
Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Ferreira dos Santos 
Fujita (4ª Vara), Flávio Cedraz da Silva 
(Irecê), Breno Pinheiro da Silva Carva-
lho (22ª Vara), Everton Silva Soares (23ª 
Vara), Rogério Carvalho (Stefanini), Cé-
lio Brito Santos e Lávio Dias e Dias do 
Vale (Ambos de Vitória da Conquista). 
Amanhã: Aroldo Aparecido de Andrade 
(Campo Formoso), João Marcelo de Sou-
za Oggioni (24ª Vara), Nara Peregrino de 
Carvalho (Irecê), Danilo Costa Sousa (6ª 
Vara), Evelin Santos Pereira (18ª Vara) e 
André Luis Santos do Amor Divino (VI-
PAC). Domingo: Luiz Antonio Guimarães 
Machado (NUASG), Elivania Rodrigues 
dos Santos (Bom Jesus da Lapa), Laia-
ne Chagas Ramos (Guanambi), Thiago 
William Aleixo Oliveira (Campo Formoso), 
Valdir Lima Alves (VIPAC) e Jandson Luis 
Sampaio De Almeida (Viverde). Segunda-
-feira: Dorislei Sousa Novato Lauton (NU-
CGP), João Virgilio Mendes (NUCJU), 
Obede Pinheiro dos Santos (21ª Vara) e 
Lais Pacheco de Lima (10ª Vara).

Parabéns!

Culto ecumênico encerra celebrações do 
Jubileu de Ouro da Justiça Federal na Bahia

Aconteceu na última quarta-feira (11), 
no Auditório Ministro Dias Trindade, o cul-
to ecumênico de ação de graças, em cele-
bração aos 50 anos da Justiça Federal na 
Bahia. Esta foi a 12ª e última ação que 
fi gurou o calendário comemorativo do Ju-
bileu de Ouro da SJBA.

A celebração contou com a presença do 
Padre Manuel Filho, da Paróquia do CAB; 
o Pastor Joel Zeferino, da Igreja Batista Na-
zareth e a palestrante da doutrina espíri-
ta Sônia Dória do Espaço Espírita Teresa 
D’Ávila.
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Abrindo o evento, a diretora do Foro 
Cláudia Tourinho Scarpa agradeceu a pre-
sença dos celebrantes do culto em terem 
aceito o convite, de maneira a abrilhantar o 
encerramento das três semanas de come-
moração do Jubileu de Ouro.

O pastor Joel Zeferino pregou sobre o 
amor de Jesus e a real interpretação de sua 
palavra. Falou sobre a intolerância religio-
sa na contemporaneidade, principalmente 
em relação as religiões de matriz africana, 
enfatizando que isso não representa a pa-
lavra de Deus, que preza sempre pela paz, 
a harmonia e o respeito.

Em seguida, o Padre Manuel Filho tam-
bém deu continuidade a fala do pastor, 
falando sobre o amor divino e o respeito. 
Ressaltou a importância do culto em agre-
gar diferentes vertentes do cristianismo e 
da sua alegria em fazer parte do evento.

Depois foi a vez da palestrante da dou-
trina espírita Sônia Dória, que trouxe outra 
vertente do cristianismo e, no fi nal, realizou 

AGENDA
CULTURAL

VIRADINHA CULTURAL TEM 12H DE 
PROGRAMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS

O Dia das Crianças foi ontem, mas 
o fi m de semana segue cheio de pro-
gramas legais para curtir em família. 
A Viradinha Cultural, que acontece na 
área externa do Shopping da Bahia 
nas tardes de amanhã e domingo, é 
uma delas. No total, o evento gratuito 
terá 12 horas de shows, ofi cinas inte-
rativas, teatro, contação de histórias, 
ações de incentivo à leitura e diversão 
que prometem envolver tanto crianças 
quanto adultos.

A música fi ca por conta do Grupo 
Canela Fina, da banda Playgrude e 
do Coletivo Rumpilezzinho. Já nas ar-
tes cênicas, destacam-se o grupo de 
palhaçaria Nariz de Cogumelo, o es-
petáculo litero-musical Cordel do En-
cantamento, a Cia Avatar de Teatro e 
o Teatro Griô.

Nos dois dias da Viradinha Cultural, 
as crianças poderão dar asas à imagi-
nação a partir das histórias contadas 
nos livros, gibis e revistas da Biblio-
Sesc, uma biblioteca móvel montada 
dentro de um caminhão.

Além disso, atividades práticas e 
lúdicas serão oferecidas ao longo das 
tardes como a Ofi cina Uma Experiên-
cia Lúdica de Reciclagem e Ofi cina Pe-
dras Criativas. Ainda haverá serviço de 
maquiagem e caracterização infantil e 
produção de esculturas em balões.

PROGRAMAÇÃO

Sábado - Visitação e contação de 
Histórias na BiblioSesc; Ofi cina de re-
ciclagem; Maquiagem infantil; Nariz 
de Cogumelo; Contação de Histórias 
Filo & Sofi a; Playgrude; Canela Fina; 
Cortejo Boiada Multicor.

Domingo -  Visitação e contação de 
Histórias na BiblioSesc; Ofi cina Pedras 
Criativas; Escultura em balão; Grupo 
Griô; Cia Avatar de Teatro; Cordel do 
Encantamento; show da orquestra 
Rumpilezinho.

Local: Área externa do Shopping da 
Bahia Av. Antônio Carlos Magalhães). 
Amanhã e domingo, das 14h às 20h. 
Gratuito.

Fonte: Correio da Bahia
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um momento de meditação e relaxamento 
com o público presente.

O evento também contou com a parti-
cipação do juiz federal da 13ª Vara, Car-
los d’Avila Teixeira, que leu o Salmo 85 
e saudou a iniciativa da direção do foro 
na realização do culto, que contou ainda 
com a participação dos servidores Josenil-
do Gomes e Mauro Roque, que tocaram 
músicas religiosas.

Celebração religiosa realizada com a 
participação de representantes de três ver-
tentes do cristianismo, o culto ecumênico 
é entendido como uma aproximação, uma 
forma de diálogo entre os diversos credos 
numa mesma celebração e normalmente 
realizado por um padre católico, um pastor 
evangélico e um representante espírita.

Desde o dia 25, a nossa Seccional re-
alizou diversos eventos comemorativos do 
Jubileu de Ouro. A primeira semana foi 
marcada pela solenidade comemorativa, 
exposição de fotos e livros, além do XI En-
contro de Corais da Justiça Federal.

Já na segunda semana, a SJBA abriu 
as portas do auditório para a realização de 
quatro palestras, abordando os seguintes 
assuntos: economia popular, avaliação de 
imóveis, depressão e motivação. A semana 
ainda foi marcada por descontração com a 
apresentação dupla da peça “As Crônicas de 
Scárnia”, do servidor Valter Freitas Jr, e a 
abertura da Feira da Solidariedade, no Foyer.

Por fi m, na última semana de comemo-
ração aconteceu o animado Sarau 50 Anos 
na Biblioteca Professor Bernardino José de 
Souza.


