BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 08 A 14 DE JUNHO DE 2008
MOSSORÓ 1 – A AMARN, a AMB e o Juizado da Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Mossoró lançaram
nessa sexta-feira (13) a 2ª fase da campanha Mude um
DESTINO no Rio Grande do Norte. O evento foi um
sucesso, sendo muito prestigiado por autoridades e pela
sociedade em geral. Na próxima edição o Boletim trará
mais informações sobre o evento.
MOSSORÓ 2 – Colocando em prática a idéia de
interiorização da AMARN, também foi inaugurado nessa
sexta-feira (13), a nova sede administrativa da AMARN em
Mossoró. O prédio está à disposição dos associados,
contando 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. O contato deve ser
feito através do fone: (84) 3314 1026, com a funcionária
Márcia.
NATAL – Antes de lançar para todo Estado a campanha
Mude um Destino em Mossoró, a AMARN fez a
apresentação do projeto à imprensa natalense, num brunch
na Nick Buffet na última quinta-feira (12). Participaram do
evento o coordenador nacional da campanha Mude um
Destino, o juiz catarinense Francisco Oliveira Neto, o
presidente da AMARN, Mádson Ottoni, os juízes Marcelo
Varella, Cleofas Coelho, Homero Lechner e Fátima Soares
de Lima, além de um bom número da imprensa local.
PEC DOS 75 ANOS – Na segunda-feira (09/06) o vicepresidente da AMARN, juiz Marcelo Varella, foi recebido
pelo deputado Federal Felipe Maia (DEM). Na reunião a
AMARN solicitou o apoio do parlamentar contra a
aprovação da PEC 457. O deputado mostrou-se simpático
com os ideais, mas não assumiu qualquer compromisso
com a AMARN.
CNJ 1 – Após comunicação do TJRN, via fac-símile,
através do ofício n.º 057/08-TJRN, o conselheiro Altino
Pedrozo dos Santos retirou de pauta da 64ª Sessão
Ordinária do CNJ, aprazada para a última terça-feira (10), a
análise da liminar no Procedimento de Controle
Administrativo n.º 2008.10.00.001014-0 apresentado pela
AMARN e AMB em desfavor do controle do expediente dos
juízes.
CNJ 2 – Tendo em vista a publicação de 10 novas
remoções para a comarca de Natal, a AMARN requereu, no
último dia 9, urgência ao conselheiro Jorge Antônio
Maurique na análise da liminar requerida no Procedimento

de Controle Administrativo número 2008.10.00.001031-0
que visa a alternância dos critérios de merecimento e
antigüidade também nas remoções.
CNJ 3 – Após o TJRN prestar informações e haver decurso
do prazo, o Pedido de Providências n.º 2008.10.00.0010333 está concluso para julgamento com a conselheira André
Pachá, que analisará a decisão do Tribunal que proíbe a
participação da AMARN nas sessões disciplinares em
desfavor de associados.
ANTE-SALA – Após solicitação da AMARN, o Setor de
Engenharia do TJ informou que está atendendo a uma
reivindicação antiga dos juízes do Fórum Seabra Fagundes
ao fechar com divisórias as ante-salas dos gabinetes para
acomodação dos assistentes. Os juízes interessados
deverão encaminhar requerimento ao Setor de Engenharia
através do Hermes.
VIAGEM À SELVA – O colega Fábio Ataíde, um dos
associados da AMARN que viajou à amazônia, apresentou
relatório da viagem destacando que Magistrados do Rio
Grande do Norte e do Ceará participaram das visitas que
permitiram o conhecimento dos processos de certificações
ambientais cumpridos pela PETROBRAS e da cadeia de
exploração, produção e abastecimento de petróleo e gás.
Todas as visitas foram precedidas de treinamentos sobre as
normas de segurança, tendo havido inclusive conhecimento
de locais de acesso restrito, sem direito à fotografias.
BOLETIM ELETRÔNICO – Os colegas que não estiverem
recebendo este Boletim Eletrônico e tiverem interesse em
passar a receber é só mandar mensagem para
amarn@tjrn.jus.br com o assunto “Boletim Eletrônico”
informando o endereço eletrônico que deseja receber as
informações ou através do 3206 0942.
PARABÉNS – A AMARN deseja felicidades aos colegas
Ivanaldo Bezerra (17/06), Luiz Antônio Tomaz (18/06), Ilná
Rosado (19/06), José Maria Nascimento (20/06) e
Desembargador João Batista Rebouças (21/06). 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) 32060942 ou 9904-7000.

