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NOTA DE FALECIMENTO - É com pesar que a
AMARN
comunica
o
falecimento
do
Desembargador Ítalo Pinheiro ocorrido na noite
da última terça-feira (27). Ao mesmo tempo
informa também que a missa de sétimo dia
ocorrerá na próxima terça-feira (3), às 19 horas,
na Capela do Colégio Marista.
RITOS – Acompanhando a tradição da AMARN
em publicações a gestão AMARN: Independência,
ética e participação pretende reeditar no mês de
dezembro deste ano a Revista Ritos. Desde já a
AMARN conclama os colegas para iniciarem a
elaboração de seus projetos literários.
PEC DOS 75 ANOS 1 – A Associação dos Juízes
Federais (AJUFE) realizará nessa segunda-feira
(2), às 14 horas, no auditório da Justiça Federal,
ato público pela rejeição da Proposta de Emenda
à Constituição n° 457, de 2005, que propõe a
elevação da idade limite para aposentadoria no
serviço público (aposentadoria compulsória) de
70 para 75 anos. Todos os colegas estão
convidados.
PEC DOS 75 ANOS 2 – O presidente da AMARN,
Mádson Ottoni, e a presidente da AMATRA 21,
Simone Jalil, se reunirão nessa segunda-feira (2)
com o Deputado Henrique Alves (PMDB) para
buscar sua adesão pela rejeição da PEC que
eleva a idade limite para aposentadoria
compulsória.
CAMINHOS DA JUSTIÇA – O programa
Caminhos da Justiça, cuja Coordenadora Geral é
a colega associada Lena Rocha, completa 11
anos de existência. A data está sendo
comemorada e a AMARN prestigiou o evento num
almoço realizado na Zona Norte de Natal nessa
sexta-feira (30). Parabéns à juíza Lena Rocha
pelo trabalho realizado.
JUSTIÇA SOLIDÁRIA – A AMARN está
encerrando na sexta-feira (30) a campanha de
arrecadação de cestas básicas para distribuição
às famílias desabrigadas com as chuvas. O
objetivo de atingir 300 cestas básicas está
próximo de ser alcançado.
REUNIÃO PLENÁRIA DA AMARN – Na sexta-

feira (23) a AMARN realizou sua primeira reunião
plenária com a presença de toda diretoria. Na
pauta estiveram todas as ações de cada vicepresidência e o futuro das novas ações da
associação.
CNJ 1 – Foi recebido como Recurso
Administrativo o pedido de reconsideração em
face da decisão que rejeitou o pedido liminar no
Procedimento de Controle Administrativo n.º
200810000010140.
Esse
PCA
visa
a
desconstituição do controle do expediente dos
juízes. O relator, conselheiro Altino Pedrozo,
aguarda a manifestação do requerido.
CNJ 2 – O conselheiro Jorge Antônio Maurique
recebeu do TJRN, através do ofício n.º
346/2008/TJRN, as informações solicitadas no
Procedimento de Controle Administrativo número
200810000010310 que visa a alternância dos
critérios de merecimento e antigüidade também
nas remoções. O processo está concluso.
CNJ 3 – No Pedido de Providências nº
200810000010333, a conselheira Andréa Pachá,
relatora do processo, está aguardando as
informações ao TJRN sobre a decisão que proíbe
a participação da AMARN nas sessões
disciplinares.
BRITA: Não teremos mais alagamentos na frente
da sede campestre da AMARN. A Pedreira
Potiguar em Macaíba está doando material de
descarte de pedras para aterramento do local,
evitando assim os alagamentos.
PARABÉNS: A AMARN deseja felicidades aos
juízes José de Vasconcelos (01/06), Everton
Amaral e José Mário Pedrosa (02/06), Denise Léa
(04/06), Geraldo Mota (05/06) e Jussier Barbalho
(07/06). Quer saber todos os aniversariantes do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
SUGESTÕES: Escreva para o endereço
amarn@tjrn.jus.br atualizando seu endereço
eletrônico. Envie sugestões, críticas, elogios e
questionamentos. Participe com idéias e se
mantenha informado também pelos telefones
(84) 3206-0942 ou 9904-7000.

