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Com esta afirmação, proferida na 
cerimônia de inauguração do 
Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), dirigida pelo presidente do 
TST e do CSJT, ministro João 
Oreste Dalazen, no dia 18    de 
setembro, o presidente do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 6ª 
Região, desembargador André 
Genn, deu a dimensão das 
mudanças que serão produzidas 
na Justiça do Trabalho a partir do 
uso do PJe. 

TRT-PE começa nova história 
com instalação do PJe

O Ato em Defesa do Trabalho Seguro, realizado pelo TST/CSJT em parceria 
com o TRT-PE, que aconteceu na Arena Pernambuco, no dia 19 de setembro, 
foi uma grande festa em defesa da preservação da vida com a garantia de um 
ambiente laboral seguro. 

A Presidência da República sancionou a 
Lei Federal N° 12. 721, de 02/10/2012. 
Com isso, foram criados 57 cargos de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região, para Analista 
Judiciário, Área Apoio Especializado, 
Especialidade Tecnologia da Informação. 

No mesmo dia da publicação da Lei no 
Diário Oficial da União (03/10/12), o 
presidente do Regional, desembargador 
André  Genn,  nomeou dezenove  
candidatos paras os cargos de TI.

JUSTIÇA VAI A CANTEIRO DE OBRAS 
POR TRABALHO SEGURO 

Sancionada lei que cria
cargos para informática



 02 Informativo TRT6 . setembro 2012

DESEMBARGADORES FEDERAIS DO TRABALHO

IMPRESSÃO 
CCS  Gráfica e Editora

(Tiragem: 1.500 exemplares)

Eneida Melo Correia de Araújo
Maria Helena Guedes Soares de Pinho Maciel

André Genn de Assunção Barros
Ivanildo da Cunha Andrade
Gisane Barbosa de Araújo

Pedro Paulo Pereira Nóbrega
Virgínia Malta Canavarro
Valéria Gondim Sampaio

Ivan de Souza Valença Alves
Valdir José Silva de Carvalho
Acácio Júlio Kezen Caldeira

Dione Nunes Furtado da Silva
Dinah Figueirêdo Bernardo

Jornal do TRT da 6ª Região
Cais do Apolo, 739 Bairro do Recife

       50.030-902      Recife   PE 
Imprensa: 81-3225.3216  

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

CORREGEDORA 

imprensa@trt6.jus.br

Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino
Nise Pedroso Lins de Sousa

Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura
Maria do Socorro Silva Emerenciano 

Ayrton Carlos Porto Júnior

Wlademir de Souza Rolim

Nyédja Menezes Soares de Azevedo

 Maria Alice Amorim (DRT 2194-PE)

SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA

DIRETOR-GERAL

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL PLENO

JORNALISTA RESPONSÁVEL

REDATORES

REVISÃO

FOTOGRAFIA

PROJETO GRÁFICO  

 DIAGRAMAÇÃO

 Eugenio Pacelli / Maria Alice Amorim          

Eugenio Pacelli

Stela Maris / Eugenio Pacelli 
Maria Alice Amorim / Siddharta Campos

Simone Freire

Simone Freire / Siddharta Campos 

André Genn de Assunção Barros

Maria Helena Guedes Soares de Pinho Maciel

Gisane Barbosa de Araújo

2ª VT daquela cidade, a qual, no 
âmbito do TRT-PE, é a primeira 
a funcionar exclusivamente com 
o PJe. A 1ª VT também passou a 
receber os novos processos 
exclusivamente conforme o 
referido sistema eletrônico, 
desde 18 de setembro. Com a 
inauguração da nova unidade 
trabalhista,  será possível  
desafogar a movimentação 

processual de uma das mais 
sobrecarregadas VTs pernam-
bucanas – a 1ª VT de Igarassu, 
que no ano passado recebeu 
2.103 ações e, somente este ano, 
de janeiro a julho, recebeu 1.230 
processos.

O titular da 2ª VT, juiz 
Fernando Cabral de Andrade 
Filho, ressaltou em discurso a 
economia de tempo e trabalho 
que decorrerá da implantação 
do PJe, mudando a vida, os 
costumes. O presidente do 
TRT-PE, desembargador André 
Genn, chamou a atenção para as 
três grandes metas atingidas 
com o evento – a inauguração da 
2ª VT, a mudança do fórum 
trabalhista, a implantação do 
PJe – salientando, ainda, que 
esta automação das atividades 
burocráticas resultará na maior 
democratização do acesso à 
Justiça de que se tem notícia. 

Escolhido para receber o PJe 
nesta primeira fase, o Fórum 
Trabalhista de Igarassu foi 
inaugurado no dia 11 de 
setembro,  em solenidade 
dirig ida pelo presidente,  
desembargador André Genn. 
Foram entregues as instalações 
físicas das 1ª e 2ª Varas do 
Trabalho de Igarassu. Na 
ocasião, foi ainda inaugurada a 

Acompanhando a solenidade de 
inauguração, ao lado do presi-
dente do TRT-PE, a vice-presi-
dente, desembargadora Maria 
Helena Guedes Soares de Pinho 
Maciel; a corregedora do Regional, 
desembargadora Gisane Barbosa 
de Araújo; o ouvidor do TRT-PE e 
titular da VT de Catende, juiz 
Gu i lhe rme  M endon ça ;  o s  
desembargadores Valéria Gondim 
Sampaio, Valdir Carvalho, Clara 
Saboya, Nise Pedroso, Ruy 
Salathiel; o procurador-chefe da 
P RT- PE ,  Fá b i o  Fa r i a s ;  o  
presidente da OAB, subsecção de 
Paulista, José Araújo Costa; o 
titular da 1ª VT de Igarassu, juiz 
Ibrahim Alves; o titular da 2ª VT, 
juiz Fernando Cabral de Andrade 
Filho; o vice-presidente da 
Amatra6,  juiz André Luiz 
Machado; o presi-dente da AATP-
P E,  ad voga do  M a rco ndes  
Oliveira, entre outras autoridades.
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Durante o ato solene da 
instalação do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), dia 18 de 
setembro, no Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT-
PE), dirigido pelo presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT), 
ministro João Oreste Dalazen, 
com a participação do presidente 
do TRT-PE, desembargador 
André Genn, um mandado de 
segurança, distribuído para a 
desembargadora Eneida Melo, 
marcou o ingresso do Regional 
pernambucano no PJe. 
Até o dia 10 de outubro, já 
ingressaram 25 Mandados de 
Segurança no Tribunal. No 
Fórum de Igarassu, as duas 
Varas do Trabalho receberam, 
também até a mesma data acima 
mencionada, 188 reclamações 
trabalhistas. 

O TRT-PE prepara-se agora para 
a ampliação do novo modelo 
processual. A partir de 07 de 
janeiro de 2013, não só os 
mandados de segurança, mas 
todas as ações originárias no 
Tribunal passam a ser recebidas 
exc lusivamente por meio 
e l e t rô n i co.  N a p r im e ir a  
instância, a meta do Judiciário 
nacional é a instalação do PJe em 
10% das VTs, o que em 
Pernambuco significaria dez 
unidades, mas até o fim do ano 

14 novas unidades 
devem ser benefi-
ciadas. Em novem-
bro,  dia 19,  o PJe 
será instalado em 
Jaboatão dos Guara-
rapes (cinco Varas) e 
dia 30, em Ribeirão 
(duas Varas, com a 
instalação da 2ª). No 
mês de dezembro, dia 
10, o PJe chega a 
Pa l m a r e s  ( d u a s  
Varas, com a insta-
lação da 2ª) e, no dia 

Ribeirão  -  30/11/2012 

Palmares  -  10/12/2012

Petrolina  -  17/12/2012 

(1ª e 2ª varas)

(1ª e 2ª varas)

(1ª, 2ª e 3ª varas)

Presidente do TST e 
do CNJT, ministro 
João Oreste Dalazen, 
dirigiu ato solene de 
instalação do PJe no 
TRT6

17, a Petrolina (três Varas, com a 
instalação da 3ª). Assim, a 
i n s t a l a ç ã o  d o  P r o c e s s o  
Eletrônico em 12 novas Varas do 
Trabalho, somada às duas de 
Igarassu, vai perfazer um total 
de 14 unidades, que representa 
20% das VTs da Sexta Região. 

Fórum de Jaboatão  -  19/11/2012

                                                            
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª varas) 
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Ao inaugurar, no dia 18 de 
setembro, o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) no Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª 
Região (TRT-PE), o presidente 
do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), ministro João Oreste 
Dalazen, ressaltou que a ado-
ção do PJe não é uma simples 
atualização tecnológica, mas    
a escolha de um modelo 
processual que gera o ganho de 
tempo pela eliminação de 
rotinas burocráticas. “Não se 
trata de informatizar a buro-
cracia”, afirmou.

Com a nova ferramenta, que o 
ministro denominou “revolu-
ção silenciosa”, o Judiciário 
Trabalhista, de “portas abertas 
e sem fila” estará apto para 
concretizar a promessa demo-
crática de acesso à Justiça. 
Livres de tarefas como carim-
bar,  anexa r  documento,  
rubricar, numerar poderão 
magistrados e servidores se 
dedicar exclusivamente à 
finalidade da Justiça, que é 
chegar à solução do processo, 
tornando mais rápidas as 
decisões.

“Uma solenidade histórica”, 
assim definiu a instalação do 
PJe no TRT-PE o presidente  
do Regional, desembargador 
André Genn.  “ Tenho a 
impressão de estarmos todos 
fazendo história”, acrescentou. 

O desembargador André Genn 
manifestou reconhecimento 
pela dedicação e empenho de 
todos os integrantes do TRT-
PE, o que permitiu a realização 
das ações necessárias à implan-
tação do PJe, especialmente a 
renovação do parque de 
informática, a ampliação de 
links de internet e a capacitação 
de pessoal, processo que 
continua.

Segundo o procurador do 
trabalho Waldir Bitu, a 
dedicação do TRT6 à im-
plantação do PJe demonstra o 
“comprometimento da Corte 
com a Justiça Social”.  Para o 
representante da OAB-PE, 
Adré Preuss, “os advogados são 
grandes beneficiados com o 

PJe, especialmente os que 
militam em diversos fóruns.”

Participaram da solenidade a 
desembargadora vice-presiden-
te do TRT6, Maria Helena 
Guedes Soares de Pinho Maciel, 
a desembargadora corregedora, 
Gisane Barbosa de Araújo, os 
desembargadores Eneida Melo 
Correia de Araújo,  Ivanildo da 
Cunha Andrade, Pedro Paulo 
Pereira Nóbrega, Virgínia Malta 
Canavarro, Valéria Gondim 
Sampaio, Ivan de Souza Valença 
Alves, Valdir José Silva de 
Carvalho, Acácio Júlio Kezen 
Caldeira, Dione Nunes Furtado 
da Silva, Dinah Figueirêdo 
Bernardo, Maria Clara Saboya 
Albuquerque Bernardino, Nise 
Pedroso Lins de Sousa, Ruy 

Salathiel de Albuquerque e 
Mello Ventura e Maria do 
Socorro Silva Emerenciano, os 
juízes Ibrahim Alves e Fernando 
Cabral Filho, titulares respec-
tivamente da 1ª e da 2ª Vara do 
Trabalho de Igarassu e a 
presidente da Amatra VI, juíza 
Luciana Conforti.

Também estiveram presentes o 
desembargador vice-presidente 
do TRF5, Rogério Fialho 
Moreira, o advogado Frederico 
Duarte, representando o presi-
dente da OAB-PE, Henrique 
Mariano, e o Procurador Regio-
nal Federal da 5ª Região Renato 
Vieira. A solenidade ainda foi 
prestigiada pela ex-presidente 
do TRT6, desembargadora Ana 
Schuler, juízes e servidores.

Ministro Dalazen concedeu entrevista coletiva para a imprensa pernambucana
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No período que antecedeu a 
instalação do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), ocorrida dia 
18 de setembro, a Admi-
nistração do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região, com 
magistrados e servidores, cum-
priu um rigoroso cronograma, 
realizando as ações necessárias à 
implantação do PJe, incluindo  
a construção do prédio do novo 
Fórum de Igarassu, ampliação 
do link da internet, cursos         
e palestras sobre o uso do 
Processo Eletrônico. 

O Regional continua investindo 
na capacitação de pessoal, de 
modo que à medida que o PJe  
vá sendo ampliado o quadro    
do TRT esteja  preparado para 
operá-lo. 

Outro cuidado do Tribunal vem 
sendo levar aos advogados    
com atuação na Justiça do 
Trabalho as informações e os 
conhecimentos para uso do 
novo modelo de processo. Para 
isso colaboram as entidades de 
classe dos advogados. Tanto a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-PE) quanto a Associação 
dos Advogados Trabalhistas de 
Pernambuco vêm promovendo 
palestras sobre a maneira de 
utilização do PJe para seus asso-
ciados, além de colaborarem 
com a emissão da Certificação 
D i g i t a l ,  d o c u m e n t o  
indispensável no acesso à nova 
ferramenta. 

No dia 20 de setembro, dois 
dias depois da inauguração do 
PJe e um dia após o Ato pelo 
Trabalho Seguro, o presidente 
do TRT-PE, desembargador 
André Genn, reuniu os servido-
res na sala de sessões do Pleno, 
para formalizar os agrade-
cimentos pelo empenho na 
realização dos dois grandes 
eventos da semana – a implan-
tação do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) e o Ato Pelo 
Trabalho Seguro –, os quais 
contaram com a participação do 
presidente do TST e do CSJT, 
ministro João Oreste Dalazen.

“Os setores demonstraram que 
o Tribunal tem um patamar    
de excelência”, ressaltou o 
presidente André Genn, agra-

Desembargadores  do  Regiona l  
r e c e b e r a m  t r e i n a m e n t o  d o s  
desembargadores do TRT10 Cláudio 
Mascarenhas Brandão e Maria Regina 
Machado Guimarães

decendo efusivamente a todos, 
que, conforme reafirmou, con-
tribuíram de maneira decisiva 
para o sucesso das duas ativi-
dades, cuidadosamente prepa-
radas pelas diversas secretarias 
deste Regional.

Na mesma ocasião, a desem-
bargadora Valéria Gondim 

Presidente André Genn reuniu servidores para agradecimento 

também agradeceu publica-
mente o engajamento dos 
servidores nas ações referentes 
ao Programa Nacional de 
Prevenção de Acidente de 
Trabalho, do qual é gestora 
regional, juntamente com          
a  desembargadora Dinah 
Figueiredo.

Informativo TRT6 . setembro /2012

Juiz Alexandre de Azevedo Silva, do TRT 
de Brasília (TRT10), treinou juízes e 
diretores de VT sobre o PJe
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s e g u r a n ç a ,  p r o v o c a n d o  
a c i d e n t e s .  “ C o p a  d a s  
Confede rações ,  Copa do  
Mundo, tudo é importante, mas 
vencer o campeonato pela vida 
vem antes de tudo”, finalizou.

O  v i c e - g o v e r n a d o r  d e  
Pe r nam bu co,  J oão  Ly r a ,  
representando o governador 
Eduardo Campos, entregou ao 
ministro Dalazen cópia de 

d e c re t o  d o  G ov e r no  d e  
Pernambuco que delibera sobre 
a exigência, nos editais de 
licitação pública no estado, de 
um compromisso, a cargo das 
empresas participantes, na 
rea l iz ação  d e  cu rso s  de  
capacitação e treinamento dos 
respectivos funcionários sobre 
prevenção de acidentes de 
trabalho.

Na manhã de 19 de setembro, 
cerca de três mil operários da 
obra da Arena Pernambuco, em 
São Lourenço da Mata, Região 
Metropolitana do Recife, 
participaram do Ato Pelo 
Trabalho Seguro.

O presidente do TST e do 
CSJT, ministro João Oreste 
Dalazen, declarou na abertura 
do evento que o ato era um 
esforço e uma contribuição 
para mostrar que a Justiça do 
Trabalho valoriza muito a 
saúde e a vida de todos os 
trabalhadores ali presentes. 
“Investir em segurança e 
prevenção de acidentes custa 
muito menos do que indenizar 
e substituir o trabalhador 
acidentado. Por vocês e para 
vocês organizamos o ato pelo 
trabalho seguro e decente neste 
canteiro de obras”, completou.

Destacou ainda o ministro 
Dalazen que da mesma maneira 
que a Arena Pernambuco 

a p r e s e n t a r á  c o n c e i t o s  
inovadores como aprovei-
tamento da energia solar, coleta 
seletiva e tratamento próprio de 
sistema de esgoto, em louvável 
atitude para manutenção do 
e q u i l í b r i o  e c o l ó g i c o,  é  
necessário dedicar atenção 
especial para a manutenção de 
um ambiente de trabalho 
s a u d á v e l  e  s e g u r o .  
“Indispensável e urgente a 
colaboração de todos para fazer 
efetivos os procedimentos de 
p re ve nç ão” ,  re f o r ç ou  o  
ministro.

Um paralelo entre o mundo 
esportivo e o mundo do 
trabalho foi um recurso usado 
pelo ministro. Um dos grandes 
adversários no futebol é a 
confiança exagerada, o que com 
muita frequência leva a derrotas 
inesperadas. Também na 
construção civil a confiança em 
excesso pode levar à não 
observância dos cuidados com a 

O ex-capitão da Seleção Brasileira e tetracampeão, Ricardo Rocha, foi ovacionado 
pelos trabalhadores

Informativo TRT6 . setembro 2012
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A mensagem para a promoção 
de um ambiente de trabalho 
que garanta a saúde do 
trabalhador foi reforçada com a 
presença do atleta recifense 
Ricardo Rocha, capitão da 
seleção brasileira – e campeã 
mundial – na copa do mundo de 
1994. “Tenho certeza que vocês 
serão os Neymar da segurança”, 
afirmou aos trabalhadores. 
Também estiveram no ato 
a t l e t a s  d o s  c l u b e s  
pernambucanos: o goleiro 
Magrão (Sport), Renatinho 
(Santa Cruz), Marlon e Kuki 
(Náutico).

O tom de descontração do 
evento foi garantido pelo show 
do cantor e  compos itor  
pernambucano Maciel Melo e 
da Orquestra Criança Cidadã 
Meninos do Coque.

Elivaldo Paulino dos Santos foi 
o operário escolhido para 
simbolicamente receber a 
cart i lha educat iva sobre  
segurança, posteriormente 
d i s t r i b u í d a  a  t od os  o s  
trabalhadores que participaram 
de sorteio de diversos brindes, 
dentre eles camisas da seleção 
brasileira e de clubes do Recife.

Representando os sindicatos, 
Wilton Batista de Oliveira 
falou em nome do Sintepav-PE 
e Margareth Liz Rubem em 
nome do Sinicon.

Compareceram ao evento o 
p r e s i d e n t e  d o  T R T 6 ,  
desembargador André Genn; a 
v i ce -pres ide nt e ,  d ese m-
bargadora Maria Helena 
Guedes Soares de Pinho 
Maciel; a corregedora regional, 
d e se mbar ga dor a  G i sane  
Barbosa de Araújo; as gestoras 
r e g i on a i s  d o  Pr o g r a m a  
Nacional de Prevenção de 
Ac i d e n t e  d e  Tr a b a l h o,  
desembargadoras Valér ia  
Gondim e Dinah Figueiredo; 
desembargadores, juízes e 
servidores do TRT-PE; a 
presidente da AmatraVI, juíza 
Luciana Conforti, o presidente 
do Consórcio  da Arena 
Pernambuco, Marcos Lessa, 
a l é m  d e  a d v o g a d o s ,  
procuradores e representantes 
de instituições apoiadoras do 
evento.

Continuação da página 6

Em Pernambuco, o Programa de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho está desenvolvendo ações conjuntas com o 
Ministério Público do Trabalho (MPT-PRT6), a 
Superintendência Regional do INSS no Nordeste, a 
Advocacia-Gera l da  União  (AGU-PRF5),  a  
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em 
Pernambuco. À frente estão as desembargadoras Valéria 
Gondim e Dinah Figueirêdo, gestoras regionais da 

iniciativa. Entre as propostas do Getrim para evitar ocorrência 
de acidentes, uma das estratégias é a promoção de campanhas 
educativas que visam alcançar não só os trabalhadores, mas 
também as crianças em idade escolar, com o objetivo de que se 
desenvolva uma cultura de prevenção no ambiente do trabalho. 
Diversas entidades estão engajadas nas ações, a exemplo do 
Sinicon, FNP, UPE, Conest, Sintepav, Ademi, Sinduscon e 
Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. 

Cantor e compositor Maciel Melo Ministro João Oreste Dalazen

As desembargadoras Valéria Gondim e 
Dinah Figueirêdo são as gestoras 
regionais do Programa de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho

Orquestra Criança Cidadã Meninos do Coque

Informativo TRT6 . setembro /2012
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O Juiz substituto da 11ª VT do Recife, 
André Luiz Machado é o novo presidente 
da Amatra VI para o biênio 2012-2014. A 
eleição dos novos dirigentes da entidade 
aconteceu no dia 14 de setembro e 
contou com a participação de maioria 
absoluta dos associados. Única chapa 
inscrita dentro do prazo regulamentar, a 
"Valorização da Magistratura" recebeu o 
aval de 76 magistrados nas urnas. 
Segundo o novo presidente eleito, a 
gestão da nova Diretoria será pautada por 

No mesmo dia em que o Diário Oficial da União publicou a 
sanção da Lei Federal N° 12. 721 pela Presidência da 
República, que cria 57 cargos na área de Tecnologia da 
Informação para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região — 03 de outubro —, o presidente do Regional, 
desembargador André Genn, nomeou 19 candidatos 
aprovados no concurso realizado este ano. A expectativa é de 
que em breve sejam nomeados os outros 39, completando 
assim as 57 vagas para Analista Judiciário, Área Apoio 
Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação. A 
criação dos referidos cargos especializados – que, neste TRT, 

apresentam um quantitativo bem menor que a média mínima 
necessária – se encontra alinhada ao planejamento estratégico do 
Tribunal, e ao planejamento estratégico do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que define novas políticas para a área de Tecnologia 
da Informação (TI), a fim de viabilizar a implantação de sistemas 
essenciais à otimização da prestação jurisdicional, como o Processo 
Judicial Eletrônico (PJE-JT), instalado no dia 18 de setembro. 
Desde que assumiu a Presidência, a atual Administração do 
Tribunal vem se empenhando em ampliar o quadro de pessoal, para 
atender à crescente demanda que hoje se verifica no Judiciário 
Trabalhista.

cinco eixos centrais de atuação: 
promoção da qualidade de vida, luta por 
uma política remuneratória adequada, 
construção de um novo fórum para 
abrigar as varas trabalhistas do Recife, 
defesa dos direitos humanos e 
aperfeiçoamento profissional. "Encaro a 
tarefa como uma honra e, também, um 
grande desafio. Vamos nos empenhar 
para dar continuidade ao excelente 
trabalho desenvolvido pelos nossos 
antecessores", afirmou Machado.

O Memorial da Justiça do Trabalho 
promoveu, em setembro, programação 
comemorativa à Sexta Primavera dos 
Museus, sob o tema “Canavial: 
narrativas simbólicas do trabalho”. O 
evento contou com palestras, roda de 
diálogo, exibição de filmes curta-
metragem sobre o Nordeste açucareiro 
e exposição de fotografias retratando 
atividades laborais relacionadas à zona 
canavieira. A mediação dos debates 

ficou a cargo de Marcília Gama, 
responsável pelo evento e coordenadora 
do Núcleo de Gestão Documental e 
Memória do TRT6. No encerramento, 
os mestres de coco Zé Negão e Zé Maria, 
integrantes do grupo Laia (Laboratório 
de Intervenção Artística), participaram 
de uma roda de diálogo e a seguir os 
participantes do evento foram 
brindados com apresentação dos dois 
coquistas. Vera Acioli, Marcília Gama, Gabriela Severien 
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