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Vladimir Carvalho é homenageado pelos vereadores do Recife

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 divulgou, na 

última sexta-feira (26/04), o calen-
dário de feriados de 2013, no âm-
bito desta Corte.  De acordo com o 
Ato nº 00229/2013, assinado pelo 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, não haverá 
expediente na Corte nos dias 1º de 
maio (Dia do Trabalho); 24 de ju-
nho (São João); 16 de julho (Nossa 
Senhora do Carmo); 11 de agosto 

(Fundação dos cursos jurídicos no 
Brasil); 7 de setembro (Dia da Inde-
pendência do Brasil); 12 de outubro 
(Padroeira do Brasil); 1º e 2 de 
novembro (Dia de Todos os San-
tos e Finados, respectivamente); 
15 de novembro (Proclamação 
da República), além do recesso 
forense, compreendido entre 
os dias 20 e 31 de dezem-
bro. O Ato prevê, ainda, 
ponto facultativo pra os 

seguintes dias: 30 de maio (Corpus 
Christi) e 28 de outubro, dedicado 
ao Dia do Servidor Público.

A Câmara Municipal 
do Recife aprovou 
voto de aplausos 
ao desembargador 
federal Vladimir 
Souza Carvalho. 
A homenagem foi 
proposta pelo ve-
reador André Regis 
e aprovada no dia 
21/03. De acordo 
com o autor da 

proposta, no biênio 
2011/2013 o magis-
trado exerceu com 
muita honra e dedi-
cação  a Corregedo-
ria Regional do TRF5, 
considerando sempre 
a legalidade e o res-
peito à Constituição 
Brasileira. Na pro-
posição, o vereador 
também destacou a 

Os servidores Rosinaldo de Paula 
Menezes, Luciana Agra (assessoria 
da Presidência) e Sedra de Menezes 
Gonçalves (Diretoria Geral) parti-
cipam hoje, na sede do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil no 
Estado de Pernambuco- Sinduscon/
PE, de um curso sobre Regime Dife-
renciado de Compras (RDC). O RDC 
é uma nova modalidade de licitação 
instituída pelo governo federal para 
ampliar a eficiência nas contrata-
ções públicas , promover a troca de 
experiências e tecnologia, além de 
incentivar a inovação tecnológica.

A Divisão da Terceira Turma 
comunica que a sessão ordinária 
de julgamento que seria reali-
zada na quinta-feira, dia 2/05, 
foi antecipada para amanhã, dia 
30/04. A sessão ocorrerá, a par-
tir das 14h, na sala do Pleno.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wil-
do, participa, hoje (29 de abril), 
às 14 horas, da sessão ordinária 

do Conselho da 
Justiça Federal 
(CJF). A reunião 
será realizada na 
sala de reuniões 
do 3º andar do 
edifício sede da-
quele Colegiado, 
em Brasília.

trajetória profissional e literária 
de Vladimir Carvalho. Esta é a 
segunda vez que Vladimir Sou-
za Carvalho é homenageado no 
Recife. A primeira ocorreu em 
novembro de 2009, quando re-
cebeu da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (ALEPE), por 
proposta da deputada Terezinha 
Nunes, a Medalha Leão do Nor-
te, maior comenda do Poder 
Legislativo pernambucano.

A Escola de Admi-
nistração Fazendária 
(ESAF) está com ins-
crições abertas para 
o VIII Prêmio SEAE 
2013, sobre os temas “Defesa da 
Concorrência” e “Regulação da 
Atividade Econômica”. O concur-
so de monografias da Secretaria 
de Acompanhamento Econômico 
(SEAE), do Ministério da Fazen-
da, foi instituído com o propósito 
de estimular estudos e pesquisas 

acerca dos temas sobre 
Defesa da Concorrência 
e Regulação Econômi-
ca, a fim de difundir o 
assunto junto à comu-

nidade acadêmica e à sociedade 
em geral. Os trabalhos individuais 
ou coletivos,  de candidatos de 
qualquer nacionalidade e forma-
ção acadêmica (graduação ou 
pós-graduação), devem ser entre-
gues até o dia 16/09. Informações: 
www.esaf.fazenda.gov.br.


