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O Programa Olhares, desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Pessoas e 

realizado pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, tem como objetivo 

valorizar magistrados, servidores e demais colaboradores do Poder 

Judiciário de Santa Catarina por meio do incentivo ao desenvolvimento 

da criatividade e do reconhecimento de talentos, de forma a favorecer a 

construção de um ambiente de inovação organizacional. Para participar, os 

colaboradores enviam fotos e mensagens de autoria própria referentes aos 

temas propostos pelo programa. 

Compõem o conteúdo deste impresso os trabalhos apresentados na 

edição realizada em 2020, cujos temas explorados foram “Acessibilidade 

e Inclusão”, “Aposentadoria”, “Dia da Família”, “Dia do Servidor 

Público”, “Meio Ambiente”, “Natureza e Paisagem”, “Olhares sobre a 

Quarentena”, “Pontos Turísticos”, “Práticas Esportivas”, “Regiões do 

Estado de Santa Catarina” e “Reino Animal”.

Essas obras passam a integrar o banco de fotografias e mensagens 

da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas para fins de composição 

de materiais gráficos da unidade, bem como de outros projetos ou 

demandas da Presidência deste Tribunal, do Núcleo de Comunicação 

Institucional e da Diretoria de Gestão de Pessoas.

O objetivo desta revista é dar visibilidade a talentos que merecem 

ser reconhecidos não só por sua qualidade técnica, mas também pela 

sensibilidade e beleza que estão presentes em cada obra.

Toda obra de arte traz em si um pouco da alma de seu autor. Assim, convidamos 

você a conhecer o olhar de alguns dos nossos colegas do Judiciário que ousaram 

revelar-se por meio das mensagens e fotos aqui apresentadas.

apresentação



arte não é 
pureza; é 
purificação, ““

não é 
liberdade; 
é libertação

Clarice Lispector
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acessibilidade 
e inclusão

1
“I nicia com aceitar
N ão desistir
C onscientizar
L aborar em prol
U nificar
S er consciente
Ã o de prosperar
O diferente entre nós tem lugar”

-
Marcelo Vernuncio Pontes, 
Comarca de Balneário Camboriú

incluir, amar 
e respeitar



aposentadoria

2
“O tempo passou
Ao trabalho você se dedicou
A ele sua vida entregou
Muito esforço nele empenhou
Ao público serviu, nunca regateou
Agora é o momento de descansar
Amigos do trabalho sempre poderá contar
Não fique triste, nem a se lamentar
Uma nova fase da vida está a se iniciar
Novos rumos a traçar, novos desafios a conquistar
Enfim hora de aposentar
Hora de a você se dedicar”

-
Marcelo Vernuncio Pontes, 
Comarca de Balneário Camboriú



apreciando 
as belezas do 
caminho
Marcia Adriani Brust Palla, 
Comarca  de Joaçaba



Marcele Canterle Gonçalves, 
Comarca de Joaçaba

sabedoria e 
serenidade



observação 
de detalhes

Sônia Maria Schmitt Pasini, TJ/Academia Judicial



Karen Neumann, 
TJ/ Diretoria de Gestão de Pessoas
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Sônia Maria Cardozo dos Santos, 
Comarca de Videira

balançar a vida 
com tranquilidade



aposentadoria, 
novo horizonte

Nelson Yoshinori Hamasaki, 
Comarca de Canoinhas



“Trabalhei

Datilografei
Fichei
Carimbei

Digitei
Imprimi
Salvei

Digitalizei
Assinei
Liberei

pretérito perfeito

Migrei
Localizei
Minutei

Aposentei
Mantive o tempo do verbo
Pretérito perfeito

Descansei.”

-
Maria Lucilda Rodrigues de Oliveira, 
Comarca de Joinville

dever cumprido, 
descanso merecido

Susana Novelli, Comarca de Criciúma



como tudo na vida, 
esta travessia é apenas 
mais uma conquista.
outro caminho existe à 
frente para ser trilhado

Nevia Philippi, Comarca de Balneário Camboriú



após o dever cumprido, um refúgio em meio à natureza é 

Paulo Roberto Doring, 
Comarca de Jaraguá do Sul
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dia da família

3
“Na família se faz história: se nasce, cresce, 
desenvolve e enobrece
De características biológica, afetiva, 
consanguínea ou solidária…
O que importa na família são as virtudes e 
as habilidades de conviver.
A família é vivência e essência
A propulsora do teu SER ÚNICO e 
ESPECIAL neste mundo!
Por isso, agradeça, aceita, honra e perdoa
Prossiga a trajetória que te move para SER 
FELIZ EM FAMÍLIA!”

-
Andreia Segalin, 
Comarca de Maravilha

a família 
move o ser



família unida, 
permanece unida

Sônia Maria Schmitt Pasini, 
TJ/Academia Judicial



al
eg

ria
Marlo Lawin, 
Comarca de Itajaí



Nevia Philippi, 
Comarca de Balneário Camboriú

o dia de 
descanso junto 
com a família 
também pode 
ser assim...



as tardes de quarentena

Luana Pontes de Lima, 
Comarca de Mondaí

em São Paulo
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4

“Nobre e valoroso, uma verdadeira vocação
Servir ao público é receber todo dia uma lição
Seus pedidos terão a nossa dedicação
Estamos sempre a sua disposição
Servir ao público é muito mais que trabalhar
Para esse mister é necessário se dedicar
Diante das dificuldades não vacilar
Muitas vezes poderosos devemos enfrentar
Representamos o Estado, trabalhamos pela Nação
Servir ao público minha motivação”

-
Marcelo Vernuncio Pontes, 
Comarca de Balneário Camboriú

meu ofício



home 
office 

Danielle Motta, Comarca de Joaçaba



pausa e 
recarga

Edna Felipe, 
Comarca de Içara



passeio no dia 
do feriado do 
servidor público:
só sorrisos,  assim 
recarregamos nossas 
energias

Nevia Philippi, Comarca de Balneário Camboriú



meio ambiente5

“As pedras sob meu caminho
São as que me fazem prosseguir.
O cheiro adocicado e leve das flores
É soprado pelo vento distribuindo milhares de odores.
A água límpida do rio
Contrasta com brilho solar,
Levando-me a enfim constatar
Que Deus está em cada pequena vida,
Renascendo constantemente,
Vivendo harmoniosamente esse vínculo eterno
Impossível de se romper.”

-
Débora Motta, 
Comarca de Joaçaba

re
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er



detalhes da natureza

Adriana Cardoso, 
Comarca da Capital



“jardim em flor...por menor que for...mais borboletas por favor...”

Ulisses Zael de Mello Ciarini,  
Comarca de Concórdia
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Karen Neumann, TJ/Diretoria de Gestão de Pessoas



a cada pôr do 
sol, um novo 
amanhecer!
Caraíva, Porto 
Seguro/BA

Shirlei Aguiar dos Santos, 
Comarca da Capital



simplicidade

Paula Favero, Comarca de Concórdia



um dia 
de paz

Marlo Lawin, 
Comarca de Itajaí



floresceu no meu jardim

Grasiele Juliana Christ, 
Comarca de Joaçaba
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Marcos Rodolfo da Silva, 
TJ/Diretoria de Documentação 
e Informações



beleza nos detalhes
Marcele Canterle Gonçalves, 
Comarca de Joaçaba



união
Vanessa Zomer Fenili, 
TJ/Diretoria da Saúde



sotto 
la 
nebbia

Fabiano das Neves Limas, 
Comarca da Capital



Rodrigo Duro Zanini, 
TJ/Corregedoria-Geral da Justiça

o Pantanal do 
sul do Brasil 
estação ecológica do Taim,
Santa Vitória do Palmar/RS
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Eneas Luiz Cesconetto, 
Comarca de Araranguá



natureza e paisagem

6

quero

“Quero muitas flores
Perfumando a vida,
Quero só beleza,
Na minha vinda!

Quero um bosque de matas,
Forrando tudo,
Quero rios limpinhos
Em todo mundo.

Quero um pomar de frutas,
Para saborear a vida.
Para viver com amor
Uma vivência querida.”

-
Débora Motta, 
Comarca de Joaçaba



suspiro

Marlo Lawin, 
Comarca de Itajaí



os mais belos, 
os ipês amarelos

^
Ana Paula da Silva Johannsen Gretter, Comarca de Blumenau  >

“Todos os anos, quando o sol já não está mais tão deitado e 
as manhãs acordam mais cedo, eles tingem de amarelo as 
matas e as ruas da cidade que me acolheu.
Mesmo após a chuva da primavera, o que era o florido das 
árvores passa a ser o colorido do chão.
Como tapetes dourados, suas flores se espalham sobre o 
solo nos enchendo de admiração.
São as lindas flores dos mais belos. Deles, os ipês amarelos!”



chuva rendeira

Edna Felipe, Comarca de Içara



pôr 
do 
sol

Danielle Motta, 
Comarca de Joaçaba



a delicadeza dos 
pingos da chuva 
sobre as belas 
flores púrpuras

Nara Regina Pandini, Comarca de Presidente Getúlio



aquarela

Vaniele Medeiros da Luz, 
Comarca de Orleans



sempre há uma 
esperança
Fátima Solange Kotelak, 
Comarca de Rio do Campo



flor do deserto

Débora Motta, Comarca de Joaçaba



aproveite 
o caminho

Fabio Cezar da Silva, 
Comarca de Timbó



Blyde 
River 
Canion 
África do Sul

Marcos Rodolfo da Silva, 
TJ/Diretoria de Documentação 
e Informações 



Pedra 
Furada
Marcia Adriani Brust Palla, 
Comarca de Joaçaba



que maravilha se perder pelos caminhos do Atacama
Anderson Luiz Dutra Mota, TJ/Diretoria de Gestão de Pessoas



Bryce Canyon National Park em uma fria manhã de inverno
Utah, EUA

Paulo Roberto Doring, 
Comarca de Jaraguá do Sul



Pico do Itacolomi Ouro Preto/MG

Luana Pontes de Lima, 
Comarca de Mondaí
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Marcelo Valdir Baldin, Comarca de Camboriú



todos a 
bordo?
Ralph Knochenhauer Carvalho, 
Comarca de Pomerode



Misurina

Fabiano das Neves Limas, 
Comarca da Capital
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^  
Gilberto Corrêa Canever, Comarca de Orleans  >

“O entardecer nos 
dá a certeza de 
que amanhã será 
um novo dia, com 
novos desafios e 
perspectivas.”

entardecer 
na cidade 
das colinas



moonlight

Eneas Luiz Cesconetto, 
Comarca de Araranguá



sanhaço-do-mamoeiro 
em aventura urbana

Rodrigo Duro Zanini, 
TJ/Corregedoria-Geral da Justiça



Florença, Itália Paula Favero, Comarca de Concórdia 



paisagem 
da cidade 
de Praga 

Maria Lucilda Rodrigues de Oliveira, 
Comarca de Joinville

Rep. Tcheca



beijando o mar
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Sônia Maria Cardozo dos Santos, 
Comarca de Videira



Parque Nacional dos Lagos de Plitvice
Croácia

Angela Adelaide Consoli, 
TJ/Diretoria-Geral Administrativa



em tempos de 
quarentena...
Simone Nunes, Comarca de Porto Belo



paisagem 
de verão
Gabriel Antônio Parizotto, 
Comarca de Chapecó



Édna Roseli da Silva, 
Comarca da Capital

paisagem 
paradisíaca 
para guardar 
na memória!
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Karen Neumann, TJ/Diretoria de Gestão de Pessoas
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Vanessa Zomer Fenili, 
TJ/Diretoria de Saúde



destino e 
liberdade
Marcele Canterle Gonçalves, 
Comarca de Joaçaba



reflexos
Marcelo Vernuncio Pontes, 
Comarca de Balneário Camboriú



#gratidão

Shirlei Aguiar dos Santos, 
Comarca da Capital

Mirante da Igreja, Arraial D’Ajuda/BA



cada dia é 
uma nova 
oportunidade 
de ser luz!

Andreia Segalin, 
Comarca de Maravilha



"todos os seres, a cada nova alvorada, renovam a esperança de dias melhores"
Lairton Lopes Sena, Comarca da Capital



“e assim o sol 
se pôs a sonhar 
despertando 
tantas coisas 
em mim...”

Ulisses Zael de Mello Ciarini, 
Comarca de Concórdia



o lindo pôr do sol 
e a magnitude que 
ele representa em 
nossas vidas
Elaine Cristina Martins Schroder, 
Comarca de Blumenau



ao final de cada dia 
sempre há a beleza 
única de um pôr do 
sol jamais visto
Cozumel, México

Carolina Luchina Giordani Nunes, 
Comarca de Criciúma



Morro dos ConventosCíntia da Rosa Maggi dos Santos, Comarca de Araranguá



o futuro 
está em 
nossas mãos
Poliana Costa, 
TJ/Diretoria-Geral Judiciária



Railay 
Beach
Tailândia

Mariane Sauer, Comarca de Joinville



um toque de 
amor onde 
há dor

Adriana Cardoso, 
Comarca da Capital



olhares sobre 
a quarentena7

“Num instante fugaz, recebíamos notícias de que 
uma pandemia assolava o mundo. Não era algo que 
planejávamos. Fomos obrigados a (re)descobrir o 
(re)propósito da vida a partir de um novo normal 
que se instaurava. Simbolicamente, foi preciso olhar 
para si, ressignificar um ciclo e alargar o coração de 
esperança. E, quando tudo estiver certo, prosseguir, 
repactuados com as altivas virtudes humanas.”

-
Alessandra Silveira Marcon, 
Comarca da Capital

o novo normal e o 
(re)propósito da vida



amor 
genuíno

Juliana Dias Silva, 
TJ/ Diretoria de Gestão de Pessoas



solidaried’art: o 
bem 
que 
se 
faz

Roseméri Stein, 
Comarca de Joinville
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Simone Nunes, Comarca de Porto Belo



“home office” no sítio

Ulisses Zael de Mello Ciarini, 
Comarca de Concórdia



vivencie a 
quarentena 
com mais cor, 
com mais 
AMOR!

Vanessa Zomer Fenili, 
TJ/Diretoria da Saúde



um
a 

ob
se

rv
aç

ão
 m

ai
s q

ue
 e

sp
ec

ia
l

Sônia Maria Schmitt Pasini, 
TJ/Academia Judicial



A pandemia chegou e a vida ameaçou!
Fique em casa ressoou nas escolas, no trabalho, nas igrejas, nas ruas
E no isolamento a essência humana despertou
A máscara que encobre o rosto revelou a sinceridade no olhar
A ciência da finitude sensibilizou para a solidariedade
A saudade motivou diversas formas de expressar o amor
O trabalho demandou estratégias para continuar
A família assumiu tarefas de ensinar
AGORA se tornou o tempo certo para se viver intensamente!

Triste outono no Brasil. Será também um triste inverno?
O vocabulário mais falado alerta: a pandemia chegou!
A ordem “fique em casa” ressoou em todos os lugares.
A doença demonstrou a máxima da igualdade
Pois a morte se tornou iminente para todos!
Vejo uma luz em frente:
É a certeza de que logo chegará uma nova estação e com 
ela a Vida renascerá!
A tristeza perecerá dando lugar à Saúde, às Cores e Flores!
Pois a fé, a esperança e o amor prenunciam: Feliz Primavera!

agora é 
o tempo 
certo!

triste outono, 
feliz primavera

^
Andreia Segalin, Comarca de Maravilha  >



Quando os olhares
não cruzam olhares.

Quando saudades
e distâncias
se transformam
em cuidados.

Nossos olhares mudam,
vão a outras perspectivas,
passeiam em outras prioridades.

De tela em tela.
De dia em dia.
De esperança em esperança.

E quando os olhares
finalmente,
novamente,
se cruzarem.

Serão novos olhares:
humanos,
intensos,
perspicazes.

Sabedores que serão
da magnitude
desses encontros
dos olhares.

home office

-
Lara Bauermann,
Comarca da Capital

Mariane Sauer, Comarca de Joinville 

^

^

^



Eu quarenteno sozinha; tu quarentenas com tua família; ele também 
quarentena; nós quarentemamos, porque podemos trabalhar de casa, 
em prol de um bem maior; e vós, por que não quarentenais, se vós 
podeis tanto quanto os demais? Pois sabei vós que eles gostariam de 
quarentenar, mas eles não quarentenam, porque precisam alimentar, 
tratar e salvar todos os outros pronomes desse mundo.

qu
ar

en
te

na
nd

o
-
Patrícia Corazza, TJ/Diretoria de Gestão de Pessoas

páscoa em 
home office 
(isolamento, trabalho 
e reflexão)

Maiza da Rosa Emerim, 
Comarca de Santa Rosa do Sul



O tempo, antes desejávamos tanto o tempo, agora temos tempo.
Estou com pouco de medo do tempo, de não saber como fazer, 
quando como desejava ser quando não tinha tempo.
O tempo ensinando ter tempo para amar, cuidar, estar presente e orar.
O tempo nos ensine, porque esquecemos de como é ter tempo.
O tempo,  só o medo da morte para termos tempo.
Tempo para viver o presente.
Tempo Gratidão
-
Maristela Naue Gobatto, Comarca de Campo Erê

o tempo

Adriana Cardoso, 
Comarca da Capital

hoje



Convenções do tempo que devoram estações.
Solidão limítrofe entre afazeres e frenesi da mente.
Inspirações intermináveis de sorrir e sair.
Panos em cores a lhe oprimir.
Os olhos ainda ardem.
Horas marcadas em duas telas.
É necessário permanecer isolado e preservado.
A Justiça não pode parar.
Nos mantemos firmes,
Labutando com fervor,
À espera que as dúvidas sejam, enfim, sanadas.

segunda tela

-
Débora Motta, Comarca de Joaçaba

ad
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Juliana Suchy Meneghello, 
Comarca de Balneário Piçarras



De repente a confusão
E a humanidade sem teto, 
e uma espécie sem chão
Seria a teoria de Darwin?
A busca por evolução?
A revolta do Senhor dos Tempos?
Clamando por redenção?
É a falta de caridade
É a busca por proteção
Suspendendo a irmandade
Cancelando a procissão
Sobra incivilidade
Falta de cooperação
Não há solidariedade
É o desprezo pelo irmão
Quiçá nos poupe das trevas
E nos converta o coração
Que o epílogo dessa praga
Nos traga alguma lição
-
Edenir Murilo da Costa, 
TJ/Diretoria de Gestão de Pessoas

um olhar sobre a 
quarentena -
questão de salvação 
ou solidariedade?

va
zi

o 
pa

nd
êm

ic
o

Paula Favero, Comarca de Concórdia



Sempre que o sol brilha de manhã e vejo o mar 
refletindo sua luz,
Sinto que tudo isso vai passar.
Porque a vida muda o tempo todo como o mar.
As ondas vêm e vão. 
Em um instante o sol muda a cor do céu.
O bem-te-vi voa para longe. 
E seu canto também não permanece.
Aquela nuvem passa. 
O vento leva.
E, a cada novo amanhecer,
Eu sinto que tudo isso vai passar.

da janela de casa

-
Janaísa Carlini de Gouvêa, 
Comarca de Balneário Camboriú
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 um novo nascer do dia em meio à pandemia

Adriano de Matos Melo, 
Comarca de Sombrio



Não se desespere, sorria
De pouquinho em pouquinho
No dia a dia
Momento difícil quem diria
Manter a sanidade
Importante ter a saúde em dia
Vai passar
Logo voltaremos a nos ver, nos abraçar
Distantes, porém juntos, vamos superar
Não se entregue
Com essas palavras vim te abraçar

pandemia

-
Marcelo Vernuncio Pontes, 
Comarca de Balneário Camboriú

“...e as flores continuam a desabrochar, mesmo que você não possa colhê-las”

Miriam Penteado Heusy, 
Comarca de Curitibanos



Cadê a alma vivente sossegada?
Clausura te fez calada!
Saudosa de dialogar,
Tão sufocada
Desejo lhe ouvir falar!

Estive perdida, sem tempo pra me buscar
Imersa na ocupação
Precisei repensar!
Sem respostas, sem indagação: silenciei por quê razão?
Tentando me recriar

Futuro? Pensei.
Tamanha tolice e sordidez
A pausa doeu. Chorei.
Nas dúvidas garimpei, equilíbrio e sensatez!
Jamais serei a mesma, disso eu sei.

“achados e perdidos” em 
tempos de isolamento!

-
Cátia Cilene Diogo Goulart, Comarca de Videira

Isaflora Aparecida Soares de Souza, Comarca de Joinville

eu e 
minha 
solidão...



Se os cientistas descobrissem que quem já doou sangue é 
imune ao Sars-CoV-2, você doaria? Conte-me mais sobre o 
seu amor próprio e o seu amor pelo outro. E decida: quais 
vidas merecem ser salvas, afinal?

Estamos todos perdidos dentro de nós mesmos? Toda 
caridade que podemos oferecer está condicionada ao nosso 
próprio bem-estar? Será possível que o único alicerce da 
nossa solidariedade seja justamente o nosso egoísmo?

Não se iluda. Precisamos de muito mais do que uma vacina.

a cura começa pelo 
amor ao próximo

-
Daniel Viccari, Comarca de Chapecó

a vida é tão rara!

Dymaima Kyzzy Nunes, 
Comarca de Balneário Camboriú



senhora pandemia
Angela Adelaide Consoli, 
TJ/Diretoria-Geral Administrativa



a bela 
flor do 
cacto! 
a sua rara 
e bela flor 
escolheu a 
quarentena 
para nos 
presentear 
e mostrar a 
sua beleza

Alvaro Escobar Guimarães, 
Comarca de Ipumirim



quando tudo parece 
ter fim, é VIDA que 
brota dentro de mim!

Luzmarina Rocesski, 
TJ/Diretoria de Tecnologia da Informação
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Catedral Metropolitana

Marcelo Valdir Baldin, 
Comarca de Camboriú

de
 B

ra
síl

ia
/D

F



Bariloche

Ralph Knochenhauer Carvalho, 
Comarca de Pomerode



Capadócia

lado asiático 
da Turquia

Angela Adelaide Consoli, TJ/Diretoria-Geral Administrativa
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