudo de viabilidade 
feito pelos ministérios de Minas e Energia e Transportes. 
Segundo a assessoria do Planalto, a análise dos ministérios 
concluiu a inviabilidade de nova mudança no horário de 
verão, sem detalhes da decisão. No horário de verão, os 
relógios devem ser adiantados em uma hora. A mudança 
atinge Mato Grosso e outros nove Estados e o Distrito 
Federal.

DA REDAÇÃO
COM EQUIPE

Horário de verão mantido 

BASTIDORESDAPOLÍTICA

Seletivo IFMT Vagas Região

ARTIGO

Encerra na próxima se-
gunda-feira, dia 22, o perí-
odo de inscrição para a se-
leção de alunos para cursos 
técnicos integrados ao ensi-
no médio e curso superior 
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso (IFMT). 

Ao todo estão sendo ofer-
tadas 2.860 vagas, divididas 
entre 55 cursos integrados. 
Para Tangará são ofertadas 
105 vagas, divididas em dois 
cursos técnicos integrados 
– 70 para Manutenção e Su-
porte em Informática e 35 
para Recursos Humanos.

Além de Tangará, para a re-
gião estão sendo ofertadas va-
gas em Campo Novo (105 para 
Técnico em Agropecuária; e 
35 em Manutenção e Suporte 
de Informática); e Diamantino 
(35 para o Curso Técnico em 
Administração; e 35 para o 
Técnico em Agricultura).

Prestação de contas
O Tribunal Regional Elei-

toral (TRE-MT) iniciou o 
agendamento das entregas de 
prestação de contas dos candi-
datos e partidos políticos que 
disputaram às Eleições 2018. 
É a primeira vez que o tribu-
nal permitirá o agendamento, 
trazendo mais agilidade.
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Tangará da Serra, Nova Olímpia, 
Barra do Bugres, Porto Estrela, 
Campo Novo do Parecis, 
Sapezal, Denise, Arenápolis, 
Nortelândia e Santo Afonso.

1 MIL EXEMPLARES

CIRCULAÇÃO

TIRAGEM

CURTAS

Auditoria urnas eletrônicas 

A Justiça Eleitoral fará nesta quarta-feira, às 
16h30, na sede do Cartório Eleitoral de Tangará da 
Serra, mais uma cerimônia de auditoria das urnas 
eletrônicas, para o segundo turno das Eleições 2018. 
A cerimônia é aberta a toda a população, inclusive 
podendo sortear urnas a serem auditadas. O ato será 
acompanhado pela Juíza e Promotora Eleitoral.

Envie Pautas, Fotos Sugestões e 
Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 
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PrazosCâmara
A Câmara de Tangará re-

alizou sua 3ª Sessão Ordi-
nária. Um rápido encontro, 
com discussão de três pro-
jetos, todos aprovados, en-
tre eles a obrigatoriedade de 
afixar placas sobre o Disque 
Denúncia de Violência Con-
tra as Mulheres.

O prazo máximo para en-
trega é o dia 6 de novembro, 
porém, o agendamento será 
feito para o prazo limite de 4 
de novembro. A prestação de 
contas final é uma obrigação 
para todos, independente-
mente de terem ou não feito 
campanha ou sido eleitos.

Promoção!? Sim. Aquele/a que encontrasse o bilhetinho dourado 
na embalagem do chocolate ganharia uma excursão para a famosa 
Montanha Mágica, com direito a quatro acompanhantes. Um cartaz, 
fixado na parede, dizia: ‘Chegou sua vez de conhecer a Montanha 
Mágica! Um local incrível, com cachoeiras, florestas intocadas e 
cavernas misteriosas, cheio de segredos fantásticos e muita diversão’. 
A criançada quase enlouqueceu. Afinal, quem não gostaria de ganhar? 
Segundo a lenda, quem ali um pedido fizesse, seria atendido, conforme 
nota do anúncio: ‘Ah, e o principal: Nela, todos os sonhos podem ser 
realizados!’ Certo dia, o Menino Maluquinho, abrindo uma barra de 
chocolate, achou um papelzinho cor de ouro, escrito: ‘Bem-vindo à 
Montanha Mágica! Você Venceu!’ Nem acreditou, e pulou de alegria. 
‘Achei! Eu vou para a Montanha Mágica!’ No entanto, o regulamento era 
claro: ‘Quatro amigos para acompanhá-los nessa fantástica aventura’. 
Todos queriam ir com ele, entretanto, somente quatro poderiam. 
Sem demoras, começaram a assediá-lo. Bocão, companheiro de todas 
as horas, recomendou-lhe: ‘Tem que levar o melhor amigo’. Nina, 
aproveitando-se da situação, lembrou-lhe: ‘E a irmã do melhor amigo!’ 
Lúcio, garoto que só tirava notas boas, aconselhou-o: ‘Ou o mais 
inteligente’. Subitamente, entra na conversa Shirley Valéria, garotinha 
bonita e perfumada, que logo lhe sussurrou no ouvido: ‘É só levar a 
menina mais linda do mundo: Eu! Não precisará de mais ninguém’. 
Não querendo magoar nenhum colega, o Menino Maluquinho teve 
uma ideia genial: resolve a situação num sorteio; e os felizardos foram: 
Lúcio, Bocão, Junim e Julieta. Contudo, o Menino Maluquinho não 
foi o único ganhador. Mônica, menina fortinha do bairro, também foi 
contemplada pela campanha promocional. Denise, colega moradora 
do Limoeiro, tentava convencê-la de levá-la na viagem. Porém, Mônica 

estava decidida; e escolheu: Magali, 
Franjinha, Cascão e Cebolinha. 
Inconformada, Denise argumentou: 
‘Olha, que você leve essa magrela, 
sua ‘melhor’ amiga, eu até entendo... 
Agora, esses dois moleques...’ 
Mônica justificou: ‘Eles são meus 
amigos’. Denise insistiu: ‘Mas eles 
vivem zoando aquele seu coelho 
encardido!’. Ela ponderou: ‘A gente 
já viveu muitas aventuras! Nem 

sei quantas vezes nós vencemos juntos o Capitão Feio...’ Aborrecida, 
Denise retrucou: ‘Vá lá! Mas o Franja?’ Mônica respondeu: ‘Ah, ele é 
muito inteligente. E é um cientista! Ele quer saber como a Montanha 
funciona, se é tão mágica quanto dizem! Acho que é uma chance única 
pra ver tudo aquilo de perto!’ Sem argumentações, Denise desiste 
da conversa. Uniram-se, então, os sorteados (Menino Maluquinho e 
Mônica) e os oito convidados: Lúcio, Julieta, Bocão, Junim, Cascão, 
Franjinha, Cebolinha e Magali; e partiram rumo a uma grande aventura. 
Querido leitor/a, não descreverei aqui as peripécias, diversões e 
descobertas destes infantes pela Montanha encantada. Convido-lhe 
a viajar na leitura de ‘MMMMM: Mônica e Menino Maluquinho na 
Montanha Mágica’, publicada pela editora Melhoramentos. Excelente 
indicação para crianças, esta obra reúne dois gigantes dos quadrinhos 
brasileiros: Ziraldo e Maurício de Sousa. Um encontro histórico entre 
grandes personagens infantis: Turma da Mônica e Menino Maluquinho. 
Lançado recentemente, este título infantojuvenil foi recorde de público 
e uma das principais atrações da Bienal deste ano. Escrito por Manuel 
Filho e ilustrado por ambos os cartunistas, esta HQ foi inspirada em 
dois clássicos memoráveis: ‘A Montanha Mágica’, de Thomas Mann; 
e o filme ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’. Nascido em 1932, em 
Caratinga (MG), Ziraldo Alves Pinto completa em 24 de outubro, 86 
anos. Há poucas semanas, em 26 de setembro, Ziraldo sofreu um 
acidente vascular cerebral (AVC) e foi internado em estado grave. 
Em tratamento no Centro de Terapia Intensiva (CTI), apresentou 
recuperação no quadro clínico, conforme boletim médico divulgado 
na imprensa. Ziraldo, querido, saiba que há milhares de fãs torcendo 
por sua melhora. Queremos vê-lo por muitos anos, com muita saúde, 
escrevendo e desenhando para seus leitores. Força, grande gênio; 
inovador e mestre dos quadrinhos.

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional.

FORçA, ZIRALDO

Excelente indicação 
para crianças, 
esta obra reúne 
dois gigantes 
dos quadrinhos 
brasileiros


