BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 19 a 25 de setembro de 2010
ASSEMBLÉIA I – Na segunda-feira (20), no Tribunal de
Justiça, ocorreu nossa Assembléia Geral a fim de discutir e
deliberar sobre proposta de composição amigável com o
Estado do RN. No final, a Assembléia autorizou a
Presidência da AMARN a celebrar, juntamente com o TJRN,
Termo de Compromisso político com o Poder Executivo nos
seguintes termos: a) O Poder Executivo se compromete a
repassar a totalidade dos recursos necessários à quitação
da PAE e Diferença de Entrância até 30/12/2011; b) Os
magistrados abrem mão da correção monetária e dos juros
a partir do reconhecimento administrativo do direito; c) Os
repasses deverão ser feitos mensalmente pelo Poder
Executivo, permitindo-se atraso máximo de 30 dias; d)
Caso ocorra atraso por parte do Poder Executivo, perde
efeito a cláusula de renúncia de juros e correção. A AMARN
está preparando a minuta a partir da decisão da AGE para
envio ao Secretário de Planejamento do Estado, Sr. Nelson
Tavares.
ASSEMBLÉIA II – Até o final de 2010, a intenção do
Tribunal é manter os pagamentos da PAE e Diferença de
Entrância nos valores atuais. A partir de janeiro de 2011, o
saldo individual de cada magistrado será dividido em doze
parcelas para quitação. Quanto à parcela de agosto/2010,
o Secretário de Planejamento afirmou que está garantido o
repasse no final deste mês, juntamente com a folha de
pagamento de setembro.
ASSEMBLÉIA III – Na Assembléia, muito prestigiada, os
dois candidatos à presidência da AMB, Desembargador
Nelson Calandra, da chapa NOVOS RUMOS, e o Juiz de
Direito Gervásio Santos, da chapa AMBCOMVOCE,
puderam expor suas propostas. O assunto foi destaque na
impressa local. Clique aqui e confira!

revista cultural Ritos! A AMARN convida seus associados
para enviarem artigos, resenhas, opiniões, poesias,
"causos" para a revista. O objetivo é divulgar o
conhecimento não-jurídico dos associados. Você escolhe o
tema: música, teatro, economia, história, filosofia, crítica
literária, botânica, geografia etc. Ah, os temas jurídicos
também poderão ser encaminhados! O material deverá ser
enviado para o e-m@il da AMARN em formato Word (.doc)
ou Open Office (.odt).
CANADÁ – No período de 7 a 17 de setembro, juntamente
com comitiva do TJRN, o presidente da AMARN participou
do I Congresso Internacional da Associação dos
Magistrados Brasileiros – 2010, promovido pela AMB,
realizado no Canadá, nas cidades de Toronto, Montreal e
Ottawa. Clique aqui e confira o relatório da viagem.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Medida Provisória n.º
502, que dá nova redação às Leis nº 9.615/98, que institui
normas gerais sobre desporto, e 10.891/04, que institui a
Bolsa-Atleta; cria os Programas Atleta Pódio e Cidade
Esportiva, e dá outras providências; e o Decreto nº 7.308,
que altera o Decreto nº 6.944/09, no tocante à realização
de avaliações psicológicas em concurso público.
GACC – O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACCRN), em nome de quase três centenas de crianças e
adolescentes
assistidos pelo projeto, apresentou
agradecimento à AMARN pelo apoio prestado à instituição
e convida a diretoria e seus associados para conhecerem o
espaço que, com nossa contribuição,
ajudamos a
construir.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (26 de
setembro a 2 de outubro): Agenor Fernandes da Rocha
Filho (26), Janaína Lobo da Silva Maia (27) e Sérgio
Roberto do Nascimento Maia (29). Clique aqui para
conferir os aniversariantes do período.
CEGONHA – A família AMARN aumenta em dose dupla!
Em 2 de setembro nasceram as gêmeas Sofie Pettersen e
Scarlett Pettersen, filhas da pensionista associada Darla
Ribeiro Cunha. AMARN parabeniza a família e deseja muita
saúde aos bebês.
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REVISTA RITOS – Estão abertas as inscrições para a

SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico. Envie sugestões,
críticas,
elogios
e
questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado através do novo ramal 7770 ou também pelos
telefones 9904-7000 ou 8802-0184.

