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Aniversariantes
Hoje: Cleuma Sahionara Moutinho Alves 
Arana (19ª Vara), Maria Neusa Souza 
Moraes (Alagoinhas) e Karine Nascimen-
to Torquato (Ilhéus). Amanhã: Carla Maria 
Soares (SECAD) e Jacqueline Brasileiro 
de Paiva (Irecê). Domingo: Fábio Roque 
Araújo, juiz federal substituto da 20ª 
Vara, Emilia Fagundes (10ª Vara), Mau-
ro Guilherme Reis (NUCJU), Luiz Carlos 
Barreto (Barreiras), Reinaldo Coelho (Fei-
ra de Santana), Niuezlla Almeida (Feira 
de Santana), Priscila Gonçalves Dias (CO-
JUES), Roquelina Santana (CS Gestão & 
Serviço) e Danielle Bastos (ASSERJUF). 
Segunda-feira: Roberval Leão (3ª Vara), 
Jeferson Reis (Juazeiro), Reinaldo Satur-
nino Junior (Juazeiro), Amandha Macedo 
(Ilhéus), Manuela Silva Costa (21ª Vara) 
e Rondinelly Silva (Contrate).

Parabéns!!!
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Grupo Cantarolando brilhou no Encontro 
de Corais Vozes na Chapada em Mucugê

O Grupo de Canto Cantarolando, forma-
do por servidores e terceirizados da Justi-
ça Federal se juntou ao Coral da CBPM, 
ambos regidos pelo maestro Edvã Barbo-
sa, para representar os dois órgãos no 7º 
Festival Vozes na Chapada, na cidade de 
Mucugê, entre 30 de julho e 1º de agosto.

O Encontro é um evento que valoriza 
o canto coral e a exuberância das belezas 
naturais de Mucugê, proporcionando para 
turistas e população da região três dias 
de muita musica em apresentações belís-

simas, oferecendo aos cora-
listas a oportunidade de se 
apresentarem num local de 
beleza ímpar e de aproveita-
rem a energia positiva que a 
Chapada transmite.

Nove  grupos se apresen-
taram na Câmara Municipal 
de Mucugê, na Igreja Martriz, 
na Serra do Sincorá (Projeto 
Sempre Viva) e na Praça dos 
Garimpeiros. 

Os grupos Cantarolando 
e CBPM fizeram bonito com 
nove músicas: Planeta Água, 
Tarde em Itapuã, Todo Meni-
no do Pelô, Sozinho, Via Do-
lorosa, Agnus Dei, Love Me 
Do, Chame Gente e Alegria 
Alegria. 

Além dos corais regidos 
pelo maestro Edvã, apresen-
taram-se dois corais de fora 
da Bahia: o Coral Marista de 
Brasília e o Coral do Sindicato 

da Justiça do Trabalho do Ceará. 

E representando nosso Estado estavam 
também os corais da Universidade Fede-
ral do Recôncavo Baiano, do Ministério 
Público da Bahia, do Colégio Módulo, do 
Salesiano Dom Bosco, o Grupo Comunhão 
e o Coro Livre de Mucugê.

Segundo Luzineide Oliveira, contralto da 
Biblioteca: “foi uma experiência maravilho-
sa e que mostra que quem teve a ideia de 
juntar a beleza da natureza da Chapada 
Diamantina ao canto coral é um gênio”. 

Para Normélia Cotias, soprano da 3ª 
Vara, o momento mais emocionante foi 
cantar na Igreja Matriz na presença de to-
dos os demais corais e até com o bispo de 
Itaberaba presente: “A acústica da igreja 
ajudou a cantarmos melhor ainda. Foi ar-
repiante e nem estou falando do frio de 10 
graus que fazia”.

Outra soprano que adorou a experiência 
foi Cátia Pires, terceirizada da CS Gstão e 
Serviços. Para ela, o ponto alto foi literal-
mente cantar no alto da Serra do Sincorá 
ao ar livre e com todos os integrantes dos 
demais corais assistindo e ainda participar 
da oficina de percussão corporal ministrada 
por um maestro convidado de São Paulo.

Luiz Goulart e Gésner Braga, da DIREF 
e ambos barítonos do Cantarolando, tive-
ram o reforço do tenor Rodrigo Oliveira, fi-
lho de Luzineide Oliveira, que se juntou à 
mãe para enriquecer o grupo, dando mais 
corpo aos timbres masculinos. Todos só ti-
veram elogios para a organização do evento 
e para a beleza única da experiência.

Anete Mendonça, soprano da Seção 
de Conciliação, lembrou da alegre confra-
ternização de encerramento com todos os 
grupos na Praça dos Garimpeiros mostran-
do o que aprenderam na oficina de per-
cussão corporal ao som da belíssima can-
ção da África do Sul Freedom is Coming

Foram três dias intensos de apresenta-
ções, passeios e oficinas. Mais de cem pes-

soas unidas no coração da Chapada pelo 
prazer de cantar junto. A natureza exube-
rante da Serra do Sincorá, as ruas pacíficas 
de Mucugê, a organização perfeita do en-
contro....tudo nota dez.

Edvã Barbosa endossa todas as pa-
lavras dos seus coralistas e resume tudo 
numa única palavra: “BRAVO!”.

Quem também se encantou com as 
apresentações dos corais foi um morador 
ilustre de Mucugê, o gerente regional da 
Caixa Econômica Federal Juscelino Cam-
pelo de Siqueira que, ao final da apresen-
tação do Cantarolando/CBPM, fez questão 
de cumprimentar os integrantes.

Ao JFH o gerente regional da Caixa 
declarou que este foi o primeiro encontro 
de corais do qual participou, apesar de 
ser morador de Mucugê e o evento já es-
tar no seu sétimo ano. Juscelino se disse 
maravilhado em presenciar o nível apurado 
dos trabalhos dos grupos: “Não vou perder 
nunca mais pois é impressionante como 
uma cidadezinha como Mucugê consegue 
reunir tantos talentos musicais em prol da 
cultura, da alegria que a música transmite 
e a harmonização perfeita de vozes de di-
ferentes timbres. Comigo havia amigos de 
Salvador e todos se disseram alegremen-
te emocionados. Vi gente com os olhos 
cheios de lágrimas”.

O Cantarolando avisa que o grupo está 
aberto para novos integrantes. Venha can-
tar com os colegas e descobrir a alegria da 
música do canto coral.

Casa do Rio Vermelho celebra “Agosto Amado”
Durante todo o mês de agosto, a famosa Casa do Rio Vermelho, antiga residência 

do casal mais querido da literatura baiana, Jorge Amado e Zélia Gatai, está com uma 
programação especial: É o “Agosto Amado”. Todas as quintas-feiras do mês acontece a 
“Quinta-feira de Oxossi” e quem for vestido de azul, cor do orixá, paga meia. Nos dias 
15 e 29 os visitantes presenciarão personagens marcantes da literatura de Jorge Amado 
ganhando vida; no dia 18 acontece uma oficina de fotografia para smartphones e câme-
ras compactas; e no dia 22 picolés de frutas serão oferecidos aos visitantes.

Reinaugurada como museu em 2014, a Casa do Rio Vermelho é uma vitrine de 
recordações da vida do casal. A casa foi decorada com ajuda de vários amigos de Zé-
lia e Jorge, incluindo azulejos pintados pelo ilustrador Carybé. O artista plástico Mário 
Cravo assinou o gradil do local.

O tour pela Casa do Rio Vermelho é dividido por 17 espaços temáticos que recor-
dam a vida e obra do autor através de vídeos e projeções, como as salas: “A Infância 
/ Memórias de Dona Lalu”, “Os amados sabores de Jorge”, “Jorge e o Candomblé” e 
“A cozinha de Dona Flor”. O local ainda conta com espaço para café e uma loja com 
livros e souvenirs de Jorge e Zélia.

Para quem quiser visitar, a Casa do Rio Vermelho fica localizada na Rua Alagoi-
nhas, 33 – Rio Vermelho. O funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 17h, e 
a entrada custa R$ 20.
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Diretor do Foro firma 
abaixo-assinado em 

defesa do PLC 28/2015
“Nós, magistrados federais, dirigimo-

-nos aos excelentíssimos parlamentares 
para solicitar o empenho dos senhores na 
ratificação da aprovação do PLC 28/2015, 
que trata da reposição salarial dos ser-
vidores do Poder Judiciário Federal, por 
questão de justiça, bem como em respeito 
à autonomia do  Poder Judiciário”.

Este foi o teor do abaixo-assinado que o 
juiz federal diretor do Foro Iran Leite assi-
nou, juntamente com os juízes federais Ávio 
Novaes, Cynthia Lopes, Flávia Nolasco, Car-
los d’Ávila, Fábio Roque, Evandro Reimão, 
Monique Saraiva, Fábio Ramiro, Cláudia 
Scarpa, Luísa Almeida, Arali Duarte, Rodri-
go Pereira, Wilson Alves e Paulo Pimenta.

O documento será levado a Brasília e 
apresentado aos parlamentares juntamen-
te com abaixo-assinados semelhantes, 
recolhidos em todas as varas da Justiça 
Federal  do país.


