
Esta é a primeira edição do 
Boletim Eletrônico da APEG, 
instituído pela nova gestão da 
entidade, empossada em abril. 
Mensalmente, a associação 
encaminhará aos Procuradores 
associados um balanço das 
atividades realizadas, com o 
intuito de informar o andamento 
das prioridades estabelecidas 
pela atual Diretoria da APEG.

Estreitar o diálogo entre associação 
e associado, definindo, assim, um 
caminho de lutas e conquistas 
construído coletivamente, é 
um dos nossos objetivos. Esse 
boletim mensal é apenas um dos 
instrumentos dessa construção. 
Ao compartilharmos o dia a dia da 
gestão, esperamos contar com o 
feedback e a participação efetiva dos 
Procuradores e Procuradoras.

Boa leitura!
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em O Popular

OPINIÃO

O presidente Claudiney Rocha e o 
primeiro secretário Marcílio Ferreira 
Filho assinaram artigo publicado no 
jornal O Popular no dia 15 de maio. 
Leia o conteúdo na íntegra.

Produtividade no setor público
A palavra “produtividade” designa a 
qualidade de ser produtivo, ou seja, 
aquilo que é produzido: o resultado. 
Produtividade não significa trabalhar 
mais e sim ter mais resultados com 
esforços cada vez mais eficientes. 
No Estado, no entanto, isso encontra 
barreiras não só legais, mas também, e 
especialmente, comportamentais.

Não são muitos os gestores públicos 
que possuem qualificação sobre gestão, 
liderança e políticas públicas, sendo 
várias decisões tomadas com base em 
intuição. O problema é que a perspec-
tiva cultural é baseada ainda em uma 
mentalidade ultrapassada e a busca 
pela eficiência pode cair no erro de ficar 
apenas no discurso.

Um Estado eficiente exige adaptação 
na forma de trabalho, qualificação e 
uso de ferramentas de gestão. A quarta 
revolução industrial (e até a quinta que 
já se fala) requer novas habilidades no 
setor público, tudo isso reforçado com a 
pandemia.
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Questões comportamentais são pro-
blemas de difícil enfrentamento em 
qualquer área, especialmente porque 
envolve aspectos que vão muito além do 
aspecto cognitivo. É preciso trabalhar a 
inteligência emocional, por exemplo, que 
é uma área quase nula em muitos órgãos 
e entidades do Poder Público.

O próprio Brasil é um país com números 
alarmantes quando o assunto é a saúde 
mental, sendo o país com maior número 
de pessoas ansiosas (9,3% da popula-
ção), perdendo apenas para o Japão, 
segundo estudo da OMS.

Os desafios no setor público são ainda 
maiores porque a percepção da socie-
dade sobre esse setor nem sempre é a 
melhor. A título de exemplo, o Índice 
de Percepção da Corrupção em 2019 
apontou para mais uma queda do Brasil, 
com 35 pontos de um total de 100 
pontos. De 180 países e territórios, o 
país caiu para 106º lugar, com a sua pior 
colocação na sequência histórica. Isso 
demonstra uma visão negativa que mui-
tos possuem sobre a função pública.

Muitas visões sobre o serviço público 
ainda estão enraizadas com uma menta-
lidade de que a “forma” é mais importan-
te do que o “resultado” e é exatamente 
essa mentalidade fixa que precisa ser 
modificada, o que não será obtido por 
meio da edição de uma lei ou norma.

Para essa adaptação, não basta editar leis, 
é preciso implementar, na prática, meca-
nismos de gestão, tais como: gestão por 
competências; implementação do teletra-
balho como regra e não como exceção; 
estímulo à criatividade e inovação; fixa-
ção de metas e objetivos claros; mecanis-
mos de feedback; comunicação interna e 
externa adequadas, entre outros.

É preciso, cada vez mais, que líderes da 
administração pública tenham conhe-
cimento sobre liderança. Os gestores 
públicos precisam ter conhecimento de 
gestão em uma realidade totalmente 
nova. Não se muda a realidade por uma 
canetada, mas sim por meio de uma 
liderança inspiradora.

Ampla cobertura da 
imprensa
A posse da nova diretoria 
da APEG contou com am-
pla cobertura da imprensa. 
A chegada da nova gestão 
foi destaque na editoria de 
Política e na coluna Giro do 
jornal O Popular, no portal 
Rota Jurídica e na coluna 
Direito e Avesso do jornal 
Diário da Manhã.

POSSE

O Brasil é o país com 
maior número de 
pessoas ansiosas

9,3%
da população

Contratada nova  
assessoria jurídica
A APEG firmou contrato com novo escritório de advocacia. 
A representação jurídica da entidade está a cargo, agora, do 
escritório Gonçalves, Macedo, Paiva e Rassi – GMPR Advo-
gados. O presidente, Claudiney Rocha, e a 1ª vice-presidente, 
Adriane Naves, reuniram-se com dois dos sócios do escritó-
rio de advocacia, os advogados Marcos César Gonçalves de 
Oliveira e Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, atual presidente da 
OAB Goiás.

“A escolha da nossa Diretoria pelo escritório Gonçalves, 
Macedo, Paiva e Rassi para representar a APEG em suas de-
mandas jurídicas se dá pela excelência técnica de seus sócios 
e de toda a equipe. A APEG estará, com certeza, muito bem 
representada, podendo atuar com segurança na defesa dos 
direitos e prerrogativas dos Procuradores do Estado associa-
dos”, frisa o presidente da APEG, Claudiney Rocha.

REPRESENTAÇÃO



GESTÃODIÁLOGO INSTITUCIONAL

APEG tem nova consultoria 
administrativa
A APEG formalizou nova parceria com o 
advogado Juscimar Ribeiro para atuação 
na consultoria administrativa da associa-
ção. Diretor Presidente do Instituto de 
Direito Administrativo de Goiás (Idag), 
Juscimar Ribeiro atua em Direito Público, 
com forte qualificação acadêmica em Di-
reito Administrativo e Constitucional.

“Juscimar Ribeiro um profissional alta-
mente capacitado na área do Direito 
Administrativo. Estaremos muito bem 
representados pelo colega no atendimen-
to às demandas da entidade”, destacou o 
presidente Claudiney Rocha.

APEG reúne-se 
com entidades 
representativas 
das carreiras jurídicas
O presidente da APEG, Claudi-
ney Rocha, reuniu-se, no início 
de maio, com representantes de 
entidades que integram fórum 
que reúne entidades represen-
tativas das carreiras jurídicas no 
Estado de Goiás. Também parti-
ciparam do encontro, realizado 
na sede da Associação dos Ma-
gistrados do Estado de Goiás, a 
presidente da Asmego, Patrícia 
Carrijo; o presidente do Sindi-
cato dos Delegados de Polícia 
do Estado de Goiás (Sindepol), 
Pedro Caires; presidente da 
Associação Goiana do Ministé-
rio Público (AGMP), José Carlos 
Nery; e o presidente da Asso-
ciação Goiana dos Defensores 
Públicos (AGDP), Allan Joos.

Os dirigentes discutiram pautas 
comuns às carreiras da justiça, 
tais como a reparação para o 
servidor que se submeteu ao 
teto previdenciário do regime 
geral tendo contribuído acima 
deste durante um longo período; 
o cenário atual, com pandemia 
de Covid-19; e a possibilidade 
de Goiás aderir ao Regime de 
Responsabilidade Fiscal.

Reunião na Casa Civil
O Presidente da APEG, Claudiney Rocha, partici-
pou no dia 26/05 de uma reunião com o Secretá-
rio da Casa Civil do Estado de Goiás, Alan Farias 
Tavares, e com o Superintendente de Legislação, 
Atos Oficiais e Assuntos Técnicos, Jorge Pin-
chemel. Em pauta, o cenário político e os temas 
prioritários de interesse da categoria.

“A força de uma categoria se dá pela importância 
do seu trabalho, mas também por manter o diálo-
go aberto com seus integrantes, com a sociedade 

e com o poder públi-
co. Toda pauta levan-
tada pela Associação 
tem, como pano de 
fundo, o melhor ser-
viço a ser prestado à 
sociedade”, comentou 
Claudiney Rocha.

EXECUTIVO



Homenagens às mães  
Procuradoras do Estado
Para simbolizar a força de Procuradoras do Estado que são mães, a APEG 
publicou histórias comoventes em suas redes sociais no mês de maio. Con-
fira um resumo dessa ação e leia as histórias na íntegra em nosso site.

REDES SOCIAIS

Procuradora Cleonice 
Alves Cordeiro
Desde o início da Pande-
mia da Covid-19, há 15 
meses, Cleonice convive 
com o marido e cinco filhas 
em casa. Dois adultos em 
Home Office e cinco crian-
ças, com diferentes ida-
des, diferentes demandas, 
diferentes personalidades, 
aulas on-line e brincadeiras 
restritas. “Não é fácil conci-
liar, mas é um aprendizado 
diário para todos!”

Procuradora Helianny 
Siqueira Alves Gomes de 
Andrade
Em 2012, Helianny já tinha dois 
filhos e tinha passado no concurso 
do Tribunal de Contas do Municí-
pio, mas queria mesmo era a PGE. 
Quando enfim saiu o edital do 
esperado concurso, saiu também 
o resultado positivo da terceira 
gravidez. Durante a preparação, a 
recomendação médica de repouso 
absoluto. “Quando olho para trás, 
nem acredito que passei por essa 
turbulência toda num período tão 
importante da minha vida!”

Procuradora Aliny Nu-
nes Terra Miranda
Aos 36 anos, Aliny descobriu 
um câncer de mama hormô-
nio dependente e, conforme 
indicaram os exames, não 
precisaria de quimioterapia 
nem radioterapia. Mas, era 
necessário um tratamento que 
a colocaria numa menopausa 
química. Aos 40 anos, com 
autorização do oncologista, 
Aliny interrompeu o tratamen-
to oncológico para engravidar. 
Benício nasceu em janeiro de 
2019, quando Aliny já tinha 42 
anos. “Durante todo o proces-
so, sempre acreditei em Deus.”

Presidente da APEG é convida-
do do Diálogos Relevantes
Claudiney Rocha participou em maio da 
live “Diálogos Relevantes”, um projeto 
do Centro de Estudos Jurídicos (CE-
JUR), da PGE-GO, transmitido, ao vivo, 
pelo perfil da Procuradoria no Insta-
gram. O objetivo do projeto é debater, 
semanalmente, assuntos contempo-
râneos e importantes em matéria de 
Direito Público, Administração e institu-
cionalidades da Advocacia Pública.

Sob o comando do Procurador e Chefe 
da CEJUR, Rafael Arruda, o tema abor-
dado foi “Ingresso na carreira e os desa-
fios ao exercício da função de Procura-
dor de Estado.” Durante pouco mais de 
50 minutos, Claudiney Rocha contou um 
pouco da sua trajetória desde a decisão 
pelo Direito, passando pelo STF, Procu-
radoria do Estado do Acre, até chegar à 
frente da Associação dos Procuradores 
do Estado de Goiás.

LIVE

LINK: https://www.apeg.org.br/em-homenagem-as-maes/


Reunião do Conselho Deliberativo da Anape
O presidente da APEG, Claudiney Rocha, participou no dia 
12/05 da Reunião do Conselho Deliberativo da Associa-
ção Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal (Anape), realizada por meio da plataforma Zoom. 
Em pauta, entre outros temas, a atualização do andamento 
de proposição legislativas de interesse dos Procuradores, 
no âmbito do Congresso Nacional.

NACIONAL

ASSEMBLEIA

Propostas aprovadas na  
primeira assembleia geral
No dia 19 de maio, realizou-se a primeira Assembleia Geral 
Extraordinária Virtual desta atual gestão. Ao todo, foram 
colocados em votação e aprovadas nove propostas relacio-
nadas a alterações no regulamento da entidade; pagamen-
to de honorários; home office; pagamento de anuidade 
da OAB, dentre outras. A ata da assembleia encontra-se 
disponível em área restrita do site e o acesso é possível por 
meio de login e senha do associado.

ELEIÇÃO DA OAB-GO

APEG promove reunião  
com Valentina Jungmann
A Procuradora do Estado Valentina 
Jungmann reuniu-se virtualmente com 
os Procuradores do Estado no dia 27 
de maio para apresentar aos colegas os 
motivos que a levaram a apresentar o 
seu nome para concorrer à Presidência 
da OAB Goiás. A Procuradora também 
ouviu propostas a serem adotadas, 
visando a valorização da carreira. A 
Associação permanece aberta para ou-
tros candidatos que como Valentina Jungmann solicitarem espaço 
para uma conversa com os Procuradores do Estado.

Aniversariantes  
do mês de junho
A Diretoria da APEG cumprimenta a to-
dos os associados que completam nova 
idade no mês de junho. Que o novo 
ciclo de vida seja repleto de sucesso! 
Parabéns!!

01 – Luiz Fernando Valladares Borges
02 – Joaquim de Assis Costa
02 – Antonio Guido S. Pratti
03 – Weiler Jorge Cintra Júnior
08 – Juliana Pereira Diniz Prudente
09 – Felicíssimo José de Sena
11 – Mheliza Mariani Mendes Loyola Rios
12 – Ana Cláudia Rios Pimentel
15 – Daniel Barbosa Fernandes
16 – Miguel Moreira da Silva
17 – Rosa Egidia Medeiros Pereira Marques
18 – Emília Santos Costa
24 – Keily Rezende Pantaleão
25 – Aline Pereira Ziembra Maddarena
25 – Getulio Vargas de Castro
26 – Maria Batista Cordeiro
29 – Vanessa Paula de Sousa S. Fernandes

Confira algumas das  
ações previstas para  
o mês de junho
No mês de junho, a APEG lançará 
duas importantes campanhas: uma 
visando a arrecadação de cobertores 
para população vulnerável e outra com 
o objetivo de ajudar os estoques de 
bancos de sangue em Goiás.

Junho é o mês dos namorados e a  
APEG também prepara uma série de 
conteúdos para as redes sociais sobre 
o amor. Vamos contar histórias curio-
sas de casamentos e namoros entre 
Procuradores.

E também em junho, será lançado o 
primeiro vídeo institucional da APEG. 
O conteúdo também inaugurará o 
canal da entidade no Youtube.

Tudo isso a gente traz no boletim de 
junho. Até lá!

HOMENAGEM

VEM AÍ


