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Aniversariantes
Hoje: Dr. Luiz Bispo da Silva Neto, juiz 
federal substituto da  22ª Vara, Maria 
das Graças Lessa (NUCRE), Keila de 
Jesus Santos (Jequié), Mariana Souza 
Santos (Irecê), Valter Lázaro da Sil-
va (Feira de Santana), Daniela Silvany 
Lima (Coordenação dos JEFs) e Edésio 
de Oliveira (Express Clean). Amanhã: 
Sandra Regina de Andrade Moreira 
Dantas (NUCJU), Daniela Daltro de Oli-
veira (Bom Jesus da Lapa), Paulo Galo 
Toscano de Britto  (13ª Vara) e Edvaldo 
Conceição (Tectenge).

Parabéns!!!
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Procedimentos para 
implantação da 4ª 

Turma Recursal
Com intuito de dar cumprimento ao 

Provimento COGER nº 116, foram inicia-
dos pelo TRF1 os procedimentos para a 
implantação da 4ª Turma Recursal do Jui-
zado Especial Federal da Seção Judiciária 
da Bahia, e para a decorrente redistribui-
ção dos processos.

No dia de ontem, 9/04, quarta-feira, o 
sistema JEF Virtual ficou indisponível para 
movimentação nos processos das Turmas 
Recursais da Bahia desde as 7h. Durante 
o procedimento de redistribuição, as varas 
não conseguiram remeter processos às Tur-
mas Recursais da Bahia. A previsão de re-
torno é hoje, 10/04, a partir das 7h.

Será comunicada a finalização dos pro-
cedimentos de redistribuição e repassado 
o passo a passo dos procedimentos pós-
-redistribuição a serem adotados pelas res-
pectivas Turmas Recursais. 

Grupo Cantarolando é destaque em encontro 
de corais no Jubileu de Prata do TRF1

O Grupo de Canto Cantarolando, for-
mado por servidores, estagiários e terceiri-
zados da nossa Seccional, foi o convidado 
especial para o encerramento festivo da pri-
meira parte da comemoração dos 25 anos 
do TRF da 1ª Região – Jubileu de Prata.

O Grupo, regido pelo maestro Edvã Bar-
bosa e mantido pela ASSERJUF e SIND-
JUFE, apresentou-se na última sexta-feira, 
4 de abril no “Encontro de Corais Come-
morativo do Jubileu de Prata do TRF da 
1ª Região”. Nosso coral foi o último a se 
apresentar, após as performances do Coral 
Habeas Cantus do Poder Judiciário do DF 
(anfitrião); Coral Corte em Canto, do STJ; 
Coral do Tribunal de Contas do DF; Coral 
Encantos, da PGR e SERPRO.

O Cantarolando foi o único coral de fora 
do Distrito Federal e a ele foram feitas ho-
menagens especiais. A apresentação dos 
baianos foi considerada por todos como 
impecável, sendo aplaudida de pé. 

Na plateia, além de servidores do TRF1 
e convidados, estava o secretário-geral da 
Presidência, Paulo Cardoso de Oliveira, re-
presentando o presidente da Corte que leu 
mensagem especialmente redigida pelo 
presidente do TRF 1 para o evento. “Passa-
dos os 25 anos do TRF da 1ª Região, nos-
sa corte inicia novo ciclo e esperamos que 
possa contar novamente, no próximo jubi-
leu, com os corais que hoje se apresenta-
rão, pois, assim como as ideias, a música, 
que alimenta a linguagem dos espíritos de 
que nos falou Gibran, tendem a se eterni-
zar no tempo”, afirmou o magistrado.

A desembargadora federal Neuza Alves, 
uma entusiasta do canto coral, também 
estava na plateia e saudou os coralistas 
dizendo: “o canto é uma forma encantado-

ra de comemorar a efeméride”. Para ela, 
“nada melhor do que caracterizar o en-
cerramento das festividades do Jubileu de 
Prata com boa música, sobretudo quando 
essa música boa vem das vozes dos ser-
vidores da própria casa, das seccionais e 
dos tribunais superiores”. A desembarga-
dora declarou, emocionada, que o canto é 
uma forma de oração e que em todas as 
religiões o canto é o mais lindo veículo para 
se dirigir às divindades.

À Dra. Neuza Alves, que é a madrinha 
do Cantarolando, foram dedicadas as can-
ções “Tieta”, de Caetano Veloso, que repre-
senta a força da mulher baiana; “Todo Me-
nino do Pelô”, de Gerônimo, que ressalta o 
valor da raça negra, e “Deixa a Gira Girar”, 
dos Tincoãs, uma declaração de amor e 
respeito à religiosidade de matriz africana. 
Todas as canções, de algum modo, aludem 
à nossa futura vice-presidente do TRF1.

Como porta voz do nosso grupo de can-
to, o servidor Manoel Paim declarou: “Para 
aqui vieram baianos com qualidades in-
questionáveis e capacidades singulares. 
De servidores a juízes e desembargadores, 
este tempero baiano recheia esta organi-
zação trazendo para ela especiarias, mais 
sabor e mais cor. E hoje, especialmente, 
temos o imenso prazer de contar com a 
presença de uma nobre baiana que sem-
pre se mostrou gratificada por a conside-
rarmos nossa madrinha do coral. Ora, ela 
sempre se mostrou e se fez madrinha!: a 
Exma. Desembargadora Neuza Maria Alves 
da Silva, a ‘Dra. Neuza’. Ela nos deixa tão 
à vontade que confundimos nossa forma-
lidade na procura do mais merecido trata-
mento. Mais que competência e respeito, 
mais que inteligência e clareza, sobra-lhe 
humanidade. E esta humanidade torna-
-nos irmãos, amigos e fãs sem, contudo, 
perder o respeito jamais”

Todos os corais cantaram três canções, 
mas ao Cantarolando foi permitido execu-
tar quatro músicas. Encerrando o evento, 
os servidores baianos entoaram “Aquarela 
do Brasil”, de Ari Barroso. E, em uma apo-
teose, os cinco corais se uniram para inter-
pretar a composição de Guilherme Arantes: 
“Amanhã”, como mensagem de um futuro 
radioso para o Tribunal nos seus 25 anos.

UniCorp com inscrição
para dois novos cursos

Estão abertas até 15/4 as pré-inscrições 
para dois cursos virtuais da UniCorp: Ética, 
uma questão de escolha - Turma 1/2014 e 
Direito Ambiental I – Bases do Direito Am-
biental - Turma 1/2014

As pré-inscrições devem ser feitas no 
portal do TRF1. Ambos os cursos são na 
modalidade virtual com tutoria. O Curso 
de Ética tem 10 vagas para a nossa Seção 
Judiciária, carga de 24 horas e será reali-
zado de 28/04 a 30/05.

O curso de Direito Ambiental  tem car-
ga de 20 horas e também será realizado 
de 28/04 a 30/05 com 5 vagas para a 
Seção Judiciária da Bahia.

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e está 
vedada a participação de servidores que 
estejam de férias ou usufruindo alguma 
licença em período coincidente com a rea-
lização do curso.

Segundo a IN 13-02, o servidor que de-
sistir de participar de evento de capacita-
ção, sem a devida justificativa junto à área 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
ou sem a  apresentação de atestado médi-
co homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.

DEPOIMENTOS

“Esse convite foi maravilhoso e para 
nós é uma alegria estarmos no TRF1 
representando a Bahia. Nos sentimos 
muito privilegiados e orgulhosos por 
apresentar nosso trabalho, nosso canto, 
nossa terra”. Maestro Edvã Barbosa

“Foi a nossa melhor apresentação 
até hoje. Não há porque sermos modes-
tos nessa hora, pois nós ‘arrebentamos’! 
Ouvir tantos elogios de ótimos cantores 
e experientes maestros dos demais co-
rais não tem preço. A melhor coisa foi 
escutar: ‘vocês superaram todas as nos-
sas expectativas’”. Luiz Goulart

“Defino o Encontro de Corais em 
Brasília como ENCANTADOR. Entrei 
no Cantarolando há poucos meses e já 
tive a honra de participar do Encontro 
de Corais no TRF1. Fiquei totalmen-
te deslumbrada com todos os corais e 
suas belíssimas vozes. Mas, sobretudo, 
fiquei encantada com os elogios que fo-
ram feitos ao nosso grupo e em especial 
ao Maestro Edvã, pois sem ele nada dis-
so teria acontecido” Victória Costa

“Este encontro em Brasília foi exce-
lente e muito bem organizado. Nosso 
esforço, ensaios e empenho foram re-
compensados e aplaudidos. Fiquei mui-
to feliz em participar deste encontro do 
Cantarolando com outros corais de Tri-
bunais Superiores. Parabéns a todos”. 
Emmanuel Kemas

“Foi uma festa de servidores irmãos 
de diferentes órgãos. Festa de recepção 
e de respeito aos esforços de cada indiví-
duo como servidor e como ente humano 
capaz de traduzir sua capacidade pesso-
al em ganho para a coletividade. Festa 
do canto que demonstrou mais uma vez 
que, mais do que sobreviver, pode trazer 
para qualquer organização onde se apre-
senta uma nova energia e um diferencial 
humano marcante e libertador. Além da 
beleza dos que ali estavam presentes 
numa vontade quase espiritual de res-
peito ao trabalho e à existência dentro 
das organizações. Um momento de amor 
e cidadania!” Manoel Paim


