
O 
Governo do Estado abriu inscrições para 
o processo seletivo para formação de 
cadastro reserva de estagiários em nível 
médio e superior para 22 municípios 

do Estado, entre eles Tangará da Serra. No dia 2 de 
março também terá início a seleção de estudantes 
de pós-graduação. A bolsa de estágio mensal em 
pós-graduação será de R$ 1.800 e nível superior de 
R$ 900, ambas para 30 horas semanais. Já a de nível 
médio será de R$ 450 para 20 horas semanais. Serão 
oferecidas 200 vagas para graduação e 100 para 
pós-graduação em diversas áreas de formação. Para 
ensino médio são 30 vagas disponíveis. As inscrições 
e a prova online serão realizadas gratuitamente pelo 
site do Centro Integração de Empresa-Escola para 
nível médio e superior, e para pós-graduação no site 
da Super Estágios.

DA REDAÇÃO
COM EQUIPE

Estágio com bolsa de até R$ 1.800 

BASTIDORESDAPOLÍTICA

Legumes e verduras Produção Trabalho
Todas as semanas cerca 

de 20 caixas de legumes e 
verduras saem da Cadeia de 
Diamantino rumo a diversas 
instituições sem fins lucra-
tivos. São alimentos produ-
zidos por reeducandos que 
irão alimentar pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

Entre os produtos culti-
vados na horta local estão 
abóbora, alface, cebolinha, 
couve, jiló, rúcula, tomate e 
outros. Quatro reenducan-
dos são responsáveis pelo 
plantio, rega, colheita e sele-
ção de tudo que é produzido 
na horta de 15x30 metros.

Todo este trabalho é re-
conhecido pela Prefeitura, 
Ministério Público, Poder 
Judiciário e por empresários 
locais, já que auxiliam no 
custeio de mudas, adubos e 
até mesmo de ferramentas 
necessárias para que o pro-
jeto siga em funcionamento.

Apoio
O governador Mauro Men-

des afirmou que não manifes-
tará apoio a nenhum pré-can-
didato na eleição suplementar 
ao Senado até que o cenário se 
consolide. Isso porque, exis-
tem ao menos três pré-can-
didatos ao pleito que fizeram 
parte do arco de aliança que o 
ajudou a se eleger.
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Neurilan pode voltar ao páreo 
Caso seja aprovada pelo 

Pleno do TRE, a mudança 
de entendimento beneficia o 
presidente da AMM Neurilan 
Fraga. Isso porque trocou o PSD 
pelo PL após outubro de 2019, 
ou seja, antes dos 6 meses 
estabelecido pela resolução 
que disciplina a eleição 
suplementar ao Senado que 
pretende disputar.

Envie Pautas, Fotos Sugestões 
e Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 
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Câmara
Depois de duas sessões 

polêmicas e de casa cheia 
– diante de projetos envol-
vendo a Educação, a Câma-
ra Municipal de Vereadores 
de Tangará da Serra reali-
zou a 3ª Sessão Ordinária 
deste ano sem muito debate 
acalorado e com poucos ex-
pectadores.

Filiações
O vice-presidente do TRE

-MT, Sebastião Barbosa Farias, 
respondeu a consulta do par-
tido Cidadania (antigo PPS), 
sobre a eleição suplementar 
ao Senado, com o entendi-
mento de que a resolução es-
tabelecendo prazo de 6 meses 
para filiação partidária fere o 
princípio da publicidade. 
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ARTIGO

Seja um líder capaz de mover as pessoas em busca de um 
objetivo comum para manter seus negócios sustentáveis.

Existem líderes que conseguem influenciar tão 
negativamente no clima, que o índice de insatisfação entre 
os funcionários é extremamente alto e consequentemente 
alta a rotatividade. Isso se deve a forma de lidar com os 
funcionários.  Há vários fatores que levam um líder a ser 
tóxico:

• Falta de habilidade na comunicação ao solicitar as tarefas, 
intensificando demasiadamente o tom de voz e rispidez;

• Excesso de rigidez e exigência com os funcionários para 
cumprimento das tarefas;

• Comunicação falha, as informações não chegam na 
equipe operacional de forma adequada, causando distorções 
na execução;

• Exagero no perfeccionismo, o líder tende a ser tão 
detalhista que não confia na equipe operacional, preferindo 
que ele mesmo fazer as tarefas.

Nada de que o melhor dos planejamentos estratégicos dê 
conta disso, certo? Errado. Uma proposta inovadora e um 
bom plano de negócios só se transformam em uma empresa 
de sucesso se, por trás disso, tiver alguém capaz de conduzir 
a execução. E essas pessoas que executam, precisam ser 
altamente lideradas para se tornarem autolideradas.

Para alcançar a excelência na liderança, há algumas etapas 
que podem ser seguidas:

• Faça um processo de autoconhecimento, elegendo suas 
competências e priorizando aquelas que farão diferença e 
impactarão positivamente ao liderar uma equipe;

• Tenha um propósito claro da sua liderança, mostre que 
você está ali para somar, desenvolvê-los e não para ficar com 
o mérito;

• Seja duro com quem 
precisa de limites e viola 
os valores organizacionais, 
certificando-se de que 
a estratégia de recursos 
humanos esteja alinhada 
com a estratégia 
empresarial;

• Conduza as conversas 
com os funcionários de 
forma equilibrada, agindo 

com imparcialidade em situações de julgamento e de 
avaliação de seu pessoal;

• Descentralize as tarefas, delegando e instruindo a equipe;
• Planeje como as informações podem chegar sem ruídos 

para a equipe.
Quantas vezes você se pega pensando no tema deste artigo?
Qual visão de você mesmo, você quer ter para si?
Se você é líder, o trabalho mais importante é ajudar 

aqueles ao redor a atingir seu mais alto potencial, permitindo 
que eles tenham dois ou três cenários de um possível futuro, 
assim logo perceberá que sua atitude se traduzirá em alto 
desempenho para o alcance de metas na sua empresa.

Gisele Moreira - Consultora de RH e Coach

O QUE LEVA UM
LÍDER A SER TÓXICO?

Para alcançar
a excelência
na liderança,
há algumas
etapas que podem 
ser seguidas

Resolução
A resolução continua vi-

gente enquanto a resposta da 
consulta do Cidadania aguar-
da parecer do Procuradoria 
Regional Eleitoral, vinculada 
ao MPF. Depois, precisa ser 
submetida ao Pleno do TRE
-MT e, caso seja aprovada, 
entrará em vigor, revogando 
o prazo de 6 meses.

Direitos do Cidadão
O presidente estadual 

do Cidadania, ex-secretário 
de Estado Marco Marrafon, 
explica que o partido nem 
tem interesse imediato em 
lançar candidato ao Sena-
do. Entretanto, fez a con-
sulta pensando em garantir 
os direitos políticos dos ci-
dadãos.


