Mande sua notícia pra nós
As informações da sua equipe podem virar
notícia aqui no Via E-mail. Encaminhe-nos dicas
de shows musicais com a participação de algum
colega da unidade, campeonatos esportivos,
seminários, encontros, receitas para o
Gourmetrt, entre outros. O endereço para envio
é viaemail@trt4.jus.br. Fotos são bem-vindas.
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Gourmetrt
Nega Maluca

Receita de autoria de Lenira
Viacava Kappel, servidor da 3ª
Vara de Taquara.
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de
trigo
- 1/2 xícara de chá de chocolate
em pó ou Nescau
- 1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 ovos inteiros
- 1 envelope de fermento em pó
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de água morna
- 1 colher de chá de açúcar de
baunilha (opcional)
Modo de preparo
1- Peneire a farinha com o
fermento, adicione os demais
ingredientes conforme a ordem
acima e coloque em uma forma
refratária redonda (com cerca de
20cm de diâmetro) untada com
margarina. Leve ao microondas
por 8 ou 9 minutos na potência
alta. Aguarde esfriar e cubra com
a cobertura.
2- Cobertura: 1 lata de creme de
leite e 200gr de chocolate meio
amargo ralado. Em um refratário
leve o creme de leite ao
microondar por 2 minutos na
potência alta. Retire e acrescente
o chocolate ralado, misture bem e
coloque sobre o bolo frio.

Seapa

Informática

Boas

Registro de
Ocorrências
Visando otimizar o registro de
ocorrências, a Seção de Segurança
Judiciária disponibiliza link na página
da SEAPA para acesso a formulário
padrão de preenchimento. Nele, há a
ferramenta PPCA (Planejamento,
Projeto, Controle e Ação), que busca,
junto a quem faz o registro, apontar
as dificuldades que levaram a
ocorrência e a solução sugerida.
Saiba mais

Avaliação

de Desempenho
LICENÇAS

Licenças e afastamentos que
suspendem o estágio probatório:
- Licença por motivo de doença em
pessoa da família;
- Licença, sem remuneração, por
motivo de afastamento de cônjuge;
- Licença para atividade política;
- Afastamento para servir em
organismo internacional de que o
Brasil participe ou com o qual
coopere;
- Participação em curso de
formação, decorrente de aprovação
em concurso para outro cargo na
Administração Pública Federal. Mais
informações: ramal 2298 ou pelo
e-mail avaliacao@trt4.jus.br.
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Praticas

Não escreva sua senha em papéis
ou arquivos de computadores,
palmtops e celulares.
Nunca anote sua senha. Se você
realmente desejar anotar sua
senha, faça isso utilizando
criptografia. A Secretaria de
Informática pode ajudá-lo se você
julgar, de fato, necessário. Mas
lembre-se, a segurança da sua
senha é sua responsabilidade.

Triunfo

Poemas sem
Preconceito
O escritor e também servidor da VT
de Triunfo Ari Heck autografou
suas obras na 3ª Feira do Livro de
Criciuma-SC no último dia 15.
Depois de ter sido sugerido pelo
apresentador do Domingão do
Faustão da Rede Globo (Fausto
Silva), o livro Poemas Sem
Preconceito vem conquistando o
público. O escritor gaúcho estará
autografando o livro na II
Conferência Estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, no CTG
Estância da Azenha, na Rua
Aureliano de Figueiredo Pinto, 155,
Porto Alegre-RS.

Eleições Globalizadas

Vagas
- Há vaga de Assistente no Gabinete
da Desembargadora Ana Luiza
Heineck Kruse. Os interessados
devem fazer contato com Ana Lúcia,
Ramal 2154.
- Há vaga para Secretário
Especializado no Gabinete da
Desembargadora Ione Salin
Gonçalves. Requisito: Graduação em
Direito ou estar no curso a partir do
8º semestre. Interessados entrar em
contato com Valdemir, Ramal 2163.

Marcelo Lopes de Lopes
Servidor da 9ªVT

