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TRF5é o 
você

Dia do Tintureiro

inco artistas e dois 
pontos em comum: 
o Rio Grande do 

Norte como inspiração 
e o figurativismo como 
forma de expressão. 
Essas linhas de con-
vergência uniram os 
potiguares Fábio Edu-
ardo, Guimarães Bezer-
ra, Tiago Vicente, Rosa 
Costa, Sílvio Júnior e o 
paraibano Assis Marinho na mos-
tra coletiva “Potiguares”, em cartaz 
no hall de entrada do edifício sede 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. A exposição fica 
aberta à visitação até o dia 19 de 
agosto, das 9 às 18h.
Vida de interior - A mostra apre-
senta 30 telas e algumas escul-
turas dos artistas e faz referência 
à cultura e à identidade do povo 
rio-grandense-do-norte.  Fábio 
Eduardo, Tiago Vicente e Assis 
Marinho se inspiram na vida inte-
riorana para produzir suas obras. 
O homem do campo no seu dia 
a dia, a lida com os bichos, as 

brincadeiras de criança, as danças 
folclóricas, as festas populares, os 
santos padroeiros e todo reper-
tório popular nordestino estão 
presentes no imaginário dos três. 
A preocupação com as questões 
ambientais dá o tom das obras  
de Guimarães Bezerra. Nascido 
em Cerro Corá, ele herdou do avô 
paterno as habilidades da marce-
naria e, da avó materna, as cores 
do artesanato indígena. Já a artista 
Rosa Costa apresenta duas telas, 
que reproduzem cenas do período 
em que morou no interior, e Silvio 
Júnior participa com uma obra, 
retratando Jesus Cristo sem sofri-
mento nem dor. 

Exposição Potiguares 
entra em cartaz no TRF5

A bacharela 
em Ciência 
da Compu-
tação Ana 
Cláudia Nu-
nes de Oli-
veira traba-
lha em prol 
do Poder 
Judiciário 
em Per-
nambuco há 22 anos. Passou 
no concurso promovido pelo 
TRF5 em 1989 e foi trabalhar 
na Seção Judiciária de Pernam-
buco. Em 1992, foi convidada 
para a Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação (STI), onde 
está até hoje, no Setor de Ino-
vação Tecnológica, vinculado à 
Seção de Tecnologia e Internet. 
Ana Cláudia também é artista 
plástica e já realizou duas mos-
tras de pintura em nanquim. 
Multifacetada, ela ainda minis-
tra aulas em duas faculdades e 
ensina física e matemática ao 
filho, Gabriel. Para ela, o TRF5 
foi de fundamental importân-
cia para sua vida. “Através do 
Tribunal, adquiri grande parte 
da minha formação acadêmica 
e atingi vários dos meus objeti-
vos pessoais”, celebra.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, e o diretor do 
Foro da Seção Judiciária do Ceará 
(JFCE), juiz federal Leonardo Re-
sende Martins, inauguram hoje a 
24ª e 22ª varas federais nos muni-

JFCE ganha mais três varas federais
cípios de Tauá e Crateús. Amanhã 
(4/08), será a vez da cidade de 
Itapipoca receber a 27º Vara. Com 
a implantação das três novas va-
ras, a JFCE beneficiará mais de um 
milhão de habitantes do interior 
do estado.

A Subseção Judiciária de Es-
tância, em Sergipe, divulgou os 
números referentes ao primeiro 
semestre deste ano. No âmbi-
to do Juizado Especial Federal 
Adjunto, todos os processos 
distribuídos antes de janeiro de 
2011 foram sentenciados. De 1º 
de janeiro a 30 de junho, foram 
expedidas quase R$ 6 milhões 
em Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), beneficiando 2.012 
pessoas. Além disso, cerca de 
1.800 benefícios da Seguridade 
Social foram implantados. De 
acordo com o juiz federal subs-
tituto Marcos Carvalho, titular 
em exercício na 7ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Estân-

cia, no mesmo período foram 
realizadas 621 perícias, ao custo 
total de mais de R$ 109 mil. “As 
ações beneficiaram diretamen-
te a população mais carente 
do centro-sul de Sergipe, além 
da própria economia local, em 
razão da circulação expressiva 
de recursos financeiros. Registro 
que tais resultados, mais do que 
positivos, só puderam ser al-
cançados graças ao trabalho em 
equipe e o comprometimento 
de todos os componentes da 7ª 
Vara Federal, que se esforçaram 
– e se esforçam – para atender 
aos usuários dos serviços judici-
ários da melhor maneira possí-
vel”, destacou.

Subseção de Estância (SE) faz 
balanço do 1º semestre


