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Aniversariantes  
Hoje: Shirley Rogéria Costa da Silva 
(Ilhéus) e Elisangela Silva de Moraes 
(20ª Vara). Amanhã: Christiane Nas-
sar Pinho (Alagoinhas), Diane Nassar 
Pinho (15ª Vara) e João Luiz Caman-
daroba Neto (NUCJU).

Parabéns!!!
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, reda-
ção, revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart 
- SECOS. Diagramação e Impressão: Gésner 
Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exemplares. Tele-
fones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 
3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.
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Servidores devem 
entregar comprovantes 
de votação na eleição
Em caso de segundo turno para a Pre-

sidência, Governo do Estado da Bahia ou 
Governo de Estados de seus títulos elei-
torais, os servidores deverão entregar na 
SECAP ou SESAP o comprovante de qui-
tação com as Eleições de 2014 somente 
após o segundo turno.

Esta regra vale para todos os servido-
res ativos na Seccional e nas Subseções, 
em qualquer das modalidades (do qua-
dro, ingressos pelo SINAR, requisitados 
e em exercício provisório), bem como os 
aposentados e pensionistas. 

A recepção dos comprovantes no pri-
meiro turno só ocorrerá no caso de não 
haver segundo turno nem para a Presi-
dência nem para o Governo do Estado do 
título do servidor.

Para os servidores das Subseções, o 
procedimento continua sendo o mesmo 
das eleições anteriores, ou seja, a SE-
SAP remeterá para a SECAP, em até 30 
dias após ou 1º ou 2º turno, conforme 
o caso, a lista com o nome de todos os 
servidores, indicando a quitação ou não 
da obrigação.  

Nasceu Arthur
O bebê da foto acima é Arthur, o se-

gundo netinho da oficiala de Justiça Ira-
cema Lima Velame Branco, e sobrinho 
neto do servidor Gabriel Velame Branco, 
da 7ª Vara.

Arthur é paulista e nasceu às 10:07 
do dia 14/9, na maternidade da Casa de 
Saúde da Cidade de São Carlos.

Agora Iracema terá mais um netinho 
para corujar além de Vitor que nasceu no 
último mês de abril e que o JFH noticiou 
na edição de 30/4/2014.
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 Processo Administrativo Eletrônico  
entra em funcionamento no Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região e na Seção 
Judiciária do Distrito Federal;  Reunião 
em Minas Gerais trata da instalação pio-
neira de turmas recursais em subseções 
judiciárias;  Oitava turma supera distri-
buição no primeiro semestre de 2014 e 
vai além da meta apresentada pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ);  Os 
detalhes da instalação de mais duas va-
ras federais na Primeira Região, uma em 
Contagem, Minas Gerais, e outra em São 
Luís, no Maranhão.

8º Encontro de Corais da Justiça Federal 
homenageia o negro na música brasileira

Em sua 8ª edição, que acontece entre 
os próximos dias 22 a 26/9, o Encontro 
de Corais da Justiça Federal continuará 
encantando o público, como aconteceu 
nas sete edições anteriores. Desta vez, o 
tema escolhido é “A Alma Negra na Mú-
sica Brasileira”.

Aqueles que forem presenciar às belas 
performances dos 21 grupos inscritos, 
ainda poderão assistir às homenagens 
gravadas em vídeo pela desembarga-
dora federal Neuza Alves, madrinha do 
Cantarolando, e pela cantora Margareth 
Menezes. Ambas enviaram mensagens 
que serão apresentadas nas aberturas de 
cada dia do Encontro.

Desde 2007, o Grupo Cantarolando 
promove os encontros de corais. No pri-
meiro ano, com o tema “Música Junina”, 
apenas cinco grupos se apresentaram num 
único dia. Mas, no ano seguinte, já eram 
oito corais em dois dias de apresentação. 
O tema daquele ano foi: “O Samba”. 

No 3º Encontro saltamos para 10 gru-
pos se apresentando em dois dias com 
foco no tema: “Música Baiana”. Como a 
organização percebeu que havia espaço 
para crescer, no ano seguinte, 2010, no 
4º Encontro, já eram 17 grupos musicais 
cantando durante quatro dias.  

Em 2011, no 5º Encontro, o tema es-
colhido foi “Músicas Inesquecíveis”. E em 
2012, em sua 6ª edição, foi homenagea-
do o centenário do escritor  Jorge Amado, 
com o tema “Amada Bahia, Amado Jor-
ge”. No ano passado, o 7º Encontro foi 
embalado por canções que foram suces-
sos na voz do “Rei” Roberto Carlos. 

O 8º Encontro de Corais da Justiça 
Federal da Bahia continua sendo em cin-
co dias, com início na próxima segunda-
-feira, 22/9 e prosseguindo até a sexta 
feira, 26/09, no Auditório Ministro Dias 
Trindade tendo, mais uma vez, o Grupo 
de Canto Cantarolando como anfitrião 
do evento que tem 21 corais inscritos e 
já é integrante do calendário de eventos 

dos corais da Bahia. No oitavo ano de 
realização, o Encontro tem, novamente, 
o apoio da DIREF, da ASSERJUF e do 
SINDJUFE, além da Schincariol, Brasil-
gás e do Supermercado Sussuca.

 Criado oficialmente em 1994, o 
grupo Cantarolando reúne servidores e 
colaboradores da Seção Judiciária da 
Bahia com financiamento pela ASSER-
JUF e pelo SINDJUFE. Em seus 20 anos 
de existência, o coral tem muita história 
para contar e é figura garantida em even-
tos como as comemorações da Páscoa 
e do Natal, quando executam repertório 
temático. 

Mas a música popular tam-
bém tem espaço nas apresen-
tações do Cantarolando, inte-
grado pelas vozes de Gésner 
Braga, Luzineide Oliveira, Luiz 
Goulart, Manoel Paim, João 
Izaías Ferreira, Emmanuel He-
anacho, Márcia Freitas, Nor-
mélia Cotias, Anete Mendonça 
e Myrtô Magalhães. 

Fruto de muito trabalho e 
dedicação, o grupo é regido há 
nove anos pelo maestro Edvã 
Barbosa, que tem o desafio de 
harmonizar as vozes de coralis-
tas amadores, obedecendo a ne-
cessidades básicas para o can-
to, como afinação e respiração. 
“Cantar sozinho é uma coisa, 
mas cantar em grupo é total-
mente diferente. Cantar obede-
cendo a uma regência é mais 
complicado ainda”, conta Edvã. 

 O Encontro de Corais da 
Justiça Federal tem como obje-
tivo o intercâmbio cultural, difu-
são, integração e fortalecimento 
de laços entre grupos de canto 

coral de instituições regionais e o público 
baiano; a conscientização das organiza-
ções sobre a importância da participação 
de seus membros em eventos sociais, 
educativos e culturais, ampliando o nível 
de Qualidade de Vida, favorecido pelo va-
lor terapêutico e artístico do canto coral; 
a troca de informações sobre o trabalho 
desenvolvido pelos grupos de canto co-
ral; e a harmonização entre os integran-
tes sem o caráter competitivo. 

O Grupo Cantarolando se apresentará 
durante toda a semana como anfitrião do 
evento. 

MPF/BA realiza Semana 
de Atualização Jurídica

O Ministério Público Federal na Bahia 
realizará nos dias 25 e 26 de setembro 
a “Semana de Atualização Jurídica” na 
sede do órgão, localizado na Rua Ivonne 
Silveira, 243, Loteamento Centro Exe-
cutivo - Doron. No dia 25, o evento será 
das 13h às 19h e no dia 26, das 8h30 
às 13h30.  

O evento contará com quatro pales-
tra sobre temas atuais da área jurídica. 
Os participantes que comparecerem a, 
no mínimo, 75% das palestras terão 
direito a certificado emitido pelo MPF, 
comprovando carga horária de 12h.

Dentre as vagas disponíveis, há cotas 
para servidores e representantes do TRE 
e MPE. Há nove vagas disponibilizadas 
para a Justiça Federal. Os interessados 
deverão preencher um formulário espe-
cífico  disponível no site: www.prba.mpf.
mp.br até o dia 19, sexta-feira.

Programação:

Dia 25 de setembro

13h. Leonardo Pauperio  (juiz federal): 
Democracia e Processo Coletivo: a tutela 
de direitos coletivos, a tutela coletiva de 
direitos individuais e a abertura processu-
al para a participação comunitária. 

16h. Flávio Pereira da Costa Matias 
(Procurador da República) - Lei de Impro-
bidade Administrativa: Aspectos contro-
vertidos de direito material e processual.

Dia 26 de setembro

8h30 Bruno Calabrich (Procurador da 
República no DF) – Garantismo e Investi-
gação Criminal. 

11h30 José Alfredo (Procurador Re-
gional da República da 1ª Região)- Sis-
tema Eleitoral Brasileiro: aspectos positi-
vos e negativos.


