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17 SEGUNDA
Dia do Tribunal de
Contas da União

A professora e advogada Maria Carla
Bostiancic, especialista em Direito de Da-
nos (Responsabilidade Civil) da Universi-
dade Nacional Mar Del Plata, ministrará,
nesta segunda-feira (17), às 14h30, pales-
tra sobre o tema “Direito à Saúde no Bra-
sil e na Argentina”. Coordenado pela
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, o evento será realizado na
Sala de Treinamento, no sexto andar do
edifício-sede do TRF5. Os interessados
em participar devem confirmar a presen-
ça através dos ramais 9281 ou 9253.

Palestra sobre
Direito à Saúde no
Brasil e na Argentina

Aviso
O Espaço do Servidor, a partir desta se-

gunda-feira, até o dia 30 de janeiro,
estará atendendo na sala da Divisão

Médica, no Anexo III. As sessões de
massoterapia (shiatsu, reiki e

reflexologia) terão o serviço mantido.
Outras informações pelo ramal: 9657.

Ainda esta semana, será possível apreci-
ar, nesta Corte, o painel do artista plásti-
co pernambucano, radicado nos Estados
Unidos, Romero Britto. A obra está sen-
do transferida do Anexo III para a área
onde estão localizados os elevadores,
no térreo do edifício-sede. Representan-
do “A Justiça e o Mundo”, o painel foi

Painel de Romero Britto
ganha novo espaço no Tribunal

um presente de Britto para a
desembargadora federal Margarida
Cantarelli quando era presidente desta
Corte, em 2005. Considerado um ícone
da cultura pop moderna, Romero Britto
é um dos mais premiados artistas de
nosso tempo. Sua arte invoca o espírito
de esperança e transmite uma sensação
de aconchego. Colecionadores e admi-
radores consideram suas obras como
“arte da cura”. As telas possuem cores
vibrantes e composições ousadas, crian-
do graciosos temas com elementos
compostos do cubismo. Britto é admira-
do pela comunidade internacional. Suas
pinturas e esculturas estão presentes
nos cinco continentes e em mais de 100
galerias no mundo, fazendo parte das
mais expressivas coleções, como as de
Eillen Guggenheim, senador Ted
Kennedy, governador Arnold
Schwarzenegger, o ator David Caruso,
Pelé, o tenista André Agassi, Marta
Stewart, entre outros. O artista possui
duas galerias, uma localizada em Miami
Beach, na famosa Lincoln Road, e outra
situada na badalada Rua Oscar Freire,
nos Jardins, em São Paulo.

A artista plástica Marluce Siqueira está
expondo, desde o último dia 10, no
hall do edifício-sede, 30 quadros em
óleo sobre tela, que representam, em
sua maioria, imagens de casarios, esti-
lo que consagrou a artista. A mostra
vai até o dia 31 de janeiro. Para quem
deseja expor sua obra no hall do TRF5
é necessário entrar em contato com o
Cerimonial (9020).

Exposição retrata
cultura pernambucana


