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Hoje:  Evandro Reimão dos Reis, juiz 
federal da 10ª Vara), Neide da Paixão 
(13ªVara), Emmanuel Borges (5ª Vara) 
e Ivan Moreira (Alagoinhas). Amanhã: 
Dorolimpia Sousa Novato (20ª Vara), 
Marcelle Von Sohsten Ramalho da Sil-
va (SECAD), Patrícia Corrêa de Carva-
lho (1ª Vara), Valneide Silva (NUCJU), 
Rodrigo Will Ribeiro (Irecê), Luciana 
Barbosa (24ª Vara) e Larissa Vinhas 
Klein (NUCRE). Parabéns!!!
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IX Encontro de Corais: recorde 
de público, emoções e sucesso

A 9ª edição do Encontro de Corais da 
Justiça Federal da Bahia foi mais um su-
cesso. O Encontro, que ocorreu no auditó-
rio desta Seccional de 22 a 25/9, encantou 
a todos, como nas oito edições anteriores. 
Com recorde de público nos quatro dias, 
o evento apresentou como tema “The Be-
atles: Uma homenagem aos quatro rapa-
zes de Liverpool”, e teve, mais uma vez, a 
apresentação do Grupo Cantarolando como 
anfitrião, além de mais vinte corais de dife-
rentes instituições.

Em todos os dias do IX Encontro de Co-
rais foi exibido um vídeo de saudação aos 
participantes contando um pouco daquele 
tempo de rebeldia e também de ingenuida-
de dos quatro rapazes de Liverpool. Tam-
bém foi exibida uma edição com os melho-
res momentos do VIII Encontro de Corais 
realizado no ano passado.

O diretor do Foro juiz federal Iran Es-
meraldo Leite  prestigiou o evento e deu as 
boas-vindas a todos os corais participantes 
da 9ª edição do Encontro falando da im-
portância do evento que já é parte integran-
te do calendário de atividades da Justiça 
Federal da Bahia.

Desde 2007, o Grupo Cantarolando 
promove os encontros de corais, já tendo 
passado pelo palco do Auditório Ministro 
dias Trindade mais do que 100 grupos 
cantando temas como “Música Junina”, “O 
Samba”,“Música Baiana”, “África”, “Músi-
cas Inesquecíveis”, “Amada Bahia, Amado 
Jorge”, “O Rei Roberto Carlos” e “A Alma 
Negra na Música Brasileira”. O Encontro 
tornou-se integrante do calendário de even-
tos dos corais da Bahia.

Primeiro dia – Com o auditório lotado, 
o anfitrião da festa, o Grupo Cantarolan-
do, apresentou-se com duas músicas que 
marcaram a época dos Beatles: “I Want to 
Hold Your Hand” e “Help”. Após arrancar 
aplausos de todos, o Cantarolando dividiu 
a tarde com os corais convidados: Oxiteno, 
Canta Baiana e Ars Cantandi, três  vetera-
nos nos nossos encontros e os três regidos 
pelo maestro Carlos Veiga Filho. Os corais 
estreantes foram: o mais caçulinha de to-
dos, o Coral Cantajuf, da Justiça Federal de 
Feira de Santana, com a maestrina Patrícia 
Câmara; e o Coral da Associação dos Ma-
gistrados Catarinenses, regido pela maes-
trina Melina Arruda.

Segundo dia - Após a apresentação do 
Cantarolando, o coral do colégio São Pau-
lo apresentou-se, com seus afinadíssimos 
cantores mirins, regido pelo maestro Alci-
des Lisboa e foi ovacionado pela disciplina 
e domínio de outros idiomas além das be-
las e encantadoras vozes. 

Dando continuidade, apresentaram-se 
os grupos Pentágono e Fundação José Sil-
veira (com o maestro Carlos Veiga Filho), 
MP em Canto (com a maestrina Natanira  
Gonçalves) e CBPM e também deram um 
show emocionando a todos. 

Como surpresa do dia, o maesto Edvã 
convidou os integrantes do Cantarolando 
para se juntarem aos coralistas da CBPM 
para, juntos cantarem a canção Chame 
Gente, do repertório dos dois grupos de 
canto, regidos pelo mesmo maestro.

Terceiro dia – Diferente do que costu-
ma acontecer, o Cantarolando não foi o pri-
meiro a se apresentar, cedendo o lugar a 
dois corais regidos pela maestrina Natanira 
Gonçalves: o Coral da Desenbahia, seguido 
pelo Coral Doce Vida, integrado apenas por 
cantores da terceira idade. 

O Doce Vida provou que a música 
não tem idade e mostrou muito suingue e 
competência com a música “Cor de Rosa 
Choque” de Rita Lee.  E dando um belo 
contraste com o coral anterior, da terceira 
idade, seguiu-se o coral do Colégio Anchie-
ta, formado por crianças e regido pelo ma-
estro Alcides Lisboa, que levantou a plateia 
cantando com muita harmonia um medley 
dos Bealtles. 

Os últimos corais da tarde foram os 
corais da Câmara Municipal, regido pelo 
maestro Carlos Veiga Filho, e o coral da 
SEPLAN, regido pela maestrina Poliana 
Monteiro. O Cantarolando finalizou a tarde 
com gostinho de quero bis.

Encerramento – No último dia do IX En-
contro de Corais, o público pode apreciar as 
lindas canções apresentadas pelo Cantaro-
lando e pelos corais Salvador-Card e Novos 
Cantos (ambos com o maestro Carlos Veiga 
Filho), Coral da UFRB (maestrina Natanira 
Gonçalves), o Coral dos Advogados (maes-
tro Estevam Dantas) e o grupo Som na Cai-
xa (maestro Gilberto Bahia Filho).  

Ao final, o maestro Edvã Barbosa, ide-
alizador do Encontro, recebeu uma bela 
homenagem do Grupo Cantarolando pela 
força de vontade e paciência em reger um 
grupo cheio de especificidades, mas com 
grande talento.   

No encerramento de cada um dos qua-
tro dias do Encontro, todos os maestros 
e seus grupos cantaram juntos a canção  
Love Me Do, sucesso dos Beatles.

O IX Encontro de Corais da Justiça Fe-
deral na Bahia teve patrocínio da ASSER-
JUF, CAIXA, SINDJUFE, Schincariol e Su-
permercado Mix Bahia/Sussuca e apoio da 
Direção do Foro. 

Todos os regentes e um representante de 
cada coral receberam troféus como lembran-
ça e, ao final de cada dia, os participantes e 
o público degustaram um lanche de confra-
ternização, cortesia dos patrocinadores. 

Fonte: Falajuf

Concurso Nacional 
de Remoção 2015

O edital do Concurso Nacional de Re-
moção de 2015 no âmbito do CJF e da 
Justiça Federal foi divulgado. O certame 
possibilita que um servidor da Justiça 
Federal, lotado em uma região, possa se 
transferir para outra unidade da Justiça Fe-
deral em outra região.

Para participar, os servidores devem 
enviar, para o endereço constante na “lis-
ta com endereço eletrônico dos órgãos da 
Justiça Federal”, que está disponível no 
Portal do CJF, o requerimento preenchido 
até 5/10. A inscrição deve ser encaminha-
da ao dirigente máximo do órgão ao qual o 
cargo efetivo estiver vinculado, mesmo se o 
servidor estiver removido para outro órgão. 
Se o cargo do servidor pertencer a um TRF, 
o encaminhamento será ao presidente. Se 
o servidor pertencer a uma seção ou subse-
ção, o requerimento deve ser encaminhado 
ao diretor do Foro (capital). 

Consulta Pública para 
teletrabalho recebe 

mais de 180 sugestões
O CNJ recebeu 185 sugestões para re-

gulamentar o teletrabalho no Poder Judici-
ário. Esse foi o saldo da consulta pública 
aberta para ampliar o debate sobre a cria-
ção de regras para uma prática que já é 
adotada por alguns tribunais no país. 

“O trabalho à distância é um notável 
avanço na prestação dos serviços voltados 
à jurisdição, mas temos de ter o cuidado 
de propor uma regulamentação transpa-
rente, para que não haja dúvidas quanto 
à efetiva realização dos serviços e que, 
ao mesmo tempo, garanta aos servidores 
do Judiciário o seu indispensável direito à 
desconexão do trabalho”, afirmou o conse-
lheiro Carlos Eduardo Dias.

Muitas sugestões se referem à proibição 
do teletrabalho por servidores em estágio 
probatório e à possibilidade de executar o 
trabalho em outra cidade ou país. Também 
foram recebidas mensagens com dúvidas 
sobre os critérios de seleção dos servidores 
e sobre a execução do teletrabalho.

Há sugestões a respeito ao controle das 
metas de produtividade. Em alguns tribu-
nais, quem é autorizado a trabalhar em 
casa tem de produzir mais que os demais 
colegas. No TJ-SP, o percentual é de 15%. 
Na Justiça do Trabalho, a produção tem de 
ser 20% superior.

No TRF3, os servidores autorizados 
não são obrigados a se deslocar até a sede 
do tribunal três vezes por semana. Desde 
2013 utilizando o trabalho remoto, o TRF4 
permite que 30% da equipe de uma unida-
de judiciária “trabalhem de casa”. 

A modalidade não presencial de traba-
lho surgiu na iniciativa privada mas tam-
bém já conquistou adeptos no setor públi-
co. Entre as vantagens de adotar a prática 
estão a qualidade de vida proporcionada 
para os trabalhadores, a economia de re-
cursos naturais (papel, energia elétrica, 
água etc.) gerada pela redução de consumo 
nos locais de trabalho, e a melhoria da mo-
bilidade urbana, devido ao esvaziamento 
das vias públicas e do transporte coletivo.


