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Dia do Artesão 
Dia de São José

ando sequência ao cronogra-
ma anual de inaugurações 
de varas federais definido 

pelo Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, o presidente do 
TRF5, desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, inaugura 
amanhã (20), às 10h, na sede da 
Justiça Federal no Ceará, em Forta-
leza, a 28ª Vara Federal.  Com com-
petência cível de Juizado Especial 
Federal (JEF), a nova vara terá juris-
dição em 33 cidades, beneficiando 
cerca de 3,7 milhões de habitantes.

Ampliação – Ainda 
no mês de março, 
nos dias 29 e 30, a 
Seção Judiciária do 
Rio Grande do Nor-
te ganha a 13ª Vara, 
em Mossoró, e a 
14ª Vara, em Natal, 
respectivamente. Já 
em abril é a vez da 
Seção Judiciária em 
Pernambuco ganhar 
a 32ª Vara, em Gara-
nhuns.

Presidente do TRF5 inaugura amanhã 
a 28ª Vara da SJCE, em Fortaleza

O artista plástico pernambucano 
Romero Britto expõe sua obra 
colorida e alegre no hall de en-
trada do TRF5, a partir de hoje. 
A mostra traz acrílicos sobre 
telas, serigrafia na tela, gravuras 
importadas e séries especiais, 
como “Tango”, “Noivado” e “Love 
blossom”. Também farão parte 

da exposição esculturas, bolsas, 
carteiras, canecas, camisas e porta-
-retratos produzidos pelo ícone da 
cultura pop moderna, que expõe 
sua arte pela segunda vez no TRF5. 
A exposição contará com a pre-
sença do consultor de arte Edvaldo 
Galdino. “Romero Britto hoje re-
presenta nosso país mundo afora. 

É o artista plástico mais 
famoso do planeta”, 
valoriza o consultor. Ele 
acrescenta que os admi-
radores poderão adqui-
rir as obras e objetos 
que estarão expostos 
até a última sexta-feira 
desse mês (30).

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias vai ministrar o 
curso “Inovações trazidas na Lei da 
Ficha Limpa”. O evento acontece 
no auditório da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), subseccio-
nal de Mossoró (RN), no dia 30 de 
março, das 14h às 17h e das 19h 
às 22h; e no dia 31, das 8h às 12h. 
A iniciativa é dirigida a advogados, 
estudantes de direito, políticos, 
servidores públicos, assessores 
jurídicos, assessores contábeis e 
outros interessados no tema.

Tem início hoje o curso “Direito e 
Saúde”, ministrado pelo juiz fede-
ral Janilson Bezerra de Siqueira, da 
SJRN. O curso será transmitido por 
videoconferência para todas as se-
ções da 5ª Região. Hoje e amanhã, 
as transmissões serão realizadas 
das 8h30 às 18h10, no auditório 
da Esmafe5, Anexo1.

Francisco Barros 
Dias ministra
curso no RN

Exposição internacional de Romero Britto começa hoje
Direito e Saúde

A Divisão de Folha de Pagamento 
informa que, devido ao feriado da 
Semana Santa, o fechamento da 
Folha de abril será antecipado. Os 
servidores que recebem auxílio-
-saúde devem enviar os compro-
vantes de pagamento até o dia 
28/03, impreterivelmente.

Auxílio-saúde


