
Aniversariantes
Hoje: Emmanuel Borges de Almeida 
Neto (5ª Vara), Aline Oliveira Souza 
(NUCRE) e Fabrine Santos de Oliveira 
(Jequié).Amanhã: Dorolimpia Sousa 
Novato (4ª Vara), Marcelle Von Shos-
ten Ramalho da Silva (NUCAF), Patrí-
cia Corrêa de Carvalho Rocha (1ª Vara), 
Horígenes Fontes Soares Neto (Itabu-
na), Manuela Mota Cunha (Central de 
Conciliação), Romidia Correia Fortunato 
(NUCRE) e Rosenilda Santos Santana 
Oliveira (NUCOD).
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Os números do VII Encontro de Corais 
da Justiça Federal foram espantosos e dig-
nos de registro, batendo todos os recordes 
dos anos anteriores: durante 5 dias se 
apresentaram 21 corais, regidos por 12 
maestros e maestrinas, interpretando 70 
canções, num total de 308 vozes em um 
auditório sempre lotado.

No encerramento, na última sexta-feira, 
o Grupo Cantarolando fez uma homenagem 
surpresa para o maestro, Edvã Barbosa, 
idealizador de todos os sete encontros, uti-
lizando trechos de canções de Roberto Car-
los para a mensagem de agradecimento. 

Outra surpresa ficou por conta da emo-
ção do encerramento quando os integran-
tes dos cinco corais que se apresentaram 
no último dia, juntamente com seus maes-
tros, se reuniram no palco do auditório para 
cantar Emoções, canção ícone do homena-
geado do ano, Roberto Carlos. Deixou em 
todos saudades do VII Encontro de Corais.

Durante todos os cinco dias, o Grupo 
Cantarolando abriu o evento com quatro 
canções do Rei: “Como 2 e 2, Negro Gato, 
Cavalgada e Maria Carnaval e Cinzas. No 
primeiro dia, apresentaram-se também os 
grupos: MP Em Canto, regido pela maes-
trina Natanira Gonçalves e formado por 
servidores do Ministério Público; Coral Fe-
comércio, regido pelo maestro Leandro Ga-
zineo; Coral do Colégio São Paulo, formado 
por crianças daquela instituição de ensino 
e regido pelo maestro Alcides Lisboa; e Co-
ral Ars Cantandi, composto por integrantes 
não vinculados a qualquer instituição e re-
gido pelo maestro Carlos Veiga Filho.

O MP em Canto entoou as canções Je-
sus Cristo e Parei Olhei, de Roberto Car-
los, e Verde Mar de Navegar, de Capiba. O 
Coral Fecomércio trouxe as canções Minha 
Fama de Mau, de Roberto Carlos; Paisa-
gem na Janela, de Lô Borges; e a canção 
Siyahamba, música sul africana no idioma 
zulu.

O repertório escolhido para o coral in-
fantil do Colégio São Paulo foi um show à 
parte e emocionou o auditório lotado, que 
aplaudiu de pé mesmo antes do final do 
concerto das crianças que entoaram, com 
excepcional competência, desde um arran-
jo complexo de polifonia de vozes para a 
Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi, 
quanto a canção castelhana Carnavalito 

VII Encontro de Corais da Justiça Federal 
tem encerramento grandioso

Quebradeño, gravada há muitos anos por 
Roberto Carlos. E se não bastasse, os me-
ninos, superando-se ainda mais, impressio-
naram a todos na execução de um arranjo 
de uma canção barroca peruana cantada 
no idioma quéchua, falado na região dos 
Andes desde a época do Império Inca.

Para fechar a primeira noite, o Ars Can-
tandi apresentou, de Roberto Carlos, a can-
ção E Por Isso Estou Aqui; de Maria Gadu, 
a singela Bela Flor e encerrou, em altíssi-
mo nível, com um medley de canções de 
sucesso com o tempo como tema.

No segundo dia se apresentaram: Co-
ral Phoenix, regido pelo maestro Moisés 
Oliveira; Coral da Fundação José Silveira, 
conduzido pelo maestro Leandro Gazineo; 
Coral Canta Baiana, da Faculdade de Medi-
cina, e Coral da Fapex, ambos regidos pelo 
maestro Carlos Veiga Filho.

O Coral Phoenix, formado por homens 
e mulheres em sua maioria aposentados, 
apresentou três canções de Roberto Carlos: 
Na Lua Não Há, Não Há Dinheiro Que Pa-
gue e Eu Quero Apenas. O Coral da Funda-
ção José Silveira entoou, do homenageado, 
Minha Fama de Mau; de Sá e Guarabira, 
Sobradinho, além de Espanhola, de Flávio 
Venturini, e Sina, de Djavan. O Coral Canta 
Baiana  trouxe: Se Você Pensa, de Roberto 
Carlos, Este Teu Olhar, de Tom Jobim, e 
Anunciação, de Alceu Valença. Finalizando 
o dia, o Coral da Fapex cantou, de Roberto: 
Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo; de Vinícius de 
Moraes: O Velho e a Flor e do Jota Quest: 
O Sol.

No terceiro dia, houve a presença de 
quatro corais. O maestro Edvã Barbosa re-

geu o Cantarolando e o seu segundo coral, 
o da CBPM, com as canções Splish Splash, 
Como é Grande o Meu Amor Por Você e 
Papo Firme, de Roberto Carlos, e Chame 
Gente, de Moraes Moreira. O grupo seguin-
te foi o Coral AEPS, formado por funcioná-
rios do Hospital Sarah e regido por Márcio 
Medeiros, que apresentou Jesus Cristo, de 
Roberto Carlos, Minha Canção, de Chico 
Buarque, Tempos Modernos, de Lulu San-
tos, e Minas com Bahia, do Skank. E para 
terminar o dia, o Coral da Maturidade, for-
mado por integrantes acima de 60 anos, 
deu um belo exemplo de jovialidade com as 
canções Eu Só Quero um Xodó, de Domin-
guinhos; Asa Morena, sucesso de Zizi Pos-
si; e Acalanto, de Caymmi, imortalizada na 
voz de Roberto Carlos.

No quarto dia do encontro, apresenta-
ram-se seis grupos. Além do anfitrião, Can-
tarolando, recebemos o Coral SINART, com 
o maestro Gilberto Bahia, que apresentou  
repertório composto pelas músicas Muito 
Romântico, de Caetano Veloso, sucesso na 
voz de Roberto Carlos; Rua Ramalhete, de 
Tavito; e A Voz, de Vanderli. Em seguida, a 
maestrina Natanira Gonçalves regeu o Co-
ral Doce Vida, formado por senhoras com 
mais de 60 anos que entoaram Jesus Cris-
to e Amigo de Fé, de Roberto Carlos; e O 
Ouro e a Madeira, samba que foi sucesso 
na voz de Clara Nunes.

O Coral do SEBRAE, sob regência do 
maestro Dilton Cesar cantou Se Todos Fos-
sem Iguais a Você, de Vinícius de Moraes; 
Aonde Quer Que Eu Vá, de Herbert Viana; 
e Gatinha Manhosa, de Roberto Carlos. O 
Coral da SEPLAN, com a maestrina Polia-

na Angélica, emocionou a plateia com as 
canções Bandeira do Divino, de Ivan Lins; 
Do Seu Lado, do Jota Quest; Corro Demais, 
de Roberto Carlos; e Gonzaguinha e Gonza-
gão, de Fernando Brant.

Um dos grupos mais aguardados foi o 
Coral Performático Expressons, regido por 
Márcio Medeiros, que trouxe um trecho do 
show Djavanear com performances e as 
canções Seduzir, Lilás e Samurai, além de 
É Preciso Saber Viver, dos Titãs, sucesso 
na voz de Roberto Carlos. O show comple-
to do Coral Performático Expressons poderá 
ser visto nos dias 9 e 16/10, às 19h, no 
Teatro do Colégio São Paulo (atrás do Hi-
perposto). Ingressos a R$ 10 e R$ 20.

No último dia do VII Encontro de Corais, 
apresentaram-se, além do Cantarolando, 
os grupos Som na Caixa, sob a regência do 
maestro Gilberto Bahia; Coral Desembahia, 
regido pela maestrina Natanira Gonçalves; 
Coral do Tribunal de Justiça da Bahia, sob o 
comando de Gilmar Mendonça e o coral PGE 
em Canto, com o maestro Neemias Couto. 
A juíza federal da 14ª Vara, Cynthia Lopes 
prestigiou o encerramento do encontro.

As músicas escolhidas pelo Som na 
Caixa foram Eu só Quero um Xodó, de Do-
minguinhos; Chuva de Prata, de Ronaldo 
Bastos; e Como é Grande o Meu Amor Por 
Você, de Roberto Carlos.

O coral do Desembahia optou pelas 
canções Despedida e Parei, Olhei, de Ro-
berto Carlos e por um medley de canções 
de Marisa Monte.

O coral seguinte, do TJ da Bahia, emo-
cionou com as canções Trenzinho Caipira, 
de Villa  Lobos; Como é Grande o Meu 
Amor por Você, de Roberto Carlos; e Roma-
ria, de Renato Teixeira. O último coral, PGE 
em Canto, finalizou com o repertório Aonde 
Quer que eu Vá, de Herbert Viana; Sam-
ba do Prelúdio, de Vinícius de Moraes; e É 
Preciso Saber Viver, de Roberto Carlos. 

Novas carteiras 
da UNIMED

As novas carteiras UNIMED estão dis-
poníveis para entrega aos associados ti-
tulares. O prazo de validade das carteiras 
atuais expira hoje. 

Os beneficiários lotados no prédio sede 
e anexo podem retirar as carteiras na re-
cepção do serviço médico odontológico do 
Pro-Social. Já aqueles lotados no prédio 
dos JEFs devem retirar as carteiras no con-
sultório médico do prédio. 

As carteiras dos beneficiários das Sub-
seções já foram encaminhadas pelos res-
pectivos malotes.

Serviços dos Correios 
podem ser interrompidos

O NUASG informa que os serviços pres-
tados pelos Correios estavam sendo man-
tidos parcialmente até a semana passada, 
mediante negociação da Justiça Federal 
com aquela empresa.

Entretanto, a partir da sexta-feira pas-
sada, segundo informações da Gerência 
Comercial, houve bloqueio dos grevistas 
impedindo a saída dos carros dos Correios 
para a coleta de correspondências.

Diante do quadro apresentado, há pos-
sibilidade de os serviços prestados por 
aquela empresa pública serem completa-
mente interrompidos.
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Agradecimento
Com o coração cheio de paz, agrade-

cemos a todos os amigos da Justiça Fe-
deral pelas inúmeras manifestações de 
carinho e solidariedade recebidas em 
razão do falecimento de nossa amada e 
inesquecível mãe Eurides, seja com sua 
presença no funeral, seja por e-mail ou 
por diversas mensagens recebidas ao 
longo dos últimos dias. Obrigada, ami-
gos! Nunca esqueceremos palavras tão 
fortes e alentadoras.

Fátima e Patricia Farias


