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PAE – Em reunião realizada na última quinta-feira (4), o
Conselho de Desenvolvimento do Estado emitiu parecer
favorável ao repasse ao Judiciário da verba destinada ao
pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE). Os
contracheques de janeiro e fevereiro já estão prontos e a
expectativa é de que o pagamento ocorra no período de 10
a 12 de março.
DIFERENÇA DE ENTRÃNCIA – A AMARN também está
trabalhando para que o pagamento parcelado da diferença
de entrância e diárias atrasadas seja realizado juntamente
com a PAE, a partir do mês de março.
CNJ – O Pedido de Providências n.º 0006607044.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da
designação dos juízes substitutos e que foi redistribuído ao
Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, continua
concluso com o relator. Igualmente continua sem
movimentação processual o procedimento nº 000257241.2009.2.00.0000, que propõe a edição de ato normativo
versando sobre o mesmo tema.
REPÚDIO – Objetivando o exercício do direito constitucional
de resposta, a AMARN apresentou Nota de Esclarecimento à
matéria publicada pela jornalista Daniela Freire, no Jornal de
Hoje, edição da terça-feira (2), registrando que a liberdade
de imprensa pressupõe a responsabilidade pelas
informações que são divulgadas, não podendo se admitir,
em nenhuma hipótese, a propagação de fatos inverídicos e
fantasiosos, seja por desconhecimento ou má-fé. A Nota de
Esclarecimento, que foi assinada pelo presidente da AMARN,
Juiz Mádson Ottoni de Almeida Rodrigues e pela titular da 2ª
Vara de Execução Fiscal Municipal e Tributária da Comarca
de Natal, Juíza Francisca Maria Tereza Maia Diógenes,
requereu a publicação no mesmo espaço e com idêntico
destaque, pugnando que no futuro somente sejam
divulgadas notícias que tenham compromisso com a
verdade.
SEGURO DE VIDA – Pensando mais uma vez no associado,
a AMARN está firmando parceria com a Mongeral Aegon, na
área de seguro de vida e previdência. Após alguns estudos e
análises, nos foi oferecida possibilidade de contratação de
um seguro de vida no valor mensal de R$ 88,70 para uma
cobertura de R$ 100.000,00 para todos os associados,
independente da idade ou condição de saúde. Em
contrapartida, a corretora pagará à AMARN um percentual
de 50% da primeira fatura e uma comissão mensal de 5% a
partir da segunda fatura quitada. Maiores informações na
Secretaria da AMARN ou por e-mail. Não perca mais esse
serviço e a condição especial.
CANADÁ – Entre os dias 7 e 17 de setembro de 2010, a AMB
realizará, no Canadá, o I Congresso Internacional AMB. A
AMARN sorteou dentre os associados interessados a
inscrição de duas vagas para participar do evento no valor
individual de US$ 500 e os sorteados foram os juízes Fábio

Wellington Ataíde Alves e Maria Soledade Fernandes. A
AMARN deseja parabéns aos colegas e boa viagem.
ENQUETE – A AMARN lançou a seguinte enquete: Você
concorda com o novo horário de funcionamento do Judiciário
potiguar? Acesse a página principal da AMARN na internet e
registre sua opinião. O resultado dessa consulta irá subsidiar
a AMARN e será repassado à Corregedoria Geral da Justiça
do Rio Grande do Norte.
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a
seção de convênios, onde o associado poderá ter acesso às
empresas conveniadas à associação, trazendo mais
comodidade e economia. O Green's, restaurante natural,
situado na Rua Pedro Fonseca Filho, nº 32-A, em Ponta
Negra, oferece aos associados desconto de 5%. Confira!
CLARO – Com o propósito de oferecer mais uma alternativa
a seus associados, a AMARN firmou convênio com a
operadora de telefonia Claro. Vale a pena conferir as
condições de preço e opções de aparelhos disponíveis.
Maiores informações com Ana Teresa na Secretaria da
associação.
HOMENAGEM 1 – Por ocasião da inauguração da nova sede
administrativa, no próximo dia 22 de março, às 17 horas, a
AMARN prestará homenagem aos seus ex-presidentes. Na
oportunidade, será conferia uma placa de reconhecimento e
gratidão pelos serviços prestados à associação e à
magistratura do RN. Os convites já estão sendo entregues
aos homenageados e seus familiares. Contamos com a
presença de todos os colegas.
HOMENAGEM 2 – Na próxima segunda-feira (8) transcorre
o Dia Internacional da Mulher. A AMARN homenageia as
colegas magistradas pela significativa data, desejando
parabéns às mulheres da magistratura potiguar.
CORREGEDORIA – O Desembargador João Batista
Rebouças, Corregedor Geral de Justiça do Rio Grande do
Norte, foi eleito presidente do Colégio de CorregedoresGerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal pelo
mandato de um ano. A AMARN deseja parabéns e sucesso
no novo cargo.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes de todo o período do recesso
judiciário (8 a 14 de março): Eveline Guedes Lima (10);
Lycurgo Nunes Terceiro (12), Divone Maria Pinheiro e
Osvaldo Soares da Cruz (14/03). Clique aqui para conferir os
aniversariantes do período.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico.
Envie
sugestões,
críticas,
elogios
e
questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado através do ramal 9374 ou também pelos
telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

