BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 13 A 19 DE ABRIL DE 2008
ELETRÔNICO – A partir de hoje a AMARN publicará
semanalmente seu informativo eletrônico com todas as ações
da diretoria. Para receber é preciso cadastrar seu endereço
eletrônico através do amarn@tjrn.jus.br.
POSSE – No dia 28 de março a nova diretoria da AMARN
assumiu a gestão da entidade numa solenidade na sede
campestre em Macaíba. A solenidade foi prestigiada pelo
presidente do Congresso Nacional, senador Garibaldi Alves,
presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osvaldo
Cruz, presidente da AMB, juiz Mozart Valadares, os prefeitos
de Natal e Macaíba, além de associados, familiares e amigos
da associação.
REMOÇÕES – No dia 7 de abril o plenário do TJRN analisou
todas as remoções para nove varas da Comarca de Natal. O
respeito do critério de remoção pela antigüidade é para a
AMARN uma vitória diante do entendimento com o Tribunal..
REUNIÃO NA CORREGEDORIA I – No dia sete de abril, a
diretoria da AMARN se reuniu com o desembargador
Cristóvam Praxedes visando solucionar o problema do
controle do expediente dos juízes. Participaram da reunião, o
presidente Mádson Ottoni e os juízes Fábio Filgueira,
Sulamita Pacheco, Marcelo Varella, Cleofas Junior, Azevedo
Cartaxo, Cleudson Vale, Flávio Amorim e André Melo. Foi
deliberada a possibilidade de uma composição.
REUNIÃO NA CORREGEDORIA II – Numa segunda reunião
com o Desembargador Cristóvam Praxedes a diretoria da
AMARN comunicou ao Corregedor a ausência de proposta
para composição diante da impossibilidade de se transigir
com os interesses e garantias da magistratura.
PRESENÇA ÀS SESSÕES ADMINISTRATIVAS I –
Cumprindo compromisso da campanha a diretoria tem
comparecido em massa às sessões administrativas do TJRN
em que há interesse de qualquer associado, como na sessão
que analisou as remoções para Comarca de Natal.
PRESENÇA ÀS SESSÕES ADMINISTRATIVAS II – Nas
sessões para análise dos processos administrativos
disciplinares, o TJRN vetou a presença da AMARN sob o
fundamento de sigilo necessário para a dignidade do
magistrado. A associação estuda uma saída para participar
de todos os atos em que há interesse dos juízes associados.
PROVIMENTO nº 027/2007-CJRN – A AMARN apresentou
representação à Associação dos Magistrados Brasileiros –
AMB para discussão junto ao Conselho Nacional de Justiça

do Provimento nº 027/2007-CJRN, que instituiu o controle de
expediente dos juízes. Os estudos estão avançados e na
próxima semana divulgaremos outras notícias.
SORTEIO DA VIAGEM À SELVA – Os juízes Fábio Ataíde e
Mirtes Leandro vão conhecer à sede da Petrobrás na selva
amazônica. Os magistrados foram sorteados pela associação
no dia oito de abril.
AMB e CNJ - No último dia 11 de abril a diretoria da AMARN
recebeu o presidente da AMB, juiz Mozart Valadares e o
conselheiro do CNJ, Dr. Felipe Locke Cavalcanti. Durante o
almoço assuntos institucionais foram discutidos.
ASSESSORIA – Após a renúncia do advogado Verlano de
Queiroz Medeiros, a AMARN contratou o advogado Carlos
Kelsen Silva dos Santos, OAB 3656 como assessor jurídico
da entidade. Os processos administrativos serão
acompanhados pelo profissional que em breve disponibilizará
para todos os associados seu cartão de visita.
ASSESSORIA DE IMPRENSA – Depois de analisadas
algumas propostas de jornalistas, a AMARN contratou os
serviços do jornalista Riccelli Araújo como assessor de
imprensa da entidade.
PÁGINA DA INTERNET – A Vice-Presidência de
comunicação está estudando com a diretoria e com a
assessoria de imprensa melhorias para a página da AMARN
na internet, as principais novidades serão a implantação de
um chat dentro da própria página e disponibilização de
modelos de decisões e sentenças catalogados para facilitar a
busca e utilização pelos associados.
TORNEIO REGIONAL DE TÊNIS – Nos dias 19 e 20 de abril
acontecerá, no Recife, o 9º Campeonato Norte/Nordeste de
Tênis de Magistrados. O campeonato é uma promoção da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e será
realizado pela Associação dos Magistrados do Estado de
Pernambuco (AMEPE) Os interessados deverão fazer a
inscrição diretamente na AMARN, informando se participará
na categoria simples ou dupla, bem como se ficará
hospedado no Hotel oficial do evento. Informações
www.amepe.com.br ou pelo telefone (81) 3412 5901.
SUGESTÕES – Escreva para o endereço amarn@tjrn.jus.br
e envie sugestões, críticas, elogios e questionamentos.
Participe com idéias e se mantenha informado também pelos
telefones (84) 3206 0942 ou 9904 7000.

