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Ferreirinha no Frevo:

paixão pelo ritmo pernambucano

O TRT6 concedeu, no dia 13 de maio, a medalha de Mérito Judiciário Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira a

autoridades e instituições que se destacaram em suas atividades ou prestaram relevantes serviços à Justiça do

Trabalho em Pernambuco. A solenidade de outorga do título se deu na sala de sessões do Pleno, em concorrida

cerimônia realizada pela vigésima sexta vez desde a instituição da comenda, em 1987, pelo então presidente da 6ª

Região, Desembargador José Guedes Correia Gondim Filho.

José Ferreira da Silva Irmão, o

"Ferreirinha", como é chamado

carinhosamente pelos colegas

do Tribunal Regional do

Trabalho da 6ª Região (TRT-

PE), sempre se interessou

por cultura geral. Curioso

especialmente sobre dança,

música e literatura, o servidor

desenvolveu na adolescência

um hábito do qual nunca se

absteve: dançar frevo no

carnaval. Nos paralelepípedos

das ruas do Recife Antigo ou

nas ladeiras na cidade alta de

Olinda, desde os 14 anos se

entrega ao som do ritmo

pernambucano, sob um único

pretexto: amor à dança.

Há cerca de sete anos, começou

a aperfeiçoar os passos com o

g r u p o " B r i n c a n t e s d a s

Ladeiras", de forma mais

recreativa que formal. Três anos

atrás, resolveu procurar o

serviço de saúde do Tribunal

para fazer um de

rotina, quando descobriu que

estava 10 quilos acima do peso.

Pensando no que fazer para

voltar à antiga forma física,

resolveu unir o úti l ao

agradável: intensificou os

treinamentos, e passou a

frequentar as aulas de frevo três

vezes por semana. A partir daí -

e para a nossa sorte - as

oportunidades de conferir o

talento inegável do passista só

aumentaram.

Conhecido dos vários grupos

check up

carnavalescos do Recife e Olinda

e influente no meio da arte

popular do estado, todos os

anos se dedica a ajudar na

organização da prévia carna-

valesca realizada pela Associação

dos Servidores do TRT6 (Astra

6) e a Associação dos Advogados
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Europa, dançou na capital

francesa pela instituição de ensino

Fiap Jean Monnet. Em julho deste

ano, volta à cidade luz para se

apresentar com a Orquestra de

Frevo de Paris. Em 2011 e no ano

passado, levou o primeiro e o

segundo lugar, respectivamente,
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o patrocínio do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (Iphan) e com parcerias

com entidades como o Ministério

da Cultura, a Universidade de

Pernambuco e a Secretaria de

Cultura do Recife.

Conhecido por onde anda por seu

contagiante entusiasmo, acabou

sendo convidado pela amiga

Maria Flor, vocalista e produtora

d a B a n d a C a b u g á , p a r a

protagonizar o clipe inde-

pendente que dá vida à música

"Ensolarada". Fã confessa do

amigo passista, Maria Flor diz

nunca ter conhecido alguém tão

apaixonado pelo ritmo pernam-

bucano: "Ele é literalmente um

amante do frevo. Nunca entrei no

carro dele para não estar tocando a

música. A casa dele é cheia de

livros. Ele adora tudo isso." Ao

abordar o assunto, Ferreirinha se

enternece e compara o ritmo a um

"vinho muito antigo que deve ser

degustado sem pressa, e com

muita apreciação".

José Ferreira da Silva Irmão é

servidor do TRT-PE desde 1996.

Inicialmente lotado no setor de

manutenção, há 11 anos

desempenha suas atividades na 6ª

Vara do Trabalho da capital.

Ferreirinha é uma figura famosa

no Tribunal: é impossível

conhecê-lo e não saber do seu

amor quase visceral pelo ritmo

pernambucano. Confira o clipe

protagonizado pelo passista no

site: www.cabuga.com.br

Trabalhistas de Pernambuco

(AATP). Com doações de

colegas do Regional, traz 15

passistas para animar o já

tradicional bloco "Justa Causa",

que sai pelas ruas do Recife

Antigo na sexta-feira gorda.

Em uma de suas viagens à

no concurso "Passista Folião", da

Prefeitura do Recife. Mais recen-

temente, em abril, foi convidado

a participar do "2º Encontro do

Plano Integrado de Salvaguarda

do Frevo", programa do Governo

Federal que visa à preservação

do ritmo pernambucano, com

Foto: Stela Maris
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TRT6 implanta PJe em Caruaru e Olinda

O novo presidente do Conse-

lho Nacional das Escolas de

Magistratura do Trabalho

(Conematra), Desembargador

James Magno, foi recebido no

dia 27 pelo presidente do

T RT 6 , D e s e m b a r g a d o r

Ivanildo da Cunha Andrade;

pelo diretor da Escola de

Magistratura do TRT6 (EJ6) e

conselheiro da Enamat,

Desembargador André Genn;

pelo coordenador-geral da EJ6,

juiz do trabalho Agenor

Martins Pereira, e pelo

coordenador-adjunto da EJ6,

juiz do trabalho substituto

Rodrigo Samico Carneiro.

A finalidade da visita – conhe-

cer o funcionamento e a atua-

ção da escola judicial – é parte

da agenda anual do presidente

daquela instituição, cuja polí-

tica consiste em promover a

interação contínua entre todos

os TRTs, captando as práticas

e replicando-as às outras

instituições. O Desembargador

conheceu as instalações da

Escola de Magistratura do

Trabalho e, ainda, o edifício-

sede do TRT6. Na reunião com

os dirigentes da escola judicial

pernambucana, James Magno

ressaltou que a EJ6 é referência

nacional em cursos a distância.

“As escolas judiciais são um fato

recente”, explica James Magno,

ao referir-se ao ano de 2004, data

em que o funcionamento das

escolas passou a ser obrigação

legal. Desembargador do TRT

do Maranhão, sexto presidente

do Conematra e primeiro nor-

destino a presidir a instituição,

James Magno fez questão de

enfatizar que “as escolas são o cé-

rebro da instituição, o motor do

desenvolvimento dos tribunais”.

Regional recebe visita

do presidente da CONEMATRA
O Fórum Trabalhista de Caruaru instalou, no dia 29 de maio, o

Processo Judicial Eletrônico - PJe. A solenidade, ocorrida naquele

fórum situado no bairro Maurício de Nassau, foi dirigida pelo

presidente do TRT6, Desembargador Ivanildo da Cunha

Andrade, e contou com a participação do vice-presidente do

TRT6, Desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, e da

Desembargadora Dinah Figueirêdo Bernardo. Com a instalação

nas três varas da cidade, chega a 30 o número de unidades que

passam a dispor do novo modelo processual no TRT-PE. Em

2012, as três varas receberam o total de 3.741 processos e até abril

deste ano o número já atingia 1.515. O primeiro processo

eletrônico no Fórum Trabalhista de Caruaru foi ajuizado pelo

advogado Ageu Marinho e distribuído para a 2ª VT, com

audiência designada para o dia 6 agosto, às 8h15.
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Além de colaborar com o apri-

moramento da atuação judiciá-

ria – atividade-fim da JT – o

Desembargador frisa que outro

objetivo das escolas é propor-

cionar uma maior interação

com a sociedade. “Nós somos

parte da sociedade”, esclarece,

lembrando que esta é a nova

concepção do Judiciário, hoje

defendida inclusive com as

ações afirmativas das escolas

judiciais, pautadas pela “forma-

ção plural, pela sensibilização,

pela humanização, pela ênfase

no valor constitucional do

trabalho”.

Conforme planejamento para a

atual gestão do Conselho, o

Desembargador James Magno

já tem agendadas as visitas às

Escolas Judiciais dos TRTs do

Piauí, Ceará, Sergipe, Pará, a

fim de colher sugestões,

conhecer projetos educativos,

manter contato com o progra-

ma anual dessas escolas regio-

nais. Simultaneamente a esse

contato mais específico, a cada

dois meses o Conselho promove

reuniões presenciais itine-

rantes. A próxima acontece nos

dias 17 e 18 de junho, em

Cuiabá, Mato Grosso.

Com foro na comarca de Brasília – DF e sede administrativa

na cidade onde estiver localizado o TRT ao qual está

vinculado o presidente da entidade, o Conematra é pessoa

jurídica de direito privado, sociedade civil, sem fins

lucrativos, de âmbito nacional, composta pelos diretores e

coordenadores de Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais

do Trabalho e de Escolas Associativas Trabalhistas. A

escolha do presidente se dá entre os componentes do

Conselho, a cada ano, podendo ser renovável por mais um.

Já estiveram à frente do Conematra magistrados dos TRTs

de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e

Rio Grande do Sul.

CONEMATRA

Desembargador James Magno (E) citou plataforma de ensino a distância da EJ6 como referência. Na foto, com os magistrados André Genn, Agenor Martins

Pereira e Rodrigo Samico Carneiro.

O Fórum Trabalhista de Olinda instala a nova plataforma judicial

eletrônica. A partir de 16 de maio, as três Varas Trabalhistas

passaram a contar com a tecnologia, o que para o presidente do

Fórum, juiz Roberto de Freire Bastos, foi “um grande avanço,

representando a modernidade da justiça especializada”. A

cerimônia contou com a presença do presidente do Tribunal,

Desembargador Ivanildo Andrade; do vice-presidente,

Desembargador Pedro Paulo Nóbrega; dos três juízes titulares de

Olinda e outros convidados. A primeira ação trabalhista a tramitar

pelo PJe no Fórum de Olinda foi protocolada pela advogada

Isadora Amorim e distribuída para a 2ª VT.

OLINDA

CARUARU
Fotos: Stela Maris Stela Maris

O presidente do TRT6, Desembargador Ivanildo Andrade, frisou que o PJe contribui, de modo decisivo, com a
presteza e o compromisso sociopolítico da JT

O juiz substituto Joaquim Emiliano Fortaleza de Lima e o juiz titular da 3ª Vara de Olinda, Roberto de Freire Bastos,
descerraram a placa comemorativa

Nise Pedroso Lins de Sousa

Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura

Maria do Socorro Silva Emerenciano

Sergio Torres Teixeira

Fábio André de Farias



Durante o evento, que acon-

teceu no dia 13 de maio, o

p re s i d e n t e d o T RT d e

Pernambuco, Desembargador

Ivanildo da Cunha Andrade,

saudou os presentes, lembran-

do que a data remete a um

importante marco nas relações

de trabalho do país – a abolição

da escravatura – e que, ao

mesmo tempo, a concessão do

título homenageia um pernam-

bucano, Conselheiro João

Alfredo Correia de Oliveira,

destacado como um dos mais

importantes defensores da

causa abolicionista e signatário

da Lei Áurea, ao lado da

Princesa Isabel.

Conforme ressaltou o presi-

dente, nesse contexto aboli-

cionista é que foram criadas as

condições mínimas para o

surgimento do Direito do

Trabalho. O Desembargador

lembrou ainda que, num país

onde, durante décadas, a

situação do trabalho foi das

mais aviltantes em todo o

mundo, “impõe-se à nossa

instituição estimular e induzir

as boas práticas, proclamando

os méritos das pessoas e das

instituições cujos esforços se

s o m a m a o s n o s s o s , n a

construção de uma sociedade

mais justa e mais fraterna”.

Ao lado do presidente do TRT6,

Desembargador Ivani ldo

Andrade, a mesa de honra foi

composta pela presidente do

TCE, Conselheira Teresa Duere;

pelo Desembargador Eurico de

Barros Correia Filho, repre-

sentando o presidente do TJPE;

o chefe do Estado-maior do

Comando Militar do Nordeste,

general de Brigada Fernando

Sérgio Nunes Ferreira, e o

comandante da Escola de

Aprendizes Marinheiros de

Pernambuco, capitão-de-fragata

Marcelo Campbell Mauad.

Entre os convidados, as ex-

presidentes do TRT6, Desem-

bargadoras Lourdes Cabral e

Ana Schuler, o presidente dos

Diarios Associados Joezil Barros,

o Desembargador federal do

TRF da 5ª Região Francisco

Queiroz Bezerra Cavalcanti, o

Desembargador do TJPE Marco

Maggi.

Desde 1988 o TRT celebra o 13 de

maio com a concessão de medalhas

Criada em agosto de 1987, pelo

então presidente do Regional,

Desembargador José Guedes

Corrêa Gondim Filho, a

Medalha Conselheiro João

Alfredo Corrêa de Oliveira já foi

concedida a diversas persona-

lidades notáveis de todo o país, a

exemplo de políticos, antro-

pólogos, músicos, artistas

plásticos, escritores que, por

suas qualidades, se destacaram

no seu campo de atuação ou

prestaram relevantes serviços à

Justiça do Trabalho da Sexta

Região. O nome da medalha,

uma homenagem ao Conselhei-

ro João Alfredo, foi escolhido

como forma de reconhecimento

do papel que o mesmo desem-

penhou em relação “à redenção

do homem e do seu trabalho na

sociedade”. O Conselheiro foi

um dos grandes estadistas

brasileiros do Segundo Reinado

e,

otabilizou-se no processo

abolicionista, vez que, junto com

a Princesa Isabel, foi signatário

da Lei Áurea. A Abolição foi o

marco mais importante nas

mudanças de relações de

trabalho no País.

na trajetória de sua vida, teve

grande destaque não só o lado

político, como a preocupação

com o Direito e a História.

N

Tribunal entrega comenda
em concorrida solenidade
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Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti Osmair Couto Giovanni Olsson Nelson Félix Moreira

Paróquia da Torre Carlos Antônio Alves Monteiro de Araújo Leonardo Osório Mendonça Maurício Viana (Fundacentro)

Arlindo Cladimir de Souza Rossi Virgínio Marques Carneiro Leão Béda Barkokébas Junior

Otelo Schwambach Ferreira
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Este ano, foram agraciados os ministros do TST Carlos
Alberto Reis de Paula (presidente do TST) e Antônio
José de Barros Levenhagen; os Desembargadores do
Trabalho Fábio André de Farias (TRT6), Osmair
Couto (TRT23) e Cláudio Mascarenhas Brandão
(TRT5); os Desembargadores do TJPE Antônio
Fernando Martins e Ricardo Paes Barreto; o
Desembargador do TRE-PE Virgínio Marques
Carneiro Leão; a presidente do TCE, Teresa Duere; o
procurador do Trabalho da PRT6 Leonardo Osório
Mendonça; os procuradores do Estado de
Pernambuco Carlos Antônio Alves Monteiro de
Araújo e Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti; o juiz
assessor do diretor da Enamat Giovanni Olsson; os
juízes do Trabalho Aurélio da Silva, Judite Galindo
Sampaio Curchatuz, Gênison Cirilo Cabral e Rodrigo
Samico Carneiro; a assessora parlamentar do TST
Clara Maria Alves de Souza; o deputado federal
Augusto Coutinho; o médico Otelo Schwambach
Ferreira; o general de brigada do Exército brasileiro
Waldir da Silva Lucena; o 2º tenente do Exército
brasileiro Arlindo Cladimir de Souza Rossi; o capitão
da reserva do Exército brasileiro Nelson Félix Moreira;
o engenheiro civil Béda Barkokébas Junior; o
empresário Fernando João Pereira dos Santos e a
servidora aposentada Edileusa Barbosa de Freitas. As
instituições homenageadas foram a Fundacentro e a
Paróquia da Torre.

11

1. Antônio Fernando Martins

2. Cláudio Mascarenhas Brandão

3. Judite Galindo Sampaio Curchatuz

4. Edileusa Barbosa de Freitas

5. Teresa Duere

6. Gênison Cirilo Cabral

7. Waldir da Silva Lucena

8. Fábio André de Farias

9. Rodrigo Samico Carneiro

10. Clara Maria Alves de Souza

11. Ricardo Paes Barreto

Fotos: Stela Maris e Elysangela Freitas
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Durante o evento, que acon-

teceu no dia 13 de maio, o

p re s i d e n t e d o T RT d e

Pernambuco, Desembargador

Ivanildo da Cunha Andrade,

saudou os presentes, lembran-

do que a data remete a um

importante marco nas relações

de trabalho do país – a abolição

da escravatura – e que, ao
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título homenageia um pernam-

bucano, Conselheiro João

Alfredo Correia de Oliveira,

destacado como um dos mais

importantes defensores da

causa abolicionista e signatário

da Lei Áurea, ao lado da

Princesa Isabel.

Conforme ressaltou o presi-

dente, nesse contexto aboli-

cionista é que foram criadas as

condições mínimas para o

surgimento do Direito do

Trabalho. O Desembargador

lembrou ainda que, num país

onde, durante décadas, a

situação do trabalho foi das

mais aviltantes em todo o

mundo, “impõe-se à nossa

instituição estimular e induzir

as boas práticas, proclamando

os méritos das pessoas e das

instituições cujos esforços se

s o m a m a o s n o s s o s , n a

construção de uma sociedade

mais justa e mais fraterna”.

Ao lado do presidente do TRT6,

Desembargador Ivani ldo

Andrade, a mesa de honra foi

composta pela presidente do

TCE, Conselheira Teresa Duere;

pelo Desembargador Eurico de

Barros Correia Filho, repre-

sentando o presidente do TJPE;

o chefe do Estado-maior do
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general de Brigada Fernando
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TRF da 5ª Região Francisco
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Desde 1988 o TRT celebra o 13 de
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Criada em agosto de 1987, pelo

então presidente do Regional,

Desembargador José Guedes

Corrêa Gondim Filho, a
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lidades notáveis de todo o país, a

exemplo de políticos, antro-
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plásticos, escritores que, por

suas qualidades, se destacaram

no seu campo de atuação ou

prestaram relevantes serviços à
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Região. O nome da medalha,

uma homenagem ao Conselhei-

ro João Alfredo, foi escolhido

como forma de reconhecimento

do papel que o mesmo desem-

penhou em relação “à redenção

do homem e do seu trabalho na

sociedade”. O Conselheiro foi

um dos grandes estadistas

brasileiros do Segundo Reinado

e,

otabilizou-se no processo

abolicionista, vez que, junto com

a Princesa Isabel, foi signatário

da Lei Áurea. A Abolição foi o

marco mais importante nas

mudanças de relações de

trabalho no País.

na trajetória de sua vida, teve

grande destaque não só o lado

político, como a preocupação

com o Direito e a História.

N

Tribunal entrega comenda
em concorrida solenidade
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Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti Osmair Couto Giovanni Olsson Nelson Félix Moreira

Paróquia da Torre Carlos Antônio Alves Monteiro de Araújo Leonardo Osório Mendonça Maurício Viana (Fundacentro)

Arlindo Cladimir de Souza Rossi Virgínio Marques Carneiro Leão Béda Barkokébas Junior

Otelo Schwambach Ferreira
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TRT6 implanta PJe em Caruaru e Olinda

O novo presidente do Conse-

lho Nacional das Escolas de

Magistratura do Trabalho

(Conematra), Desembargador

James Magno, foi recebido no

dia 27 pelo presidente do

T RT 6 , D e s e m b a r g a d o r

Ivanildo da Cunha Andrade;

pelo diretor da Escola de

Magistratura do TRT6 (EJ6) e

conselheiro da Enamat,

Desembargador André Genn;

pelo coordenador-geral da EJ6,

juiz do trabalho Agenor

Martins Pereira, e pelo

coordenador-adjunto da EJ6,

juiz do trabalho substituto

Rodrigo Samico Carneiro.

A finalidade da visita – conhe-

cer o funcionamento e a atua-

ção da escola judicial – é parte

da agenda anual do presidente

daquela instituição, cuja polí-

tica consiste em promover a

interação contínua entre todos

os TRTs, captando as práticas

e replicando-as às outras

instituições. O Desembargador

conheceu as instalações da

Escola de Magistratura do

Trabalho e, ainda, o edifício-

sede do TRT6. Na reunião com

os dirigentes da escola judicial

pernambucana, James Magno

ressaltou que a EJ6 é referência

nacional em cursos a distância.

“As escolas judiciais são um fato

recente”, explica James Magno,

ao referir-se ao ano de 2004, data

em que o funcionamento das

escolas passou a ser obrigação

legal. Desembargador do TRT

do Maranhão, sexto presidente

do Conematra e primeiro nor-

destino a presidir a instituição,

James Magno fez questão de

enfatizar que “as escolas são o cé-

rebro da instituição, o motor do

desenvolvimento dos tribunais”.

Regional recebe visita

do presidente da CONEMATRA
O Fórum Trabalhista de Caruaru instalou, no dia 29 de maio, o

Processo Judicial Eletrônico - PJe. A solenidade, ocorrida naquele

fórum situado no bairro Maurício de Nassau, foi dirigida pelo

presidente do TRT6, Desembargador Ivanildo da Cunha

Andrade, e contou com a participação do vice-presidente do

TRT6, Desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, e da

Desembargadora Dinah Figueirêdo Bernardo. Com a instalação

nas três varas da cidade, chega a 30 o número de unidades que

passam a dispor do novo modelo processual no TRT-PE. Em

2012, as três varas receberam o total de 3.741 processos e até abril

deste ano o número já atingia 1.515. O primeiro processo

eletrônico no Fórum Trabalhista de Caruaru foi ajuizado pelo

advogado Ageu Marinho e distribuído para a 2ª VT, com

audiência designada para o dia 6 agosto, às 8h15.

Informativo TRT6 . maio 2013

Além de colaborar com o apri-

moramento da atuação judiciá-

ria – atividade-fim da JT – o

Desembargador frisa que outro

objetivo das escolas é propor-

cionar uma maior interação

com a sociedade. “Nós somos

parte da sociedade”, esclarece,

lembrando que esta é a nova

concepção do Judiciário, hoje

defendida inclusive com as

ações afirmativas das escolas

judiciais, pautadas pela “forma-

ção plural, pela sensibilização,

pela humanização, pela ênfase

no valor constitucional do

trabalho”.

Conforme planejamento para a

atual gestão do Conselho, o

Desembargador James Magno

já tem agendadas as visitas às

Escolas Judiciais dos TRTs do

Piauí, Ceará, Sergipe, Pará, a

fim de colher sugestões,

conhecer projetos educativos,

manter contato com o progra-

ma anual dessas escolas regio-

nais. Simultaneamente a esse

contato mais específico, a cada

dois meses o Conselho promove

reuniões presenciais itine-

rantes. A próxima acontece nos

dias 17 e 18 de junho, em

Cuiabá, Mato Grosso.

Com foro na comarca de Brasília – DF e sede administrativa

na cidade onde estiver localizado o TRT ao qual está

vinculado o presidente da entidade, o Conematra é pessoa

jurídica de direito privado, sociedade civil, sem fins

lucrativos, de âmbito nacional, composta pelos diretores e

coordenadores de Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais

do Trabalho e de Escolas Associativas Trabalhistas. A

escolha do presidente se dá entre os componentes do

Conselho, a cada ano, podendo ser renovável por mais um.

Já estiveram à frente do Conematra magistrados dos TRTs

de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e

Rio Grande do Sul.

CONEMATRA

Desembargador James Magno (E) citou plataforma de ensino a distância da EJ6 como referência. Na foto, com os magistrados André Genn, Agenor Martins

Pereira e Rodrigo Samico Carneiro.

O Fórum Trabalhista de Olinda instala a nova plataforma judicial

eletrônica. A partir de 16 de maio, as três Varas Trabalhistas

passaram a contar com a tecnologia, o que para o presidente do

Fórum, juiz Roberto de Freire Bastos, foi “um grande avanço,

representando a modernidade da justiça especializada”. A

cerimônia contou com a presença do presidente do Tribunal,

Desembargador Ivanildo Andrade; do vice-presidente,

Desembargador Pedro Paulo Nóbrega; dos três juízes titulares de

Olinda e outros convidados. A primeira ação trabalhista a tramitar

pelo PJe no Fórum de Olinda foi protocolada pela advogada

Isadora Amorim e distribuída para a 2ª VT.

OLINDA

CARUARU
Fotos: Stela Maris Stela Maris

O presidente do TRT6, Desembargador Ivanildo Andrade, frisou que o PJe contribui, de modo decisivo, com a
presteza e o compromisso sociopolítico da JT

O juiz substituto Joaquim Emiliano Fortaleza de Lima e o juiz titular da 3ª Vara de Olinda, Roberto de Freire Bastos,
descerraram a placa comemorativa

Nise Pedroso Lins de Sousa

Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura

Maria do Socorro Silva Emerenciano

Sergio Torres Teixeira

Fábio André de Farias
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Ferreirinha no Frevo:

paixão pelo ritmo pernambucano

O TRT6 concedeu, no dia 13 de maio, a medalha de Mérito Judiciário Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira a

autoridades e instituições que se destacaram em suas atividades ou prestaram relevantes serviços à Justiça do

Trabalho em Pernambuco. A solenidade de outorga do título se deu na sala de sessões do Pleno, em concorrida

cerimônia realizada pela vigésima sexta vez desde a instituição da comenda, em 1987, pelo então presidente da 6ª

Região, Desembargador José Guedes Correia Gondim Filho.

José Ferreira da Silva Irmão, o

"Ferreirinha", como é chamado

carinhosamente pelos colegas

do Tribunal Regional do

Trabalho da 6ª Região (TRT-

PE), sempre se interessou

por cultura geral. Curioso

especialmente sobre dança,

música e literatura, o servidor

desenvolveu na adolescência

um hábito do qual nunca se

absteve: dançar frevo no

carnaval. Nos paralelepípedos

das ruas do Recife Antigo ou

nas ladeiras na cidade alta de

Olinda, desde os 14 anos se

entrega ao som do ritmo

pernambucano, sob um único

pretexto: amor à dança.

Há cerca de sete anos, começou

a aperfeiçoar os passos com o

g r u p o " B r i n c a n t e s d a s

Ladeiras", de forma mais

recreativa que formal. Três anos

atrás, resolveu procurar o

serviço de saúde do Tribunal

para fazer um de

rotina, quando descobriu que

estava 10 quilos acima do peso.

Pensando no que fazer para

voltar à antiga forma física,

resolveu unir o úti l ao

agradável: intensificou os

treinamentos, e passou a

frequentar as aulas de frevo três

vezes por semana. A partir daí -

e para a nossa sorte - as

oportunidades de conferir o

talento inegável do passista só

aumentaram.

Conhecido dos vários grupos

check up

carnavalescos do Recife e Olinda

e influente no meio da arte

popular do estado, todos os

anos se dedica a ajudar na

organização da prévia carna-

valesca realizada pela Associação

dos Servidores do TRT6 (Astra

6) e a Associação dos Advogados
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Europa, dançou na capital

francesa pela instituição de ensino

Fiap Jean Monnet. Em julho deste

ano, volta à cidade luz para se

apresentar com a Orquestra de

Frevo de Paris. Em 2011 e no ano

passado, levou o primeiro e o

segundo lugar, respectivamente,

Comenda rememora abolição
e homenageia personalidades
Comenda rememora abolição
e homenageia personalidades

PJe instalado em CaruaruPresidente da CONEMATRA visita TRT-PE

Página 7 Página 2

maio / 2013 ano XX n 198
o

o patrocínio do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (Iphan) e com parcerias

com entidades como o Ministério

da Cultura, a Universidade de

Pernambuco e a Secretaria de

Cultura do Recife.

Conhecido por onde anda por seu

contagiante entusiasmo, acabou

sendo convidado pela amiga

Maria Flor, vocalista e produtora

d a B a n d a C a b u g á , p a r a

protagonizar o clipe inde-

pendente que dá vida à música

"Ensolarada". Fã confessa do

amigo passista, Maria Flor diz

nunca ter conhecido alguém tão

apaixonado pelo ritmo pernam-

bucano: "Ele é literalmente um

amante do frevo. Nunca entrei no

carro dele para não estar tocando a

música. A casa dele é cheia de

livros. Ele adora tudo isso." Ao

abordar o assunto, Ferreirinha se

enternece e compara o ritmo a um

"vinho muito antigo que deve ser

degustado sem pressa, e com

muita apreciação".

José Ferreira da Silva Irmão é

servidor do TRT-PE desde 1996.

Inicialmente lotado no setor de

manutenção, há 11 anos

desempenha suas atividades na 6ª

Vara do Trabalho da capital.

Ferreirinha é uma figura famosa

no Tribunal: é impossível

conhecê-lo e não saber do seu

amor quase visceral pelo ritmo

pernambucano. Confira o clipe

protagonizado pelo passista no

site: www.cabuga.com.br

Trabalhistas de Pernambuco

(AATP). Com doações de

colegas do Regional, traz 15

passistas para animar o já

tradicional bloco "Justa Causa",

que sai pelas ruas do Recife

Antigo na sexta-feira gorda.

Em uma de suas viagens à

no concurso "Passista Folião", da

Prefeitura do Recife. Mais recen-

temente, em abril, foi convidado

a participar do "2º Encontro do

Plano Integrado de Salvaguarda

do Frevo", programa do Governo

Federal que visa à preservação

do ritmo pernambucano, com

Foto: Stela Maris
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