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ara se ganhar, faz-se necessá-
rio saber como perder. Então,
para ganhar, é só não fazer

nada que faça perder. São as vitórias
que nos mantêm vivos. Se somos
perdedores, ficamos ser ter o que
contar. Perder é repetir os mesmos
erros outrora cometidos, e para não
ganharmos, temos que cuidar de
cometer erros novos, a fim de não
ficar muito repetitivo.

Na atual era da globalização,
do acesso instantâneo às informa-
ções, há cada vez menos espaço para
erros. A tolerância é zero. É por isso
que devemos procurar, também, agir
de uma forma on-Iine, aprendendo a
se reciclar, descartar, se desfazer de
qualquer peso extra. Assim você sairá
ganhando. Ganha quem perde
rápido. Ganha quem sabe o que
perder.

Foi com esses ideais que um
grupo de servidores"desta Seccional,
movido por um sentimento de
mudanças e de um melhor apare-
lhamento interno de informações, se
empenhasse na concretização da
criação do informativo Libera .vox,
que no mês de março passado
completou um ano de existência.

Não foi fácil levar adiante
essa idéia, mas, com a colaboração
e a dedicação de uma equipe de
servidores de excelente qualidade,
chegou-se ao que parecia impossível.
Sem a determinação e a colaboração
desse grupo de servidores e,
atualmente, com a ajuda de todos os
servidores que fazem a Justiça
Federal no PiauÍ, não estaríamos nos
aprimorando cada vez mais para
melhor informar. Entre erros e
acertos, nós estamos vencendo.
Estamos sabendo perder para poder
conquistar novas vitórias.

Servidor, nós estamos
vencendo juntos, isto porque o Libera
Vox é um informativo dirigido,
principalmente, a você. Você é o
termômetro do nosso trabalho,
portanto opine, colabore, critique.
Saia desse marasmo e dê a sua
participação para que ele consiga
cada vez mais contribuir e conquistar
novos espaços.

Estamos contando com a sua
colaboração, para torná-lo cada vez
mais forte, eficiente e atingindo os
objetivos a que se propôs.
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I Opitlião 'I

às Seções Judiciárias do Amazonas
e do Mato Grosso. Em 1996 houve o
maior índice de processos não
julgados (79,33%), estando inferior
aos índices da Seccional do
Amazonas (92,15%) e do Mato
Grosso (80,66%). O índice nacional
nesse mesmo período correspondeu
a 74;88%. No qüinqüênio, a mediana
nacional de 24,81 % de processos
julgados em relação aos que
tramitavam é um reflexo de uma
legislação processual burocrática e da
pequena estrutura de recursos
humanos. Em 1999, a produtividade
média de processos julgados por juiz
correspondeu a 822 processos,
próximo do parâmetro nacional,
nesse mesmo período, 996 processos.
Na série temporal, observou-se que
a variação na produção final
(processos julgados) é explicada em
77,04% pela variação na quantidade
de juízes e os 22,86% restantes
referem-se à variação na quantidade
de funcionários e recursos materiais,
estes, principalmente, investimentos
em informática, que aumentaram
3,67 vezes no período 1995/99, e com
a plena utilização, também
contribuíram para a agilização dos
procedimentos judiciários,
viabilizando a elevação da produção.
Considerando o comportamento dos
indicadores, inclusive comparando-
se com as Seções Judiciárias do
Amazonas e do Mato Grosso, também
em nível de Brasil, conclui-se que a
Justiça Federal de Primeira Instância
no Piauí desempenhou sua missão
institucional, no período de 1995/99.
Diante dos resultados, não se pode
fazer generalizações, pois o
"desempenho" é um fenômeno em
constantes alterações e o estudo
refere-se a um período de tempo
limitado.

o comportamento dos custos
unitários, bem assim da
produtividade, no sentido de se
observar o grau de eficiência das
instituições públicas em determinado
período de tempo. Na parte prática
deste trabalho é avaliado o
desempenho da execução do
orçamento público federal, através de
um estudo de caso aplicado à Justiça
Federal de Primeira Instância no
Piauí, no período de 1995/99, sob os
aspectos anteriormente menciona-
dos. Após a anáIrse dos dados,
constatou-se que a produção
final(processos julgados) diminuiu no
período 1995/1996 em razão do
decréscimo da quantidade de juízes
e do acréscimo na quantidade de
processos em tramitação, este
motivado pelo aumento de ações
judiciais de iniciativa da sociedade.
Na série 1996/99 a produção final foi
crescente (com 4.934 processos
julgados em 1999) e em todo o
qüinqüênio esteve superior à Seção
Judiciária do Amazonas, sendo que
em 1997 e 1999 esteve pouco abaixo
da produção da Seção Judiciária do
Mato Grosso (ambas padrão 3 do
TRF da 1a Região). Em 1997, houve
o maior nível de eficiência, o custo
médio anual para julgamento de um
processo judicial correspondeu,
corrigido até 1999, a R$578,38; no
Brasil, nesse mesmo período,
correspondeu a R$777,04. O maior
custo unitário ocorreu em 1995
(R$655,67), em nível nacional, nesse
mesmo período, importou em
R$600,87. Nesse mesmo período de
estudo, em 1995, houve o maior nível
de aplicação dos recursos financeiros
recebidos (99,98%); em 1996, o
menor (97,86%), porém, nos dois
períodos, os índices foram superiores

José Ribamar Rodrigues do Monte
(Técnico Judiciário, Mestre em Admi-
nistração de Empresas, Professor da
UFPI e da Fundação Santo Agostinho)

Avaliação de Desempenho da Execução
Orçamentária Federal: Um Estudo Aplicado à

.Justiça Federal no Piauí
(Resumo da Dissertação de Mestrado)

Este estudo tem como
pressuposto básico o fato de que os
recursos humanos e os recursos
materiais representam a aplicação
dos recursos financeiros, no sentido
de viabilizarem o cumprimento da
missão do governo, através de suas
instituições. Com a avaliação de
desempenho, é possível perceber se
a administração está produzindo
bens e serviços, disponibilizando-os
à sociedade e, dessa forma,
representando o cumprimento da
função governamental, neste
trabalho, a judiciária. Para se avaliar
o desempenho, há necessidade de
estabelecimento de seus indicadores
que, no âmbito do setor público,
geralmente, são vistos sob o enfoque
da eficácia e eficiência na
administração de recursos
financeiros públicos. Neste sentido,
considerando que o governo produz
bens e serviços para a sociedade
suprir suas necessidades, a ótica da
mensuração da eficácia será a
produção final, relacionando-se com
os custos totais, a fim de se verificar
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Servidores da 3a Vara

Por fim, para refletirmos e
aceitarmos melhor a vontade do
Senhor:

"Imagine que você está à beira-
mar e vê um navio partindo.
Você fica olhando, enquanto ele vai se
afastando e se afastando, cada vez mais
longe, até que finalmente parece
apenas um ponto no horizonte, lá
onde o céu e o mar se encontram.
E você diz: Pronto, ele foi!
Foi para onde?
Foi a um lugar que sua vista não
alcança, só isso....
Ele continua tão grande e tão
importante como era quando estava
perto de você.
A dimensão diminuída está em você e
não nele.
E naquele exato momento em que
você está dizendo "Ele se foi," há
outros olhos vendo-o aproximar-se e
outras vozes exclamando com júbilo:
"Ele está chegando."

Nunca será um adeus,
mas um até breve."

ocorreu no mês de abril de 1997, quando
presenciamos o público desentendimento
entre o Ministro e ex-Presidente do STF,
Sepúlveda Pertence e o Senador Antônio
Carlos Magalhães (Diário do Nordeste de
26/04/97), que afinnou serem eleitos pelo
povo, enquanto que " no STF existem
Ministros indicados por Presidente da
República do regime ditatorial e até
mesmo por Presidentes que foram
afastados com o aval do próprio STF " ,
querendo se referir aos Ministros dos
Tribunais Superiores (STF e STJ) que
foram indicados por Fernando Collor.
O Concurso Público pode até não ser o
melhor, porém é o mais indicado para que
Juízes e Juristas tenham acesso aos
Tribunais, critério esse que, sem dúvida,
evita qualquer tipo de aleivosia contra
Ministros dos Tribunais Judiciários
Brasileiros.

É com satisfação que vejo
florescer,na AssociaçãoNacional do Juízes
Federais (AJUFE),mais um dos pontos de
vistas que sempre defendi, institucional-
mente, ou seja, que deveria ser posto em
prática critério verdadeiramente objetivo
para acesso de Juízes aos Tribunais ( o
concurso público seria menos ruim do que
o "apadrinhamento") e com issose evitaria
a "politicagem", embora saiba que é difícil
acabar com o atual "sistema neoliberal"
de escolha que recai naqueles mais afáveis
ao Govemo.

.. ,-

1"laOo
Mas quem e o que somos para

nos revoltarmos e volvermos contra
Deus? Se Ele brindou-nos com essa
companhia maravilhosa, sempre
disponível, acolhedora, ouvinte,
confidente ....

Nós só temos a agradecer-Lhe
o ter-nos presenteado com essa amiga
para todas as horas, incentivadora dos
nossos projetos; essa companheira de
risos e conversas jogadas fora... A
feminista combatente, sempre pronta a
defender a nossa condição de mulher;
a conselheira, o exemplo de dedicação,
disciplina e responsabilidade.

A sua paixão pela Odonto-
logia era contagiante, fazendo com que
nós refletíssemos em relação ao grau
de dedicação dispensado às nossas
próprias profissões.

O seu amor pela família, tão
grande e incondicional, serve .de
modelo para todos nós continuarmos
a nossa jornada e cumprirmos nossa
missão tão bem quanto a SILVANE
cumpriu a dela.

Busquemos no indicado, primeiramente,
a competência, tal como ocorre com o
Juiz de 10 grau, que só assume o cargo
após a aprovação em concurso público,
de provas e títulos, com a participação da
OAB e após rigorosa pesquisa prévia de
sua integridade moral. A pesquisa a
respeito da integridade moral dos Juizes
de 10 grau prossegue até por 02 (dois)anos
após o exercício quando, somente então,
adquirem vitaliciedade. E, mesmo
vitalícios,poderão ainda perder o cargo, a
qualquer tempo, através de sentença
judicial transitada em julgado. São
diutumamente fiscalizados pelas partes,
através da via recursal e, intemamente,
através das Corregedorias.

Não é de agora que defendo, de
modo institucional, a necessidade da
existência de critérios verdadeiramente
objetivos para que os Juízes e Juristas
tenham acesso aos Tribunais de Justiça,
Regionais Federais, Superior de Justiça e
Supremo Tribunal Federal.

Há três (3)anos escrevina coluna
"Idéias", do Jomal "Diário do Nordeste",
de Fortaleza (CE)defendendo a realização
de concurso público para o acesso aos
Tribunais Brasileirospara, inclusive,evitar
o desgaste do Poder Judiciário, como

Silvane Maria
Ribeiro Nll7leSPorlela

~31.10.1967 í!14.03.2001
Para nós, amigos e colegas da

SILVANE, falar da sua ausência
inesperada é muito doloroso. A
meiguice, a paciência e a suavidade no
tratar as pessoas foram sua marca
registrada, cativando a todos e motivo
pelo qual sua partida é tão cortante,
tão angustiante.

o ESCOLHA DE JUÍZES E MINISTROS DE TRIBUNAIS
Agapito Machado
Juiz Federal da Seção Judiciária do Ceará

Associação Nacional dos Juízes
Federais(AJUFE),passou a enten-
der que todos os Juízes brasileiros

têm o direitode interferirna indicação, pelo
Presidente da República, de pessoas que
possam chegar ao cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF),
defendendo, inclusive, que é chegado o
momento de uma mulher ocupar uma
vaga na nossa mais alta Corte de Justiça,
em face da breve aposentadoria do
Ministro Octávio Galloti.

O modo de acesso aos Tribunais
Judiciários Federais,como sabemos, ainda
é por mera indicação do Presidente da
República do momento, após mera
formalidade de aceitação, sempre, pelo
Senado Federal.

O conhecido jornalista Carlos
Chagas, da TV Manchete, demonstrava
grande preocupação com a reeleição de
Fernando Henrique, porque ele nomearia
nada menos do que 09 (nove) Ministros
para o STF que, como sabemos, só pode
ter 11 (onze) Ministros. Tais indicações
farão bem à democracia brasileira?

É chegado o momento de mudar
o critério de escolha de membros para
compor todos os Tribunais Brasileiros e
acabar o apadrinhamento político.

4 Mar/Abr-2001
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JUSTiÇA FEDERAL NO PIAuí

COMEMORA 10 ANO EM NOVAS
INSTALAÇÕES

No último dia 07 de abril, a
Justiça Federal no Piauí completou
um ano de funcionamento em suas
novas instalações. Anteriormente
funcionando no majestoso prédio
rosa-barroco da Praça Marechal
Deodoro, teve que mudar de sede em
razão da enorme demanda e por não
mais acomodar confortavelmente
servidores e jurisdicionados, ou seja,
a antiga sede estava pequena para
suprir esta Seção Judiciária.

Atualmente, funcionando em
uma das mais importantes avenidas do
centro da capital piauiense, mais
precisamente na Avenida Antonino
Freire, no horário das 7 às 19 horas,
de segunda a sexta-feira, esta
Seccional conta com 05 (cinco)
Varas, 08 (oito) juízes (sendo 04
(quatro) titulares e 04 (quatro)
substitutos), e 160 (cento e sessenta)
servidores. Das cinco Varas exis-
tentes, uma é especializada em
execuções fiscais e quatro com

Noticias
competência cumulativa (cível e
criminal). Cada Vara mantém em
média 3.500 (três mil e quinhentos)'
processos em tramitação (dados do
Relatório de Atividades/2000).

Além de uma melhor acomo-
dação, a Justiça Federal no Piauí conta
agora com um auditório com capa-
cidade para 250 (duzentose cinqüenta)
lugares, uma Biblioteca com maior
espaço físico, a qual encerrou o ano
de 2000 com um acervo de 2.936 (dois
mil, novecentos e trinta e seis) obras
de renomados autores da área jurídica
e afins, jornais de circulação local e
nacional, que facilitam, assim, a
pesquisa e a consulta.

Outro ponto de fundamental
importância foi a informatização de
todos os seus setores. Hoje, devida-
mente informatiiada, esta Seccional
dispõe, em média, de um computa-
dor por servidor em todas as seções.
A informatização tem garantido uma
maior agilização da movimentação
processual, através do uso da internet.

A mudança da sede da JF/PI,

há muito esperada por todos, foi um
desafio lançado à época pelo então
Diretor do Foro, Juiz Federal Roberto
Carvalho Veloso. Desafio que, com
certeza, servirá de estímulo para a
construção das instalações definitivas
desta Seccional.

Isto mesmo, quando da
solenidade de inauguração deste
edifício-sede, o Exmo. Sr. Governa-
dor do Estado do Piauí, Dr. Francisco
de Assis Moraes Souza, diante de
inúmeras autoridades presentes, fez
a doação de um terreno para a
construção da sede definitiva da
Seção Judiciária do PiauÍ.

É umas das metas priori-
fárias do atual Diretor do Foro, Juiz
Federal Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho, a viabilização da
construção da sede definitiva da
Seção Judiciária do Piauí, e para
isso vem trabalhando, diuturna-
mente, para p'ôr em prática tal
empreendimento. Este novo espaço
significará mais um passo impor-
tante em direção do cresci-mento da
Justiça Federal no PiauÍ. Será uma
forma de democra-tizar cada vez
mais a justiça que todos almejam.

o referido curso, sob a coordenação
da Juíza Federal Vera Carla Nelson de
Oliveira Cruz e tendo por órgãos gestores
GSI/ABIN, COAF e ESAF, está dividido
nos seguintes módulos de 40 (quarenta)
horas: Inteligência, Cooperação Inter-
nacional, Informática e Financeiro, os
quais abordarão temas relevantes como
Organismos de InteI"igência do Brasil,
Organizações Criminosas, Lavagem de
Dinheiro, Política de Segurança em Rede,
Direito e Comércio Eletrônico, Ilícitos na
Área Financeira, entre outros.

Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho
Diretor do Foro

o Diretor do Foro desta Seccional, Juiz
Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra
Filho, estará participando na capital federal,
durante o período de 16 a 28 de abril do
corrente, do

o CURSO DE ALTO l\IíVEL EM II\ITELIIiÊI\ICIA
FII\IAI\ICEIRA PARA O TRF - la REIiIÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

PARA O TRF-la REGIAO.

Ma1'/Abl'-2001 5



ASSINATURA DE CONVÊNIO
A Associação dos Servidores

da Justiça Federal da Seção Judiciária
do Estado do Piauí - SERJUS/PI e a
UNIMED TERESINA - Cooperativa
de Trabalho Médicocelebraram no dia
02 de abril próximo passado,

Contrato para Prestação
de Serviços Médicos
eHospitalares
com Obstetrícia.

Os beneficiáriosdeste contrato
terão, para todos os fins de direito,
assistência médica, ambula-torial e
hospitalar com obstetrícia, de natureza
clínica e cirúrgica, por intermédio dos
profissionaiscoope-rados e de hospitais
e serviços auxiliares de diagnóstico e
terapia próprios ou credenciados, nas
internações normais ou de terapia

"Para liderar épreciso ter interesse real pelas
pessoas e entender que o que é diferente
não é necessariamente errado."

Falar do Dr. Pires não é uma
tarefa muito fácil. Pode-se cair até mesmo
na incompreensão de muitos que não lhe
conhecem de per si.

Carisma e liderança. Estes são os
atributos que mais se encaixam à sua
pessoa. Atributos que envolvem quali-
dades especiais e que são decisivos na
carreira de qualquer profissional, tanto
quanto as competências técnicas e a
experiência profissional. Competência
técnica e experiência profissional, para
quem o conhece, seria em vão agora
detalhar tais aspectos, vez que foi o que
mais acumulou em toda a sua vida.

Dr. Francisco das Chagas Pires da
Silva passou a fazer parte do quadro de
pessoal da Justiça Federal no Piauí no ano
de 1973, como Auxiliar de Secretaria e
Datilógrafo. Posteriormente, ocupou os
cargos de Auxiliar Judiciário e Técnico
Judiciário, sendo designado para assumir
as funções de Chefe da Seção de
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intensiva, obrigando-se pelos serviços
direcionados à prevenção das doenças,
bem como à recuperação, manutenção
e reabilitação da saúde, com área de
abrangência nacional, sem carência e
sem custeio.

De acordo com as cláusulas
contratuais pactuadas, serão conside-
rados usuários para efeito deste
contrato, os titulares e seus depend-
entes. Entendidos como dependentes
o cônjuge ou com-panheira(o), o pai
e a mãe, o padrasto, a madrasta, os
filhos solteiros de qualquer natureza,
inclusive os adotivos, sem limite de
idade, os menores sob guarda
provisória, o(a) irmão(ã), o(a) tio(a),
o(a) sobrinho(a), o(a) avô(ó) e
o(a)sogro (a).

Processamentos Cíveis (1977/1982),
Diretor de Secretaria de Vara (1982/1984)
e, desde o ano de 1984, vem respondendo
pela Direção da Secretaria Administrativa.

Vê-se, pois, muitas foram as
vitórias conquistadas. Determinação é o
que não lhe falta. Nasceu para administrar
e o faz muito bem, vez que vem dirigindo
a Secretaria Administrativa com com-
petência, maturidade, prudência,
humildade, seriedade e estabilidade
emocional.

Na posição do mais respeitado
servidor desta Seccional, ele poderia
aninhar-se no prestígio e na experiência
acumulada durante os anos dedicados ao
serviço público. Momentos que são
lembrados com uma certa nostalgia. Isto
mesmo. O Dr. Pires traz consigo inúmeras
histórias interessantes de todo esse longo
caminho já percorrido nesta Casa.
Histórias que, muitas vezes, revela aos
amigos com uma riqueza de detalhes,
fazendo com que o interlocutor sinta-se
como que vivendo aquele momento de
saudosismo.

Gregário. Gosta de estar sempre
junto das pessoas de que gosta.
Principalmente da família. Sabe e vivencia,
como poucos, o verdadeiro significado de
ser PAI, ESPOSO, FILHO, IRMÃO e
AMIGO. Talvez este seja o ingrediente
principal da sua receita de felicidade.

Não que ele seja uma pessoa fora
dos padrões normais, mas é impressionante
a sua sensibilidade no trato com as pessoas.
Apesar da sua objetividade e afinco com
que trabalha, ele não consegue ferir as
pessoas. E, se por acaso, faz isso, não se
perdoa até que tenha pedido desculpas.

Uma de suas maiores habilidades,

Além da cobertura ante-
riormente citada, o presente contrato
oferece, também, angio-plastia com
stent, cobertura de lente intraocular,
cirurgia de catarata, hemodiálise,
psiquiatria, psicoterapia de crise,
tratamento de dependência química,
trata-mentos cardíacos, exames espe-
ciais, dentre outras coberturas.

Os serviços previstos no
referido contrato serão efetivamente
prestados após o pagamen-to da la
mensalidade e a partir de sua vigência
constante na proposta de admissão
de cada servidor, sem obedecer a
quaisquer prazos de carência.

Os associados interessados
em integrarem-se ao referido Plano
de Saúde deverão falar com o
servidor Pedro Vieira, presidente da
SERJUSIPI.

dentre muitas, à frente da Secretaria
Administrativa, e que poucos conseguem
desenvolver é a sua capacidade de conter
ou diluir comentários e ações descon-
fortáveis. Resolve esses conflitos de forma
firme e segura, sem, no entanto, perder a
ternura, que nem falou Che Guevara. Sabe
sempre se colocar no lugar daquele que o
procura para resolver um problema,
entendendo-o antes mesmo de ser
entendido.

Em todos esses anos de justiça,
amealhou uma leva de amigos, que não
evitam elogios à sua inteligência,
determinação, motivação e realização. É
unanimemente considerado por todos um
chefe que guia mais do que comanda, que
lidera mais por competência do que por
imposição e que sempre mantém uma
relação harmoniosa com todos os
servidores, sem distinção, em todos os
momentos que for requisitado. Que sabe
demonstrar alegria até mesmo quando as
coisas vão mal. Ou seja, possui uma
habilidade inigualável para administrar e
controlar outras pessoas, com sabedoria e
sem excessivo envolvimento do ego.

A vida desse ilustre servidor, chefe
por excelência da Justiça Federal no Piauí,
é um constante desafio, e isto é o que o
faz diferente daqueles que são apenas
chefes. É como se ele tivesse sido
abençoado por uma luz divina capaz de
torná-lo sempre iluminado, admirado,
imitado e seguido.

Com sua carreira de quase trinta
anos nesta Seccional, ele tem muito a
ensinar a todos os que têm ambição,
perseverança e que acreditam em sonhos.
Aprenda com ele.

Dr. Pires, sucesso sempre !!!!
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Cem muita responsabilic!lrle
Sanas hqe independentes
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Há um lugar especial
No centro de Teresina
Na Justiça Federal
Uma Vara feminina

E!iPAÇO
!iÓ[]O-I:ULTURAL

Cempetente e responsável,
Elegante e aho astrn1,
Forte, a1egre....adorável.

Um lugar muito bonito
A3'Varaé
Tem algum homem perdido
Mas a maioria é mulher
Éa cara da mulher atual:

MUFADA X ALBUFADA

AS MULHERES'
DA3aVARA

Silvane Maria Riibelro Nunes Portela
(lp memorlan)

São solteirasou casadas,
São mães, esposas e amantes,
Àsvezespatroas ou empregadas,
Professorasou estudantes

Wallery Giscar Desten
Técnico Judiciario

Este caso aconteceu há muito tempo, E
depois que o contar, você, sem dúvida,
afirmará que já presenciou um parecido.
O meu irmão mais novo estava naquela
fase em que há uma ânsia por aprender e
aprender mais e mais. Amente está ávida
por descobertas e também há o interesse
em demonstrar o conhecimento, pois o
saber, vós sabeis, é um instrumento de
poder e é tão certo isso que as crianças já
tentam colocar para fora essa inteligência
tão prematura, principalmente diante de
outras crianças, Pois bem, estava eu
entrando em casa, quando me deparei
com uma discussão acirrada entre meu
irmão, que na época devia ter uns cinco
anos, e a irmã, mais velha que ele uns
três anos: Ele pegava na almofada e dizia:
"Istoé uma "mufada", ao que minha irmã.
contestava e lhe dizia: "Não é "mufada"
é "albufada"". Estava criada a confusão.
E como desfazê-la, pois os doisjá estavam
a ponto de se estapearem? Simples,
chegou minha tia e disse, calmamente,
naquela serenidade que os mais velhos
têm quando demonstram sabedoria:
"Meus filhos, não é "mufada", nem
"albufada", o certo é "armufada" e deixem
de querelança." Bom, pelo menos
resolveu-se um problema, pois, se não
fosse ela chegar a tempo, os dois teriam
brigado. Problema maior tiveque resolver,
pois conseguir convencê-los de que a titia
estava errada e que: "Na verdade, na
verdade, na verdade o certo é almofada,"
foi muito mais trabalhoso do que eu
imaginava. Até porque, como diziam eles,
a titia era mais velha do que eu, como é
que eu iria saber mais do que ela?

Iyth .h~m.

EXERCÍCIO FÍSICO.
Com 20 minutos ou mais. o orga-
nismo produz beta-endorfin,l. tra-
Icndo tranqüilidade e bem-e:-.tar.

ALIMENTAÇÃO - reponha as ener-
gias. vitaminas e nutrientes comendo
bastante verduras (brócolis. chicória.
acelga. alface e outras ricas em vita-
mina C. magnésio c manganês), Em
caso elc insônia. beba leite.

RELAXAMENTO - reserve al-
guns momentos para praticar exercíci-
os de respiração profunda. yoga. rela-

xamento Illuscular. ou simplesmente para
ler. ouvir música, assitir a UIll filme e ba-

ter um papo,

REESTRllTllRAÇ ..\.O
EMOC}ONAL - Veja sempre o
lado bom da vida, Reflita sobre suas
prioridades. naquilo que realmente
quer alcan~'ar. não se alendo a de-

talhes sem importância. Conheça seus li-
mites, aprendendo a lidar com o que nào
pode ser mudado.

"""')o stress é uma condição que em certas
situações leva o indivíduo ao enfraquecimen-
to e, portanto, dá a oportunidade de surgi-
rcm as doenças, Em doses moderadas
pode ser útil, pois produz adrenalina que

dá vigor, ânimo e energia. Contudo,
se continuar presente, o slress cau-
sa desgaste generalizado e esque-
ci menta, podendo levar a uma
gastrite, problemas de pele e hiper-
tensão arterial. Em excesso. causa
envelhecimento precoce. depressão.
ansiedade e dificuldades sexuais,

Estes sintomas são reversíveis
se o s{ress não perdu'rar por muito

tempo. Para prevenir estc risco. siga estas rc-
comendações:

Saúde e Qualidade de Vida
~I

,- Como Controlar o Stress

Mar/Abr-2001 7



1-

Quero receber flores e .caixas de bombom.
Quero ouvir a marcha nupcial na minha chegada,

Quero engravidar e amamentar.
Quero ser mãe em todos os sentidos,

-'PARABENS. I!!!.
Pela felicidade de poder comemorar mal

ano de vida, parabenizamos os aniversari
meses de Março e Abril na pessoa da brilllii

servidora da 3a Vara, desta Seccioná1J
Bethânia Coelho Pedrosa.

Kátia Balbino
Juíza Federal da 9a Vara da
Seção Judiciária da Bahia

QUE IGUALDADE?

Eu quero ser mulher
Sem ter que pensar em igualdades.
Usar rosa-choque sem chocar,

Vestir sutiãs, biquínis e mini -saias,
Passar batom de todas as cores,

Pintar as unhas com pontinhas brancas,

Depilar,
Chorar a cada TPM,

Pedir colo,
Esperar que troquem o pneu furado,
Que puxem a cadeira no restaurante,

Que abram a porta do carro.

E, do alto da minha dignidade feminina,
Vou exigir todo o respeito

Que deve estar contido na condição humana
E que não é prerrogativa de homens.
Agradeço a Deus por ser Mulher!!!!

Fazer o bolo mais gostoso com calda de chocolate,
Preparar o sapatinho de tricô,
Bordar toalhas de crochê.
Quero ser a rainha do lar
Ou quem sabe Amélia,

Aquela que é mulher de verdade.

Bethânia Coelho Pedrosa - 3a Vara

Li era Vox
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