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Aniversariantes
Hoje: Alessandra Silva Flores (20ª Vara), Clovis Marques Pereira (Turma Re-

cursal), Cristina Simões de Oliveira (NUCJU), Telga Cassiano (NUCJU), Valdinélia 
Rodrigues dos Santos (22ª Vara), Ivan Prado de Andrade Gomes (Feira de Santana), 
Sales Alves dos Santos (Barreiras), Augusto Karol Marinho de Medeiros (Paulo Afon-
so) e Danilo Correia Santos (Vitória da Conquista).Amanhã: João Silva Souza (NU-
CJU), Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira (2ª Vara), Marta Cristina Rocha de Alencar 
(21ª Vara), Adriana Zoccoli Padilha (20ª Vara) e Fabio Santana Vieira (VIPAC). 
Domingo: Cleuma Sahionara Moutinho Alves Arana (19ª Vara), Maria Neusa Souza 
Moraes (Alagoinhas) e Izabel Guimarães Nunes (Paulo Afonso). Segunda-feira: Carla 
Maria de Carvalho Batista Soares (SECAD) e Aline Oliveira Nunes (Ilhéus).

Parabéns
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: 
Márcia Magalhães. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 
para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 
41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Grupo Cantarolando representou 
a Justiça Federal no VIII Festival 
de Corais da Chapada Diamantina

O Grupo de Canto Cantarolando, forma-
do por servidores, estagiários e terceiriza-
dos da Justiça Federal se juntou ao Coral 
da CBPM, regidos pelo maestro Edvã Bar-
bosa, para representar os dois órgãos no 8º 
Festival de Corais Vozes na Chapada, na 
cidade de Mucugê, entre 4 e 6 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 música em apresentações belís-
simas, oferecendo aos coralistas a oportu-
nidade de se apresentarem num local de 
beleza ímpar e de aproveitarem a energia 
positiva que a Chapada transmite.

Oito grupos se apresentaram na Câma-
ra Municipal de Mucugê, na Igreja Martriz 
e na Serra do Sincorá. Os grupos Canta-
rolando e CBPM fizeram bonito mais uma 
vez cantando nove músicas: Planeta Água, 
Desde que o Samba é Samba, A Luz de 
Tieta, Girassol, Milagres São Reais, Samba 
da Minha Terra,  Singing in the Rain, (em 
inglês), Kol Dodi (em hebraico)  e Shosho-
loza (hino sul-africano em idioma zulu).

Também se apresentaram os corais da 
Embasa, do Salesiano, do Colégio São Pau-
lo (formado de crianças), o Coral de Odon-
tólogos (com experiências em festivais in-
ternacionais), além de um coral cearense e 
dois da cidade de Mucugê. 

Luzineide Oliveira, contralto da Biblio-
teca repete o que disse no encontro do ano 
passado: “Foi uma experiência maravilho-
sa. Quem teve a ideia de juntar a beleza 
da Chapada ao canto coral é um gênio”. 

Uma soprano que adorou a experiência 
foi Cátia Pires, terceirizada da CS Gestão 
e Serviços. No ano passado ele destacou 
como ponto alto cantar literalmente no alto 
da Serra do Sincorá, ao ar livre, e com to-
dos os integrantes dos demais corais as-
sistindo e participando da oficina de per-

cussão corporal ministrada por um maestro 
convidado de São Paulo. Este ano, Cátia 
gostou ainda mais do festival pois, apesar 
de um número menor de corais participan-
do, o nível de qualidade das apresentações 
foi muito maior.

Para Normélia Cotias, soprano da 3ª 
Vara, e Myrtô Magalhães, contralto da Bi-
blioteca, os momentos mais emocionantes 
foram nos dias em que cantaram na antiga 
e belíssima Igreja Matriz, na presença de 
dezenas de fiéis. “Foi de arrepiar, e nem 
estou falando do frio de 12 graus da Cha-
pada Diamantina”, relembra Myrtô com 
bom humor. Ambas também aproveitaram 
a noites frias de Mucugê para confraterni-
zações com integrantes dos demais corais.

Luiz Goulart, baixo da DIREF, não teve, 
como no ano passado, o apoio vocal do co-
lega barítono Gésner Braga que, por conta 
de uma estreia teatral, não pode participar 
do evento deste ano, mas três servidores da 
CBPM não deixaram as vozes masculinas 
serem apagadas pelas femininas, em nú-
mero muito superior.

 Todos só tiveram elogios para a beleza 
da experiência. Foram três dias intensos de 
apresentações, passeios e oficinas. Mais de 
cem pessoas unidas no coração da Chapa-
da pelo prazer de cantar junto. A natureza 
exuberante, as ruas pacíficas de Mucugê e 
a organização perfeita do encontro.

O Cantarolando, patrocinado pela AS-
SERJUF, que custeia o salário do maestro 
Edvã Barbosa, lembra a todos que o grupo 
está aberto para novos integrantes. Venha 
cantar com os colegas e descobrir a alegria 
da música do canto coral,  fator de integra-
ção e saúde mental em ambientes de traba-
lho, já sendo comprovado pela ciência que 
a prática do canto coral diminui o estresse, 
reforça o sistema imunológico, reduzindo a 
ansiedade, a solidão e a depressão, males 
que podem atingir qualquer pessoa.

Servidores da Subseção de Eunápolis 
estimulam as atividades físicas

O gosto pela atividade física e os esportes não é uma exclusividade dos atletas Cláudia 
Daniel (SEMAD), Edésio Santos (CS Gestão e Serviços) e Robinson Amorim (10ª Vara) nas 
páginas do JFH. Os servidores Francisco Marcos Araújo de Souza, Samira Coelho Lopes e 
Heloisa Pancieri Stoco, da Subseção Judiciária de Eunápolis, também mostram que têm 
muita disposição e energia participando, no último domingo, da 27ª Corrida Rústica do 
Arraial D´Ajuda, município de Porto Seguro. Eles trouxeram medalhas de conclusão das 
provas de 5km e 10 km. 

Em razão dos benefícios da corrida para a saúde e o bem-estar físico e mental, os 
servidores pretendem continuar na prática do esporte e formar uma equipe de corredores 
para incentivar os demais colegas.

Aplicativo para celular promove 
mais interação entre usuário e PJe

O projeto “Justiça em Tempo Real”, 
aplicativo desenvolvido pelo TRT-2, apos-
ta em proporcionar mais interação entre os 
usuários do PJe e o sistema de moderni-
zação da Justiça brasileira. Uma das fun-
cionalidades do aplicativo permite ao usu-
ário acessar notícias e outros conteúdos, 
conforme a necessidade dos gestores do 
sistema. A iniciativa foi uma das 40 ins-
critas por tribunais do país na Maratona 
PJe, competição entre programadores que 
promoveu a construção colaborativa do sis-
tema difundido pelo CNJ.

Pelo aplicativo, o usuário se cadastra 
para receber no seu smartphone todos os 
conteúdos veiculados pela equipe do PJe 
como um alerta na seção “Quadro de Avi-
sos”, que já existe atualmente no processo 
eletrônico. Após cadastrado, o usuário se 
habilita a receber notícias relacionadas ao 
funcionamento do Tribunal, o clipping do 

Judiciário, avisos de utilidade pública ou 
qualquer conteúdo de interesse do tribunal.

As mensagens chegarão do mesmo 
modo que as dos aplicativos de conversa 
instantânea das redes sociais. O aplicativo 
permite direcionar determinadas mensa-
gens ao público escolhido: magistrados, 
servidores do Judiciário, advogados, partes 
nos processos, entre outros.

Atualmente, cerca de 7,4 milhões de 
processos tramitam via PJe. O número de 
demandas judiciais se aproximava dos 100 
milhões em 2014. Naquele ano, 45% das 
demandas foi apresentada em algum tipo 
de formato eletrônico – inclusive o PJe. 
Foram 11,8 milhões de processos que co-
meçaram a tramitar eletronicamente, o que 
dispensou o uso de papel, além das des-
pesas com transporte e armazenamento de 
processos físicos.

 Fonte: CNJ


