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Dia do Metrologista

O Supremo Tribunal
Federal (STJ) im-
plantou, esta sema-
na, dia 24, um novo
serviço para facilitar
o trabalho dos
advogados. Trata-
se do Protocolo
Judicial Avançado
do STJ, localizado no estacionamento
externo em frente ao prédio da
Administração, que permitirá a devolução
de processos sem que o advogado
precise se deslocar às coordenadorias
das Turmas, Seções e Corte Especial.

Superior Tribunal de Justiça inaugura
Protocolo Judicial Avançado

Com o novo servi-
ço, a devolução
será feita em gui-
chê específico, das
8h às 18 h, sem a
necessidade de
sair do veículo.
Entretanto, a devo-
lução só vai funcio-

nar para os advogados particulares. O
procedimento para os entes públicos vai
ser mantido. Além disso, os processos
criminais e os que correm em segredo
de justiça vão continuar sendo
devolvidos nas coordenadorias.

Os servidores que quiserem colaborar
com a campanha do II São João
Solidário devem trazer suas doações
até esta sexta-feira. Este ano, a
campanha está focada na arrecadação
de alimentos não perecíveis,
cobertores e colchões, além de cestas
básicas completas. A gincana,
coordenada por cinco grupos de
servidores (Presidência, Gabinetes,

Diretoria Geral, Secretaria Judiciária
e Secretaria Administrativa), tem o
objetivo de arrecadar donativos
para a comunidade do Pilar. A
expectativa dos organizadores é
superar a meta da edição anterior.
No ano passado, foram
arrecadados mais de dez mil
donativos, incluindo peças de
vestuário e produtos de higiene.

A Subsecretaria de Engenharia e
Administração Predial informa que, no
próximo final de semana, o sistema de
refrigeração do edifício-sede do TRF5
sofrerá uma paralisação técnica. De
acordo com a Subsecretaria, a parada
será necessária para realizar o serviço
de interligação nas tubulações do
sistema central de refrigeração,
localizada no térreo. Informações: 9402

Encerra amanhã campanha do II São João Solidário Sistema de refrigeração
pára no fim de semana

A partir do mês de julho, a Caixa
Econômica Federal não estará
aceitando depósitos de salários em conta-
poupança. De acordo com as regras do
Banco Central, a conta de poupança foi
criada para estimular a economia popular
e não deve ser usada para outros fins. Os
servidores que recebem salários através
de conta-poupança devem abrir uma
conta-corrente. O pagamento das bolsas
de nível superior também será depositado
em conta-corrente. O NDRH informa que
o estudante tem até o dia 30 de junho para
fazer a alteração, ou terá a bolsa
suspensa. Informações: 9441.

Depósitos de salários
não poderão ser
feitos em poupança

Os olhos ficam
mais vulneráveis
durante o inverno. A
queda de temperatura, a
baixa umidade e o
resfriamento do ar são
alguns dos fatores que
estimulam a manifestação de
doenças nessa época do ano.
Uma delas é a conjuntivite.
Algumas medidas podem
diminuir o risco de adquirir a
doença. Não use maquiagem
de outras pessoas, evite
compartilhar toalhas de rosto.
Lave as mãos com freqüência
e não coloque-as nos olhos.
Não use medicamentos sem
prescrição e evite nadar em
piscinas sem cloro ou em
lagos.

Fonte: http://www.sitemedico.com.br


