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PLEITOS FINANCEIROS – Na terça-feira (15), o vicepresidente institucional da AMARN, juiz Mádson Ottoni,
acompanhado do juiz Jarbas Bezerra, assessor da
Presidência do TJRN, e dos Promotores de Justiça Rinaldo
Reis, Presidente da AMPERN, e João Vicente, assessor da
PGJ-RN, participaram de audiência com o Secretário de
Planejamento
do
Estado,
Nelson
Tavares.
Na
oportunidade, o Secretário assegurou o repasse ao
Judiciário da verba necessária à continuidade do
pagamento da PAE e Diferença de Entrância, referente ao
mês de agosto/2010, até o final deste mês de
setembro/2010.
ORÇAMENTO 2011 – Na mesma audiência com o
Secretário Nelson Tavares, foi informado que o orçamento
do Judiciário para 2011 contemplará a verba de 40
milhões de reais para pagamento da PAE e Diferença de
Entrância aos magistrados.
ASSEMBLÉIA I – Na terça-feira (15), o Diário Oficial do
Estado publicou edital da AMARN, convocando todos seus
associados para Assembléia Geral Extraordinária, que se
realizará no auditório Floriano Cavalcanti, do Tribunal de
Justiça, às 8h, em primeira convocação, ou às 9h, em
segunda convocação, com qualquer número de
associados, a fim de discutir e deliberar sobre proposta de
composição amigável com o Estado do RN, para
pagamento dos pleitos financeiros da magistratura até o
final de 2011. Clique aqui e confira o edital.

Futebol de 7, Futsal, Sinuca, Tênis de Campo Individual
(M/F), Tênis de Campo Dupla (M/F), Tênis de Campo Mista,
Voleibol de Areia Dupla (M/F) e Voleibol de Areia Dupla
Mista. Outras sugestões de modalidade também podem
ser sugeridas. Participe!
SAÚDE PÚBLICA – Na tarde da quarta-feira (15), a
diretoria da AMARN recebeu comitiva do Conselho
Regional de Medicina do RN e a direção do Hospital
Walfredo Gurgel, com o objetivo de pedirem o apoio da
AMARN, a exemplo de outras entidades, no
enfrentamento da situação caótica pela qual passa a
saúde pública em nosso Estado, notadamente no Hospital
Walfredo Gurgel, que vive uma crise de desabastecimento
em decorrência da falta de repasse de verbas públicas. O
CRM esclareceu que essa não deve ser uma preocupação
exclusiva da classe médica, mas de toda sociedade,
inclusive da magistratura. A AMARN entende como
positiva a iniciativa e hipotecou o apoio necessário à
superação do problema.
ENAJE – No período de 11 a 13 de novembro, em Aracaju/
SE, ocorrerá o IV Encontro Nacional de Juízes Estaduais
(ENAJE), que será marcado por uma variada programação
social, que inclui jantar de abertura e festa de
encerramento. Como incentivo à participação, a AMARN
arcará com 50% do valor das inscrições feitas até 31 de
setembro. Faça já sua inscrição! Clique aqui e confira.

ASSEMBLÉIA II – Por ocasião da Assembléia Geral a
AMARN oportunizará aos dois candidatos à presidência da
AMB, o prazo individual de 20 minutos para exposição de
suas propostas. O Desembargador Nelson Calandra, da
chapa NOVOS RUMOS, e o Juiz de Direito Gervásio Santos,
da chapa AMBCOMVOCE, já confirmaram presença.

CONVÊNIOS – Em nossa página na internet há a seção de
convênios, onde o associado poderá ter acesso às
empresas conveniadas à associação, trazendo mais
comodidade e economia. Na véspera do verão, a dica da
AMARN são as academias de ginástica A Club Fitness, Flex
e Platinum, todas conveniadas, oferecendo boas
oportunidades aos associados. Confira!

ASSEMBLÉIA III – A AMARN esclarece que nossa
Assembléia Geral ocorrerá na sede do Tribunal de Justiça,
mesmo com a dificuldade de estacionamento, em razão
da indisponibilidade dos auditórios do Júri e da Justiça
Federal no dia aprazado.

ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Lei nº 12.325, que
dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte e
da lei n.º 12.328 , que institui o Dia Nacional do
Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro de
cada ano.

CARREIRA JURÍDICA – A AMARN solicita aos interessados
em participar dos “Jogos das Carreiras Jurídicas”, que se
destinam à integração dos membros das carreiras
jurídicas em nosso Estado, que manifestem interesse em
participar do evento, mandando e-mail para o vicepresidente de esporte da AMARN, juiz Cleanto Fortunato.
Ainda não há data definida, mas as provas ocorrerão nos
fins de semana, nas seguintes modalidades: Basquete,

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (19 a 25
de setembro): Breno Valério Fausto de Medeiros (20);
Ana Cláudia Braga de Oliveira (21); Raimundo Carlyle de
Oliveira Costa e Emanuella Cristina Pereira Fernandes
(22); Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva e
Niedja Fernandes dos Anjos e Silva (24). Clique aqui para
conferir os aniversariantes do período.

