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 “A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua; existem homens presos 

na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência”. (GANDHI) 

Seção Judiciária recebe exposição do artista 
plástico acreano Bab Franca 

No período de 10 a 30 de maio, a Sede da Justiça Federal 

no Acre recebe a exposição do artista plástico acreano Bab 

Franca. Estão expostas 21 obras confeccionadas com técnica 

acrílica sobre madeira e sobre tela. O juiz Federal Herley da 

Luz Brasil presidiu a solenidade de abertura da exposição, 

acompanhado do juiz Federal Moisés da Silva Maia. As obras 

estão expostas no hall de entrada do prédio da JFAC para 

contemplação e aquisição por aqueles que desejarem os 

belos quadros.  

Nesta nova fase, o artista trabalha a pintura com mais 

contrastes de cores e dá mais ênfase à luz. “A Natureza se 

regenera naturalmente e generosamente, como se o ser 

humano antrópico não estivesse à espreita para voltar a agir 

covardemente e de novo interferir na cadeia natural”. 

Luiz Carlos de Farias Franca pertence a uma tradicional 

família na profissão de Ourives do Bairro Seis de Agosto do 

2° Distrito de Rio Branco. Sua mãe, Maria Deusa de Farias 

Leite, acreana de Tarauacá, foi a primeira mulher no Brasil a 

exercer esta profissão, à época considerada profissão de 

homens, seu pai José Farias da Franca, cearense de Juazeiro 

do Norte, também ourives, foi delegado de policia por 

décadas em Rio Branco. Atualmente, Bab Franca se dedica a 

pesquisar a milenar Arte do Mosaico, também ministra 

oficinas de arte na cidade, como a Oficina da cor e Oficina de 

Arte-Reciclagem.  
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Cursos gratuitos ofertados pela ENAP 

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) está com inscrições abertas para cursos à distância 
gratuitos na área de desenvolvimento gerencial. As inscrições vão de maio a junho, no site da Instituição 
(www.enap.gov.br). Alguns dos cursos ofertados são: 

 Introdução à gestão de processos; 
 Ética e serviço público; 
 Avaliação socioeconômica de projetos- estatísticas; 
 Introdução à interoperabilidade; 
 Gestão estratégica de pessoas e planos de carreiras; 
 Atendimento ao cidadão; 
 Gestão e fiscalização de contratos administrativos. 
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