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Foi em clima de Recomeço que aconteceu o XV 
Encontro de Corais da Justiça Federal na Bahia, no 
auditório Ministro Dias Trindade, do dia 27 a 30/09. E foi 

uma sucessão de apresentações na qual o público se envolveu 
cantando e se emocionando com histórias de dedicação e 
superação. 

O evento foi aberto todos os dias pelo Grupo Cantarolando 
e Coral CBPM, anfitriões da festa, regido pelo maestro Edvã 
Barbosa, que deu início às apresentações durante os 4 dias, 
recebendo todos os outros corais com muita alegria. 

Na abertura do evento houve o pronunciamento de Dr. Durval 
Carneiro Neto, Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, que 
deu as boas-vindas aos participantes e espectadores, ressaltando 
que o evento é uma oportunidade de recomeçar com música 
e que além de juiz também estuda música. Na oportunidade 
saudou a todos os maestros, desejando que fosse um evento de 
muita emoção por tudo que representava, e por fim, colocou-se 
à disposição para ajudar no que dependesse da Justiça Federal.

Desde 2007, o Cantarolando promove os encontros de corais, 
portanto o evento tornou-se tradicional e bastante aguardado 
pelos maestros, coralistas e servidores da Justiça Federal, que 
no local têm a chance de assistir a verdadeiros espetáculos 
gratuitamente, se divertindo e saindo da sua rotina. No palco 
do Auditório Ministro Dias Trindade se apesentaram 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", "Marchinhas e Outros Carnavais", Gilberto Gil, 
Gonzaguinha e em 2021 o evento foi realizado no formato online 
com o tema Esperança.

Este ano contamos com a presença dos grupos: Coral Canto 
Esperança, regido por Laércio Santiago; Servidores Municipais 
de Lauro de Freitas, regido por Márcio Medeiros; Coral Aponte, 
regido por David Alves Tourinho; Coral da ASSEUFBA, regido 
por Vinicius Ferraz Moraes; Coral ARCO, regido por Márcio 
Medeiros ; Coral MP em Canto, regido por Natanira Gonçalves; 
Coral da PMBA, regido por Josué Santana da Paz; Canto de 
Encontro, regido por Vinicius Ferraz Moraes; Coral Juventude 
Arte do Recôncavo, regido por Robert Alexandre; Novos Cantos, 
regido por Carlos Veiga; Coral Doce Vida, regido por Natanira 
Gonçalves; NEOJIBA Bairro da Paz, regido por Alcides Lisboa; 
Rede ECCP 3º idade, regido por Neide Santos; Coro NEOJIBA 
1, regido por Yuli Andrea Martins; Ars Cantandi, regido por Carlos 
Veiga; Estudantil de Madre de Deus, regido por Neide Santos; 
Coral Anchieta, regido por Alcides Lisboa; Rede ECCP - adulto, 
regido por Neide Santos e Coro NEOJIBA 2, regido por Yuli 
Andrea Martins.

Para fechar com chave de ouro, todos os corais presentes 
eram convidados a subirem ao palco para receberem um 
certificado de participação do XV Encontro de Corais da Justiça 
Federal da Bahia e entoar juntos a música “Vê estão voltando as 
flores”, de Paulo Soledade e arranjo de Leonardo Arecippo, um 
verdadeiro hino ao recomeço! 

No último dia do evento, a ASSERJUF fez uma singela 
homenagem ao maestro, Edvã Barbosa, como forma de 
enaltecer seu talento e parabenizar pela dedicação do mesmo 
durante todos esses anos. 

O evento teve o patrocínio da ASSERJUF e do SINDJUFE 
que proporcionaram um saboroso lanche para os coralistas a 
cada dia do evento e o Sindicato também fez a transmissão do 
evento em seu canal do Youtube.

Agradecemos à Diretoria do Sindicato pela sensibilidade 
e apoio. A ASSERJUF agradece aos seus funcionários que 
decoraram o auditório, que capricharam no lanche e que 
estavam disponíveis sempre para atender às demandas do 
evento. Agradecemos aos corais convidados e, em especial, ao 
Cantarolando e o maestro Edvã Barbosa, por todo esforço em 
fazer do encontro desse ano um verdadeiro recomeço.istas de 
trasmissão pelo whatsapp. Para você receber os informes no seu celular, é 
importante salvar o número da ASSERJUF na sua agenda quando receber 
nossa mensagem.

Encontro de Corais
XV Encontro de Corais: da Esperança ao Recomeço



3falaJuf

ECONOMIA

EDIÇÃO Nº 865/ SALVADOR/ BA - 07 DE OUTUBRO DE 2022
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Eu e Jesuita sempre gostamos de fazer 
uma surpresa pro Maestro. Adoramos vê-
lo encabulado todas as vezes que o Coral 
o homenageia, mas ele é digno de todas as 
homenagens que pudermos fazer para ele. 
Ele é o incansável idealizador desses encontros de 
Corais. Ele faz tudo do início ao fim. TUDO! Ele se vira 
nos trinta. Corre atrás de patrocínio, som, imagem, 
etc. Ele não é só maestro, é produtor também! 
Claro que conta com a maravilhosa equipe da 
ASSERJUF na decoração, na divulgação, no apoio 
durante os dias do evento. Quero aqui agradecer 
às meninas da Asserjuf: vocês são maravilhosas! 
Agradecer, na pessoa de Cláudia Temporal, à 
Diretoria da Associação pelo apoio ao encontro;  
agradecer ao Sindijuf, pois essas duas entidades 
patrocinam o nosso maestro.  É isso que não 
deixa o Cantarolando acabar, porque permitem 
que o maestro continue ensaiando o nosso Coral.  
Obrigada a todos que permitem que a arte do 
canto coral continue nos encantando!

Parabéns! Parabéns!  Parabéns!
Senti muito não ter participado do Encontro de 

Corais e a primeira vez que eu não cantei junto 
com o Cantarolando. Senti muito por isso. Espero 
em Deus que no próximo ano estejamos juntos e 
misturados!

Parabéns, Cantarolando!
Parabéns Maestro Edvã!

Por Luzineide Araújo
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OUTUBRO ROSA

Laço cor-de-rosa é um 
laço solidário usado 
pelas pessoas, empresas 
e organizações como 
símbolo da luta e 
prevenção do câncer 
de mama. Ele virou o 
símbolo do Outubro rosa, 
o movimento nasceu 
nos Estados Unidos da 
América, na década 
de 90 com o intuito de 
inspirar a mudança e 
mobilizar a sociedade 
para a luta contra o 
cancêr de mama. 
Desde então, por 
todo o mundo, a cor 
rosa é utilizada para 
homenagear as mulheres 
que foram diagnosticadas com a doença, sensibilizar para a 
prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta 
área.
Quando surgiu?
O primeiro Laço Cor-de-Rosa foi introduzido pela Fundação 
do câncer de Mama Susan G. Komen. A fundação ofereceu 
bonés cor-de-rosa aos sobreviventes do câncer de mama que 
participavam na Corrida para a Cura desde 1990. Alguns meses 
mais tarde em 1991 todos os participantes da Corrida de Nova 
Iorque receberam um Laço Cor-de-Rosa.
Outubro Rosa
O mês da luta contra o câncer de mama é uma campanha 
internacional anual, organizada pelas maiores associações de 
luta contra o câncer de mama que visa aumentar a informação 
e consciência da doença, angariar fundos para pesquisa, 
prevenção e cura. Esta campanha oferece também informação e 
apoio para aqueles afetados pelo câncer de mama. 

Cancêr de mama no Brasil
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada 
ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 66.280 
novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 
61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
No Mundo
No mundo, o câncer de mama é o mais incidente entre as 
mulheres. Em 2018, ocorreram 2,1 milhões de casos novos, o 
equivalente a 11,6% de todos os cânceres estimados. Esse valor 
corresponde a um risco estimado de 55,2/100 mil. As maiores 
taxas de incidência esperadas foram na Austrália e Nova 
Zelândia, nos países do Norte da Europa e na Europa Ocidental.

Laço cor-de-rosa é um 
laço solidário usado pelas 
pessoas, empresas e 
organizações como 
símbolo da luta e 
prevenção do câncer 
de mama. Ele virou o 
símbolo do Outubro rosa, 
o movimento nasceu 
nos Estados Unidos da 
América, na década 
de 90 com o intuito de 
inspirar a mudança e 
mobilizar a sociedade 
para a luta contra o 
cancêr de mama. 
Desde então, por 
todo o mundo, a 
cor rosa é utilizada 
para homenagear as 

mulheres que foram diagnosticadas com a doença, sensibilizar 
para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação 
nesta área.
Quando surgiu?
O primeiro Laço Cor-de-Rosa foi introduzido pela Fundação 
do câncer de Mama Susan G. Komen. A fundação ofereceu 
bonés cor-de-rosa aos sobreviventes do câncer de mama que 
participavam na Corrida para a Cura desde 1990. Alguns meses 
mais tarde em 1991 todos os participantes da Corrida de Nova 
Iorque receberam um Laço Cor-de-Rosa.
Outubro Rosa
O mês da luta contra o câncer de mama é uma campanha 
internacional anual, organizada pelas maiores associações de 
luta contra o câncer de mama que visa aumentar a informação 
e consciência da doença, angariar fundos para pesquisa, 
prevenção e cura. Esta campanha oferece também informação e 
apoio para aqueles afetados pelo câncer de mama. 

Cancêr de mama no Brasil
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada 
ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 66.280 
novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 
61,61 casos a cada 100 mil mulheres.
No Mundo
No mundo, o câncer de mama é o mais incidente entre as 
mulheres. Em 2018, ocorreram 2,1 milhões de casos novos, o 
equivalente a 11,6% de todos os cânceres estimados. Esse valor 
corresponde a um risco estimado de 55,2/100 mil. As maiores 
taxas de incidência esperadas foram na Austrália e Nova 
Zelândia, nos países do Norte da Europa e na Europa Ocidental.

Fonte: https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Outubro-rosa--Entenda-a-origem-do-laco-rosa-da-campanha/91061

Outubro rosa: Entenda a origem do laço rosa da campanha
Mês de outubro é conhecido como mês da luta contra o câncer de mama

Fonte: https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Outubro-rosa--Entenda-a-origem-do-laco-rosa-da-cam

