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Aniversariantes

Hoje: Alex Silva Libanio (VIPAC), Iuri 
Braz de Oliveira (Itabuna) e Milena 
Araújo (Irecê). Amanhã: Olívia Merlin 
Silva, juíza federal da Turma Recursal, 
Ana Tanajura Leão (Vitória da Conquis-
ta), Suzana Nazaré (SECAD), Luiz Oc-
tavio Sobral (Feira de Santana), Fer-
nando Brito (Alagoinhas), Geielle Sales 
Fernandes (4ª Vara), Izabela Fernandes 
Almeida (15ª Vara) e Sarah Trinchão Al-
ves (20ª Vara). Domingo: Mario Martins 
(NUCJU), Penélope Ramos (4ª Vara) e 
Ícaro de Castro (3ª Vara). Dia 21: Cláu-
dio Ribeiro (NUASG), Orlando Mesquita 
(16ª Vara), Jamille Gonçalves (Jequié), 
José Raimundo Júnior (Barreiras) e 
Edileusa Maria de Jesus (CS Gestão & 
Serviço). Dia 22: Elenir Sonia Coutinho 
(Eunápolis), Luciano Carneiro (NUCJU), 
Emanuela dos Santos Silva (6ª Vara), 
Iago Ramos (NUTEC) e Edleusa da Sil-
va Barbosa (CEF). Dia 24: Maria Alete 
Mourato Eleoterio (Paulo Afonso) e Ilza 
Santa Rosa Rocha (Bom Jesus da Lapa). 
Dia 25: Flavia Carneiro Marques (Feira 
de Santana). Dia 26: Fernanda Castro 
Neves (Vitória da Conquista), Jaime Ju-
nior das Neves (8ª Vara), Maisa Castro 
(7ª Vara), Zenobio Pereira Gurgel (Ju-
azeiro), Melissa Tuanni Fonseca (Paulo 
Afonso) e Nivaldo Floriano Soares (CS 
Gestão & Serviço).Dia 27: Rosane Silva 
de Cerqueira (NUBES), Rute Ribeiro dos 
Santos (7ª Vara), Érica Kawauti (Feira 
de Santana), Cláudia Maria Brandão 
(24ª Vara), Paloma Macedo Galvão (5ª 
Vara), Thyago Cabral de Almeida (Paulo 
Afonso) e Manoel Domingos Silva Filho 
(CS Gestão & Serviço). Dia 28: Jose-
nildo Gomes (8ª Vara), Juliana Santos 
Castilho (Teixeira de Freitas), Maria 
Barros Almeida (13ª Vara), Antonio Da-
niel Ramos e Francisco Marcos Souza 
(ambos de Eunápolis).Dia 29: Andréa 
Márcia Vieira de Almeida, juíza federal 
de  Juazeiro, Samy Curcio Fauaze (Vi-
toria da Conquista) e Leidinalva Santos 
(Contrate). Dia 30: Aroldo de Oliveira 
Júnior (16ª Vara). Dia 1º: Reinildo Cos-
ta (NUCRE), Albanir Bezerra (14ª Vara) 
e Paulo Roberto Carvalho (CEF). Dia 2: 
Paulo Romero Varjão Silveira (12ª Vara) 
e Rodrigo Paranhos Rodrigues (CS Ges-
tão & Serviço). Dia 3: Jeane Lima Pai-
xão (Turma Recursal), Danielle Cristina 
Almeida (5ª Vara), Alexandre Delgado 
(19ª Vara), Ana Virginia Lavigne de Le-
mos (12ª Vara) e Mariana Teles (13ª 
Vara). Dia 4: Luam Almeida (Vitória 
da Conquista), Thayse Teixeira Gomes 
(Guanambi), Fernando Macedo Lopes 
(4ª Vara), Paula Arruty (11ª Vara), Sér-
gio Santana dos Reis (15ª Vara), Ha-
milton Sacramento (19ª Vara) e Jail-
ma Rodrigues de Jesus (VIPAC). Dia 5: 
Eduardo Ataíde Pedreira (7ª Vara).Dia 
6: Iala Borges Souza (Turma Recursal), 
Marilene Vieira (CS Gestão & Serviço), 
Silvio Marcos dos Anjos e Mateus Ân-
gelo Almeida (ambos da 11ª Vara). Dia 
7: Maria Elieide Magalhães (NUCAF), 
Waldelino Barbosa Junior (19ª Vara), 
Taiane Conceição dos Santos (7ª Vara), 
Aurélio Carvalho (Barreiras), Mateus 
Fontainha de Souza e Daiane Ribeiro 
(ambos da Turma Recursal).

Parabéns

Sarau Especial de Fim de Ano encanta a todos

O Sarau Especial de Fim de Ano, reali-
zado conjuntamente pelo Centro de Arte e 
Cultura da Direção do Foro desta Seccio-
nal e pela ASSERJUF, foi um sucesso ab-
soluto e deixou a todos os presentes com 
sensação de encantamento.

Provavelmente, o sentimento se deveu 
ao clima de informalidade providenciado 
pelo mestre de cerimônias Gésner Braga 
e pela qualidade das apresentações, que 
tiveram uma mescla saborosa de poesias, 
belas performances solo e dois excelentes 
corais.

A abertura coube ao juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite que, como diretor do Foro, 
criou o Centro de Arte e Cultura da Seção 
Judiciária da Bahia. O magistrado decla-
rou sua alegria em 
ver o espaço do foyer 
ocupado com uma 
manifestação cultu-
ral. Lembrou que a 
Administração tem 
se debruçado sobre  
o redirecionamento 
do fórum para fazer 
dele também um 
espaço de arte e cul-
tura. “Teremos  no nosso hall da entra-
da manifestações que farão com que as 
pessoas que por aqui passam possam ob-
servar que nosso espaço também agrega 
informação, que exibe mostras literárias, 
mostras de arte e demais eventos cul-
turais. O simples passar de alguém por 
aqui, caminhando para as varas, pode se 
tornar algo mais. Então, de repente, po-
demos conseguir tocar a vida de alguém”, 
afirmou o magistrado.

Corais - O Sarau teve a 
luxuosa presença de dois 
corais. O primeiro foi o 
já conhecido Grupo Can-
tarolando, (foto ao lado) 
formado por servidores e 
terceirizados desta Sec-
cional e regido pelo ma-
estro Edvã Barbosa, que 
interpretou três canções: 
as natalinas Jingle Bell’s 
Rock e Vem Chegando o 

Natal e Minha Canção, do  musical “Os 
Saltimbancos”.

Quem quase roubou a cena foi o Coral 
Nova Acrópole (foto abaixo), formado por 
12 cantores e regido pela maestrina Cata-
rina Gonzaga que interpretou várias belís-
simas canções como Aquarela do Brasil, 
Coração de Estudante, Isto Aqui é o Que 
é e Bate o Sino.

A cantora Paula Castro, filha da servi-
dora Maísa Freitas (7ª Vara) acompanhada 
do guitarrista Mateus Travassos, interpre-
tou duas canções que arrancaram muitos 
aplausos da plateia pelo profissionalismo 
e pela qualidade da apresentação: D’ont 
Let me Down, dos Beatles, e Set Fire in 
The Rain, de Adele.

Os servidores Josenildo Lima (8ª Vara), 
Zacarias Vitorino (SECAD) e Paulo Sérgio 
Teixeira (Conciliação) fizeram o acompa-
nhamento musical para as inesquecíveis 
apresentações de Rosane Cerqueira (NU-
BES) que cantou Curare e Versos Sim-
ples, e de Anete Mendonça (Conciliação) 
que entoou  Conto de Areia, sucesso na 
voz de Clara Nunes que ao final da sua 
apresentação levantou o público.

O cantor Felipe Mota, estagiário do 
NUTEC surpreendeu a todos com o virtuo-
sismo com que se apresentou com irreto-
cáveis interpretações de diversas canções  
entre elas Salão de Beleza e Telegrama, 
de Zeca Baleiro e Jade, de João Bosco. 
Ao final, ele foi acompanhado por Ricardo 
Rodrigues Sá (Engenharia).

Poesias - As apresentações poéticas fi-
caram a cargo de Gésner Braga (DIREF), 
que recitou o poema Eu Te Amo, de Adal-
gisa Nery; Jana Sampaio (ASJUR), que de-
clamou Poema Em Linha Reta, de Álvaro 
de Campos; Luiz Goulart (SECOS), que leu 
Os Nomes dos Poetas Populares, de Anto-
nio Vieira; e Cléria Sampaio (SECAD) que 
emocionou a todos com o poema “Esse 
Desejo Estranho”, do servidor Luiz Goulart.

Dobrando a meta - O evento ocorreu 
nesta quarta-feira, 16/12, no foyer do Fó-
rum Teixeira de Freitas a partir das 18h. 
Apesar de ter sido previsto para durar uma 
hora, terminou depois das 20h com um 
público animado e fiel. 

DEPOIMENTOS

Ana Assis (18ª Vara) - Foi um presen-
te de fim de ano para a gente. Esse ano 
realmente foi complicado e então o sarau 
foi um ótimo presente. Fazia muito tem-
po que a gente não assistia a um sarau, 
não reunia os colegas no foyer. Foi muito 
bem organizado e as apresentações fo-
ram muito legais. Gostei muito dos corais 
também. A apresentação do Coral Nova 
Acrópole foi deslumbrante. Todos nós 
adoramos. Que venham outros.

Sandra Cerqueira (11ª Vara) – O sarau 
foi maravilhoso, um verdadeiro presente 
para os servidores. Quando eu estava na 
Seção Judiciária da Bahia, logo quando 
entrei, não perdia um sarau, é sempre 
maravilhoso. Quando fui trabalhar em 
Brasília fiquei oito anos afastada des-
sa delícia que é ouvir os nossos colegas 
apresentando. E de lá de Brasília tive no-
tícias pelo JFH do Sarau Brega, que foi 
fantástico, super elogiado. Retornando à 
Bahia, tive o prazer de assistir esse sarau 
com corais, com apresentações individu-
ais. Um presente de natal. Que se repita.

Noêmia Vieira  (18ª Vara) – Foi mara-
vilhoso, um evento que me surpreendeu, 
de uma qualidade espetacular. Parabéns 
aos organizadores porque, embora tenha 
sido preparado em pouco tempo, foi irre-
tocável. Me faltam até palavras para des-
crever o quão bom foi. Foi muito bonito 
ver a participação de todos. Todos estão 
de parabéns e quem não foi perdeu. Sim-
plesmente divino.

Luzineide Oliveira (SEBIB) – Um sa-
rau bem organizado, com apresentações 
musicais muito boas. Os dois corais e os 
músicos deram um show. Assisti do início 
ao fim e estou desejando realmente que 
todo mês tenha de volta os nossos saraus.

Rosane Cerqueira (NUBES) – Eu gos-
tei muito de ter participado mas acho que 
o sarau precisa ter mais poesia porque 
normalmente as apresentações musicais 
dominam. Adorei a apresentação do Co-
ral Cantarolando pois as apresentações 
relacionadas ao Natal costumam não ter 
músicas alegres, mas as músicas que o 
Cantarolando selecionou foram natalinas 
mas alegres e festivas.

A organização do sarau agradece pelo 
apoio dado ao evento pela funcionária da 
ASSERJUF Taiana Laiz; pelo colaborador 
da CS Eron Luz e pelo estagiário da SE-
COS Rodrigo Sarmento.

O servidor Gésner Braga
foi o mestre de cerimônia do sarau.

O virtuosismo de Felipe Mota foi um 
dos destaques do Sarau


