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Brasil 500 anos
No dia 22 de abril próximo passado, o Brasil completou exatos quinhentos anos de

existência. Nos albores de sua existência, a Nação Brasileira ainda se mostra um país
deitado em berço esplêndido. A partir do descobrimento e, principalmente, após a indepen-
dência até os dias atuais, houve muito progresso material. O Brasil hoje está inserido no
contexto internacional como uma das nações mais importantes e estratégicas do ponto de
vista geopolítico e econômico, muito embora essa honrosa posição tenha se traduzido em
poucos dividendos ao País e ao seu povo. É verdade que somos uma nação jovem formada
da combinação mais acentuada ou mais amena de quase todas as raças e etnias existentes no
planeta.'Composta de um povo que habita um território geográfico de dimensões continen-
tais, abençoado de riquezas naturais "inesgotáveis" de fauna, flora e minerais, que fala a
mesma língua, obediente a uma estrutura unificada de poder político, a Nação Brasileira é,
sem dúvidas, complexa e apaixonante do ponto de vista antropológico e sociológico, possu-
indo todos os elementos necessários e indispensáveis para estar ali, melhor situada, entre os
países mais poderosos do mundo.

No entanto, a verdade de seu destino tem sido outra completamente diferente do que
sugere a teoria. Faltam os ingredientes substanciais do ponto de vista psicológico para lhe
colocar no lugar de direito que lhe é reservado pela História. Faltam orgulho, vaidade, garra
e determinação ao povo brasileiro. Falta a formação de uma consciência política consisten-
. te. Falta, finalmente, uma vontade política sólida que valorize as necessidades, a cultura e
ô incentivo profundo ao pensamento criador, artístico e científico, que produza os valores
permanentes da arte e da riqueza tecnológica.

A hegemonia que exercem as nações ricas do planeta está erigida sobre a produção
tecnológica em larga escala. Fonte ~nesgotável de produção de riquezas, de imposição eco-
nômica e política. Os EUA se tomaram praticamente, no mesmo intervalo de tempo de
existência que o nosso, a nação mais poderosa da história humana. Poderosa em todos os
sentidos. Essa condição não se pode justificar apenas pela origem inglesa dos americanos e
o seu processo de colonização diferenciado do Estado brasileiro, mas, fundamentalmente,
porque naquele solo é valorizado de forma quase que religiosa o pensamento criador e
coletivo. O senso de justiça é forte. A distribuição de renda é produto da criação de empre-
gos engendrados por políticas sociais. Há um respeito implacável à Constituição, um
Legislativo responsável, um Executivo consciente de suas obrigações sociais e um Judiciá-
rio extremamente forte, independente e temido.

Pode-se até citar exemplos de determinação política vinculados à consciência de
nacionalidade: Alemanha e Japão foram totalmente aniquilados durante a Segunda Guerra
Mundial, e hoje, pouco mais de meio século depois, estão inseridos no seleto grupo dos
países m~s desenvolvidos.

A Nação Brasileira deve se desvencilhar do determinismo histórico que tentajustifi-
car, quase que exclusivamente, o seu atraso sócio-político e tecnológico como produto
direto de sua colonização, formação social e política. A consciência e a determinação
aliadas à vontade de investir numa educação voltada para a instauração de uma consciência
de valores fundamentais de ética, moral e direitos humanos, poderão garantir uma indepen-
dência e uma liberdade de se fazer ouvir e respeitar no mundo darwiniano do capitalismo.

Poré'm, apesar de tudo, deve-se manter firme a esperança de que dias melhores virão,
afinal, apesar de tudo, o Brasil e seu povo são maiores do que aqueles que contribuem para
o seu atraso. Vale a pena viver aqui! Vale a pena ser brasileiro! Parabéns Brasil! Que Deus
continue abençoando o seu povo.
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OPINIÃO
Caros leitores,

Os motivos
que levam alguém a
nominar um livro,
revista, jornal ou
periódico escapam,
em geral, a uma
análise objetiva dos
fatos. A verdade
última é que pre-
domina uma com-
binação dos elemen-
tos objetivos e
subjetivos na escolha
do título. Aliás,
escolher é um exer-
CÍcio pleno de li-
berdade. Não fosse a
possibilidade da
escolha, seríamos
escravos.

Dessa forma, a
etmologia da palavra
que nomina o
periódico é de fun-
damental impor-
tância, embora não se
possa generalizar que
considerações dessa
natureza sempre
sejam feitas quando
se apresenta a
necessidade de
nomear um jornal.

O título ante-
rior de nosso
informativo, "Habeas
Vox," não subsistiu ao
crivo analítico sob a
ótica da etmologia, de
modo que se tornou
mais apropriado e
condizente com o
significado nominá-Io
de "Libera Vox," que
quer dizer VOZ
LIVRE - que não se
subordina às ordens
de alguém. Vem do
latim liber, libera,
liberum (masculino,
feminino e neutro) e
Vox, Voeis (femi-
nino).

Assim, dora-
vante, o "Libera Vox"
será o ponto de ex-
pressão e debate de
nossas convicções.

LIBERA VOX .
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Artigos e fotos

para serem publi-

cados neste infor-

mativo devem ser

enviados à Seção

de Comunicação

Social - 4° andar

fez e continua a fazer em
tão pouco tempo de Casa.
A responsabilidade em ra-
zão do acúmulo das fun-
ções de Juiz e Diretor do
Foro não parece assustá-
lo. Os hábitos continuam
os mesmos, assim como o
equilíbrio, a 'alegria e a
simplicidade, caracteósti-
cas perfeitas de um bom
juiz.

Os . amigos
piauienses ainda não se
acostumaram e continuam
misturando as formas de
tratamento, às vezes de
modo muito engraçado. É
um tal de Você..., isto é,
Doutor, ou melhor, Exce-
lência .., que faz com que
o Dr. Roberto se divirta
bastante e não esconda
aquele enorme sorriso,
que já lhe é peculiar.

Valeu, Dr. Roberto.
O seu exemplo está ser-
vindo para lembrar que
podemos conquistar as
coisas ao mesmo tempo
em que conquistamos as
pessoas.

Boa Sorte!!!!

ou pelo E-mail:

secos@pi.trfl.gov.br

Sua Excelência,
Dr. Roberto Veloso.

Juiz Federal
titularizado no vizinho Es-
tado do Maranhão,
retomou à sua terra natal
com o propósito de pres-
tar seus honrosos serviços
em prol de uma justiça
mais atuante e
compromissada com os
interesses da coletividade
piauiense. Não poderia ser
de outro modo. Nascido e
criado em Terra Mafrense,
Roberto Carvalho Veloso
é formado em Direito pela
Universidade Federal do .
Piauí e, antes de ingressar
na magistratura federal,
em 24 de novembro de
1995, exerceu o cargo de
Assessor Juódico da Se-
cretaria de Governo do
Estado do Piauí, foi Pro-
motor de Justiça no Esta-
do do Maranhão, membro
do Tribunal Regional Elei-
toral/MA e Professor da
Universidade Federal do
Maranhão - UFMA. Um
antigo poeta, que ora não
recordamos o nome, j á di-
zia: "aquele que renega a
sua terra não merece ser
feliz em lugar nenhum. "
Ei-lo aqui compondo o
quadro dos magistrados
federais do Estado do
Piauí, à frente da 28 Vara
desta Seccional, que, para
nós piauienses é uma gran-
de honra contar com o no-
tável saber juódico desse
profissional.

Com fala mansa e
pausada, ele não esconde
de ninguém que está pas-
sando por uma das melho-
res fases de sua vida. De-
terminação é o que não lhe
falta. Além de Juiz Fede-
ral é, também, responsá-
vel pela direção da Seção
Judiciária do Piauí, 'duran-
te o biênio 1999/2000, tra-
balho que está sendo dia-
riamente reconhecido pe-
los colegas e servidores
desta Seccional pelo que
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be-se que na atualidade há uma
forte necessidade de implanta-
ção dos conceitos de liderança
no âmbito organizacional,
como forma de alcance da mis-
são da organização. Vez que a
insistência de modelos iner-
tes, sem desafios para promo-
ver um processo de mudanças,
coloca em risco a existência da
própria organização que, com
o passar do tempo, vai se ex-
tinguindo. Na iniciativa priva-
da, a conseqüência final será a
falência da empresa, haja vis-
ta a concorrência de mercado;
na Administração Pública, que
não tem objetivo de lucro, a
falência será caracterizada pelo
declínio na qualidade da pres-
tação dos serviços à sociedade,
dessa forma prejudicando a
missão institucional.

A consolidação das orga~
nizações depende muito da ca-
pacidade de ,acompanhamento
das mudanças no seu ambien-
te externo. Na atualidade, no
âmbito da iniciativa privada,
possuir verdadeiros líderes à
frente dos negócios é o instru-
mento primordial para a cone-
xão entre o ambiente interno e
externo, evitando a extinção
das empresas. No setor públi-
co, esses líderes são indispen-
sáveis, porque buscam a eficá-
cia administrativa, sem contu-
do, esquecerem da eficiência,
viabilizando uma melhor pres-
tação de serviços à população,
elevando os Índices de
efetividade dos gastos públicos,
q~e é o indicador do cumpri-
mento da missão institucional
na ótica da sociedade.
JosÉ RIBAMAR R. DO MONTE
(Servidor lolado no Núcleo de Controle fn-
lemo e professor de Administração de Em-
presas da UFPl)

OPINIÃO

LIDERANÇA COMO INSTRUMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO

nós;

o mundo moderno, sem
exceção de setores, passa por
constantes transformações. No
que concerne à Administração,
muita coisa mudou de alguns
tempos para cá, principalmen-
te na maneira de se conduzir
as Organizações. Hoje, surge
uma nova forma de comando -
a liderança - um forte instru-
mento de maximização dos ne-
gócios, desafiando o modelo
tradicional que considera o
chefe como uma pessoa intacta
dentro da empresa.

Definir liderança é uma
tarefa difícil, haja vista que a
mesma faz parte de um con-
texto social. Mas o que deter-
mina a liderança é a capacida-
de de uma pessoa influenciar
o comportamento e a mentali-
dade de outras, no sentido de
buscarem objetivos comuns;
sendo que a interação entre lí-
der e liderados é a essência do
processo.

Há muitas dúvidas.
Questiona-se, por exemplo, se
ela é genética ou se pode ser
aprendida. Na verdade, existe
um meio termo, porque é cla-
ro que com alguns treinamen-
tos específicos as pessoas co-
meçam a desenvolver a capa-
cidade de liderar. Para isso,
entretanto, é necessário que
elas sejam dotadas de uma ten-
dência em motivar os outros.
Liderança, portanto, está ~ela-
cionada com motivação. A mo-
tivação é o que faz a diferença
entre autoridade formal e lide-
rança. O poder é o que carac-
teriza o chefe,. enquanto que
para o líder é o objetivo co-
mum.

A literatura enfoca as
qualidades desejáveis em um
líder, que são: habilidade, co-
municação, poder de decisão,
cordialidade, afeição, entusias-
mo e competência técnica;
também aborda os estilos de li-
derança. Por exemplo, na lide-
rança situacional o líder
flexibiliza seu comportamento
a fim de ajustá-lo à situação do
momento. Na verdade, a lide-
rança é um fenô'meno
situacionalque depende do
contexto e do momento em que
as pessoas vivem.

Em se falando de chefe e
líder, aqui estão algumas di-
ferenças de um para outro:

• Chefe se preocupa com
as coisas, ao passo que o líder
se preocupa com as pessoas;

• Chefe diz eu; o líder diz.

• Chefe enxerga o hoje;
o líder contempla o amanhã;

• Chefe possui subordina-
dos; o líder possui seguidores
que executam o trabalho sem
previa autorização.

Com este enfoque, perce-

•

•
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1° SEMINÁRIO DE DIREITO E COMUNICAÇÃO
MíDIA • GLOBALIZAÇÃO · DEMOCRACIA

o Impaoto .obJ' •• aldadar.l.

MíDIA

•

Dino ( Presoda AJUFE), Prof. José Alfredo Baracho (UFMG), Mi-
nistro Aldir Passarinho ( STF), Ministro Vicente Leal (STF), den-

tre outros.
Segundo a avaliação do coordenador geral

do evento, Juiz Federal Carlos Augusto Pires
Brandão, o sucesso alcançado com o referido even-
to superou as perspectivas mais otimistas.

Na opinião do advogado Francisco das
Chagas Lopes, o 10 Seminário de Direito e Co-
municação foi de grande proveito e teve uma re-
percussão positiva entre os colegas da áreajurídi-
ca. Para ele, "a escolha do tema não poderia ser
mais feliz,. dada a sua grande importância nos
dias atuais. Os ilustres palestrantes e debatedores
explorara;n o tema exaustivamente. para uma cli-
eniela participativa, que só teve a ganhar com os
conhecimentos adquiridos, os quais poderão ser
utilizados em suas respectivas áreas de atuação. "
Parabenizou a "Justiça Federal pela iniciativa
do evento; os coordenadores, em face do incan-
sável trabalho desprendido e da organização de-

monstrada; os conferencistas e debatedores. que felizes e preci-
sos na abordagem dos temas escolhidos souberem cativar uma
seleta e atenta platéia. "

GLOBALIZAQ.Ã.O

Discutir as mudanças sociais operadas com o surgimento
de novas tecnologias da comunicação e o posicionamento do pro-
fissional do Direito em relação à nova realidade do
mundo globalizado foram uma das principais pro-
postas do 10 SEMINÁRIO DE DIREITO E CO-
MUNICAÇÃO: MÍDIA, GLOBALIZAÇÃO E DE-
MOCRACIA, realizado nos últimos dias 15 e 16
de junho, no auditório da OAB -PI, promovido pela
Justiça Fed~ral do Piauí, Associação dos Juízes Fe-
derais - AJUFE-PI e Universidade Federal do Piauí
- UFPI.

Durante o seminário foram enfocados as-
pectos como a Democratização dos Meios de Co-
municação e os Controles Sociais, a relação e os
conflitos existentes entre a Globalização e os Di- Ao .,..d~ " ••••• 'm ••••• d••• m•• """

reitos Humanos, a Globalização e a sua relação com
a Democracia, a Criminalidade e a Soberania Na-
cional.

Conferencistas de renome nacional.se fize- B D B II OOBA C IA
ram presentes dàndo uma maior credibilidade ao
evento: Prof. Edmundo de Lima Arruda Júnior
(UFSC), Prof. Carlos Alberto Messeder Pereira (UFRJ), Prof.
Michael Strizklin ( Nebraska - USA), Dr. Edson Ulisses (Pres.
da Comissão de Direitos Humanos da OAB), Juiz Federai Flávio

NÓS, A ONDA E A MíDIA
. Já de início, confesso não

possuir um título adequado a
este artigo. Em todo caso,
permaneço tranqüilo, posto
'tratar-se de um mal que aflige
aos mais experientes do ramo,
e que aos poucos vai sendo
afastado até o advento do
derradeiro ponto final.

E por falar nos ~'mais
experientes do ramo", venho-
me indagando sobre os últimos
acontecimentos noticiados pela
MÍDIA naciqnal. Como que
num passe de mágica, passei a
encontrar comentários acerca
da urgência de se valorizar,
com salários dignos, os nossos
professores universitários; ou
mesmo a necessidade de rever
a remuneração dos servidores
em geral que, sacrificados com
,a inflação de quase 6 anos,
.viram seus vencimentos
decaírem em mais de 60%;
mais à frente, deparo-me com
jornais do sul do País.,.
alertando para a carência de
pessoal em certos órgãos
públicos, ou mesmo para a
necessidade de impedir o
nascimento da Lei da Mordaça,
com a qual restariam
. enfraquecidos a Magistratura e
o Ministério Público.

Bem, os exemplos são
muitos, e prefiro ficar com
estes para perguntar o quê que
realmente está acontecendo
com a imprensa, em todas as
suas formas. Até bem pouco
tempo, alguns de seus setores
defendiam aos quatro ventos a
necessidade de enxugamento
da máquina administrativa, a
diminuição da folha de

pagamento, o incentivo às
demissões voluntárias, etc, etc.
Hoje, ao contrário, em face do
esvaziamento de pessoal, vem
, reclamar a realização de novos
concursos.

Os vencimentos, outro
alvo fácil da ira de experientes
articulistas, precisavam ser
reduzidos, segundo estes
senhores. Hoje, ao contrário,
encontramos fortes defensores
do restabelecimento de uma
remuneração dignâ, que
permita um serviço público
eficiente e que igualmente
prestigie o trabalhador estatal.
Não somente iss,o. Alguns
outros jornalistas apregoam a
valorização de certas
categorias estratégicas, através
de uma política de equiparação
venci mental com ramos
semelhantes do mercado
privado.

Recordo-me também de
todo o movimento para que as
prerrogativas dos Magistrados
e membros do Ministério
Público fossem reduzidas, ou
mesmo extintas, visto
cuidarem-se de funcionários
públicos, igu~is a todos os
outros. Passados poucos meses,
a Lei da Mordaça transformou
os antigos advogados de
acusação em nossos árduos
defensores, carregando con-
sigo a tese de que NÓS, do
Judiciário, ficaríamos enfra-
quecidos com a edição daquela
norma, sendo também este
poder o porto seguro à
preservação do direito à livre
manifestação do pensamento.

Um outro caso.

Recentemente noticiou-se, sem
quase nenhum espanto, que
altos executivos ( mais de 70)
da Petrobrás seriam
beneficiados com reajustes de
100% (a média salarial ficaria
em torno de R$ 15.000,00),
,com o objetivo de evitar a
evasão de "cérebros" para
outras empresas concorrentes.
Para os representantes da
mídia, tudo muito normal,
posto tratar-se de empresa
privada. Esqueceram só de dois
detalhes: o primeiro, é que a
dita empresa privada tem a
União participando em mais
de 70% de seu capital; o
segundo, diz respeito àqueles
"velhinhos" (exatamente 11)
que trabalham em um local
chamado Supremo Tribunal
Federal, alguns. falam mais de
três línguas, possuem livros
publicados, outros são
professores titulares em
importantes universidades no
Brasil ou livre docentes no
exterior, vez por outra decidem
causas que podem levar a
mesma União à falência, mas
que um dia desses foram
malhados por pleitearem um
reajuste para R$ 12.720,00 .

Diante de tantas
contradições, tantas incon-
gruências, resta-me recorrer
àquele velha pergunta-chavão:
qual o papel da imprensa? Os
exemplos hoje vividos
merecem dela uma reflexão
mais profunda, uma análise de
sua participação na sucessão
daqueles fatos, bem como as
conseqüências que advirão do
estado de coisas que

encontramos por aÍ.
Evidentemente que

importantes mudanças
ocorreram nos últimos anos,
, outras nem tanto e não menos
prejudiciais. Para agora, tão
somente nos resta contabilizar
as perdas e ganhos, e ao final
pedir às mentes da informação
que, sozinhos com Deus,
vejam-se no passado e
questio,nem-se no presente.

Peço que se afaste o
argumento frágil de que a idéia •
era boa, apenas sua execução
foi um fracasso. Não penso que
o caminho seja este, até porque
não desconheço o que em
direito chamamos de
equivalência dos antecedentes
causais.

Certa vez, um amigo
mais velho me ensinou que
vivemos a passagem de uma
ONDA. Aprendi a lição de que
somos sacudidos por uma onda
de transformações, carregando
ainda consigo as idéias de
globalização, e de diminuição
do Estado, etc., etc. Dizia-me
ele que como toda fase
histórica, referido momento
iria passar, entretanto, levaria
muito e muito tempo.

Para finalizar, e como
não podemos impedir que o
galo insista em cantar, peço
que quando uma nova época
surgir, pelo menos. não
divulguem ou apregoem que
"só não vai atrás da onda quem
já morreu.", pois os resultados
estão aÍ.

MÁRCIO BRAGA MAGAUlÃES
JUIZ FEDERAL
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INAU U DA SALA DOS ADVOGADOS N
NOVA SEDE DA JUSTiÇA FEDERAL

JUSTiÇA FEDERAL NO PIAuí É
HOMENAGEADA COM O

TROFÉU "MÉRITO LOJISTA DO PIAuí"

Foi inaugurada na nova
sede da Justiça Federal no
Piauí, no dia 28 de abril próxi-
1110 passado, a Sala dos Advo-
gados, a qual recebeu o nome
do advogado tributarista e ex-
presidente da OAB-PI, Dr.
JOSÉ EDUARDO PEREIRA.

A Sala dos Advogados
funcionará como Assistência
Judiciária e como centro de
apoio aos advogados que mili-
tam na Justiça Federal.

O Diretor do Foro desta
Seccional, Juiz Federal
Roberto Carvalho VeIoso, fez
a abertura da solenidade, que
contou com a presença do Pre-
sidente da OAB-PI, Dr. Nelson
Nery Costa, dos filhos do ho- .emenageado: Dr. José Eduardo
Pereira Filho, Ora. Roselisa
Mourão Eduardo Pereira
Greening, Ora. Eduarda Ma-
ria Eduardo Pereira de
Miranda, Dr. Marcelo Eduar-
do Pereira, Juízes e servidores
da Justiça Federal e demais au-
toridades.

Confira abaixo o discur-
so da Ora. Roselisa Mourão
Eduardo Pereira Greening, que
em nome da farru1ia do home-
nageado, falou aos presentes
agradecendo tão justa homena-
gem.

Exmo. Sr. Dr. Juiz Fede-
ral Roberto Carvalho Veloso

Exmo. Sr. Dr. Nelson
Nery Costa

Senhores Juízes, Advo-e gados, Servidores e Amigos,
"O espaço e o tempo são

a estrutura em que toda a rea-
lidade está contida. No pensa-

A Federação das
Câmaras de Diretores
Lojistas do Piauí, por
conta de sua 83 Conven-
ção Lojista, homena-
geou, em concorrida so-
lenidade ocorrida no dia
13 de abril do corrente,
no Centro de Convenções
desta Capital, di versas
personalidades do nos-
so Estado com o troféu
"MÉRITO LOJISTA
DO PIAUí.

Simbolizando o re-

mento mítico, o espaço e o tem-
po nunca são considerados
como formas puras ou vazias.
São vistos como as grandes for-
ças misteriosas que governam
todas as coisas que regem e de-
terminam não só a vida mor-
tal, mas também a vida dos
deuses." Assim considera
Ernst Cassirer, em .seu belo
"Ensaio Sobre o Homem." .

Ao homem é reservada
as mais variadas formas de ex-
periências espacial e temporal.

JOSÉ EDUARDO PE-
REIRA, meu pai, vivificou a
apreensão do espaço e a per-
cepção do tempo, como um flu-
xo contínuo de eventos e fatos
que nunca se detém.

O sentimento de mundo
foi um traço marcante de sua
personalidade. Foi assim que
buscou contextualizar-se no es-
paço universal, desde a infân-
cia pobre na Paraíba, na supe-
ração dos obstáculos da vida,
até os seus últimos dias no
Piauí que o acolheu.

Senhores,
Esta homenagem que a

Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Secção do Piauí presta a
JOSÉ EDUARDO PEREIRA,
seu ex-presidente; batizando
com o seu nome esta sala, é o
signo de uma entidade que,
inequivocamente, se moderni-
za sem esquecer o passado de
luta em prol da integridade do
estado de direito; dos direitos
humanos, da valorização do
advogado, bandeiras tão cora-
josamente empunhadas por
seus respeitáveis líderes, tão

conhecimento ao combate
ao crime organizado no
nosso Estado, a Justiça
Federal no Piauí foi, den-
tre outras personalidades,
agraciada com tão honro-
sa homenagem. Homena-
gem justa, merecida, con-
quistada. A Justiça Fede-
ral no Piauí cada vez mais,
no cumprimento do seu re-
levante mister, firma com-
promisso na defesa das
grandes causas de interes-
se do povo piauiense.

bem dirigidos pelo Or. NELSON
NERY COSTA. '

Esta homenagem não é
graciosa. É merecida. Foi con-
quistada.

Eu diria melhor: foi
construída ao longo de 40 anos
de intensa carreira jurídica, nas
suas várias vertentes. O Magis-
tério, o Ministério Público Es-
tadual, a Procuradoria do' Es-
tado, as letras jurídicas, a ad-
vocacia.

Na capacidade
multifacetária do seu servir, o
advogado JOSÉ EDUARDO
tem sim a sua marca indelével
cravada nos alicerces deste
Juízo Federal, buscando con-
solidar a pugna contra os ex-
cessos, desvios e desvãos da
União Federal, mesmo nos
mais nublados dias de regime
de exceção que se instalou no
Brasil, quando perseguir o
restabelecimento ou reconheci-
mento de um direito poderia
significar retaliações'
institucionais.

Não eram muitos os ad-
vogados que se atreviam a su-
bir as vetustas escadarias do
"Palácio Cor de Rosa" da Pra-
ça da Bandeira. Ali, em tem-
pos idos; embora com a mes-
ma respeitabilidade de hoje, a
prestação jurisdicional era
cisu~a, guardando os
distanciamentos regulamenta-
res que eram mantidos com a
sociedade.

Agora, em nova sede,
capilarizada por 5 Varas, e re-
novada através de juízes cuja
hermenêutica traduz o senti-

mento da vida que lhes cerca, a
mSTIçA FEDREAL no Piauí
está mais próxima do cidadão e
da cidadã. É a justiça pavimen-
tada pelo juiz-cidadão-social e
sua capacidade de aquilatar a
visão geral do mundo. É ajusti-
çaque queremos Dr. ROBERID
VELOSO, digno diretor deste
Foro.

Não resta dúvida, este
momento enche de júbilo à
mim e a meus irmãos. Evoca
lembranças muito boas do meu
.pai que alicerçou a nossa sa-
grada Casa com ricas lições de
humildade sem subserviência;
de ética, verdade e prudência,
e nos conduziu pelo caminho
do amor ao Direito.

Em nome desse ideário
continuamos firmes e crédu-
los no exercício da advoca-
cia; sentindo o vigor do tra-
balho transformador do ad-
vogado. Daquele que labuta
.nos foros, no difícil e
estafante cotidiano das audi-
ências, dos prazos. É este o
profissional que quer a justi-
ça instrumentalizada; e con-
dições dignas necessárias
para o desempenho do seu
mister.

Senhoras e Senhores
Autoridades,
Era o que tinha ,de ser

dito.a respeito de tão generosa
homenagem, e sobre o homem
que soube administrar o tem-
po e fazer-se útil no espaço que
conquistou, lanç~ndo-se para
além dos liriütes que lhe foram
impostos pelo destino.

o Obrigada!
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.JUSTiÇA FEDERAL DO PIAuí
EM NOYAS INSTALAÇOES

Auditório "Plauto Ribeiro" com capacidade para 250 lugares

Depois de mais de
30 anos funcionando no ma-
jestoso prédio da Praça Ma-
rechal Deodoro, a sede da
Justiça Federal de 1a Instân-
cia passou a funcionar no
Edifício SISTEL PALÁCIO,
localizado na Avenida
Antonino Freire, 1473, Cen-
tro. Na entrada do prédio,
nota-se logo que a Justiça
Federal sofreu grandes mo-
dificações. Cresceu, expan-
diu seu espaço para melhor
exercitar a democracia e a ci-
dadania.

O Juiz Federal
Roberto Carvalho Veloso,
atual Diretor do Foro desta
Seccional, sentindo a neces-
sidade de acomodar a todos
da melhor forma possível,
ouviu as reivindicações dos
Juízes, servidores, advoga-
dos e jurisdicionados, e re-
solveu tomar r~alidade o que
há muito tempo era apenas
um objetivo.

Em seu discurso,
quando da abertura oficial da
solenidade de inauguração
das novas instalações da JFt
PI, o Juiz Federal Roberto
Carvalho Veloso, referindo-

se ao motivo da mudança,
declarou que a antiga sede
estava pequena para suprir
as necessidades da Justiça
Federal do Piauí, que hoje
conta com 05 (cinco) Varas,
07 (sete) Juízes e 170 (cento
e setenta) servidores, e com
uma média de 28.000 (vinte
e oito mil) processos em
tramitação. Com as novas
instalações, os magistrados
federais poderão dar maior
celeridade aos processos que
tramitaIl). na Justiça Federal,
bem como "facilitar o aces-
so aos advogados e
jurisdicionados. "

Além da melhor aco-
modação das Secretarias de
Varas, Gabinetes de Juízes,
Setor Administrativo, a Jus-
tiça Federal conta agora com
um auditório com capacida-
de para 250 (duzentos e cin-
qüenta) lugares, reivindica-
ção antiga dos seus servido-
res. O auditório recebeu' o
nome de "Plauto Ribeiro,"
homenagem ao ex-presiden-
te do Tribunal Regional Fe-
deral da 1a Região, que, se-
gundo nosso diretor, "em
uma época de parcos recur-

sosfinanceiros, não poupou
esforços para dotar a Seção
Judiciária do Piauí de me-
lhores acomodações. "

A Biblioteca tam-
bém sofreu modificações,
ganhando mais espaço para
melhor acomodar a sua cli-
entela (servidores), como
também, o público em geral.
Foi criado um maior espaço
para leitura e organização do
acervo, proporcionando um
melhor acesso à Internet,jor-
nais de circulação local e
nacional, facilitando, com

. isso, a pesquisa, a consul-
ta e a movimentação pro-
cessual.

Além da mudança

física, a Justiça Federal tam-
bém mudou de horário de
funcionamento. Atualmente.
seu expediente vai das 7:00
às 19:00 horas. Tudo foi fei-
to em comum acordo entre
direção e servidores em prol
da realização de uma meta -
"A motivação de todos os
que fazem a Justiça Fede-
ral no Piauí, " e tem como
ideal "saciar a fome e a
sede do povo. Não preci-
puamente a fome do pão e
a sede da água, no seu sen-
tido material. Mas, sim, o
ideal de saciar a fome e a
sede do povo por Justiça"
- declarou o Diretor do
Foro.

JF/PI ENTREGA PRÊMIO "JUIZ HÉRCULES QUASíMODO"
AOS CLASSIFICADOS NO I CONCURSO DE MONOGRAFIAS

Objetivando dar uma
maior contribuição para o
surgimento de novos talentos
e um maior incentivo à cultu-
ra jurídica, foi .instituído o I
CONCURSO DE MONO-
GRAFIAS DA JUSTiÇA FE-
DERAL - SEÇÃO JUDICIÁ-
RIA DO PIAUÍ, com.o tema'
DIREITO CONSTITUCIO-

. NAL.
O referido concurso teve

11 (onze) participantes,.entre
estudantes e profissionais do
Direito.

A Comissão Julgadora do
certame, formada pelo Díretor
do Foro desta Seccional, Juiz
Federal Roberto Carvalho
Veloso (presidente), Juiz Fede-
ral Márcio Braga Magalhães e

Dr. José James Gomes Pereira
(membros), não poupou esfor-
ços para bem analisar, exausti-
va e minuciosamente, os traba-
lhos apresentados pelos partici-
pantes.

Foi classificado em 10 lu-

gar, o bacharel em Direito e
Assistente Processual da Pro-
curadoria da República no
Piauí, Paulo Ivan da Silva San-
tos, com o tema "As Provas
Obtidas com Violação da Inti-
midade e sua Utilização no
Processo Penal;" e o bacharel
em Direito Nelson Juliano Car-
doso Matos logrou êxito no 20

lugar, defendendo o tema "O
Princípio Federativo na Cons-
tituição de 1988."

A entrega dos prêmios do
I Concurso de Monografias da .
Justiça Federal aos candidatos
classificados ocorreu no dia 07
de abril passado, quando da so-
lenidade de inauguração das no-
vas instalações desta Seccional.
O 10 colocado foi contemplado

com um prêmio em dinheiro no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil re-
ais); ficando para o L:' colocado o
valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais).

O I Concurso de Mono-
grafias da Justiça Federal -
Seção Judiciária do Piauí teve
o patrocínio da Caixa Econô-
mica Federal e o apoio da As~
sociação dos Servidores da Jus-
tiça Federal do Piauí -
SERJUSPI e TV Rádio Clube.

Com esta iniciativa, a
Justiça Federal do Piauí con'-
tribuiu incisivamente para o
incentivo à leitura e à pesqui-
sa jurídica que são de funda-
mentai importância na habili-
tação e atuação do profissional
do Direito.
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Sair de casa bem ves-
tida para trabalhar quando a
vontade é usar o mínimo de
roupa possível, não é nada
fácil. Manter a elegância até
o final do expediente, então,
exige cuidados a mais, prin-
cipalmente quando se é obri-
gado a enfrentar o batente do
dia-a-dia. Por isso, é bom ter
em mente alguns conselhos
na hora de escolher a roupa
para trabalhar.

DECOTES - nin-
guém precisa ser freira, mas
é bom não exagerar na pro-
fundidade dos decotes. Reve-
lar mais do que o colo duran-
te o expediente pode parecer
vulgar. Vestidos sem mangas
ou blusas regatas devem ter
alças largas, para permitir o
uso do sutiã, que sempre aju-
da a c'ompor a silhueta. Nada
de alças fininhas ou frente-
única.

CORTES E CO-
RES - tenha sempre roupas
básicas, de cortes clássicos ou
cores neutras, como o preto,
branco, bege e azul-marinho.
Assim, fica mais fácil não
errar na hora de compor o
visual. Cuidado com o uso de
tecidos estampados e florais.
Tenha bom senso na hora de
usá-los para não cair no exa-
gero. Tecidos de fibras natu-
rais permitem que a pele res-
pire, reduzindo os efeitos da
transpiração. Abuse de teci-
dos que não amarrotam.

ACESSÓRIOS -
os adereços são importantes
e costumam dar um charme
extra à roupa. Devem ser dis-
cretos, vez que são um com-
plemento para o figurino e
não devem se destacar mais

do que a própria roupa. O im-
portante é não exagerar.

PERNAS A MOS-
TRA - mas sem exageros.
Deixe para os fins de sema-
na as minissaias. Saias de
tecidos leves com compri-
mento nos joelhos são' mais
elegantes no ambiente de tra-
balho, assim como os vesti-
dos tubo e as calças compri-
das. Peças coladas ao corpo
esquentam e, se as formas
não estiverem impecáveis,
podem ficar deselegantes.

PROTEJA OS
PÉS - escolha calçados con-
fortáveis e feitos em materi-
ais que facilitem a respiração
cutânea. Não importa se o
salto é alto ou baixo. Veja a
qualidade; o estilo e o con-
forto que ele trará. O sapato
não precisa combinar neces-
sariamente com a bolsa, mas
também não deve ter cor e es-
tilo totalmente diferentes,
que fuja do conjunto. Não es-
queça que a escolha de um
bom par de sapatos é o pri-
meiro passo para ficar bem
vestida. Não caia em erros.

BLAZERS,
TAILLEUR, TERNI-
NHOS - são os modelos
ideais para vestir e sentir-se
bem no ambiente de trabalho.
Você sempre estará elegante
e pronta para qualquer oca-
sião. Mas antes de tudo, de-
vemos descobrir o que fica
bem na gente. Uma roupa só
vai cair bem se combinar
com o físico e com a perso-
nalidade de quem a estiver
vestindo. Não é legal esco-
lher uma roupa só porque
está na moda.

Me querem Mãe e me queremjêmea,
Me querem líder e me jazem submissa,
Me ja~em omissa e me cobram participação,
Me impedem de ir e me cobram a busca,
Me enclausuram nas prendas do lar
E me cobram conscientização,
Me tolhem os moyimentos e me querem ágil,
Me castram os desejos e me querem em cio,
Me inibem o canto e me querem música,
Me apertam o cinto e me querem liberdade,
Me impõem modelos, gestos, atitudes
E comportamentos e me querem única
Me castram, me podam, jalam e decidem
Por mim e me querem plena.

(Poema de autoria desconhecida - dedicado à
todas as mulheres porque geram V/DA e podem
gerar uma nova história)

COMO FAZER ACONTECER
1. Faça tudo de "corpo e alma".
2. Faça tudo com muita boa vontade e prazer.
3. Seja otimista.
4. Concentre-se nos seus pontos fortes.
5. Concentre energia.
6. Seja natural.
7. Pense sempre nos riscos e nas recompensas.
8. Neutralize os "palpiteiros inconseqüentes."
9. Seja transparente.
1O. Seja generoso.
11. Confie 100% em sua força interior.
12. Busque excelência, sempre.
13. Chute acomodação e imobilismo para longe

de você.

PARA VOCÊ REFLETIR !I!!!

"Não nos enganemos:
nada inventamos, descobri-
mos ou criamos no Mundo;
tudo é criado por Deus. Nós,
quando muito, constatamos. "
(Pedro Martins PIMENTEL - NUCOI)

"Façamos distinção,
sempre que possível: compe-
tência é denominação
atinente à instituição cole-
tiva ou organizacional; ca-
pacidade é inerente àfonna-
ção pessoal ou individual, de
qualidade ética. Com efeito,
um gerente - como tal - é
competente; de bom alvitre

é que ele também seja capaz. "
(Pedro Martins PIMENTEL - NUCOl)

"Aquilo que sonhamos é
possível de ser realizado quan-
do temos coragem, competên-
cia e sabedoria. "

(Amoria Desconhecida)

"Nada somos. Nada os-
tentamos na vida senão por
autorização Divina. Por essa
razão, não há motivo para
vangloriar-se no poder, nem
dele envaidecer-se de seu abu-
so. Porque somos apenas ins-
trumento e porque tudo é pas-

sageiro e de nossos atos te-
remos que prestar contas.
(CARWS ALBERTO Rodrigues. SEAJU)

"Repugnante é aquele
que se diz cristão, tenta con-
vencer aos outros, mas não
vive aquilo que tanto fala. "

(Autoria DescoJlhecida)

"A nossa fé raramente
subsiste a uma provação.

Deus se serve de nos-
sos infortúnios para nos
aperfeiçoar aos desígnios de
seu reino.
(CARLOS ALBERTO Rodrigues. SEAJU)

PARTICIPEI

OPINE, RECLAME!!!

o "Libera Vox"
é a voz escrita de nos-
sas idéias e convicções.

Mande sua cola-
boração, ela é muito
importante.

Faça conosco um
Jornal mais vivo.
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Em pé: Marcos (I" ), Humberto (Nucju), Cltarles (5" ), Ivan e Neto.
Sentados: Adelcy, Francisco, Edvaldo (Dire/), Saturnino (5" ) e 'Bevid (Pro-Social).

"DIABOS AZUIS"
É com muito orgulho que este informativo parabeniza o

"Diabos Azuis", time de futebol dos servidores desta Seccional,
patrocinado pela SERJUSPI - Associação dos Servidores da Jus-
tiça Federal do Piauí.

Os integrantes do "Diabos Azuis" 'Vêm ao longo dos últi-
mos 05 (cinco) anos muito bem representando este órgão em
competições esportivas memoráveis. Nos torneios em que parti-
cipa;'o time consegue levar para os estádios um grande número
de torcedores, contribuindo,' assim, para uma maior integração
eritre os colegas servidores, juízes da Casa e familiares.
. 'Participe. Não fique alheio a esses momentos de lazer. O

time "Diabos Azuis" se réúne todos os sábados, a partir das 9:00
horas, no Campo do Piauizão Vibrante, localizado na Avenida
Presidente Kennedy. Dê uma força ao nosso time.

Ao "Diabos Azuis" o nosso olé e... Bola prá Frente!!!!!!!!

GALERIA
INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇÕES

DA JUSTiÇA FEDERAL DO PIAU(

Sob o patrocínio da
SERJUSPI e o apoio dos
funcionários da CEF, a
]F/PI homenageou às
mães no dia a elas
dedicado.

Gil/ian 501./ana (2") recebendo homena-
gem do Dire/or do Foro pela passagem
do Dia da Mulher.

Ju(zes Federais Carlos Augusto Brandão
e Roberto Veloso ladeando Pe. Tony Ba-
tista no coquetel em homenagem ao Dia
das Mães.

ZELMA CA VAI,CANTE (Diretora do
NUCJU) eleila' a "Mãe do Ano" pelos
colegas da JF/Pl.

DIA DAS MÃES

JUSTiÇA FEDERAL COMEMORA
O DIA DA MULHER

Federal, Dra.
Eunora de
Almendra Gayoso e
do Gerente do PAB-
CEF-JFIPI, Francis-
co das Chagas Bar-
ros Alves.

I Para finali-
zar, a CEF ofereceu

--,-rosas às servidoras,
e a SERJUSPI, juntamente
com o Diretor da Secretaria
Administrativa, Dr. Francis-
co das Chagas Pires da Sil-
va, ofereceram um lauto co-
quetel com música ao vivo.
O ambiente era só alegria.

Toda a organização e
programação do evento ficou
a cargo da Seção de Comu-
nicação Social- SECOS e da
Seção de Desenvolvimento e
Recursos Humanos
SEDER, desta Seccional,
que não mediram esforços
para que essa singela, mas
justa homenagem, fosse um
sucesso àquela que é o sím-
bolo da beleza, da graça, da
força e da perpetuidade da
espécie - A MULHER.

Em solenidade reali-
zada no Auditório "Salmon
Lustosa"(antiga sede da 1Ft
PI), as mulheres da Seção
Judiciária do Piauí foram
homenageadas no dia inter-
nacionalmente dedicado a
elas - 08 de março.

O Diretor do Foro fez
a abertura da festividade,
saudando com efusivas pa-
lavras as servidoras ora ho-
menageadas. Em seguida, o
representante da SERJUSPI,
servidor Carlos Alberto
Rodrigues, falando às mu-
lheres presentes, ressaltou o
lado belo e intelectual do
universo feminino, afirman-
do que "ser mulher é um dos
mais belos estado natural da
condição humana ... ser mu-
lher exige uma demanda
maior de esforços e sacrifí-
cios para sobreviver, em to-
dos os aspectos que requi-
sita a qualidade de vida ..•

Dando continuidade,
a servidora Gillian Santana
brindou todas as mulheres,
ora representadas na figura
das servidoras da Justiça
Federal do Piauí, com o po-
ema "DESCOMPASSO," de
autoria desconhecida.

O evento contou com
a participação de todas as
servidoras homenageadas,
dos Juízes Federais e servi-
dores da Casa, além da re-
presentante da Superinten-
dência d:'lCaixa Econômica

LIBERA VOX .
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