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Aniversariantes
Hoje: Plácido Rosa de Alencar                                                                                        
(16ª Vara) e Iris France Ferreira Anun-
ciação (15ª Vara). Amanhã: Luciana 
Guerra Otero (2ª Vara), Denise Masca-
renhas de Oliveira (Jequié) e Emilly Ka-
rine Montino Oliveira (NUCAF). 
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

X Encontro de Corais da Justiça Federal 
da Bahia fez homenagem ao Reggae

Por Isabel Portela

O ritmo jamaicano tomou conta do 10° 
Encontro de Corais da Justiça Federal da 
Bahia, que este ano apresentou como tema 
“No Balanço do Reggae”, garantindo o su-
cesso já esperado, em razão da experiência 
dos nove anos anteriores sob a organização 
do maestro Edvã Barbosa. 

O evento, que ocorreu no auditório des-
ta Seccional de 27 a 30/9, em todos os 
dias contou com a apresentação do seu 
anfitrião, o Grupo Cantarolando, além de 
outros 17 corais de diferentes instituições 
públicas e privadas do nosso Estado.

Representando a Direção do Foro, o 
juiz federal Fábio Ramiro, presidente da 
AJUFBA, saudou a todos e desejou que 
o sucesso continue por muito tempo, lou-
vando a iniciativa que julga importantíssi-
ma para a qualidade de vida. A AJUFBA 
foi uma das patrocinadoras do Encontro 
de Corais, assim como a Caixa Econômica 
Federal  e a ASSERJUF.

Primeiro dia - Com o auditório lotado, 
os Grupos Cantarolando e Coral da CBPM, 
ambos regidos pelo maestro Edvã Barbosa, 
abriram a tarde festiva adaptando músicas 
nacionais e internacionais ao ritmo do re-
ggae. Das canções interpretadas, além de 
Singing in the Rain e Girassol, destaque 
para a belíssima adaptação de Metamor-
fose Ambulante, em homenagem aos 70 
anos de nascimento do cantor e compositor 
baiano Raul Seixas.

Em seguida, foi a vez do coral de crian-
ças do Colégio São Paulo que, regidos pelo 
maestro Alcides Lisboa, encantou a todos 
e arrancou entusiasmados aplausos do 
público. Com afinação, disciplina, harmo-
nia e conciliando composições sofistica-
das com elementos de percussão ritmo-
-corporal, os pequeninos surpreenderam 
entoando a canção renascentista francesa 
Tourdion, além de Cântico dos Anjos e 
When The Saints Go Marching In, esta úl-
tima em estilo Negro Spiritual do sul dos 
Estados Unidos.  

Dando continuidade ao evento, o “Coral 
da Seplan e o Coral da Oxiteno realizaram 
suas apresentações optando por estilos 
mais populares com as canções Felicidade, 
de Marcelo Janeci; Espatódea, de Nando 
Reis; Sorte na Vida, do Cidade Negra; Lin-
da Rosa, de Maria Gadu; A Novidade, de 
Gilberto Gil e Espumas ao Vento, de Fagner.

Ao final das apresentações, em cada 
um dos quatro dias, o maestro Edvã Barbo-
sa reuniu todos os grupos para cantar em 
uníssono a música Malandrinha, do baiano 
Edson Gomes. Também não faltou o tradi-
cional lanche de confraternização patroci-
nado pela Schincariol e Sussuca.

 Segundo dia – Na quarta-feira apresen-
taram-se cinco corais. Após a apresentação 
do Cantarolando, recebemos o grupo co-
ral “Canta Baiana”, com o maestro Carlos 
Veiga, que apresentou repertório composto 
pelas músicas: Queremos Saber, de Gilber-
to Gil; Eu Só Quero um Xodó, de Domin-
guinhos; e Anunciação de  Alceu Valença. 

O coral Vozes dos Tribunais, regido pelo 
maestro Neemias Couto e composto por 
vozes mais maduras de 23 servidores dos 
Tribunais de Contas do Estado e do Muni-
cípio, demonstrando autenticidade e acom-
panhados por percussão e violão, deram 
um toque especial ao repertório apresen-
tado Maria Maria, de Milton Nascimento; 
Aonde Quer que eu Vá, dos Paralamas do 
Sucesso; e Vamos Fugir, de Gilberto Gil.

As oito advogadas do coral Nova CAAB/
OAB conquistaram a todos com sua irreve-
rência e alegria ao interpretar um reperto-
rio eclético, regidas pelo maestro Estevam 
Dantas. Entre elas um pout-pourri de mú-
sicas religiosas populares em homenagem 
a Cosme e Damião, com direito a participa-
ção integral da plateia com muitas palmas 
durante o samba de roda. Ainda entoaram 
as canções Canto do Povo de um Lugar, de 
Caetano Veloso; Sabiá, de Luiz Gonzaga; e 
Liberdade, de Edson Gomes.

E, conduzidas pelo maestro Márcio 
Medeiros, as meninas integrantes do gru-

po estreante Vibe Vox, com-
posto por crianças do Colégio 
Campus Villa, finalizaram as 
apresentações com muito ta-
lento apesar de todo o natural 
nervosismo da sua primeira 
apresentação externa. Entoa-
ram Vamos Fugir, de Gilberto 
Gil; Simples Desejo, de Jair 
Oliveira, e Tempos Modernos, 
de Lulu Santos.

Terceiro Dia- A juíza federal Nilza Reis 
abriu o terceiro dia do Encontro de Corais 
agradecendo pela presença de todos des-
de o primeiro dia do evento. Declarou que 
cantar é um dom extraordinário e por isso 
se sente tão feliz ouvindo as belas vozes 
dos corais que se apresentaram para o de-
leite de todos.

As 36 crianças do Coral dos Pequenos 
Cantores da Monsanto, regidas pelo maes-
tro Alcides Lisboa roubaram a cena deixan-
do a plateia inteira de pé, após cantarem 
Semente do Amanhã, de Gonzaguinha. 
Com um solista de voz doce e encantadora, 
conseguiu transmitir toda a mensagem de 
esperança da canção.

E ainda foram além, festejando em he-
braico com a folclórica Hava Nagila, uma 
música de celebração muito popular entre 
judeus, e muito executada por bandas em 
festivais judaicos. 

Com 15 anos de existência, 
o coro detém em sua trajetória 
gravações, viagens pelo Brasil 
e o reconhecimento como mais 
um bem sucedido projeto social 
e cultural da Monsanto.

Em sintonia com o coral de 
crianças que o precedeu, as se-
nhoras do Coral Doce Vida da 
Melhor Idade demonstraram 
uma enorme vitalidade, já iniciando com 
com a musica Flor do Reggae, sucesso de 
Ivete Sangalo, transbordando muita alegria 
e energia. 

 Ao cantarem a música A Paz, versão 
do Roupa Nova para Heal the World, de 
Michael Jackson, as senhoras passaram 
uma mensagem de reflexão, com direito a 
coreografia. E ainda houve espaço no 3º 
dia para os corais Salvador Card, com o 
maestro, Carlos Veiga Filho; e Chesf/Sinart, 
sob comando do maestro Gilberto Bahia.  

O primeiro, com 13 vozes, apresentou 
as canções Anunciação, de Alceu Valença; 
Mimar Você, sucesso da  Timbalada; e Dei-
xa o Menino Jogar, do Natiruts. O segundo, 
formado por 23 mulheres, interpretou Que-
ro Ser Feliz Também, do Natiruts; O Ciú-
me, de Caetano Veloso; e Linda Juventude, 
de Flávio Venturini.

Encerramento -No último dia de encon-
tro, os grupos Cantarolando e CBPM, fize-
ram uma homenagem surpresa para o ma-
estro Edvã Barbosa com uma paródia bem 
humorada da canção Não Chores Mais, de 
Gilberto Gil, em razão da sua persistência 
em organizar com todas as dificuldades, o 
já tradicional Encontro de Corais.

O coral MP em Canto deu continuida-
de à festa ao entoar Raiz de Todo Bem, 
de Saulo Fernandes, com direito a teatra-
lização. O auditório pode apreciar ainda 
a apresentação do corais Som na Caixa e 
Misturaê/Raio de Sol e CJAR Coral.

Um dos destaques, o CJAR Coral, mos-
trou que a música tem o poder da transfor-
mação social. Formado por jovens do mu-
nicípio de Santo Amaro, com a regência do 
jovem maestro Robert Alexandre, o grupo 
foi o último a subir ao palco. Com um estilo 
refinado, os coralistas cantaram clássicos 
da MPB. Com dinamismo e inovação nos 
arranjos, os jovens do Recôncavo Baiano 
conquistaram o público.

O maestro Edvã Barbosa finalizou o 
encontro convidando os grupos para can-
tarem juntos Não Chores Mais, de Gilberto 
Gil, sob a  regência do maestro Robert Ale-
xandre. Sem descuidar da bela coreografia, 
os grupos encerram o encontro com muita 
festa e dando um show à parte.


