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Desagradável Gilmar MendesJeitinho “Convidado a sair”

*Artigo

Liderar é aprender 
a cada dia

Durante a realização da 
10ª Caravana da Transfor-
mação em Tangará da Serra, 
infelizmente aconteceram 
episódios nada agradáveis, 
ainda mais, por ter como 
protagonista um membro do 
Poder Legislativo. Segundo 
a coordenação da Caravana, 
houve a necessidade de so-
licitar a saída do legislador 
do recinto, por não aceitar 
as regras estabelecidas para 
sua utilização.

Manifestantes fizeram 
um protesto no local onde 
os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gil-
mar Mendes e Alexandre 
de Moraes participaram de 
um evento na manhã de 
sábado, 28, em São Paulo. 
Um grupo de pessoas atirou 
tomates contra um carro 
que chegou ao evento.  Os 
manifestantes confundiram 
o carro, achando que era o 
do ministro Gilmar Mendes.

De acordo com relatos, 
um dos legisladores tentou de 
forma insistente inserir pes-
soas que não estavam dentro 
dos requisitos para o atendi-
mento. Após a recusa do pe-
dido, o legislador ficou no re-
cinto da Caravana denegrindo 
os serviços e a administração, 
que nada podia fazer, uma vez 
que os pacientes em questão 
não estavam dentro dos pré  
requisitos elencados para os 
procedimentos.

“Nossa meta é ajudar. 
Viemos para cá com essa de-
terminação do governador de 
não deixar ninguém para traz, 
mas infelizmente, algumas 
pessoas não entenderam o 
funcionamento da sistema e 
tentaram burlá-lo. Eu então 
tive que pedir que essa pessoa 
saísse do local. Só falou mal da 
Caravana, quem não a conhe-
ceu de verdade”, afirmou uma 
das organizadoras da 10 ª Ca-
ravana da Transformação.

*Bastidores da Política

Diário da Serra>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEGUNDA-FEIRA - 30 DE OUTUBRO DE 2017

Processos seletivosIndígenas

Negado Sem Lula

Rondonópolis

Com Lula

18 municípios

Tomataço

Ao longo dos anos 
2000, diversas instituições 
seguiram o exemplo da 
Universidade de Brasília e, 
atendendo à demanda dos 
povos indígenas, passaram 
a adotar processos seleti-
vos direcionados para eles. 
O vestibular indígena é fei-
to também pelas universi-
dades federais do Paraná, 
da Bahia, de São Carlos, do 
Amazonas e de Roraima e 
pela universidade estadual 
do Paraná.

Estudantes indígenas 
participaram, neste sába-
do, 28, de processo seleti-
vo para ingresso em cursos 
da Universidade de Brasília 
(UnB). Ao todo, 716 can-
didatos tiveram inscrição 
homologada e concorrem 
a uma das 72 vagas em 21 
cursos de graduação da 
UnB.  A UnB foi a pioneira 
na adoção do vestibular 
indígena, mas há três anos 
não realizava esse processo 
seletivo.

Além de Rondonópo-
lis, outros 18 municípios 
serão beneficiados com 
a iniciativa, sendo eles: 
Alto Araguaia, Alto Gar-
ças, Alto Taquari, Araguai-
nha, Campo Verde, Dom 
Aquino, Guiratinga, Iti-
quira, Jaciara, Juscimeira, 
Paranatinga, Pedra Preta, 
Poxoréo, Primavera do 
Leste, Santo Antônio do 
Leste, São José do Povo, 
São Pedro da Cipa e Te-
souro.

O grupo denominado To-
mataço se manifesta contra 
a corrupção e já fez diversos 
atos, principalmente em 
eventos com a presença do 
ministro Gilmar Mendes. Em 
uma das vezes, em outubro, 
os ativistas atiraram tomates 
contra o carro de Mendes. 
Em 21 de agosto, um dos in-
tegrantes do Tomataço que 
pretendia atirar tomates em 
Gilmar Mendes foi retirado 
de evento em São Paulo.

O ex-secretário da Casa 
Militar e coronel da PM, 
Evandro Lesco, procurou a 
Polícia Judiciária Civil (PJC) 
para prestar um novo de-
poimento após sua primeira 
oitiva.  Porém, como o órgão 
já havia sido notificado pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e  avocou os inquéritos 
que tramitavam no Estado, 
o testemunho não pode ser 
concedido à autoridade po-
licial.

Sem o ex-presidente 
na jogada, Marina passa a 
liderar a corrida presiden-
cial empatada com Bolso-
naro e com 15% das inten-
ções de voto. Neste caso, 
o apresentador Luciano 
Huck surge em terceiro, 
com 8%. Ciro Gomes, Al-
ckmin e Doria aparecem 
com entre 7% e 5%. A pes-
quisa,  foi realizada neste 
mês com pouco mais de 2 
mil pessoas.

O município de Rondonó-
polis está confirmado como 
cidade sede da próxima Ca-
ravana da Transformação, a 
11ª realizada pelo Governo 
de Mato Grosso. O evento 
acontecerá entre os dias 3 e 
17 de dezembro. As consul-
tas e exames oftalmológicos 
serão realizados de 3 a 10 
de dezembro. Já as cirurgias 
agendadas acontecem de 4 
a 17 de dezembro.  Os aten-
dimentos de Cidadania serão 
nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

Em sua primeira pesquisa 
de avaliação da corrida presi-
dencial de 2018, o instituto 
de pesquisas Ibope avalia que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva estaria na frente 
com um mínimo de 35% das 
intenções de voto. O resulta-
do dessa consulta, que traz, 
ainda, outros cenários para a 
disputa, foi divulgado na ma-
nhã deste domingo, 29, pela 
coluna do jornalista Lauro Jar-
dim, de O Globo.

O Conselheiro afastado Antonio Joaquim, que aguarda o governador 
Pedro Taques (PSDB) assinar sua aposentadoria do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) para se filiar ao PTB e oficializar a pré-candidatura ao 
governo, rejeita a pecha de representar a “velha política” já reprovada 

pela população. O chefe da Casa Civil Max Russi (PSB) fez a declaração 
durante a Caravana da Transformação em Tangará da Serra, ao defender 
o governo da acusação de ser um “fracasso ético” feita pelo opositor ain-

da na semana passada.“Quem faz a velha política é Pedro Taques, que 
age como coronel do interior tentando prejudicar a oposição e gram-

peando as pessoas. Fui atacado pelo secretário Max Russi, mas não vou 
debater com ele. Aceito debater o chefe, para dizer que faço a política 

novíssima. Eu falo de cidadania, de participação popular e de gestão de 
resultados”, afirmou Joaquim na tarde de sexta, 27.

Segundo ele, suas propostas contemplam hospitais funcionando, esco-
las com professores dando aula e crianças aprendendo, bem como se-

gurança pública aceitável. Garante ainda que projeta políticas concretas 
para resolver os problemas de Mato Grosso.

Liderança está para a pessoa assim como a 
pessoa está para a liderança, como algo pessoal 
a ser construído e decidido diariamente.

“As Regras de Ouro da Liderança”, “Os Pilares da 
Liderança”, “Os 7 Segredos da Liderança Eficaz”, 
são pontos que nos ajudarão a refletir e expandir 
a consciência sobre o tema, mas não garantirão a 
liderança logo após a leitura ou o treinamento que 
se proponha a fazer.

Liderança deve ser construída no dia a dia, na 
prática, a cada tomada de decisão, a cada “beco 
sem saída”, a cada estratégia pensada, a cada 
pessoa selecionada para o time, a cada feedback, 
a cada meta atingida ou a cada resultado negativo 
a ser revertido ou fracasso a ser superado.

Na prática vamos aprendendo a pilotar. Vamos 
criando um novo piloto automático, um novo hábito. 
Não há segredo maior para ser um grande líder 
do que o que se propor a fazer, a encarar, a estar 
diante dos desafios do dia a dia tendo a coragem 
de assumir responsabilidades, de decidir, e é lógico 
meus amigos - de errar!

Ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem 
sofrer nenhuma queda ou sem levar um arranhão.

E como encarar o outro ou a equipe, sem antes 
encarar a si mesmo? Liderar para fora implica em 
liderar primeiro por dentro.

E na prática isso significa, que com o passar do 
tempo, apesar dos erros, você passa a se sentir 
mais seguro, mais satisfeito com os caminhos que 
decidiu tomar, com mais resultados do que quando 
começou a jornada tempos atrás.E o fator tempo, 
que significa ter paciência e compreender que ele 
precisa ser considerado e respeitado, será um 
determinante nas vitórias a serem conquistadas, 
diante dele você terá que saber o momento para 
decidir, para dizer não, para esperar, para maturar, 
para o xeque mate! Não há mais tempo! A hora é 
agora!

Grandes líderes são grandes estrategistas, pois 
são cheios de propósitos, apaixonados por suas 
missões e assim sendo são aficionados em recrutar 
pessoas e fazerem com que elas também sintam 
os olhos brilharem diante do mesmo propósito, do 
mesmo ideal: o desejo de vencer!

Como recrutar pessoas quando você ainda 
não sente e não consegue compreender isto que 
descrevo acima?

Não há uma fórmula mágica, não há uma receita, 
o caminho começa de dentro para fora, e ele é 
único, pessoal e intransferível e ninguém poderá 
fazê-lo por você, se você desejar sentir aquela 
famosa frase de Confúcio: “escolha um trabalho 
que ame e não terá que trabalhar um único dia 
de sua vida.”

Cynthia Lemos é psicóloga empresarial e 
coach na Grandy Desenvolvimento Humano e 
especialista no desenvolvimento de líderes e 

empresas

Seminário sobre câncer de mama e próstata acontece hoje
O Grupo de Apoio Oncológico – Luz da Esperança (GAO) em parceria com a Secretaria da Sau-

de de tangará da Serra, realizará hoje seminário no auditório da Unic, “Outubro Rosa e Novembro 
Azul”.  O evento tem por objetivo, discutir os fatores de risco associados ao câncer  e alertar para 
a prevenção, em especial, o câncer de mama e o de próstata.  O câncer de mama é o tipo de 
câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, 
respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acome-
te homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Relativamente 
raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente 
após os 50 anos. Já o câncer de próstata, mais do que qualquer outro tipo, é considerado um 
câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 
anos. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos 
e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta que não chega a 
dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem.

Joaquim diz que Taques age como “coronel do interior”


