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“O sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito.” William Shakespeare 

Exposição de Bab Franca revitaliza 

Espaço Cultural da Justiça Federal 

 

Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida e Bab Franca 

Com o objetivo de prestigiar os artistas 

locais, como também humanizar o 

ambiente de trabalho e aproximar as artes 

e manifestações culturais dos usuários do 

órgão, foi criado o Espaço Cultural da 

Justiça Federal. 

No dia 25 de setembro, ocorreu a 

abertura oficial da exposição do artista 

plástico Bab Franca, que ficará aberta 

para visitação até o dia 17 de outubro. A 

exposição conta com 25 obras elaboradas 

com a técnica acrílica sobre madeira e 

sobre tela. O artista tem vasta experiência 

nas artes e suas obras já foram 

selecionadas no salão internacional da 

Fundacion Juan Miró, em Barcelona, 

Espanha e no salão internacional E-N-F-A-

C, em Torino, Itália. 

Na abertura da exposição, o Juiz Federal 

Diretor do Foro da Justiça Federal no Acre, 

Náiber Pontes de Almeida, destacou a 

importância da utilização do espaço do 

hall de entrada do edifício sede da Justiça 

Federal com exposições desse tipo, 

acrescentou que já era admirador do 

mosaico feito às margens do Rio Acre, 

vizinho à passarela Joaquim Macedo, obra 

de Bab Franca. 

 

Bab Franca, familiares e Juiz Federal Náiber Pontes de 
Almeida 

Outro trabalho de destaque do artista no 

Acre é a arquibancada do estádio Arena 

da Floresta, que é a sua maior obra em 

dimensão física. 

Galeria de fotos 

Vacinação e outros serviços de saúde 

serão oferecidos nesta Seccional no dia 

10 de outubro 
A ação Cuidando da Saúde edição 2014 será realizada no 

dia 10 de outubro pelo Centro de Saúde Rosângela 

Pimentel, nesta Seccional, no horário de 8 às 15 horas, 

quando serão oferecidos os serviços  de vacinação contra 

Hepatite B, Tétano, Febre Amarela e Gripe, teste de 

glicemia e aferição de pressão arterial, teste rápido e 

agendamento para exame de PCCU no Centro de Saúde. 

Traga sua carteira de saúde e acompanhe as notícias mais 

detalhadas sobre o evento. 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/2014Exposicao_Bab_Franca/album/index.html

