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Acadêmico

Edilson Nobre palestra e lança livro na JFRN

manhã é o 
último dia 
para con-

ferir a exposição 
“Arte no Barro”, do 
artesão de Tracu-
nhaém (PE), Titino 
Brito, no hall do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5. São 
mais de 40 obras, 
entre as quais se 
destaca “Tráfico 
de Crianças”, que 
ficou em segundo 
lugar no Salão de 
Arte Popular na 
última edição da Fenearte, reali-
zada no mês de julho, no Centro 
de Convenções de Pernambuco. A 
arte de manusear o barro, Ailton 
Ferreira Brito, conhecido como 
Titino Brito, o artista aprendeu 
aos 9 anos de idade, com a mãe, a 
artesã Dona Ana. Mulheres e ani-
mais são predominantes nas peças 
que o artista trouxe para o Edifício 

Ministro Djaci Falcão. 
De Pernambuco para 
o mundo – Segundo 
Titino, sua arte já faz 
parte da decoração de 
muitas salas brasilei-
ras, principalmente no 
Sudeste, e de vários 
países, entre os quais 
França e Estados Uni-
dos. Em Pernambuco, 
suas peças podem ser 
encontradas no Cen-
tro de Artesanato de 
Tracunhaém, na loja 
“Homem de Barro”, 
também em Tracu-
nhaém, no Centro 

de Artesanato em Bezerros e no 
mais recente espaço inaugurado 
no Marco Zero, Recife, o Centro 
de Artesanato de Pernambuco. 
“Sinto-me bastante feliz em passar 
a minha criatividade para outras 
pessoas, dando aulas aqui em Per-
nambuco e em outras cidades no 
Sudeste do País. Trabalho que dá 
muito prazer”, confessou o artista.

O desembargador federal Edil-
son Nobre será um dos pa-
lestrantes da Quinta Jurídica, 
que acontece hoje, às 19h, no 
auditório da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN). O 
evento abordará o tema “Tribu-
nal Constitucional e Política” e 
terá também como palestrantes 
o procurador da República Ro-
naldo Pinheiro de Queiroz e o 

procurador federal Fabiano André 
de Souza Mendonça. Para fazer a 
inscrição, os interessados devem 
acessar a página www.jfrn.jus.br 
e clicar no banner do evento. As 
inscrições devem ser confirmadas 
mediante a doação de 2kg de ali-
mentos não perecíveis, que deve-
rão ser entregues na recepção, no 
início do evento. As doações serão 
destinadas a uma instituição be-

neficente. 
Antes das 
palestras, 
às 17h30, 
no Átrio 
do Edifício 
Sede da 
JFRN, o desembargador federal 
Edilson Nobre lançará o livro 
“Jurisdição Constitucional - As-
pectos Controvertidos”.

O desembargador federal Manoel 
Erhardt tomou posse, terça-feira (27), 
como membro efetivo da Academia 
Pernambucana de Letras Jurídicas, 
que é presidida pelo professor univer-
sitário Luiz Andrade Oliveira (esq). A 
solenidade foi realizada no salão do 
Júri do Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco – TJPE. (Com informa-
ções e foto da Ascom/TJPE)

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, recebeu on-
tem a visita de cortesia do novo 
procurador-geral da União, Paulo 
Henrique Kuhn. Estavam 
presentes também o de-
sembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria 
e o procurador-regional 
da União na 5ª Região, 
Rodrigo Cunha Veloso. O 
procurador-geral da União 
disse que, desde quando 

Presidente do TRF5 recebeu a visita 
do procurador–geral da União

assumiu o cargo, está visitando as 
cinco regionais para conhecer a 
estrutura, bem como fazendo uma 
integração maior com o Poder 
Judiciário Federal.


