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.

Editado pela Assessoria de Comunicação Social do TRT da 4ª Região | Ano 6 | Número 318 | 31/10/2008

Prata da Casa

Vem aí

Bolo de coco com doce

Garanta seu

Jogos de

de leite

ingresso

Integração

Confira onde você pode adquirir seu
ingresso para a festa do próximo dia 13:

A 7ª edição dos Jogos
de Integração da Justiça do
Trabalho acontecerá nos dias 6 e 7
de dezembro, na ULBRA de
Canoas. As inscrições serão de 3 a
17 de novembro. Mais informações:
jogos@trt4.jus.br

Gourmetrt

Ingredientes
- 2/3 xícara, de leite em pó
desnatado
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento em
pó
- 1/2 colher (chá) de sal
- 1 xícara de gordura vegetal
(margarina)
- 3/4 xícara de água ou leite (eu
usei leite)
- 4 ovos ligeiramente batidos
- 1 e meia colher (chá) de essência
de baunilha
- 1 lata de doce de leite cremoso
- coco ralado de saquinho
Modo de Preparo
1. Coloque todos os ingredientes
secos e a margarina em uma
tigela e misture até obter uma
espécie de farofa. Reserve.
2. Misture os líquidos (leite, ovos e
baunilha). Adicione a farofa e
bata bem na batedeira por uns 5
minutos.
3. Coloque a massa numa forma
untada e asse.
4. Retire do forno e deixe esfriar.
Cubra o bolo com uma generosa
camada de doce de leite e decore
com o coco ralado.
Feira do Livro

Livro infantil
na Feira (2)
Mais um colega viu
seu filho lançar um
livro na Feira do Livro.
Ari Heck prestigiou o lançamento de
O Mundo Mágico da Poesia, escrito
por Mateus, de 10 anos. A feira
acontece até o dia 16 de novembro.

- DGCA (com Paulo)
- 23ª VT (com Cícero)
- 27ª VT (com Kiko)
- 4ª VT de Porto Alegre (com Zeca)
Magistrados e servidores do interior:
através de e-mail para
pratadacasa@trt4.jus.br. Mais
informações no regulamento da festa,
disponível na intranet.

D i c a de

Leitura

do Professor Sérgio
Falemos de futebol, de
Grenal! E mais:
daquele “Grenal do século”, fevereiro
de 1989... Um adolescente estava no
Beira-Rio com um olho no campo e o
outro além, muito longe, em intenso
e angustiante debate interno: como e
quando revelar ao irmão de onze
anos – ali, junto, na arquibancada –
que descobriu a iminente separação
dos pais, o pai vai embora. Que fazer,
tendo que tomar tal e tamanha
atitude, decisão crucial? O futebol é o
menos importante em O segundo
tempo, romance do gaúcho Michel
Laub. Não dá para dizer – ainda –
que Laub é craque, mas está longe de
ser perna-de-pau. É livro para ser lido
num fim-de-semana. Não havendo
Grenal, claro.

Nova Ortografia
Por Mirian Ferrazzi
O acento agudo sobre o U nos
grupos gue, gui, que e qui também
será eliminado:
Antes
tu argúis
que eu averigúe
que ele obliqúe

Depois
tu arguis
que eu averigue
que ele oblique

Saiba mais

Avaliação

de Desempenho
PERÍODO INFERIOR A 90 DIAS

Avaliação com período inferior a
90 dias
Na hipótese de o servidor ser
removido em período inferior a 90
(noventa) dias de exercício sob a
coordenação de uma mesma
chefia, o Relatório de
Acompanhamento será
preenchido pelo avaliador, com
descrição sumária dos dados
relevantes sobre a atuação do
servidor que possam servir como
balizadores para análise do
processo avaliativo.
Mais informações: ramal 2298 ou
2498 ou e-mail:
avaliação@trt4.jus.br

Recursos Humanos

Bom exemplo
é seguido
A estagiária Karen Pfeiffer da
Cunha, a exemplo do estudante
Rafael Lucchese Coitinho, preparou
um roteiro das atividades
desenvolvidas pelo Programa de
Estágio. O material, de fácil
consulta, inclui um índice remissivo
e será bastante útil para os
operadores do programa, servidor
ou estagiário.

