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Comemorado por governistas, os números da primeira pesqui-
sa Serpes/Acieg não teriam sido muito bem recebidos no núcleo de 
Gustavo Mendanha (sem partido), prefeito de Aparecida de Goiânia, 
pré-candidato ao governo de Goiás. Para os aliados do governador 
Ronaldo Caiado (DEM), os números, além de mostrarem uma boa 
avaliação do democrata, trazem a expectativa de vitória de Caiado já 
no primeiro turno, sendo grande a possibilidade dele repetir o feito de 
2018, quando sagrou-se vencedor da eleição daquele ano com quase 
60% dos votos válidos no primeiro turno. Noutro ponto, a pesquisa foi 
comemorada porque deixa muito claro que as realizações do gover-
nador Ronaldo Caiado durante esses três primeiros anos chegaram ao 
conhecimento da população e por isso a boa expectativa trazida pelo 
levantamento Serpes. Já para aliados do prefeito de Aparecida de Goi-
ânia, que aparece com 13% da preferência do eleitor goiano, a presen-
ça do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) na segunda colocação, 
com 14% das intenções de voto, é um indicativo de que o cenário mos-
trado pela Serpes é diferente daquele que estava sendo trabalhado 
por Mendanha. Por essa análise, ficou claro que Mendanha não tem 
o protagonismo da oposição ao governador Ronaldo Caiado, como 
pensavam seus aliados e possíveis futuros aliados, e isso, claro, tem, 
ou terá, consequências na forma como as coisas devem ser tratadas 
pelo staff de Gustavo Mendanha de agora em diante. Outro ponto que 
causa preocupação para Mendanha e seus aliados, dizem, é a queda 
vertiginosa da intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 
Goiás. Segundo a pesquisa Serpe/Acieg, Lula, pré-candidato do PT, 
tem 40% das intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro. O mau de-
sempenho do liberal aparece no exato momento em que o prefeito de 
Aparecida de Goiânia sinaliza que seria o candidato bolsonarista em 
Goiás. O terceiro lugar no levantamento Serpes e a queda de Bolsona-
ro na preferência do eleitor goiano mostram-se ingredientes indiges-
tos para as pretensões de Gustavo Mendanha. O ex-emedebista deve 
anunciar seu novo partido até o fim do próximo mês.

Eleito com o discurso principal e enfático de combate à corrupção, 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) assiste o país despencar no Índice 
de Percepção da Corrupção (IPC) da Transparência Internacional, 
considerado o melhor indicador de corrupção do mundo. O Brasil 
caiu duas posições no ranking de 2021 e agora é o 96º país em 
termos de integridade no setor público, com nota 38, numa escala 
de zero a 100. Quanto menor a nota do país, mais propensão à 
corrupção.
Em 2021, o IPC destaca a relação entre corrupção e abuso de 
direitos humanos. Países percebidos como altamente corruptos 
têm maior probabilidade de reduzir seu espaço e democrático e 
atacar direitos da população. O índice é a referência mais utilizada 
no planeta por tomadores de decisão dos setores público e privado 
para avaliação de riscos e planejamento de suas ações.

Percepção da corrupção no Brasil 
piorou na gestão Bolsonaro

Números da Serpes  
teriam desapontado 
aliados de Mendanha

Com o objetivo de subsidiar a atuação dos promotores e 
procuradores de Justiça de todo o Brasil, o Conselho Nacional 
de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da 
União aprovou nesta semana uma nota técnica sobre a vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, considerando 
a imunização obrigatória em todo o território nacional, 
fundamentada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Superação
Aliados do governador Ronaldo 
Caiado (DEM) avaliam que o 
democrata conseguiu superar as 
dificuldades herdadas da gestão 
passada e, com isso, responder às 
demandas da população goiana. Para 
os governistas, a avaliação do governo 
Caiado, considerado ótimo e bom 
por 38,8% e ruim por apenas 14% do 
eleitorado, não deixa dúvidas que o 
caminho está pavimentadíssimo para a 
sua reeleição.

Petição Pública
Circula na internet o pedido de 
assinatura de petição pública 
endereçada ao procurador-geral de 
Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi, 
solicitando que o representante do 
MP-GO promova ação contra o valor 
do IPTU em Goiânia. O argumento é 
que o aumento do valor do imposto 
viola os princípios constitucionais da 
capacidade contributiva, da legalidade 
e da segurança jurídica.

Enganados
Proprietários de imóveis em Goiânia 
se dizem enganados pela Prefeitura. 
De acordo com o que foi anunciado 
pelo Paço, durante a tramitação do PL 
que aprovou o novo Código Tributário 
do Município, 51% dos imóveis da 
capital teriam diminuição no valor do 
IPTU. No entanto, reportagem do O 
Popular mostrou que 63% dos imóveis, 
coisa de 477 mil propriedades, tiveram 
algum reajuste no imposto.

Enganados II
Os vereadores Leandro Sena 
(Republicanos), Ronilson Reis 
(Podemos), Edgar Duarte (PMB), 
Paulo Henrique da Farmácia (PTC) 
e Pastor Wilson (PMB) também se 
dizem enganados sobre o verdadeiro 
impacto das mudanças no cálculo do 
IPTU em Goiânia. Todos eles votaram 
a favor da aprovação do novo CTM, 
mas alegaram ao O Popular que 
acreditaram na promessa do Paço 
de que não haveria aumento da 
arrecadação.  

Tá fora
Alegando problemas particulares, o 
até então pré-candidato ao governo 
de Goiás pelo Patriota, Jânio Darrot, 
ex-prefeito de Trindade, anunciou 
que não vai mais disputar a eleição 
de outubro próximo. Agora sem 
candidato, a direção do Patriota em 
Goiás, leia-se Jorcelino Braga, ainda 
não definiu qual será a posição do 
partido, mas, ao que tudo indica, 
continuará na oposição.

No governo
O jornalista Tony Carlos, que havia 
deixado o comando da Secretaria de 
Comunicação do Estado de Goiás 
(Secom) na segunda-feira (24/01), 
continua no governo Ronaldo Caiado. 
Ele foi conduzido ao cargo de assessor 
Executivo da Governadoria. O decreto 
de nomeação foi publicado na edição 
de quinta-feira (27/01) do Diário Oficial 
do Estado.

Curiosidade
Em 2010, último ano do governo 
do petista Lula da Silva, o salário 
mínimo no Brasil era de R$ 510,00. 
O valor era o bastante para comprar 
2,53 cestas básicas. Em 2014, fim do 
primeiro governo de Dilma Rousseff, 
o salário mínimo chegou a R$ 724,00 
e comprava 2,49 cestas básicas. Hoje, 
o salário mínimo é de R$ 1.212,00 e 
compra apenas 1,75 cesta básica.

Fio Direto
Cloves Reges clovesreges@gmail.com

Linha cruzada

FGM e AGM apontam
“insegurança jurídica”

PISO DO MAGISTÉRIO

Redação

A Federação Goiana de Mu-
nicípios e a Associação Goiana 
de Municípios divulgam nessa 
sexta-feira (28), em conjunto, 
uma Nota de Esclarecimento e 
Orientação Técnica a respeito do 
reajuste do Piso do Magistério. A 
nota é assinada pelos presidentes 
Haroldo Naves (FGM) e Carlão da 
Fox (AGM).

A nota chama a atenção sobre 
a Insegurança Jurídica que foi ge-
rada “diante das desencontradas 
manifestações do Governo Fede-
ral” sobre o assunto. “Insegurança 
essa gerada pelo cumprimento da 
Lei da Responsabilidade Fiscal e o 
novo índice de 33,23% para o Piso 
do Magistério”.

Diz o documento que, sem 
uma base legal que gere seguran-
ça jurídica, a concessão de um 
reajuste que contemple a reposi-
ção inflacionária, até que se tenha 
uma definição definitiva sobre 
qual índice deverá ser aplicado, 
parece ser o caminho mais seguro 
e que já tem sido adotado por al-
guns gestores, todavia esta é uma 
decisão que caba a cada adminis-
tração.A FGM e a AGM sustentam 
que, mesmo com a eventual edi-
ção de uma Medida Provisória, o 
que daria base legal para o reajus-
te de 33,23%, isso não soluciona a 
questão, pois para muitos muni-
cípios, sem financeiras para arcar 
com este reajuste, isto seria uma 

afronta ao Decreto Lei 201/1967 
(crimes próprios dos prefeitos) e 
à Lei de Responsabilidade Fiscal, 
sendo está última uma Lei Com-
plementar e superior, hierarqui-
camente, a uma Lei Ordinária.

As entidades signatárias do 
presente documento lamentam 
que uma questão tão séria quanto 
a Educação seja tratada de forma 
eleitoreira. “Não seremos surpre-
endidos se uma eventual Medida 
Provisória adiar seus efeitos para 
após a sua tramitação no Con-
gresso, transferindo para o parla-
mento o ônus político da decisão”.

Haroldo Naves e Carlão da Fox 
ressaltam que a valorização da 
educação não deve ser traduzida 
meramente salários. “Acredita-
mos que a educação é a base de 
uma democracia sólida e de suma 
importância para o progresso do 
país. Dados da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) – que reú-
ne 36 nações, mostram que, em 
2015, o Brasil investia 5,7% do seu 
PIB em educação, mais do que o 
Japão (3,3%), a Alemanha (4,4%) e 
a Coreia do Sul (4,6%)”.

Por último, a nota conjunta 
conclui: “Uma educação de qua-
lidade demanda planejamento 
e articulação entre as três esferas 
de governo. Contudo, ressaltamos 
o respeito à classe docente, que 
merece uma remuneração con-
dizente com o digno trabalho que 
prestam”.

Carlão da Fox (AGM)Haroldo Naves (FGM)

TJGO: vídeos com 
instrução sobre 
audiências virtuais
 ImprensaTJGO

Em tempos de distanciamen-
to social, provocado pela pande-
mia de Covid-19, o Poder Judici-
ário goiano aposta em tecnologia 
para se aproximar da sociedade. 
A fim de propiciar mais segu-
rança e comodidade às partes, 
magistratura e advocacia, muitas 
audiências têm sido realizadas 
no formato on-line e, para ins-
truir a todas e todos sobre esse 
novo formato, o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás (TJGO) 
preparou uma série de vídeos 
informativos, para tirar dúvidas 
e esclarecer. Os tutoriais podem 
ser conferidos no canal institu-
cional do YouTube ou no link.

São cinco vídeos que explicam 
sobre audiências: instrução para 
vítima, testemunha, acusado, 
apresentação de proposta para 
suspensão do processo para acu-
sado e vítima. para. Por fim, há, 
ainda, uma apresentação do Juí-
zo 100% Digital,que prevê, como 
o nome sugere, a realização de 
todo o trâmite processual, desde 

o ajuizamento da ação, no am-
biente virtual. 

   RSO       
A Assessoria da Coordenado-

ria de Engenharia de Software 
do Tribunal de Justiça de Goiás 
informa que em está em fase de 
atualização a tecnologia do ser-
viço do RSO (Sustentação Oral) 
no ambiente da Internet www do 
TJGO.

A unidade esclarece que caso 
algum advogado tenha tido difi-
culdade de acesso, uma alterna-
tiva será o advogado entrar em 
contato com a Secretaria da ser-
ventia de seu processo. Momento 
em que a Secretaria acessará o 
serviço RSO no portal da Intranet 
- em Sistemas Integrados - RSO e 
realizará a inscrição de Sustenta-
ção Oral para o advogado solici-
tante.

As demais serventias já utili-
zam as funcionalidades de pauta 
virtual no sistema PJD, disponibi-
lizada na capa do processo ao ad-
vogado, que deve acessar o PJD e 
realizar o devido pedido.


