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EDIÇÃO ESPECIAL

SALVADOR/BA - 04 DE OUTUBRO DE 2018

XII Encontro de Corais da Justiça Federal na Bahia homenageia Gilberto Gil

O

XII Encontro de Corais da Justiça Federal na Bahia, aconteceu no período de 25 a 28 de
setembro, no auditório do prédio sede da Seção Judiciária da Bahia.
Todas as tardes, antes de começarem as apresentações, era exibido um vídeo
contando a história de Gilberto Gil, cantor e compositor baiano, tema escolhido para este ano. Ainda
fazia parte do vídeo uma seleção de fotos com os melhores momentos do Encontro de Corais dos 11
anos anteriores. O evento já se tornou tradicional e bastante aguardado pelos maestros, coralistas
e servidores da Justiça Federal e de outros órgãos públicos, que no local têm a chance de assistir a
verdadeiros shows gratuitamente, se divertindo, cantando e apreciando a irreverência e criatividade

dos maestros e coralistas.
O maestro regente do Grupo Cantarolando e também idealizador do evento, Edvã Barbosa, realizava aquecimento vocal com o público
presente e o coral anfitrião “Cantarolando” dava início às apresentações durante os 4 dias, recebendo os corais visitantes com muita alegria.
Desde 2007, o Cantarolando promove os encontros de corais, já tendo passado pelo palco do Auditório Ministro Dias Trindade bem mais
do que cem grupos cantando temas como “Música Junina”, “O Samba”, “Música Baiana”, “África”, “Músicas Inesquecíveis”, “Amada Bahia,
Amado Jorge”, “O Rei Roberto Carlos”, “A Alma Negra na Música Brasileira”, "The Beatles", "No Balanço do Reggae" e "Marchinhas e Outros
Carnavais".
Este ano contamos com a presença dos seguintes grupos e os seus respectivos regentes: Coral da CBPM – Edvã Barbosa; Vocal
Pentágono – Carlos Veiga; Coral CCAP Sinpojud – Paola Kaká; Coral Aquarela – Gilberto Bahia; MP em Canto – Natanira Gonçalves; Coral
Cantariar – Dilton Cesar; Coral Livre da Maturidade – Edvã Barbosa; Coral Chesf Salvador – Vinícius Ferraz; Coral Doce Vida – Natanira
Gonçalves; Coral Juventude Arte do Recôncavo – Robert Alexandre; Colégio Módulo Vocal – Matheus Steinhagen; Coral ASSUFBA - Vinícius
Ferraz; Coral Sal da Terra - Natanira Gonçalves; Coral Som na Caixa - Gilberto Bahia; Coral LACEN/Ba – Kátia Cucchi; Coral da Cidade do
Salvador - Kátia Cucchi.
No último dia do evento, o Grupo Cantarolando fez uma homenagem ao seu regente, Edvã Barbosa e a todos os maestros, cantando
trechos de músicas de Gilberto Gil, enaltecendo os talentosos regentes e agradecendo o carinho e dedicação desses artistas que se
apresentam de costas para o público, regendo seus coristas que interpretam os harmoniosos arranjos musicais, conforme apontou a coralista
associada Luzineide Oliveira.
O evento é uma realização da Direção do Foro e da ASSERJUF e tem o patrocínio do SINDIJUFE SchinCariol, RB Eventos. Agradecemos
especialmente ao SINDJUFE que patrocinou as camisas do Coral Cantorolando e dividiu com a ASSERJUF o patrocínio de um saboroso
lanche para os coralistas a cada dia do evento. Em especial, no dia 27 de setembro, nos deliciamos com os quitutes baianos: acarajé e abará
com uma maravilhosa pimenta, que precisa ser arretadamente baiano para apreciar sem chorar!
Para fechar com chave de ouro, todos os corais presentes eram convidados a subirem ao palco para receberem um certificado de
participação do XII Encontro de Corais da Justiça Federal da Bahia e entoar juntos a música “Andar com Fé” do artista Gilberto Gil.
O Grupo Cantarolando agradece especialmente à equipe de funcionários da ASSERJUF pela decoração e organização de mais esse
Encontro de Corais. Valeu, minha gente! Até o próximo ano!
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