
“O Direito é a minha esperança”, afirma 
desembargador Paulo Alcantara

Durante a cerimônia de confirmação de posse na 
Segunda Instância do TRT-PE, Paulo Alcantara 
ratificou sua crença no Direito como recurso para 
promoção da harmonia social.

O novo desembargador pôs em evidência o 
compromisso da figura do magistrado com a citação 
de trecho do livro O Poder do Mito,  de Joseph 
Campbell: “Quando se torna juiz, o homem deixa 
de ser o que era e passa a ser o representante de uma 
função eterna, deve sacrificar seus desejos pessoais 
e, até mesmo, suas possibilidades de vida, diante do 
papel que agora desempenha”.

Após 26 anos de exercício no Primeiro Grau, 
o magistrado Paulo Alcantara foi promovido a 
desembargador e passa a ocupar vaga decorrente da 
aposentadoria de Maria Helena Guedes Soares de 

Pinho Maciel. 

Leia entrevista nas páginas 4 e 5. 
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Lançado software que facilitará 
liberação de honorários advocatícios

Página 07

Escolhida por consulta popular, inclusive 
com o uso de urnas eletrônicas fornecidas 
pelo TRE-PE, esta é a nova logomarca que 
vai aparecer nos eventos de divulgação do 
Getrin6.
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2ª Edição da Corrida da Mulher
Página 06
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A inauguração das novas instalações do Núcleo 

de Saúde do edifício-sede do TRT6 garantem um 

melhor atendimento a magistrados e servidores

Saúde ganha novo espaço

Desembargador vice-presidente, Pedro Paulo Nóbrega, e a chefe do Núcleo de Saúde, Semírames 
Rocha, durante inauguração das novas instalações

O Núcleo de Saúde do 

edifício-sede do Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

recebeu novas instalações no dia 

17 de março, em cerimônia con-

duzida pelo vice-presidente, de-

sembargador Pedro Paulo Pereira 

Nóbrega. Com a reforma, o espa-

ço do setor dobrou de tamanho.

Dentre as mudanças estão a 

troca do piso, pintura, constru-

ção de novas salas, substituição 

de todo o mobiliário por modelos 

que atendem os critérios de ergo-

nomia e adaptação do banheiro 

para permitir maior acessibili-

dade. A odontologia passa a ter 

duas salas, ambas com equipa-

mentos novos. Além delas, há 

cinco consultórios médicos e 

espaços para a Seção de Saúde 

Mental, Fisioterapia, Serviço 

Social, Enfermagem, repouso, 

esterilização, farmácia, área ad-

ministrativa e recepção.

Para a chefe da Seção de 

Enfermagem, Quitéria Pereira, 

a estrutura traz mais conforto 

para quem utiliza os serviços, 

bem como para os profissionais 

da área: “É preciso agradecer à 

Administração pelo empenho em 

ampliar nosso espaço, proporcio-

nando-nos oferecer um atendi-

mento de mais qualidade”, ressal-

tou. As odontólogas Tereza Mirtis 

Monteiro e Ana Cláudia Melo 

também comemoram as melho-

rias. Segundo elas, as demandas 

do Tribunal aumentaram ao lon-

go dos anos e, com a reestrutura-

ção, foi possível adequar o espaço 

de consulta a essas exigências. A 

expectativa, agora, é pela apro-

vação do anteprojeto de lei que 

permitirá ao Tribunal aumentar 

o número de dentistas, que hoje 

conta com cinco profissionais. 

Na cerimônia de reinauguração, 

o vice-presidente do Tribunal, 

desembargador Pedro Paulo 

Nóbrega, afirmou que a amplia-

ção e requalificação trazem me-

lhores condições de trabalho ao 

setor, que descreveu como “tão 

competente e repleto de profissio-

nais qualificados”. O magistrado 

e a chefe do Núcleo de Saúde, 

Semiramis Oliveira, cortaram a 

fita que simbolizou a entrega do 

novo espaço. Já os desembarga-

dores Valdir Carvalho e Dione 

Furtado descerraram a placa de 

inauguração.

 Os atendimentos começaram 

logo após a solenidade e conti-

nuam acontecendo diariamente. 

As consultas médicas são por or-

dem de chegada, das 8h às 18h. 

As odontológicas precisam ser 

previamente agendadas pelos 

telefones: (81) 3225 3496 / 3497 

e acontecem das 7h às 19h.

O Núcleo de Saúde do edifício 

sudene também receberá novas 

instalações, previstas para serem 

entregues no fim de abril. Além 

do sétimo andar, que sediará as 

seções de Serviço Social, Saúde 

Mental e Fisioterapia, a unida-

de também ocupará salas no pri-

meiro piso, nele ficarão os postos 

médicos, odontológicos, de enfer-

magem e repouso. 

03

Entre os dias 19 e 23 de março, 

foi realizado o XXIII Encontro 

Regional da Associação dos 

Magistrados da Justiça do 

Trabalho da 6ª Região (AmatraVI), 

em Porto de Galinhas, Ipojuca-

pe. O evento, promovido em par-

ceria com a Escola Judicial do 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (ej-trt6), ocorreu 

paralelamente ao V Congresso da 

Associação Latino-Americana dos 

Juízes do Trabalho (aljt).

O Encontro reuniu magistrados 

do Trabalho de toda a América 

Latina para discutir a legislação 

trabalhista dos diversos países, 

enfocando a importância das nor-

mas internacionais do trabalho 

para os ordenamentos jurídicos 

nacionais. Durante a programa-

ção, foram realizadas conferências 

sobre a Conjuntura latino-ameri-

cana, o Papel do Juiz do Trabalho 

e Vigência do Princípio Protetor 

no Mundo em Transformação, 

além dos painéis sobre Fraude 

Laboral, Terceirização, Controle 

de Convencionalidade e Crise do 

Capitalismo.

Na abertura do encontro, o pre-

sidente do trt-pe, desembarga-

dor Ivanildo da Cunha Andrade, 

Encontro da Amatra VI discute Direito 
do Trabalho na América Latina
Com abertura realizada pelo sociólogo e cientista político Emir Sader e 
encerramento feito pela ministra do TST Kátia Magalhães Arruda, magistrados 
de diversos países latino-americanos participaram de conferências e painéis 

“Teremos a oportunidade 

de trocar experiências 

com colegas vindos 

de outros países, o 

que, por certo, será 

de extrema valia”
desembargador Ivanildo da Cunha Andrade

Autoridades compõem mesa na abertura do encontro.

ressaltou o significado do evento 

para a troca de informações e co-

nhecimentos, o debate enrique-

cedor e a busca de soluções para 

minimizar problemas enfrenta-

dos pela Justiça do Trabalho nesse 

contexto. “Teremos a oportuni-

dade de trocar experiências com 

colegas vindos de outros países, 

o que, por certo, será de extrema 

valia”, comentou. 

A palestra inicial foi realizada 

pelo sociólogo e cientista políti-

co Emir Sader, que fez reflexão 

de natureza sociológica e crítica, 

suscitando novas questões nos 

debates que se seguiram. 

Já a conferência de encerramen-

to coube à ministra do tst Kátia 

Magalhães Arruda, que falou so-

bre trabalho decente. “Precisamos 

reconstruir os direitos humanos, 

principalmente, através da dis-

tribuição equilibrada dos bens”, 

explicou.  

O presidente da Amatra VI, 

juiz André Luiz Machado, fez 

um balanço positivo do encon-

tro, apontando que a magistra-

tura tem papel extremamente 

importante na concretização das 

normas trabalhistas nesses paí-

ses, de maneira a produzir um 

efeito mais emancipador para a 

classe trabalhadora. O congresso 

também contou com a presen-

ça do vice-presidente do trt-pe, 

Pedro Paulo Pereira Nóbrega; da 

corregedora do trt-pe, Virgínia 

Malta Canavarro; dos desem-

bargadores Paulo Alcântara e 

Eneida Melo Correia de Araújo; 

do presidente da Escola Superior 

de Magistratura do Trabalho, 

desembargador Sérgio Torres 

Teixeira; do coordenador da 

ejtrt6, juiz Agenor Martins 

Pereira; do presidente da aljt, 

Roberto Carlos Pompa; e do pre-

sidente da Associação Nacional 

dos Magistrados do Trabalho 

(Anamatra), Paulo Luiz Schmidt.
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Após 25 anos de atuação na 1ª 

instância, qual a expectativa para 

a essa nova etapa da sua carreira?

Nos últimos 25 anos tenho pro-

ferido as minhas sentenças indi-

vidualmente, através de todo um 

processo de pesquisa, investiga-

ção, leituras e concluindo através 

dos métodos dedutivo (do geral 

para o específico) e indutivo (do 

particular para o geral). 

A chegada ao Tribunal vai inau-

gurar na minha vida profissional 

uma reviravolta na forma de es-

crever as decisões, uma vez que 

trabalharei com o apoio de uma 

equipe, escreverei, mas não de-

cidirei sozinho. A sistemática de 

levar os votos para as sessões da 

Turma e do Pleno, quando então 

haverá o julgamento com a mi-

nha participação, mas não com a 

minha decisão isolada, constitui-

-se na minha maior expectativa e 

agradável desafio.

Em que o senhor acredita que 

mais contribuirá atuando no 

Tribunal, levando-se em conta a 

sua experiência na 1ª instância?

Penso que a chegada de um novo 

membro para o Tribunal sempre 

será salutar, independentemente 

de quem quer que seja, haja vista 

essa particularidade, mencionada 

anteriormente, em buscar a de-

cisão conjuntamente. Um olhar 

novo, diferente, investigador etc., 

sempre será salutar na composi-

ção da Segunda Instância.

econômicas e a natureza dos 

pedidos nos processos traba-

lhistas atuais?

O Direito do Trabalho é muito 

instável no que se refere à possi-

bilidade de mudanças que podem 

ocorrer no seu entorno e afetá-lo 

de uma maneira bem mais rápi-

da do que para outros ramos do 

Direito. Posso afirmar com larga 

margem de acerto que hoje em dia 

estamos (qualquer pessoa) mais 

propensos a ter uma ação traba-

lhista, quer seja como demandante 

ou demandado, do que outra ação 

(civil, penal ou tributária). Nesse 

sentido, vemos que as diversidades 

de atividades econômicas, mudan-

ças tecnológicas, comportamentos 

sociais e atos governamentais po-

derão produzir alterações na natu-

reza, quantidade e qualidade das 

demandas e, consequentemente, 

nos pedidos que chegarão para a 

nossa apreciação.

  

O PJe é a inserção do 

Judiciário Trabalhista no que 

há de mais moderno no mundo 

tecnológico...

Não sei o que há de mais moder-

no, todavia, tenho que reconhecer 

que o PJe-JT vem em uma ocasião 

em que não se discute se o mo-

mento é oportuno ou não, ape-

sar das dificuldades iniciais que 

Promovido por antiguidade ao cargo de 

desembargador do Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (TRT-PE), no dia 19 de março, pela 

presidente Dilma Rousseff, o magistrado Paulo 

Alcantara assume vaga da Segunda Instância da 

Sexta Região decorrente da aposentadoria da 

desembargadora Maria Helena Guedes Soares 

de Pinho Maciel. Após 26 anos de atuação na 

Primeira Instância, o magistrado, que é mestre em 

Educação, especialista em Direito do Trabalho e 

graduado em Direito pela Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap), falou ao Informativo do TRT6.

Entrevista
desembargador do tribunal regional do trabalho da 6ª região · Paulo Alcantara

 Recentemente o senhor fez 

uso de um recurso inovador 

para motivar seu convenci-

mento num julgado: uma foto 

extraída do Google Maps. Em 

que essas novas tecnologias – 

que estão surgindo num ritmo 

acelerado – irão ajudar nas re-

soluções de conflitos na Justiça 

do Trabalho?

Vou fazer uma breve confis-

são. Ao redigir o voto, já ima-

ginava os efeitos que a ima-

gem (atribui-se a Kunf Fu Tsé 

– Confúcio –, como é conhecido 

o sábio chinês, a autoria da frase 

“uma imagem vale mais que mil 

palavras”) poderia causar e de fato 

causou. Mas, é uma pena, ofuscou 

questões importantes como, por 

exemplo, a linha de raciocínio que 

me levou a procurar a imagem e re-

solver usar a mesma. Essa questão, 

sim, foi a mais importante, ficando 

relegada a um plano inferior. Outro 

recurso que usei foi pesquisar no 

Google e comprovar a existência 

de convênios entre as empresas. 

Não estou apto para dizer como 

irão ajudar essas novas tecnologias 

nas resoluções dos conflitos, ape-

nas posso dizer que o Magistrado, 

Procurador, Advogado, Servidor 

ou qualquer pessoa que atue no 

processo, estejam abertos às novas 

possibilidades que essas e outras 

tecnologias permitam.

  

Que relação o senhor faz entre 

a diversificação das atividades 

encontramos, tanto na Segunda, 

como na Primeira Instância. 

Como todo produto tecnológico, 

necessitará de uma adaptação, 

notadamente, quando sabemos 

que essa mudança vem para ficar 

e deve contribuir de modo satis-

fatório para uma melhoria não 

apenas na prestação jurisdicio-

nal, mas também nas condições 

em que os profissionais atuarão. 

Nunca é demais enfatizar que as 

tecnologias estão a serviço do ho-

mem, e não o contrário.

Qual o grande desafio do 

Judiciário Trabalhista nestes tem-

pos de tantas transformações?

A questão colocada é muito in-

teressante e atual e veio à memó-

ria uma frase do Dr. Lightman, 

personagem de uma série que 

reputo muito bem elaborada, 

quando ele diz a uma assistente 

— “nos adaptamos para sobrevi-

ver”  (https://www.facebook.com/

LieToMe). Penso que esse é o ca-

minho não apenas da Justiça do 

Trabalho, mas de qualquer ins-

tituição e mesmo para qualquer 

pessoa. Não existe uma resposta, 

e sim vamos mantendo princí-

pios sedimentados que nos orien-

tem, e vamos nos adaptando às 

circunstâncias que certamente 

surgirão.

Tribunal escolhe agraciados que receberão 
a Medalha Conselheiro João Alfredo

O Pleno do Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região (trt-

-PE) divulgou, no dia 25 de mar-

ço, a lista dos agraciados que re-

ceberão a Medalha Conselheiro 

João Alfredo Corrêa de Oliveira 

em 2014, no dia 13 de maio. 

Criada em 1987, pelo então pre-

sidente do Regional, desembar-

gador José Gondim Filho, para 

marca um século da abolição 

da escravatura, que ocorreria 

em 1988, a comenda homena-

geia personalidades que contri-

buem com o aperfeiçoamento da 

Justiça do Trabalho da 6ª Região 

ou se destacam em seu campo 

de atuação.

Dentre os agraciados, estão os 

juízes do trt-pe Gilvanildo de 

Araújo Lima (15ª vt do Recife), 

Germana Camarotti Tavares (5ª 

vt de Jaboatão dos Guararapes) 

e Mayard de França Saboya 

Albuquerque (2ª vt de Jaboatão 

dos Guararapes). Também rece-

bem a comenda os ministros do tst 

Alexandre de Souza Agra Belmonte 

e Luiz Philippe Vieira de Mello 

Filho, os ministros do tcu Walton 

Alencar Rodrigues e João Augusto 

Nardes (presidente), o compositor 

Getúlio Cavalcanti. Em memória, 

a medalha foi concedida ao médico 

Waldir Cavalcanti. Dentre outras, 

serão homenageadas as institui-

ções Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador e Bloco da 

Saudade. 

A lista completa, com 27 agracia-

dos, pode ser conferida no Portal 

do Tribunal: www.trt6.jus.br. 
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O Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

promoveu a sua 2ª Caminhada 

e Corrida da Mulher. O evento 

aconteceu no dia 22 de março 

e fez parte das ações em home-

nagem ao Dia Internacional da 

Mulher, comemorado no início do 

mês. Além disso, a iniciativa tem 

o objetivo de incentivar a prática 

de esportes e de auxiliar, com o re-

colhimento de doações, institui-

ções filantrópicas que atuam em 

prol das mulheres. Com o evento, 

foram arrecadados mais de 130 kg 

de alimento não perecível.

Na concentração, ao som do DJ 

Perrier, os atletas participaram de 

alongamento e se aqueceram se-

guindo as orientações de professo-

res de educação física. Para diver-

tir as crianças, foi montada uma 

Tribunal comemora Dia da Mulher

O presidente do trt-pe, desembargador Ivanildo Andrade, 

recebeu a visita do juiz auxiliar da Presidência do trt-pi, 

Roberto Braga. No encontro, realizado em 7 de março, 

foi apresentado o programa “Gestão por Competência” 

desenvolvido pelo Regional pernambucano.

cama elástica no estacionamento 

do edifício sede do Tribunal. 

Organizadas pelo Núcleo de 

Saúde do trt6, a caminhada teve 

um percurso de 3,5 km e a corri-

da, por sua vez, de 7 km. Ao todo, 

137 pessoas, entre servidores e fa-

miliares, participaram do evento. 

Para a servidora Keila Aquino, a 

iniciativa do Regional é bastante 

positiva. “Acredito em iniciativas 

e investimentos em projetos como 

este dentro da instituição de tra-

balho para proporcionar aos servi-

dores e magistrados um ambiente 

motivador e saudável que, com 

certeza, repercute positivamente 

na sua vida tanto pessoal  quanto 

profissional”, disse.

Os atletas que chegaram até 

a 15ª Colocação receberam 

medalha.

Veja os três primeiros colocados na corrida:

Colocação Feminino Masculino

Vasti Leôncio da Silva1º André Marcos Feller 

2º Maria de Lourdes Erivelton Moura

3º Juliana Alves Antônio Feitosa

Visita
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Os desembargadores do 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) André 

Genn de Assunção Barros e 

Sérgio Torres Teixeira foram in-

dicados, respectivamente, pelos 

ministros Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho e Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, para atuarem 

em colaboração com o Tribunal 

Superior do Trabalho (tst).

O Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-

-pe) lançou no dia 20 software 

para controle de requisições 

e pagamentos de honorários 

periciais nas hipóteses em que 

a parte vencida no objeto da 

perícia é beneficiária da jus-

tiça gratuita. Desenvolvido 

pela Coordenação de Desen-

volvimento de Sistemas do 

trt6, o programa permite que 

médicos, engenheiros e demais 

profissionais que atuam como 

peritos deem entrada e acom-

panhem online requisições e 

pagamentos de honorários.

O projeto surgiu após reu-

nião do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional da Sexta 

Região (Getrin6), dirigida 

Desembargadores do TRT-PE convocados pelo TST

Para alcançar mais eficiência 

na prestação jurisdicional e ba-

seado nos princípios da razoável 

duração do processo e da celeri-

dade das tramitações, o tst cele-

brou acordo de cooperação técni-

ca com os Tribunais Regionais do 

Trabalho. O acordo foi assinado no 

dia 17, em Brasília e tem vigência 

de seis meses, podendo ser prorro-

gado por mais dois períodos iguais.

A iniciativa tem como objetivo 

desenvolver um trabalho de co-

laboração entre as instituições, 

com a convocação extraordinária e 

temporária de 16 desembargadores 

dos Regionais, que atuarão junto às 

Turmas do tst, porém realizando 

as atividades no próprio Regional a 

que estão vinculados. Uma vez por 

mês, os desembargadores convoca-

dos viajarão a Brasília para parti-

cipar de sessões no tst.

Semanalmente, serão distribuí-

dos aos desembargadores 100 agra-

vos de instrumentos para aprecia-

ção e análise, interpostos contra 

decisões que negaram seguimento 

a recurso de revista. Os Tribunais 

Regionais também se comprome-

teram a ceder três servidores para 

auxiliar os desembargadores nas 

atividades. 

Tribunal desenvolve software para 
requisição de honorários periciais

pela desembargadora Valéria 

Gondim, ocasião em que se 

identificou que o tempo para 

o pagamento, somado à difi-

culdade para acompanhar es-

ses créditos, eram fatores de 

desestímulo para os profis-

sionais, ocasionando, assim, 

um déficit na quantidade de 

peritos disponíveis.

Com o software, a libera-

ção dos honorários será mais 

rápida e os cálculos de con-

tribuição previdenciária e 

correção monetária serão fei-

tos automaticamente. Essas 

funcionalidades diminuem a 

incidência de possíveis erros 

e beneficiam a celeridade pro-

cessual almejada pela Justiça 

Trabalhista.

Divulgando o PJe-JT

A Escola Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª 

Região (ejtrt6) está desenvol-

vendo ações para divulgar as 

ferramentas e inovações dis-

poníveis com a utilização do 

Processo Judicial Eletrônico 

(pje-jt). Uma das medidas foi 

a apresentação do novo sis-

tema para alunos de Direito 

da Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap). A pales-

tra aconteceu no dia 10 março, 

a convite do desembargador e 

professor Sergio Torres, e foi 

ministrada pelos coordenado-

res geral e adjunto da Escola, 

juiz Agenor Martins Pereira e 

juiz Rodrigo Samico Carneiro, 

respectivamente.

As novidades e principais 

atualizações da nova versão do 

pje-jt podem ser conferidas em 

16 vídeos produzidos pela Escola 

Judicial e disponibilizados no 

site do trt6 (www.trt6.jus.br).

Coordenador da EJTRT6, Juiz Agenor Martins Pererira explica o funcionamento do PJe-JT
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Marca do Getrin6 é escolhida 
em eleição popular

O Tribunal Superior do Trabalho 

(tst) estima que, aproximadamen-

te, 20% dos processos julgados 

anualmente tratam de pedidos de 

indenização resultantes de doen-

ças ou acidentes de trabalho.  Esse 

índice foi um dos motivos para 

o Tribunal, em conjunto com o 

Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (csjt), criar, em 2012, o 

Programa Nacional do Trabalho 

Seguro, que, em Pernambuco, é 

gerido pelo Getrin6 (Grupo de 

Trabalho Interinstitucional da 

Sexta Região). No intuito de 

divulgar o Programa e engajar 

a sociedade ao tema, o Getrin6 

realizou, entre os dias 17 e 21, 

uma votação popular para escolha 

de sua marca. O público decidiu 

entre três logotipos criados pelo 

Núcleo de Comunicação Social 

(ncs) do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe). 

Venceu a proposta Nº 1, com 

65,6% dos 1.581 votos compu-

tados no certame. 

Para a campanha, O Getrin6 

contou com o apoio do Tribunal 

Regional Eleitoral (tre-pe), 

que cedeu oito urnas eletrôni-

cas, sendo seis para uso na elei-

ção do logotipo e duas reservas. 

Disponíveis em seis andares do 

edifício sudene, onde funcio-

nam as 23 varas do Trabalho do 

Recife, durante os dias 18 e 19, 

as máquinas atraíram o público 

que circula pelo Fórum: quase 

metade dos votos veio delas, ou 

seja, 783 computados nos dois 

dias de votação, que também foi 

feita no portal do trt-pe durante 

a semana toda.

“Foi uma campanha de muito 

sucesso, pela primeira vez este 

Tribunal convocou a população 

a participar do processo de es-

colha de uma marca. Isso é im-

portante porque demonstra o 

quanto a Justiça do Trabalho em 

Pernambuco está aberta à socie-

dade”, analisou o desembargador 

Fábio André de Farias, gestor 

regional do Programa Trabalho 

Seguro ao lado da juíza ouvidora, 

Patrícia Brandão. 

Dia para destacar  a segurança 

no trabalho - Em consonância 

com as ações do Grupo e para ce-

lebrar o Dia Mundial da Saúde e 

Segurança no Trabalho (28/04), 

o trt-pe incluirá em sua pauta de 

julgamento de abril, no período 

de 22 a 30, processos que discu-

tam, preferencialmente, questões 

referentes a acidentes de traba-

lho e doenças ocupacionais. O 

Getrin6, por sua vez, promove-

rá, em parceria com o Núcleo 

de Saúde do Tribunal, palestras 

sobre diversos assuntos correla-

tos, tais como: Assédio Moral no 

Serviço Público e Envelhecimento 

Funcional. Os eventos acontecem 

de 22 a 25 de abril, no Recife – no 

edifício sudene e no prédio-sede 

do trt-pe (Cais do Apolo) –, 

Caruaru e Petrolina. Para o 28/04, 

haverá uma conferência com o 

juiz André Machado, no auditó-

rio da fundacentro, no Recife. 

Outra ação correlata com as ati-

vidades do Getrin é o lançamento 

e distribuição do primeiro volu-

me da revista Dialogar. Produzida 

pelo Núcleo de Comunicação 

Social, a edição inaugural abor-

dará a saúde e segurança do tra-

balho em diversas áreas.
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