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TRT-PE tem novos juízes
Iniciado em maio de 2013, o xix Concurso para provimento 

de cargos de juiz do Trabalho substituto do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região teve cinco etapas e contou 

com mais de dois mil inscritos. Em 8 de julho deste ano, a 

posse dos 12 juízes fez o trt-pe aumentar o quadro em 10%, 

passando a contar com 133 magistrados. Com as nomeações, 

o Regional busca dar continuidade à tradicional qualidade 

dos serviços prestados e, ainda, aumentar a produtividade.

Rapidez e eficiência. Em menos de uma semana, 

decisões de magistrados do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) definiram os rumos 

da greve dos rodoviários da Região Metropolitana do 

Recife. Entre 26 e 30 de julho, juízes e desembargadores 

concederam liminares, realizaram audiência de 

conciliação e julgaram o dissídio coletivo da categoria. 

Em sessão extraordinária do Pleno do Tribunal, a 

maioria dos magistrados acompanhou o voto da relatora, 

a juíza convocada Ana Catarina Cisneiros. Com a 

sentença, motoristas, fiscais e cobradores passam a 

ter um reajuste salarial de 10%. A greve também foi 

considerada legal.

Celeridade marca 
julgamento de dissídio 
dos rodoviários
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O Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) deu as bo-

as-vindas, em julho, a 35 novos 

estagiários. Outros nove ainda 

irão se integrar ao grupo após o 

início do segundo semestre letivo. 

Os estudantes foram aprovados 

em seleção realizada pela Seção 

de Extensão e Qualificação de 

Pessoal do Regional, em parceria 

com a Sustente – banca organi-

zadora do concurso –, e atuarão 

nas áreas de arquitetura, conta-

bilidade, direito, engenharia civil, 

engenharia elétrica, fisioterapia, 

história, informática e jornalismo.

Dos 35 estagiários, 28 estão lo-

tados no Recife, distribuídos en-

tre as Varas do Trabalho (vts) da 

Capital, a Coordenação de Saúde, 

a Secretaria de Orçamento e 

Finanças, a Seção de Fiscalização 

e Acompanhamento de Obras, a 

Seção de Projetos, o Núcleo de 

Comunicação Social e a Escola 

Judicial (ej-trt6). Outras vts 

também receberam os estu-

dantes: quatro deles estão em 

Jaboatão dos Guararapes; dois 

em Garanhuns e um em Paulista.

No início da atividade, os estagi-

ários participaram de ambientação 

para conhecer os detalhes dessa 

nova experiência profissional. O 

encontro aconteceu em 23 de ju-

lho e foi promovido pelo Núcleo de 

Desenvolvimento de Pessoal. A reu-

nião teve foco na apresentação do 

ato que regulamenta o programa de 

estágio e seus itens relevantes, a se-

rem aplicados no cotidiano – como 

frequência, análise de desempenho 

semestral, duração do estágio, jor-

nada de trabalho, entre outros.

Um dos novatos dessa turma é o 

estudante do sexto período de ci-

ências contábeis Robson Teixeira, 

21 anos (foto esquerda). Aluno 

da Universidade Federal de 

Pernambuco (ufpe), ele já esta-

giou em outros órgãos públicos e 

tem o desejo de se tornar auditor 

fiscal. “Eu sempre acompanho os 

concursos. Já fui da Secretaria 

de Educação e do Ministério 

Público de Pernambuco. Quando 

estava no fim de outro estágio, 

surgiu a oportunidade aqui no 

Tribunal. Estou aqui para adqui-

rir mais conhecimento, mais ex-

Estagiários são recepcionados
periência. É melhor para minha 

formação”, afirma.

 Atualmente, o Regional conta 

com 175 estagiários, que desem-

penham as atividades cumprindo 

carga horária de 20 horas sema-

nais. Além de ganharem expe-

riência, os estudantes recebem 

bolsa mensal e auxílio trans-

porte e estão segurados contra 

acidentes pessoais. O contrato 

tem validade de um ano e pode 

ser renovado por igual período. 

Ao final da experiência, cada es-

tudante recebe uma declaração 

pelo tempo de estágio.
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Os 12 novos juízes substitutos do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região (trt-pe) tomaram posse 

em 8 de julho. Os magistrados 

Haydée de Sant’ana, Priscilla 

Teixeira, Débora Lima, Nayara de 

Rezende, Patrícia Pinheiro, Ana 

Calheiros, Marília Spinelli, Núbia 

Bogéa, Gilberto de Freitas, João 

Carlos, Ana Tavares e Camila 

Corrêa ainda iniciaram, nos dias 

seguintes, capacitação pela Escola 

Judicial (ej-trt6).

A cerimônia de posse aconte-

ceu na Sala de Sessões do Pleno e 

contou com a presença de magis-

trados, servidores e familiares dos 

novos juízes, além de outras au-

toridades. O presidente do trt-pe, 

desembargador Ivanildo Andrade, 

deu boas-vindas aos novos inte-

grantes do Regional, relembrando 

o início de própria trajetória na 

magistratura, em 1981, ao declarar 

apoio e desejar sucesso aos juízes. 

“Tenho a honra de recebê-los nes-

ta cerimônia como os novos ju-

ízes. Outros são os tempos, mas 

os desafios se assemelham àqueles 

enfrentados pelos juízes que os an-

tecederam”, disse o desembarga-

dor, que também agradeceu a to-

dos os envolvidos com a realização 

e o êxito do concurso.

Além do canto dos Hinos do 

Brasil e de Pernambuco, os no-

vos juízes fizeram o Juramento 

Constitucional e a leitura do 

Termo de Posse. A desembar-

gadora corregedora, Virgínia 

Canavarro, entregou-lhes as 

togas. Primeira colocada no 

Concurso, Haydée de Sant’ana 

relembrou as etapas para a reali-

zação desse sonho. “É com muita 

honra que eu falo em nome dos 

colegas empossados e expresso o 

nosso orgulho em fazer parte do 

Judiciário Trabalhista. Nossa tra-

jetória serve de exemplo de vida, 

a ter fé, a persistir, a lutar, a saber 

perder, mas manter-se firme e em 

pé”, disse, emocionada.

Capacitação – Dois dias após 

a posse, os juízes participaram 

da abertura da sexta edição do 

“Módulo Regional de Formação 

Inicial de Magistrados”. O trei-

namento tem duração de 60 dias; 

consiste de atividades teóricas e 

práticas, sob a supervisão peda-

gógica da ej-trt6 e também inclui 

o projeto “Escola em Pauta”, que 

vai promover uma série de deba-

tes ao longo do semestre, a serem 

computados como atividades de 

formação continuada.

Ao abrir o módulo, o presidente 

do trt-pe renovou as boas-vindas 

aos novos magistrados e  desta-

cou a grande importância que vem 

sendo dada à formação inicial. Em 

seguida, lembrou que, diferente de 

sua época, quando “o juiz toma-

va posse e, no outro dia, já estava 

presidindo a audiência”, o mode-

lo atual contempla dois cursos de 

formação inicial: um realizado pela 

Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados 

do Trabalho (Enamat) e outro sob 

a coordenação das ej-trt6. 

Visita - A desembargadora cor-

regedora Virgínia Canavarro e os 

magistrados Saulo Bosco e Patrícia 

Brandão colocaram-se à disposição 

dos novos integrantes da magistratu-

ra da 6ª Região, a fim de auxiliá-los. 

Os juízes visitaram diversos seto-

res do trt-pe, como a Coordenação 

de Pagamento e Pessoal; Seção de 

Diárias e Passagens; Seção de Juízes; 

Vice-presidência; Corregedoria; e 

Ouvidoria.

O certame para o cargo de juiz do 

Trabalho substituto teve o vice-

-presidente do trt-pe, des. Pedro 

Paulo, como chefe da Comissão 

de Concurso. Realizado em cin-

co etapas, entre maio de 2013 

e maio deste ano, contou com 

a participação de mais de dois 

mil candidatos de todo o Brasil. 

Com os novos magistrados, o 

Tribunal passa a contar com 

133 juízes, um aumento de 10%.
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Corregedora Virgínia Canavarro conversa com novos juízes

Informativo TRT6 . julho 2014

Posse e capacitação de novos magistrados



04

Investimentos na melhoria de espaços físicos

Recife – Com o objetivo de 

garantir o pleno desenvolvi-

mento de projetos na área de 

Tecnologia da Informação (ti), 

o Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) investe na 

construção de um Centro de 

Informática (ci), que funciona-

rá em imóvel próprio da insti-

tuição, no bairro de Afogados. 

O local, que já abrigou a Vara 

do Trabalho (vt) de Afogados 

e a gráfica do Regional, passa 

por reforma iniciada em junho 

e com previsão de entrega para 

novembro próximo. A obra conta 

com o investimento de, aproxi-

madamente, um milhão e cin-

quenta mil reais. O presidente do 

trt6, desembargador Ivanildo da 

Cunha Andrade, visitou o local 

na segunda quinzena de julho, a 

exemplo do que fez em obras do 

Tribunal nas cidades do Paulista 

e de Nazaré da Mata.  

O CI possibilitará maior in-

tegração entre os servidores es-

pecializados em ti do Regional, 

num prédio com plenas condi-

ções para a realização de projetos 

voltados a melhorias na prestação 

de serviços jurídicos à sociedade. 

A necessidade de implantação do 

ci também possui relação dire-

ta com o trâmite eletrônico de 

informações por conta da total 

implantação do Processo Judicial 

eletrônico da Justiça do Trabalho 

“Toda a informática 

do Tribunal passará a 

funcionar neste prédio. 

Com certeza, teremos 

um ganho significativo, 

não só na agilidade 

nos serviços prestados 

pela Informática, como 

na interação que, 

certamente, ocorrerá 

com a reunião desses 

serviços num só espaço”

(pje-jt), no trt-pe, ocorrida em 

junho de 2014. 

Ao ver o andamento da obra, 

o desembargador presidente, 

Ivanildo Andrade, mostrou-se 

satisfeito e destacou os benefícios 

a serem alcançados com a futura 

instalação do ci. “Toda a infor-

mática do Tribunal passará a fun-

cionar neste prédio. Com certeza, 

teremos um ganho significativo, 

não só na agilidade nos serviços 

prestados pela Informática, como 

na interação que, certamente, 

ocorrerá com a reunião desses 

serviços num só espaço”, decla-

rou. O local ainda terá estaciona-

mento, recepção, área para tercei-

rizados, entre outras instalações.

Paulista – Na Região 

Metropolitana do Recife, um 

novo prédio é construído para 

abrigar as duas varas da cidade 

do Paulista. Com investimento 

de cerca de três milhões de reais, 

as obras começaram em janei-

ro deste ano e têm previsão de 

entrega para o final de outubro. 

O local terá salas de audiência, 

estacionamento e instalações 

adaptadas para pessoas com mo-

bilidade reduzida, entre outros 

espaços. As vts do Paulista mo-

vimentam, em média, 3.400 pro-

cessos por ano e funcionam no 

Fórum da cidade, localizado na 

rua Epitácio Pessoa, 275, bairro 

de São Sebastião.

Nazaré da Mata – Já as obras 

na Zona da Mata Norte de Per-

nambuco estão orçadas em 1,8 

milhão de reais. Elas também fo-

ram iniciadas em janeiro e devem 

ser concluídas no final de outu-

bro. Com a reforma e a ampliação 

do prédio, a cidade passará a ter 

duas varas. Atualmente, a vt de 

Nazaré, que movimentou mais 

de 2.800 processos no ano passa-

do, funciona na Praça Fernando 

Ferreira, 23, no Centro.  Além 

da respectiva cidade, a vara tem 

jurisdição em Aliança, Buenos 

Aires, Itaquitinga, Tracunhaém 

e Vicência.
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“Mais uma vez, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª 

Região dá uma resposta pronta 

à população, entrega a prestação 

jurisdicional e resolve o litígio a 

que lhe foi submetido à apresen-

tação.” Com essas palavras, o pre-

sidente do trt-pe, desembargador 

Ivanildo da Cunha Andrade, en-

cerrou o julgamento do dissídio 

dos trabalhadores do transpor-

te rodoviário de passageiros da 

Região Metropolitana do Recife, 

em 30 de julho. Coube ao Pleno 

do Tribunal a decisão que garan-

tiu o fim da greve.

Por maioria de votos, o Pleno 

do trt-pe concedeu um reajus-

te salarial de 10% à categoria. 

Com isso, o salário do motoris-

ta passa de R$ 1.605,00 para 

R$ 1.765,50; o do fiscal, de R$ 

1.037,00 para R$ 1.140,70; e o 

do cobrador, de R$ 738,00 para 

R$ 811,80. O vale-refeição pas-

sa de R$ 171,00 para R$ 300,00 

por mês. Também foram defini-

dos os reajustes das diárias para 

motoristas em viagens especiais; 

do auxílio-funeral; e da inde-

nização por morte ou invalidez 

em 6,06%, correspondente ao 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (inpc/ibge). A de-

cisão cabe recurso.

Relatora do processo, a ju-

íza convocada Ana Catarina 

Cisneiros destacou a importância 

social do resultado. “É um novo 

marco no Tribunal essa decisão. 

A greve é um direito assegurado 

judicialmente, mas com alguns 

pontos que devem ser manti-

dos”, declarou. Os magistrados 

decidiram, ainda, pela legalidade 

do movimento, sem desconto pe-

los três dias parados. Com a de-

cisão, os trabalhadores voltaram 

a prestar regularmente o serviço 

de transporte à população. 

A necessidade do dissídio se deu 

após a impossibilidade de acor-

do em audiência de conciliação 

mediada pelo vice-presidente do 

trt-pe, desembargador Pedro 

Paulo, na terça (29). Das 91 cláu-

sulas debatidas durante a tentati-

va de conciliação, seis pontos não 

foram acordados entre os sindica-

tos dos trabalhadores e dos empre-

Decisão célere sobre greve de rodoviários

sários. Por esse motivo, o Pleno, 

formado por 19 desembargadores, 

foi convocado em sessão extraor-

dinária. O procurador-chefe, José 

Laízio Pinto Junior, representou 

o Ministério Público do Trabalho 

na sessão.
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Decisão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região foi destaque na imprensa nacional. Em coletiva, a juíza relatora Ana Catarina Cisneiros destacou o caráter social da sentença.

25 Liminar que determina 
circulação dos ônibus

29 Audiência de 
conciliação

30 Julgamento de 
dissídio coletivo

Atuação do TRT-PE 
durante a greve.

(Julho)

Informativo TRT6 . julho 2014
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Mais eficiência no Setor de Transporte 

Repolho, alface, acelga, pepino, ce-

bola, pimentão... Não, não se trata 

de uma lista de compras. Esses são 

alguns dos ingredientes das sala-

das que os servidores da da sstt / 

trt-pe (foto) preparam diariamen-

te para ter uma alimentação mais 

saudável. A ação também trouxe 

outros benefícios, como melhor 

relacionamento e muita economia.

Servidores organizam almoço coletivo

Os servidores fazem uma cota 

semanal e compram quase tudo 

na feirinha de orgânicos realizada 

na sede do Regional. “O que falta, 

como um peixe, trazemos de casa. 

Todo mundo participa de alguma 

forma”, conta Andréa Barros. O 

gasto médio é de dez reais por 

pessoa, semanalmente, e garan-

tem mudanças também observa-

das no corpo. “E todo mundo está 

mais magro, com suas taxas em 

equilíbrio”, destaca.

Tudo é feito com carinho e cui-

dado e no horário determinado 

ao almoço. “O chef do dia usa 

avental e touca, como manda o 

figurino. A Vigilância pode vir 

que não tem problema”, brinca 

Eliza Magalhães. Para a refeição, 

todos colaboram como podem: 

“A comida de casa que acabaria 

estragando e indo para o lixo ter-

mina incrementando a salada ou 

virando suco”, completa.

Com ares de prato principal, a 

salada é a grande atração do en-

contro. “A receita tem de frutas a 

legumes, verduras, ovos e queijo”, 

revela Jeane Farias. Quem quiser 

conferir pode agendar um almoço 

com os colegas da sstt. “A gente 

incentiva e até ajuda a implemen-

tar a prática nos outros setores. 

Mas não temos condições de cozi-

nhar para servidores de fora”, ex-

plica o chefe de Segurança Éverson 

Araújo. “Basta ligar pra gente na 

segunda e agendar”, avisa.

SSTT convida

A Secretaria faz um convite es-

pecial aos servidores do TRT-

PE, que podem marcar uma 

visita para o almoço saudável. 

O encontro acontece toda 

quinta-feira, mediante con-

firmação de presença através 

do telefone (81) 3225-3225. 

Para atender às demandas de ma-

gistrados e servidores do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª 

Região (trt-pe) de forma mais 

eficaz, a Secretaria de Segurança, 

Transporte e Telefonia (sstt) 

passou por profunda reestrutu-

ração. As mudanças incluem al-

teração na rotina administrativa 

e contratação de terceirizados. O 

resultado é uma melhora no ser-

viço, com atendimento pontual 

das demandas.

De acordo com o diretor de 

Segurança, Éverson Araújo, 

foram criados alguns procedi-

mentos para trazer melhorias 

na organização interna do Setor 

e na qualidade do serviço pres-

tado. “Antes, as pessoas ligavam 

e diziam que precisavam de um 

carro naquele momento. Nem 

sempre o Setor podia atender, 

pois outras pessoas já tinham 

feito o mesmo. Conseguia quem 

chegasse na frente. Foi quan-

do percebemos que, na maio-

ria das vezes, eram solicitações 

que poderiam ser programadas, 

ou eram flexíveis, podendo ser 

atendidas em outro horário”, 

lembra Araújo.

A solução foi criar uma padroni-

zação nos pedidos para organizar 

as solicitações: “Agora todas as so-

licitações têm de ser feitas com 48 

horas de antecedência, via e-mail. 

O chefe de Transporte recebe os pe-

didos e responde, confirmando ou 

não o agendamento. A partir daí a 

coisa começou a fluir, pois o Setor 

consegue se programar para a de-

manda do Tribunal. Antes, havia a 

impressão de que faltava carro, por 

exemplo, mas não era o caso”.

A chegada de dez motoristas 

terceirizados também contribuiu 

para solucionar qualquer tipo de 

transtorno. “Depois que a função 

(de motorista) foi extinta, fica-

mos com um quadro reduzido, 

sem novos servidores através de 

concurso. Esta mão de obra foi 

mais um componente, junto à 

criação de novos processos (de 

atendimento), para mudar a re-

alidade do setor”, conclui Araújo. 

Além dos prestadores de serviço, o 

Tribunal conta com 28 motoristas 

no quadro de servidores.
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Treinamento em PJe é modelo de inovação

O Programa de Gestão de Pessoas 

por Competência (Progecom), de-

senvolvido pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região (trt-

-pe), tem se tornado referência 

para formação de servidores em 

outros tribunais. As equipes das 

Secretarias de Gestão de Pessoas 

do trt-6 e do trt14 reuniram-

-se, em 3 de julho, no Recife, para 

discutir detalhes da experiência 

pernambucana (foto).

O Progecom vem sendo re-

plicado no Regional do Mato 

Grosso e já foi apresentado a 

representantes dos Regionais do 

Rio Grande do Norte e da Bahia.  

O Programa tem o objetivo de 

identificar o perfil de cada ser-

vidor do Judiciário Trabalhista, 

Progecom reconhecido nacionalmente
para desenvolver suas competên-

cias técnicas por meio de cursos e 

capacitações necessárias, em vis-

ta de um melhor gerenciamento 

das atividades.  

Para o presidente do trt-

-pe, desembargador Ivanildo 

Andrade, as parcerias firmadas 

entre os Regionais representam 

ganhos significativos não só para 

a administração dos tribunais 

como para a população. A idea-

lizadora do sistema, a servidora 

Luci Matias, ressalta também 

que o programa é a melhor for-

ma de reconhecer o trabalho de 

cada servidor e assegurar maior 

transparência ao serviço público. 

“Nosso objetivo é desenvolver as 

competências do servidor den-

tro do posto de trabalho que ele 

ocupa. Se ele precisar de algu-

ma competência, por exemplo, 

a partir de uma avaliação, será 

apresentado a cursos que pos-

sam ajudá-lo”, explica Matias. 

 O Progecom foi desenvolvi-

do pelas equipes da Seção de 

Avaliação e Acompanhamento 

Funcional (Saaf) e da Secretaria 

de Informação (si) do trt-pe. 

Ele será analisado pela 14ª 

Região (Rondônia e Acre), 

onde poderá ser adaptado às 

necessidades daquele Tribunal. 

O programa integra o Plano 

Estratégico do Regional per-

nambucano e tem o reconhe-

cimento do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho (csjt).

Prêmio Innovare 2014. Pela pri-

meira vez, uma prática de ensi-

no desenvolvida pelo Judiciário 

Trabalhista pernambucano par-

ticipa do concurso, que está em 

sua décima primeira edição e re-

conhece ações inovadoras no âm-

bito da Justiça Brasileira. 

A novidade do programa de for-

mação continuada foi o modelo 

que mesclou aulas teóricas por 

webconferência com atividades 

práticas realizadas no próprio 

ambiente de trabalho. O projeto 

capacitou 563 servidores de Varas 

Trabalhistas (Capital e Interior) e 

dos Termos Judiciários, com sig-

nificativa redução de custos. 

O modelo de treinamento, re-

ferência nacional, também será 

apresentado em dois eventos 

ainda neste ano: o xii Congresso 

Internacional de Tecnologia na 

Educação/Senac, no Recife; e o 

20º Congresso Internacional da 

Associação Brasileira de Educação 

a Distância (Ciaed), em Curitiba 

(pr). O artigo científico sobre a 

formação desenvolvida pela ej-

-trt6 foi selecionado na catego-

ria Experiência Inovadora, para 

os dois encontros. 

O artigo já venceu a cate-

goria Educação a Distância 

do iii Congresso Brasileiro 

de Educação Corporativa do 

Judiciário (Conecjus) 2013. 

Ele também foi apresentado 

no 5º Fórum de Educação a 

Distância do Poder Judiciário, re-

alizado pelo Conselho Nacional 

de Justiça (cnj), em Brasília 

(df), e no i Encontro Nacional 

de Boas Práticas da Justiça do 

Trabalho, em Maceió (al). 

A experiência de capacitação no 

Processo Judicial eletrônico da 

Justiça do Trabalho (pje-jt), de-

senvolvida em formato blended 

(presencial e ead) pela Escola 

Judicial (ej-trt6), concorre ao 

St
el

a 
M

ar
is
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Analista judiciário do trt-pe há 

16 anos e atualmente lotado na 

Sessão de Juízes, o servidor pú-

blico Gilberto Vieira da Silva 

também se dedica à fotografia, 

arte que, confessa, é parte funda-

mental da sua vida. Formado em 

Administração e Direito, ele acaba 

de concluir o curso de graduação 

na área pela Universidade Católica 

de Pernambuco (Unicap). 

Os contatos iniciais com a fo-

tografia, no entanto, acontece-

ram aos 15 anos, quando com-

prou sua primeira câmera. “A 

partir daí eu comecei a fotogra-

far de forma empírica, pelo sen-

timento. Queria registrar tudo 

que se passava diante de meus 

olhos: o cotidiano, as viagens, 

as reuniões com a família e os 

amigos”, relembra. 

O olhar artístico de Gilberto Vieira
Aos poucos, o jovem foi apren-

dendo a exercitar seu olhar na 

escola da fotografia analógica, 

processo que, segundo ele, é fun-

damental para formação de quem 

deseja fotografar: “Com o analógi-

co você tem que buscar a melhor 

luz, o melhor enquadramento, a 

melhor composição, o instante 

ideal para fazer o click. Você se 

sente mais fotógrafo ao aplicar 

sensibilidade e conhecimento”.

Apesar de ter feito diversos 

cursos e ser graduado na área, o 

servidor não vê a possibilidade 

de se engajar profissionalmen-

te porque não dispõe de tempo. 

Ele também não considera a fo-

tografia um hobby em sua vida. 

“Depois que você toma consci-

ência, se envolve com ela e deixa 

ela te envolver, a fotografia passa 

a ser um sentimento, passa a fa-

zer parte do teu espírito”, revela. 

A natureza e o cotidiano estão 

sempre presentes nos registros 

feitos por Gilberto Vieira. “Na 

medida em que você é fotógra-

fo, passa na rua e começa a ver 

várias fotografias. É até inquie-

tante”, confessa. Ele se encanta 

com pequenos detalhes, como 

o sorriso de alguém dentro do 

ônibus ou os guarda-chuvas es-

tendidos pelo vendedor na pra-

ça: “Vou comprar um peixe, tiro 

uma fotografia”. 

Viajar é outra paixão que o servi-

dor associa ao prazer de fotografar. 

Acredita ser privilegiado por ter 

conhecido quatro continentes, em 

trilhas de aventuras, como as da 

Cidade Perdida, em Serra Nevada, 

na Colômbia. Também já visitou 

países como Laos e Camboja, co-

nhecendo culturas exóticas que 

lhe abriam um leque de texturas 

e cores na hora de retratar. 

As fotografias de Gilberto têm 

sido expostas em galerias de todo 

o estado. A última mostra da 

qual fez parte foi a “Exposição 

Novos Olhares”, que ficou em 

cartaz no final do ano passado 

na Galeria Arte Plural, no Recife. 

Paralelamente, recebe convite de 

amigos, a exemplo da também 

servidora do trt-pe, Stela Maris, 

para expor os trabalhos.

Os planos de Gilberto não 

esperam a chegada da aposen-

tadoria. Ele vem participando 

de concursos de fotografia com 

amigos e pretende fazer algum 

curso para desenvolver curtas-

-metragens, outra área de seu 

interesse. Sonha ainda em fazer 

trabalhos com amigos ativistas 

em projetos humanitários. Mas 

não coloca nada no papel: “O 

que sei é que amanhã eu esta-

rei fotografando e que minha 

melhor fotografia é aquela que 

está por vir”.
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