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MUDE UM DESTINO - A AMARN, a AMB e o Juizado da Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Mossoró convidam para o
lançamento da 2ª fase da campanha Mude um DESTINO,
campanha da AMB em favor da adoção consciente. O evento
ocorrerá na próxima sexta-feira (13/06), às 9 horas no Teatro
Municipal. Os juízes, promotores, integrantes das equipes
interdisciplinares e demais interessados interessados poderão
inscrever-se através da AMARN em contato pelo CIC de Carla
Andressa de A. Costa - AMARN, pelos telefones (84) 3206 0942,
3206 9132 ou 9904 7000 ou ainda através de mensagem eletrônica
para o seguinte endereço: amarn@tjrn.jus.br.

Bezerra (PT) para buscar sua adesão pela rejeição da PEC que
eleva a idade limite para aposentadoria compulsória no serviço
público de 70 para 75 anos de idade. A deputada Fátima Bezerra
se pronunciou publicamente contra a PEC 457.

MOSSORÓ – Na próxima sexta-feira (13), juntamente com o
lançamento da campanha Mude um DESTINO, haverá
inauguração da nova sede administrativa da AMARN em Mossoró.
O novo prédio, que estará à disposição dos associados a partir do
dia 14/06, conta com quatro suítes, sala de reuniões, escritório e
área de lazer com piscina. A nova sede de Mossoró fica na rua Frei
Miguelino, 1243, Nova Betânia.

LISTA DE DISCUSSÃO – Nessa sexta-feira (6) o Núcleo de
Informática da AMARN reuniu-se novamente com a Secretaria de
Informática do TJRN, o qual comprometeu-se em solucionar
eventais problemas nos e-mails “jus” ou “gov” dos juízes. Os
interessados deverão entrar em contato direto com o Setor de
Redes daquela Secretaria através do fone 3216 6800, ramais 844,
801 e 802 e falar com os servidores Felipe Dantas e Erço Henrique.
Nos próximos dias o Núcleo de Informática da AMARN espera a
inclusão na nossa Lista de Discussão dos e-mails ".jus", cujos
convites serão remetidos aos associados que já possuem e-mail
"gov" na lista.

SOLIDARIEDADE – Com o encerramento da campanha Justiça
Solidária a AMARN arrecadou 287 cestas básicas que foram
encaminhadas para distribuição às famílias desabrigadas através
do Armazém da Caridade. A AMARN agradece a todos que
colaboraram com nossa campanha.
CNJ 1 – O Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001014-0 apresentado pela AMARN e AMB em
desfavor do controle do expediente dos juízes será apreciado pelo
CNJ na 64ª Sessão Ordinária na próxima terça-feira (10), a partir
das 13h45min.
CNJ 2 – O Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001031-0 que visa a alternância dos critérios de
merecimento e antigüidade também nas remoções, continua
concluso com o relator Jorge Antônio Maurique e o Pedido de
Providências n.º 2008.10.00.001033-3, cuja relatora é a
conselheira André Pachá. continua aguardando informações do
TJRN.
PEC DOS 75 ANOS 1 - Na segunda-feira (02/06) o presidente da
Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juiz Mádson
Ottoni foi recebido pelo deputado Henrique Alves, líder do PMDB,
para apresentar dados que comprovam o engessamento do
judiciário caso a PEC 457 seja aprovada. O parlamentar se
mostrou interessado nas informações, principalmente na sugestão
da fixação de mandatos, como ocorre em vários países da Europa.
O deputado garantiu que vai analisar as sugestões apresentadas
pelo presidente da AMARN.
PEC DOS 75 ANOS 2 – Na tarde dessa sexta-feira (6) o presidente
da AMARN, Mádson Ottoni, a presidente da AMATRA 21, Simone
Jalil e mais os juízes Federais Francisco Barros, Manuel Maia e
Janilson Siqueira reuniram-se com a Deputada Federal Fátima

FEDERAIS – Nas reuniões ocorridas com os Deputados Federais
Fátima Bezerra (PT) e Henrique Alves (PMDB) foi tratado também
da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional - PEC nº
210/2007, que restabelece o Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
e do Projeto de Lei -PL n.º 7.297/06, que reajusta os subsídios dos
ministros do STF de R$ 24,5 mil para R$ 25,72 mil.

UNIMED – Após o desligamento em bloco dos neurocirurgiões a
Unimed informa que está buscando solução definitiva para o
problema, mas eventuais urgências poderão ser solucionadas
através do 0800 84 2323 e garante publicamente o atendimento
desse tipo de serviço.
TIM – Na última quarta-feira (6) o presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, reuniu-se com a Diretoria Regional da TIM para
tentar uma solução para nosso atendimento. Doravante a AMARN
será atendida pela consultora Gabriela Matos.
DIREITOS HUMANOS: o juiz Flávio César Barbalho foi indicado
para integrar a Diretoria de Direitos Humanos da AMB na condição
de representante da AMARN. Parabéns ao colega.
NOTEBOOK: Na última sexta-feira (30) o TJRN entregou um
notebook a cada juiz. Aqueles que não receberam essa excelente
ferramenta de trabalho poderão agendar o recebimento em contato
com o servidor Pablo Ricardo Garcia de Medeiros pelo CIC ou pelo
fone 3216 6800, ramal 973, no setor de atendimento da Secretaria
de Informática.
PARABÉNS: A AMARN deseja felicidades à colega juíza Aline
Daniele Belém Cordeiro (13/06). 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.

