
Aniversariantes - Hoje: Rômulo de 
Souza Batista (9ª Vara), Laura de Assis 
Oliveira (6ª Vara), Maria Aparecida Car-
valho (NUCJU), Maria Bernadete Farias 
Costa (Feira de Santana), Jorge Campo-
donio F. Elias (Jequié), Lucas da Silva 
Pereira (Guanambi) e Marcelo Men-
des Paixão (Viverde). Amanhã: Plácido 
Rosa de Alencar (16ª Vara) e Paulo Ro-
berto C. Almeida (Eunápolis). Domingo: 
Luciana Guerra Otero (2ª Vara), Denise 
Mascarenhas de Oliveira (Jequié), Ex-
pedito Nogueira B. Filho (3ª Vara), Sa-
brina Fernandes Avila Prazeres (Ilhéus), 
Andreza Ferreira Rosa (Irecê), Jean 
Pereira Vieira dos Santos (6ª Vara) e 
Kléber Nepomuceno da Cruz (NUCOD). 
Segunda-feira: Daniela Bastos Pache-
co (Ilhéus), Rovilson Fernandes Ribeiro 
(Vitória da Conquista), Brenda Ryane 
de Souza Nascimento (Paulo Afonso) e 
Maribel Cedro (Asserjuf). Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

XIII Encontro de Corais da Justiça
Federal é marcado por homenagens

a Gonzaguinha e ao Setembro Amarelo

DIREF e SECAD 
celebram aniversário 
do diretor do NUAJU 
Emmanuel Borges

A Direção do Foro e a Secretaria Ad-
ministrativa da Seção Judiciária da Bahia 
se reuniram na última quarta-feira, dia 
02, para celebrar o aniversário do diretor 
do NUAJU Emmanuel Borges.

A confraternização contou com a pre-
sença do juiz federal diretor do Foro Dir-
ley da Cunha Júnior, bem como de dire-
tores e servidores de outros núcleos da 
Seccional.

SJBA recebe visita de 
estudantes da Unijorge

A Seção Judiciária da Bahia recebeu 
ontem, dia 03, uma visita institucional 
de estudantes do curso de Direito da Uni-
jorge, acompanhados pela coordenadora 
do Núcleo de Práticas Jurídicas da insti-
tuição Katiani Lúcia Zape.

O grupo foi recepcionado pelo dire-
tor do Núcleo Judiciário (NUCJU) da 
SJBA, Félix Antônio Barbosa Aguiar, que 
os guiou até a Sala de Treinamento do 
Anexo III, onde explanou sobre o funcio-
namento da Justiça Federal na Bahia e 
na 1ª Região, os diversos núcleos, o pro-
cesso de classificação e distribuição de 
processos, depósito de arquivos judiciais, 
dentre outras atividades.

No fim da tarde, os estudantes conhe-
ceram a sala de audiência da 14ª Vara, 
onde foram recebidos pela juíza federal 
Cynthia de Araújo Lima Lopes que con-
versou com eles sobre o seu trabalho e 
os desafios da carreira de magistratura.

A 13ª edição do Encontro de Corais 
da Justiça Federal foi um sucesso e mais 
uma vez reuniu vozes de diversos gêneros 
e faixa-etária para celebrar a vida e obra 
de Gonzaguinha, o filho do Rei do Baião.

Realizado nos dias 26, 27 e 28 de 
setembro, o eventou contou com a parti-
cipação de cerca de 15 corais e 11 ma-
estros, que entoaram, entre outras músi-
cas, diversas composições do repertório 
do homenageado da vez como Compor-
tamento Geral e Feliz.

Aproveitando o fato do encontro es-
tar sendo realizado no mês do Setembro 
Amarelo que promove campanhas de 
prevenção ao suicídio, o tema foi recor-
rente na apresentação de diversos corais, 
seja cantando músicas, na vestimenta ou 
trazendo a fitinha amarela de broche.

O coral desta Seccional, o Cantaro-
lando, foi um dos que manifestou seu 
apoio a campanha do Setembro Amare-
lo. Responsável por abrir todos os dias 
do encontro, o coral, acompanhado do 
coral da CBPM e CPRM, e regido pelo 
maestro Edvã Barbosa entoou “Semen-
tes do Amanhã (Nunca Pare de Sonhar)” 
de Gonzaguinha enquanto mensagens de 
apoio eram exibidas no telão.

O XIII Encontro de Corais da Justiça 
Federal contou com a participação dos 
seguintes corais: Coral Anchieta, Coral 
ASSUFBA, Coral Cantando as Horas, Co-
ral Cidade de Salvador, Coral Cidade SE-
PLAN, Coral CIJAR e CJAR, Coral Doce 
Vida, Coral Lacen, Coral MP em Canto, 
Coral Performático “Expressons”, Coral 
SINDSAUDE, Coral SINPOJUD, Coral Vo-
zes da Sesab e Coral Vozes do Tribunal.

Como manda a tradição, ao final de 
cada encontro, todos maestros e os re-

presentantes dos corais receberam um 
certificado de participação e, para encer-
rar em grande estilo, todos os coralistas 
retornaram ao palco para juntos canta-
rem o clássico “O Que É, O Que É” de 
Gonzaguinha.

Vale lembrar que, pela primeira vez, 
este ano o coral foi transmitido ao vivo 
no YouTube e encontra-se disponível 
para quem quiser assistir no link: https://
www.youtube.com/channel/UCWtvfhkK-
baHdh6CdR3y1DiA/videos
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