BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 29 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2008
CNJ – Já foi expedita a intimação ao TJRN no
Procedimento
de
Controle
Administrativo
número 2008.10.00.001031-0 para tomar ciência
da decisão de mérito que determinou que seja
observada a alternância entre antigüidade e
merecimento também nas remoções, com a
respectiva alteração da Resolução nº 14/2006 no
prazo de 30 dias. A íntegra da decisão do relator,
conselheiro Jorge Antônio Maurique, você
confere no www.amarn.com.br.
FESTA JUNINA – no último sábado (28/06)
realizou-se com muito sucesso nossa tradicional
festa junina na sede campestre em Macaíba. A
festa foi bastante animada e contou a
participação de vários colegas, inclusive
magistrados trabalhistas, através da parceria
realizada com a AMATRA 21.
UNIMED – Na quinta-feira (19/06) a UNIMED
apresentou proposta de reajuste de 10% (dez
por cento) no contrato de assistência de saúde
coletiva da AMARN, porém, em negociação
realizada na quarta-feira(25/06), que contou com
a presença do Presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, e do Vice-Presidente Financeiro,
juiz Azevedo Hamilton, restou acordado entre as
partes que o percentual de reajuste ficará em
8% (oito por cento), a vigorar a partir de
01/08/2008.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – A Secretaria
Executiva do Ministério da Saúde, em
comunicado dirigido à AMARN, informa o
lançamento da coletânea de legislação intitulada
"Direitos dos Usuários dos Serviços e das Ações
de Saúde no Brasil: legislação federal compilada
- 1973 a 2006", atualizada até junho de 2007,
disponível na página da Biblioteca Virtual do
Ministério
da
Saúde
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colet
anea_direitos_usuarios.pdf).
MUDE UM DESTINO: A AMARN solicitou à AMB
material suficiente para a divulgação em todo o
Estado da campanha "Mude um Destino",
lançada em Mossoró no dia 13/06, cuja
finalidade é esclarecer e difundir a prática da
adoção legal. Tão logo o material seja recebido,

a AMARN fará a distribuição em todas as
Comarcas e Varas Especializadas do Estado.
CONTAS – A prestação de contas da AMARN
relativa ao mês de maio/2008 já se encontra
publicada em nosso site (www.amarn.com.br).
Doravante a prestação de contas mensal será
publicada no site da Associação até o dia 15 de
cada mês subseqüente.
FÓRUM DE DEBATES – O Centro de Estudos
Jurídicos da AMARN (CEJAM) realizará na sextafeira (18/07), às 14h30min, no auditório do
Tribunal do Júri do Fórum Seabra Fagundes em
Natal, o primeiro Fórum de Debates deste ano,
com o seguinte questionamento: o registro do
candidato pode ser indeferido pelo fato dele
responder a ações criminais e/ou de
improbidade administrativa, antes mesmo do
trânsito em julgado? Participe!
TIRO DE PRECISÃO – Após convite à AMARN,
na quarta-feira (2) o juiz Cleofas Coelho proferiu
palestra no Batalhão de Operações Especiais
(BOPE) da Polícia Militar do RN sobre os aspectos
jurídicos inerentes ao atirador de precisão. O
evento ocorreu dentro do 2º Curso de Formação
de Atiradores de Elite, o qual contou com a
participação de instrutores e alunos das polícias
estaduais de 8 Estados do Brasil e da Polícia
Federal.
CURRAIS NOVOS – Na quinta-feira (3) o juiz
Gustavo Henrique Silveira Silva representou a
AMARN na IV Semana de Educação para
Cidadania, evento ocorrido em Currais Novos e
organizado pelo Movimento Articulado de
Combate à Corrupção (MARCCO), ao proferir
palestra sobre as condutas vedadas aos agentes
públicos em período pré-eleitoral.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes Enéas Olímpio (06/07), Giselle
Priscila (07/07), Rivaldo Pereira Neto (08/07),
Manoel Araújo e Pedro Caldas (09/07), Francisco
Gabriel e Suely Fernandes (11/07) e Felipe
Barros e Leila Nunes de Sá (12/07). Quer saber
todos os aniversariantes do ano? Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.

