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Sicoob Judiciário chega 
ao Recife 

Bloco Habeas Copos 

Curso de  
extensão em  
Controle Interno

Jornada de Direito Civil tem inscrições gratuitas 

OAB-CE promove 
prêmio de Jornalismo

Posse no STJ

partir da 
segunda 

quinzena de mar-
ço, o Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil 
(Sicoob), chega ao Recife. Será o 
terceiro Posto de Atendimento ao 
Cooperado (PAC) da região Nor-
deste e caberá ao TRF-5 conce-
der um espaço físico para que os 
atendimentos sejam realizados. O 
objetivo do Sicoob é criar uma al-
ternativa financeira aos servidores 
do Poder Judiciário, além de dis-
ponibilizar produtos e serviços de 
baixo custo. Entre os serviços ofe-
recidos pela Cooperativa, ressalta 
o diretor administrativo do Sicoob, 

Manuel Bomfim, 
estão os emprésti-
mos consignados, 
financiamentos de 

veículos novos e usados, consór-
cio de carros e imóveis, além de 
planos de previdência privada. Os 
cooperados também podem soli-
citar seu cartão de crédito, ativar 
conta corrente e cheque especial.
De acordo com Bomfim, o Sicoob 
é uma cooperativa de natureza 
econômica, financeira e social. 
“Dispomos dos mesmos produtos 
de uma instituição financeira com 
taxas de juros menores do que as 
praticadas no mercado e atendi-
mento diferenciado”, diz.

As inscrições para as palestras 
públicas da “VI Jornada de Direi-
to Civil – 10 anos de vigência do 
Código Civil”, que será realizada 
no dia 11 de março, no auditório 
do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), em Brasília (DF), estão 
abertas até o dia 24/02, no site 

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal de Pernambuco 
(Asserjufe-PE) já está com tudo 
pronto para o carnaval 2013. A 
festa será no dia 01/02, no Clube 
Atlântico Olindense, a 
partir das 21h. Este ano, 
o bloco carnavalesco 
Habeas Copos presta 
homenagens aos bone-
cos gigantes de Olinda. 

Tomará posse no dia 6 de fevereiro, 
o novo ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Sérgio Luiz 
Kukina.  Ele vai ocupar a vaga aber-
ta pela  aposentadoria do ministro 
Hamilton Carvalhido. Ele foi apro-
vado pelo Senado Federal em de-
zembro, após ser sabatinado pela 
Comissão de Cidadania, Constitui-
ção e Justiça. Procurador de Justiça 
do Ministério Público do Paraná, 
Kukina atuava na Coordenadoria 
de Recursos Cíveis do órgão, res-
ponsável pelos recursos a tribunais 
superiores. Paraense, o novo minis-
tro do STJ é especialista em direito 
autoral e da criança e do adoles-
cente. Kukina é mestre em direito 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná e professor na Fundação 
Escola do Ministério Público e na 
Escola da Magistratura. 

Com o propósito de estimular o de-
bate sobre Justiça Social associada 
ao Direito, a Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Ceará promove 
a primeira edição do Prêmio de 
Jornalismo Luís Cruz de Vascon-
celos. O prêmio, com abrangência 
estadual, vai distribuir R$ 34 mil no 
seguinte modelo: impresso (R$ 10 
mil), fotografia (R$ 7 mil), televisão 
(R$ 6 mil), rádio (R$ 6 mil) e Internet 
(R$ 5 mil). Serão aceitos apenas tra-
balho veiculados na imprensa entre 
11 de agosto de 2012 e 10 de julho 
de 2013. Para participar é  neces-
sário ter formação acadêmica em 
Comunicação Social (Jornalismo) e 
registro profissional da área. Mais 
informações: www.oabce.org.br.

Estão abertas, até o dia 22 de fe-
vereiro, as inscrições para o curso 
de Extensão em Controle Interno. 
O curso, oferecido pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Pernam-
buco por meio da Escola de Con-
tas Públicas, tem como objetivo 
aprimorar a formação de profissio-
nais que atuam nos órgãos e enti-
dades de controle da administra-
ção pública. O início da extensão 
está previsto para abril de 2013, 
com carga horária de 264 horas/
aulas. Para mais informações  
www.tce.pe.gov.br/escola

A camisa oficial, que dá acesso 
livre à festa, está á venda na sala 
da Asserjufe (mezanino). Mais 
informações com Cristiane, pelo 
ramal 9581

www.cjf.jus.br, item “Serviços” – 
“Cursos e eventos”. O evento tem 
o objetivo de delinear posições in-
terpretativas sobre o Código Civil 
de 2002, adequando-as às ino-
vações legislativas, doutrinárias e 
jurisprudenciais, a partir do debate 
entre especialistas e professores, 

e produzir novos enunciados. O 
vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, faz parte da coordena-
ção científica da Jornada. Mais 
informações sobre a programa-
ção do evento podem ser obti-
das no site do CJF.


