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
Torta Fria de Frango
com Palmito

Vaga para Secretário Especializado
no Gabinete da Desembargadora
Ione Salin Gonçalves. Requisito:
Graduação em Direito.
Interessados entrar em contato
com Valdemir ou André, pelo
ramal 2163.

Prata da Casa
Receita de Neli Helena Martins,
servidora da Secretaria Geral da
Presidência.
Ingredientes
- 1 pão de torta fria
- ½ quilo de filezinho de frango
- tomate e cebola para molho
- 1 lata pequena de palmito
- pepino picado a gosto
- maionese
Modo de preparo
1. Cozinhar o peito de frango com
um tablete de caldo de galinha.
2.Refogar o tomate e a cebola e
acrescentar o frango cozido
desfiado.
3. Molhar o pão com o próprio
caldo em que foi cozido o frango
(ou leite) e passar maionese, uma
camada do frango, palmito e
pepino picadinhos.
4. Repetir as camadas, sendo que
na última decorar com ovo e
azeitonas recheadas picadas
sobre a maionese.
Triunfo

Aposentadoria
para deficientes
O abaixo-assinado
lançado pelo servidor Ari Heck em
seu site é um dos cinco projetos
finalistas ao Prêmio Direitos
Humanos, promovido pela
Anamatra, na categoria Judiciário
Cidadão. Mais detalhes em
www.ariheck.com

Prestigie os
talentos da JT
Adquira seu ingresso para o Prata da
Casa com Paulo (DGCA), Cícero (23ª
VT), Kiko (27ª VT) ou com Zeca (4ª VT
de Porto Alegre). Magistrados e
servidores do interior poderão
adquirir convites enviando email para
pratadacasa@trt4.jus.br. Para se
apresentar na festa, encaminhe, até o
dia 31 deste mês, e-mail para o
mesmo endereço com seus dados.
Mais informações no regulamento da
festa, disponível na intranet.

Nova Ortografia

7ª DISTINTIVOS
ENTREGA ANUAL DOS

POR TEMPO DE SERVIÇO
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Na terça-feira (28), Dia do
Servidor Público, o TRT prestará
uma homenagem aos servidores
que completam 10, 20 ou 30
anos de serviço. O evento terá
início às 18h, no auditório Ruy
Cirne Lima. Ao todo, serão 89 os
agraciados.
Saiba mais

Avaliação

de Desempenho
AVALIADOR
Acompanhamento Funcional
É a fase intermediária da
Avaliação, compreendida entre a
Entrevista inicial e a Avaliação
propriamente dita, e tem como
objetivo acompanhar e orientar o
desempenho do servidor, para que
ele consiga atingir os objetivos
definidos na Entrevista Inicial.
Informações: ramal 2298/2498
ou e-mail: avaliação@trt4.jus.br

Por Mirian Ferrazzi
O trema será eliminado nos
grupos gue, gui, que e qui, mas
permanecerá em nomes próprios
estrangeiros e derivados, como
Hübner, hüberiano, Müller.
Antes
agüentar
bilíngüe
cinqüenta
ensangüentado
lingüiça
qüinqüênio
sagüi
tranqüilo

Depois
aguentar
bilíngue
cinquenta
ensanguentado
linguiça
quinquênio
sagui
tranquilo

Feira do Livro

Livro Infantil
na Feira
A colega Angela
Dias da Costa de
Matos, da Seção de Segurança
(SEAPA), convida para o lançamento
do livro A Moeda Prata, escrito e
ilustrado pela sua filha, Laura
Matos, aos 9 anos. A sessão de
autógrafos será no dia 8 de
novembro, às 16h, no deck de
autógrafos da Área Infantil da Feira
do Livro de Porto Alegre.

Empenhos

Iniciativa
pela Eficiência
O estagiário Rafael Lucchese
Coitinho, ao perceber que precisava
interromper diversas vezes o trabalho
dos colegas para pedir informações
sobre suas atividades, resolveu
redigir um manual descrevendo suas
atribuições. O guia também servirá
para outros servidores e para quem
vier a substituí-lo.

Marcelo Lopes de Lopes
9ª VT de Porto Alegre

