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de dezembro de 2003 ... o "'>"., . _,,''if calendário marca o encer- adianta ter med~ ci; viver e não ser
ramento de mais um ano. feliz. Já é infeliz quem não se alcança. É

Sobrevivemos. Chegamos ao final de infeliz quem nada lhe basta nem
um romance onde todos fomos ultrapassa sua própria desconfiança.
protagonistas, cujo título é "2003." É o Qquem tudo tem a cobrar e nada para
que bem explicou o escritor espanhol agradecer. Quem não abre qualquer
Arturo Pérez-Reverte em sua última possibilidade de ninguém mais ir além
obra: "Como todos os sobreviventes de você. Infelicidade é não se crer.
que chegam ao final, quando chegam, Deus lhe fez com livre arbítrio
chegam sozinhos, porque no caminho para escolher o que quer ser. Já foi dito
mataram todos para garantir a própria por alguém que "o homem é o que
sobrevivência." A vida é mais ou pensa ser. "Destarte, é preferível pensar
menos assim. Somos sobreviventes. em ser feliz, em voar como condor a
Quantos sonhos não realizados, rastejar como a serpente. Quer queira
quantas ilusões, quantos projetos! quer não, sua viagem pela vida é
Quantos passos não demos? Quantos orientada por seus pensamentos. Se
erros? E quantos acertos? Quanto eles forem sempre negativos, será esse
esquecimento com aqueles que neces- seu destino, porque imagens derro-
sitam mais do que nós, não só material- tistas criadas na sua mente minam sua
mente, mas, e, sobretudo, espiritual- auto-estima, sua confiança, sua
mente? coragem.

Mas, certamente, demos mui- Embora digam que no mundo
tos passos certos neste ano, realizamos tudo é passageiro, vemos que nem
muitas coisas, muitos desejos, muitos tudo passa, principalmente, se esse
caprichos. Compramos, vendemos, tudo é o bom, é o bem, o digno do
amamos, brigamos, sofremos, fizemos homem, digno da natureza, digno da
as pazes, viajamos, conversamos, grandeza do espírito. Amemos, pois.
lemos, relemos, escrevemos, rimos e Abracemos os nossos compromissos
cantamos. com o máximo de entusiasmo.

Estamos no limiar de 2004 e Compartilhemos, partilhemos da
novas perspectivas se levantam, novas nossa felicidade .... pois, como dito
vitórias nos acenam, novos desejos nos anteriormente, a vida é um romance.
perseguem. E sabemos que nem tudo E no romance "2003," chegou
são flores e nem tudo é espinho. Há a hora da virada. Vamos virar a última
compensações. Do contrário, quantos página de 2003, à qual só voltaremos
sobreviveriam? Vale a pena viver, e como memória ou lembrança. Então,
viver com dignidade. viva o romance "2004," antes que o

Até porque não somos simples tempo nos consuma. Queremos,
corpos com almas, mas almas que também, comemorar o ano novo daqui
assumem corpos. Cada ser é pessoal, a 12 meses, ou seja, o romance
incomparável e intransferível, uma "2005."
missão programada para se reconhe-
cer. Quem acredita, se credita. Não

PRORROGADO O .MANDATO DO ATUAL DIRETOR DO FORO
Em conformidade com a Resolução n. 600-017, de 14. 12.2003/TRF-1 Q Região, o mandato dos atuais Diretores de

Foro foi prorrogado até o mês de abril de 2004, quando haverá eleição dos novos administradores, permitida a reeleição.
A posse dos novos Diretores ocorrerá na primeira quinzena do mês de maio de cada ano e seu mandato se

estenderá até a posse do Diretor eleito para o período subseqüente.
Portanto, o Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho permanecerá à frente da Direção do Foro

desta Seção Judiciária até o mês de abril do ano em curso, permitida a sua reeleição.

BEM-VINDOS ..... Parabenizamos os servidores ANDREA MELO (2a Vara), ALTAIR LIMA (4a Vara),
FRANCISCO DE ASSIS PAZ (5a Vara), ELISA CRISTINA (3a Vara),
ROSÂNGELA COSTA (SEOFI), URSULA EDITH (2a Vara), que no final de 2003,
tiveram a felicidade de terem suas famílias acrescidas por mais um membro, que lhes
trouxe alegria e satisfação plena. Aos pais e aos recém-nascidos pimpolhos os nossos
votos de felicidade. .
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humildes vaqueiros e
agricultores, fazendo uso de .
espingardas, foices e facões,
travaram sangrenta batalha
com as tropas portuguesas
lideradas por Fidié, no
decorrer de cinco horas, às
margens do Rio Jenipapo,
no município de Campo
Maior. Apesar de vencidos

naquele primeiro momento, os
combatentes nacionais perseguiram os
soldados portugueses durante três meses
e meio, forçando-os à capitulação, tendo
como resultado a prisão de seu líder-mor,
Fidié, após o que o Brasil se fez
independente no Piauí.

Muito mais há a ser dito sobre o
PiauÍ. Falta espaço.

O Estado tem a única mina de
opala da América Latina, no município
se rano ed o I. Produz mel silvestre

idade e encanta o
lonal com artesanato de

ras en es em madeiras. Povo
ervorosamente religioso, mas não deixa
de lado as lendas e crendices repassadas
de pais a filhos, ao longo dos anos,
sentados à mesa repleta de pratos típicos
da rica e inigualável culinária local, à base

carne-de-sol, capote (galinha
"crias" (caprinos e ovinos),

arinha e carne-de-sol no
'lão), bala -ãois, bolo de milho, entre

ou os, fazendo parceria com a cajuína
(sumo do caju, refinado artesanalmente),
saborosa bebida que flui "cristalina em.
Teresina", assim cantada em verso e
prosa por Caetano Veloso.

Nesse contexto, encontra-se a
Seção Judiciária do Estado do Piauí,
estruturada com 05 (cinco) Varas
Federais, 01'- (um) Juizado Especial
Federal e 01 (uma) Turma Recursal
Federal, 10 (dez) Magistrados e 160
(cento e sessenta) servidores, contando
com 35 anos de instalação no Estado. No
segundo semestre de 2004, deverá ser
inaugurado o edifício-sede da Justiça
Federal, com capacidade para dobrar sua
estrutura atual, contribuindo para o
credenciamento do Estado a servir como
anfitrião das grandes discussões
suscitadas pela Justiça Federal nos
âmbitos nacional e internacional, a partir
de seu moderno auditório e demais áreas
de apoio projetadas visando a esse
objetivo.

Assim é o Piauí, exaltado em seu
Hino como "terra querida, filha do sol do
Equador". Sempre disposto a ser
redescoberto e a encantar os visitantes.

Juiz RUI COSTA GONÇALVES
3!! Vara Federal

sob a responsabilidade de órgãos de
fiscalização das três esferas de poder.
Portanto, o interior apresenta maior
número de atrativos e requer mais
cuidados que o exuberante litoral.

O litoral piauiense estende-se por
66 km de excepcional beleza. Ao desagüar
no Oceano Atlântico, o Velho Monge
. proporciona a formação do Delta, o único
em mar aberto no continente americano.
constituído de 2.700 quilômetros
quadrados de rios, lagoas
dunas, mang
santuário qt e
inimaginável
crustáceos,
convivem !'ia
se as praias
Coqueiro, Maca
da Lagoa do Po n
doce represada entr d

A despel me amisto
historicamente, o piauiense sempre estev
longe de ser um povo submisso. A
ocupação do Estado, além de se
concretizar através da condução de
rebanhos pelo interior, sujeita a toda sorte
de adversidades, foi também estimulada
por outro objetivo, desprovido de nobreza,
qual seja a perseguição e captura de
indígenas que habitavam a região, para
serem vendidos como escravos.
Incomodados de forma ostensiva e
bárbara, os aborígines optaram por lutar
bravamente até o tombamento do último
guerreiro, não permitindo que fossem
levados cativos pelos colonizadores. Nessa
luta, destaca-se a figura do índio
cristianizado Mandu Ladino, que
aterrorizou a Coroa Portuguesa no início
do século XVIII.Outra prova da bravura do
piauiense relaciona-se ao Grito do
Ipiranga. No Piauí, a conquista da
Independência teve desdobramento
i erante, ao contrário

a r s cos
li a e Brasi
a ade o à Decl
foi obstada pelo

as Portuguesa osé da Cunha
I ié, herói das guerras napoleônicas. Em
13 de março de 1823, cerca de dois mil
combatentes brasileiros, a maioria
formada de cearenses e piauienses,

erceiro Estado da Região Nor-
deste em área territorial, o Piauí
é superado apenas pelos vizi-

nhos Bahia e Maranhão. São 251.311,5
quilômetros quadrados habitados por um
povo de agradável convivência.

O Piauí foi ocupado a partir do
interior, destacando-se a figura
desbravadora do boiadeiro e seus
rebanhos, cruzando o Estado em todas as
direções. Diferencia-se dos demais entes
federados que possuem faixas litorâneas,
no pertinente à localização da sede de
governo. Oeiras, a primeira capital, assim
reconhecida em 1772, localiza-se na
região centro-sul do Estado. Teresina,
capital deste 1852, igualmente está no
interior, ao centro-oeste, à margem do Rio
Parnaíba, o Velho Monge. A Cidade Verde
é banhada, também, pelo Rio..Poti, que
nasce na Serra da Jacobina, Estado do
Ceará, atravessa canyons em território
piauiense e termina juntando-se ao Rio
Parnaíba no Bairro Poti Velho, berço da
cidade.

Essa peculiaridade piauiense
capital longe da área litorânea - justifica-se,
sobretudo, pela diversidade extraordinária
dos ecossistemas que compõem o Estado,
na área interiorana. Por. conta disso, a
União Federal mantém, no Piauí, os
Parques Nacionais de Sete Cidades
(norte; municípios de Piripiri, Piracuruca e
Brasileira, distante 196 km da Capital;
região de cerrados; 6.221 ha), da Serra
da Capivara (sul; berço do Homem
Americano; municípios de São Raimundo
Nonato, São João do Piauí, Coronel José
Dias e Brejo do Piauí; distante 534 km de
Teresina; predominância da caatinga;
130.000 ha), da Serra das Confusões
(sul; municípios de Caracol, Guaribas,
Santa Luz e Cristina Castro; distante da
Capital cerca de 605 km; predominância
da caatinga; 502.411 ha) e das
Nascentes do R' Parnaíba (sua
municípios de Formoso do Rio Pr 11

Alto Parnaíba/MA, Gi nçalo
do Gurguéia, Barreiras e Corren e I, Sao
Félix e LizardaITO; distante 700 k
Teresina, aproximadamente; 729.813,55
ha). Há, ainda, dezenas de parques
ambientais estaduais e municipais, bem
assim de áreas de preservação ambiental,

~.
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pós um ano exercendo a fun-
ção de Diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Piauí, o Juiz

Federal Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho demonstrou, mais uma
vez, o espírito empreendedor e
. inovador que lhe é imanente,
consolidando mais uma experiência
enriquecedora e que muito contribuiu
para a inovação e o engrandecimento
da Justiça Federal no Estado do Piauí.

Como ele próprio declarou,
no início do ano de 2003, durante a
sua apresentação como Diretor do
Foro, estava vivenciando um
momento de esperança - "Esperança
de mudança e, também, momento de
continuidade. Continuidade, aqui
entendida como "sinal de
maturidade. Uma grande Nação se faz
conservando o que representa o
patrimônio moral e cultural. O que
importa não é simplesmente mudar, .
fazer novo,. trocar o logotipo, mas
evoluir, movimento que pressupõe
uma atuação sobre bases já
lançadas." .

Um magistrado, quando
assume a função de Diretor do Foro,
necessita ter uma visão ampla de
administração. Os juízes estão mais
habituados a ter um olhar de
julgamento sobre o fato ocorrido ao
exercer a judicatura. No exercício da
Direção do Foro, faz-se necessário
aprender a olhar para frente. Além de
dar continuidade às atividades que
anteriormente vêm sendo executadas,
é preciso planejar o futuro, os anos
que virão.

Para Derivaldo de Figueiredo,
esse futuro a que nos referimos
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começou a ser delineado a partir do
momento em que foram definidas as
metas prioritárias da sua adminis-
tração: construção da nova sede da
Justiça Federal, interiorização da
Justiça Federal, implementação dos
Juizados Especiais Federais,
valorização dos magistrados e
servidores, voltada, prioritariamente,
para o bem-estar e à integração,
através do Programa de Gestão em
Qualidade de Vida e Trabalho
PGQVT, e a. otimização da relação
entre função e capacidade adminis-
trativa, levando-se em conta a com-
petência, o espírito de colaboração e
o de equipe imanente ao servidor.

Traduzindo o esforço da
Administração em cumprir, com
celeridade e eficiência, as metas e
prioridades estabelecidas, a Direção
do Foro mostrou preocupação ímpar
com o futuro, acompanhando o
crescimento da demanda pelos
serviços jurisdicionais.

Contando com o apoio
incondicional dos magistrados e
servidores, bem como da Secretaria
Administrativa, que, diuturnamente,
demonstrou que sabe trabalhar com
espírito de equipe e colaboração, as
principais metas delineadas foram
cumpridas.

Em 22 de janeiro de 2003,
deu-se início à obra de construção da
sede definitiva da Justiça Federal
deste Estado, a qual vem sendo
acompanhada por uma Comissão de
Fiscalização, formada por servidores
desta Seccional e por técnicos
especializados, que vêm trabalhando
de forma perseverante, ética, trans-
parente e otimista. Está prevista para
o segundo semestre de 2004 a
inauguração do edifício-sede.

Com a reestruturação admi-
nistrativa, visando enfrentar o
crescimento da demanda dos serviços
jurisdicionais, a manutenção da
máquina administrativa e a reade-
qüação das áreas de trabalho, a
Secretaria Administrativa preparou a

. estrutura material e humana neces-
sária à implementação dos Juizados
Especiais Federais, executando
melhorias nas suas instalações físicas,
objetivando uma melhor prestação

jurisdicional e propiciando um maior
conforto aos usuários da Justiça, e
aos magistrados e servidores que ali
atuam.

No segundo semestre de
2003, a Justiça Federal no Piauí, com
o apoio da Direção do Foro e através
do Juizado Especial Federal saiu, pela
primeira vez, da sede da Capital
piauiense, e foi até o interior do
Estado, precisamente na cidade de
São Raimundo Nonato ((520 Km de
Teresina-PI). Foi o chamado Juizado
Especial Federal Itinerante. Na
oportunidade, 1.169 pessoas de
baixa renda, de 13 municípios da
macroregião de São Raimundo
Nonato, foram atendidas, proto-
coladas 879 atermações e recebidas
34 petições de advogados,
ocasionando a designação de 791
audiências, o que provocou o deslo-
camento de 07 (sete) magistraqos
àquele município para o julgamento
dos pedidos ajuizados. O Juizado
Especial Federal Itinerante facilitou o
acesso das camadas menos
favorecidas daquela região, contri-
buindo, de forma significativa, para
que essa população carente pudesse
ter garantido o seu benefício
previdenciário.

Durante o ano de 2003,
diversas atividades foram executadas
visando, prioritariamente, a valori-
zação dos magistrados e servidores,
no que se refere ao bem-estar e
integração no ambiente de trabalho,
através do Programa de Gestão em
Qualidade de Vida e Trabalho
PGQVT: Campanhas de Vacinação,
Feira de Saúde, Levantamento das
Condições de Saúde, Programa de
Ginástica Laboral, Exposições de
Artes, Palestras Sócio-educativas,
Apresentações Artísticas e Culturais,
Eventos Sóciais em alusão a datas
comemorativas (Dia da Mulher, Dia
das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Dia
do Servidor Público etc), Cami-
nhadas, Doações Voluntárias,
Integração dos servidores aposen-
tados às atividades institucionais,
entre outras.

Ao longo da gestão houve
uma grande preocupação com o
aprimoramento pessoal e profissional
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dos servidores; com a Seção
Judiciária do Piauí oferecendo
suporte para a realização de cursos de
qualificação: Encontro de Gestão
de Pessoas (Fevereiro/Brasília-DF),
Sistema Oracle (Março/Brasília-
DF), Curso de Informática Banco
de Dados Acess 2000 (Março/Abril
Teresina-PI), Sistema de Licitação
na Modalidade Pregão Presencial
e Eletrônico (Abril/ Teresina-PI),
Encontro de Coordenadores do
PGQVT (Junho/Bra?ília-DF), En-
contro de Representantes do Pro-
Social (Junho/Brasília-DF), I Curso
de Auxiliar de Brigada do TRF-l a
Região (Julho/Brasília-DF), Semi-
nário Sobre Execução Financeira
no SIAFI (Setembro/Brasília-DF), I
Ciclo de Palestras Jurídicas
(Novembro/Teresina-P!), Curso
Sobre o Subsistema de Contas a
Pagar e a Receber - CPR (Novem-
bro/Brasília-DF), Treinamento
Sobre Sistema Uniforme de

Cálculos (Novembro/Brasília-DF),
Capacitação de Instrutores para
a Tabela Única de Assuntos da
Justiça Federal (Novembro/Bra-
sília-DF), Encontro Sobre o Novo
Manual de Atribuições de Cargos
da Justiça Federal (Novem-
bro/Brasília-DF), Curso de Quali-
dade no Atendimento ao Público
(DezembrolT eresina-PI).

. Podemos citar como ponto
marcante da administração do Juiz
Federal Derivaldo de Figueiredo a
comemoração dos 35 anos da Justiça
Federal neste Estado, com a
realização da I Jornada de Estudos
Jurídicos da Justiça Federal no Piauí,
cuja finalidade era debater, com os
diversos segmentos sociais, temas da
mais alta relevância para a sociedade
e, até então, pouco difundidos em
nosso Estado, e marcar o início de um
ciclo de debates anual, que passará a
fazer parte do calendário de eventos
desta Seção Judiciária.

Diante dessa visão, é este um
momento de congraçamento, vez que
todos os que fazem a Justiça Federal
no Piauí, indistintamente, vêm
desempenhando um papel de
fundamental importância o de
agentes de transformação, no afã de
solucionar as questões de nossos
jurisdicionados, trabalhando com
afinco, com o propósito de mudar, de
agir diferente, de realizar sonhos, de
ter esperança de mudança e de
renovação de dias melhores e,
principalmente, como declarou o
eminente Desembargador Federal
Tourinho Neto, em sua mensagem
natalina dirigida a todos os servidores
da la Região, com o propósito "de
manter acesa a chama viva de uma
Justiça Justa ... todos sabem que sem
Justiça não há democracia e que sem
ela o problema do homem não pode
ser resolvido."

CJF INVESTE EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO
distribuição de feitos no âmbito da
Justiça Federal; da importância da
implantação da Tabela Única de
Assuntos TUNJF para o atendi-
mento, com eficiência e agilidade, da
demanda de informações acerca do
trabalho produzido pelos órgãos da
Justiça Federal, bem como propor-
cionar a apropriação do conheci-
mento sobre a tabela, sua técnica,
conteúdo e. forma de aplicação, de
modo a capacitá-los a desenvolver e
orientar os demais servidores que
atuam na classificação e registro de
feitos.

. de Cálculos dos JEF's, contou com a
participação dos representantes de
todas as Seções de Contadoria das
Seccionais da la Região e 01 (um)
representante das 05 (cinco) Regiões
dos Tribunais Regionais Federais.

Já no período de 18 a 21 de
novembro de 2003, sob a respon-
sabilidade da Secretaria de Ensino do
Centro de Estudos Judiciários do CJF,
em Brasília-DF, realizou-se o CURSO
DE CAPACITAÇÃO DA TABELA
ÚNICA DE ASSUNTOS DA
JUSTiÇA FEDERAL, que contou
com a participação dos represen-
tantes das Seções Judiciárias e dos
Tribunais Regionais Federais das cin-
co regiões, além de representantes do
próprio Conselho da Justiça Federal.

A Seção Judiciária do Piauí
esteve representada pelas servidoras
Francisca Zelma Lima Cavalcante
(Diretora do NUCJU) e Marta Mazza
(Supervisora da Seção de Distri-
buição).

O referido curso objetivou a
necessidade de conscientizar os
servidores responsáveis pelo trabalho
de classificação, cadastro e

Humberto Oliveira
Supervisor da Seção de Contadoria

servidor Humberto Olivei-
ra da Costa (Supervisor da
Seção de Contadoria),

participou, em Brasília-DF, no período
de 17 a 20/11/2003, do TREINA-
MENTO SOBRE O NOVO SIS-
TEMA UNIFORME DE CÁLCU-
LOS DA JUSTiÇA FEDERAL.

O treinamento surgiu da
necessidade de implantação imediata
de um sistema de cálculos judiciais
que pudessem atender, com eficiência
e agilidade, a demanda de cálculos
dos Juizados Especiais Federais.
O novo sistema foi implantado pela
Portaria nO058, de 16/10/2003- CJF,
organizado pela Comissão de
Desenvolvimento do Sistema Único
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GINASTICA LABORAL \.f!!)

JF Rui Gonçalves durante a entrega
dos brinquedos

Os últimos meses foram
marcados por importantes
realizações de solidariedade na
Justiça Federal no Piauí.

Destacamos, aqui, a
mobilização dos servidores, cuja
dedicação e espírito de equipe,
juntamente com o apoio do PGQVT,
propiciaram uma belíssima festa a
mais de 100 (cem) crianças da
Creche "Maria Imaculada,"no bairro
Satélite. A algazarra daquele dia
ensolarado encheu de alegria a alma
de todos, não só das crianças
homenageadas, como dos que
promoveram, com carinho especial,
aquele encontro de fraternidade.

Palhaços fazem a alegria da festa

Pipoca, bolos, refrigerantes
foram distribuídos às crianças, além,
é claro, de brinquedos.

Toda a renda necessária à
realização da festa foi obtida por
doações voluntárias de magistrados
e servidores, e contou com o
patrocínio do PGQVT.

AÇÕES QUE FAZEM
A DIFERENÇA

Entrega
dos

troféus aos
campeões

VAMOS LÁ
PESSOAL!
ESPORTE
É SAÚDEI

Neiva (Diretor da Secretaria da la
Vara)

Vice-campeão: Mariz (Advogado)
O 2° Torneio de Tênis da JF/Pl

foi um sucesso e consolidou, mais uma
vez, a sua credibilidade junto àqueles
qüe queiram ingressar na prática do
tênis.

A pretensão dos organizadores
e praticantes do referido esporte, junta-
mente com o apoio dos magistrados
federais Rui Gonçalves, Derivaldo
Figueiredo e Marcelo Oliveira, é de que
o torneio seja realizado anualmente,
contando com um maior número de
servidores desta Seção Judiciária.

O referido evento esportivo
contou com o patrocínio da UNlMED-
PI, 1a CLASSE TURISMO e do
SINDJUFE-PI.

Visa, também, prevenir a fadiga central
e periférica, prevenir o estresse físico e
mental, corrigir vícios de postura nos
locais de trabalho e evitar/amenizar as
causa de L.E.R. (Lesão por Esforço
Repetitivo) .

A Ginástica Laboral atua,
também, na prevenção de danos
físicos, evitando o comprometimento
de músculos e tendões nas repetições
de movimento, como a digitação, por
exemplo, e o esforço de carga, como o
"leva e traz" de processos.

Servidores em atividade fisica

2° TORNEIO DE TÊNIS DA JF/PI
ob a coordenação dos servi-
dores Alcione Lima (3a Vara),
Saturnino (sa Vara), Frederick

(CEMAN), Aléssio Lustosa (sa Vara) e
Gilson Neiva (1a Vara), e colaboração
do professor Paulo Henrique, realizou-
se no período de 11 a 14 de dezembro
de 2003, no Clube de Tênis Teresina,
nesta Capital, o 2° TORNEIO DE
TÊNIS DA JFIPI e CONVIDADOS,
que contou com 20 (vinte)
participantes.

O referido certame foi dividido
em 1a e 2a classes. Sagraram-se
vitoriosos:

1a Classe: Campeão: Dr. Mauro
Gonçalves (ITACOR)

Vice-campeão: Dr. Francisco
Brito (CLÍNICA SANTA FÉ)

2a Classe: Campeão: Gilson

mplantado na Seção Judiciá-
ria do Piauí, o Programa de
Ginástica Laboral. Embora a

participação do servidor não seja
obrigatória, a adesão aos exercícios,
realizados em pausa de 10 minutos, é
de cerca de 90% dos servidores.

O professor contratado
comparece, diariamente, aos locais de
trabalho e realiza os exercícios de
alongamento e relaxamento, que
servem para promover, desenvolver e
aprimorar as qualidades físicas dos
servidores, além de desenvolver a
consciência corporal.

Os objetivos da Ginástica
Laboral são a prevenção das doenças
osteomoleculares relacionadas ao
trabalho (DORT), além de propor-
cionar momentos de descontração
entre os servidores, estimulando a
prática de exercícios físicos e a
sociabilidade no ambiente de trabalho.
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final de cada ano significa o final de mais uma meta na grande missão que nossa vida
representa. É bem verdade que nem sempre cumprimos essas metas a contento.
Sempre fica um sonho a ser realizado; um objetivo a ser alcançado.
Nossa missão se torna ainda mais delicada. Cabe a nós, serventuários da justiça,

manter acesa a chama da esperança. É o nosso papel contribuir para a realização da nobre
missão: fazer Justiça. A nobreza dessa função nos torna especiais e
coloca sobre os nossos ombros uma imensa responsabilidade, da
qual não podemos jamais nos esquivar.

Mais um ano termina. E, como forma de agradecer pelos 365
dias trabalhados com firmeza,
afinco e responsabilidade, a
Comissão Gerencial do PGQVT,

no último dia 19 de dezembro,
reuniu num restaurante típico

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA

da cidade, em clima de confraterni-
zação natalina, magistrados e servi-
dores desta Seção Judiciária, em um
entrelaçamento inédito, para degusta-
rem o que há de melhor na culinária regional.
A música ao vivo serviu para alegrar o ambiente festivo.

Durante a confraternização, a SERJUSPI e a CEF sortearam
brindes natalinos com os presentes, contribuindo, ainda mais, para a
integração e descontração do evento.

Entrega das Cestas Nata/inas

qualidade de vida no trabalho.
Após o uso da palavra, entregou a
cada prestador de serviço uma cesta
natalina, fruto da doação dos que
fazem a Justiça Federal no Piauí e
convidou a todos a degustarem de
um saboroso almoço oferecido pelo
PGQVT.

DE SERVIÇO
Na ocasião, o Diretor do Foro

agradeceu a contribuição de todos
pelo incansável serviço que prestam
na área de segurança, vigilância,
limpeza e manutenção do edifício-
sede, que faz com que magistrados e
servidores trabalhem em um
ambiente seguro e saudável, con-
tribuindo, assim, para uma melhor

JFIPI CONFRATERNIZA-SE COM OS PREST.ti\DORES~I atai é amor, é paz, é saúde, éli esperança, é renascimento,
é, antes de tudo, SOLIDA-

RIEDADE. São desejos de todos os
que fazem esta Seccional que haja
um mundo melhor, no qual reine a
paz social, a paz com justiça, em que
não haja a exploração do homem
pelo homem. Almejam, pois, um'
mundo de felicidade para todos.

Diante desse quadro,
magistrados e servidores, com o
apoio do PGQVT, não esqueceram
os prestadores de serviço da Seção
Judiciária do Piauí, e, realizaram
uma confraternização natalina como
forma de agradecimento pelo esforço
e dedicação que lhes dedicaram
durante todo o ano de 2003.

Evento que já faz parte do
calendário anual desta Seccional.

É com grande satisfação e
orgulho que os 27 (vinte e sete)
prestadores de serviço participaram
desse momento mágico, em que
passaram de atores a protagonistas
da história.
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,9 Visita da
Administrarão
aa iniciar a
obra do
edifícia-sede

o espírito de cooperorão e integrarão entre os comondos
militares e os magistrados desta Serão Judiciária.

I
A integrarão os servidores da 19 Vara, que sempre

marcaram presenra nos eventos desta Seccional.

A espírito de colaborarão dos servidores que participarom
do mutirão para distribuirão das atermorões do JEFI.

o sucesso do 11
Arraial da JFIPI

A dedicarão, o zelo e a responsabilidade
dos que fazem o Pro-Social.

A reintegrarão dos servidores
mafivasàsafividadessocian
desta Secciona~ através do
Praieto Viva Melhor IPGQVT.

o espírito de equipe dos Executantes de Mond~

Io espírito de
solidariedade e
humanismo imanente
no servidor Malcon Robert
na defesa dos direitos das comadas mais carentes.

f\/V'" ~"-'

A perserveranra e o otimismo da
Comissão de Fiscalizarão da
construrão do edificio-sede

o dinamismo da comissão
organizadora da
19 Jornada de
Estudos Jurídicos
daJFIPI.

A coragem e a garra da JF Márcio Magalhães de levantar
a bandeira do Juizada Especial Federal Itinerante, na
município de Sãa RaimunJo Nonato. A iustira se fez
presente, restabelecendo a dignidade de muitos que, até
então, sequer tinham o direito a buscar o seu direito.
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