BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 27 DE JULHO A 2 DE AGOSTO DE 2008
CNJ – O Pedido de Providências n.º
2008.10.00.001033-3, que analisa a decisão do TJRN
proibindo o comparecimento da AMARN nas sessões
administrativas disciplinares e cuja relatora é a
conselheira Andréa Pachá, foi adiado da pauta da 66ª
Sessão Ordinária do CNJ designada para a última
terça-feira (29) para a sessão seguinte.
“O JUIZ RESPONDE” – A AMARN tem a satisfação
de informar que firmou parceria com a TV CÂMARA
para veiculação de programa semanal de televisão na
referida emissora, cujo propósito será esclarecer a
população a respeito de seus direitos e noções de
cidadania. O programa intitulado “O Juiz Responde”
terá a duração de 10 minutos e será exibido em forma
de entrevista com magistrados, com o uso de
linguagem simples, cujo primeiro módulo abordará o
tema “Como escolher meu candidato”. Em breve
informaremos a data da exibição do primeiro
programa, que tem previsão para ocorrer no período
de 15 a 22 deste mês de agosto deste ano.
PORTALEGRE – Conforme anunciado no último
Boletim Eletrônico, a vice-presidência de esportes da
AMARN promove nesta sexta-feira (01/08), em
Portalegre, um torneiro de futsal com a participação
de juízes, advogados e serventuários. O evento
esportivo integra as comemorações da inauguração
do fórum daquela Comarca, que tem como titular o
colega André Melo, vice-presidente cultural da
AMARN.
JUÍZES SUBSTITUTOS – Está confirmada para a
próxima segunda-feira (04) a reunião da diretoria da
AMARN com os juízes substitutos, cuja pauta versará
sobre questões de interesse institucional desses
colegas. A reunião ocorrerá no Hotel Barreira Roxa,
em Natal, a partir das 13h30min.
DIA DOS PAIS – No domingo (17) a partir do meio dia
está confirmada a Festa dos Pais da AMARN, que
ocorrerá em nossa sede campestre em Macaíba.
Haverá animação infantil, feijoada, churrasquinho,
tudo regado a cerveja, caipifruta e refrigerante. Haverá
também animação do banda de pagode Verdadeira

Chama. Os convites já foram encaminhados pelo
correio e as senhas individuais, em número de 4, já
estão disponíveis na sede administrativa da AMARN.
Sua participação é muito importante!
INFOMATIVO BIMESTRAL – Nos próximos dias os
colegas receberão em suas residências mais um
número do nosso informativo bimestral, que contém
as últimas realizações da AMARN.
TIM – A AMARN finalmente está conseguindo
regularizar o atendimento dos associados que
possuem linhas telefônicas da TIM. A empresa
entregou na quinta-feira (30) todos os aparelhos que
haviam sido solicitados e, doravante, a expectativa é
de um atendimento de melhor qualidade.
SEGURANÇA – Nesta sexta-feira (31) o presidente
da AMARN, juiz Mádson Ottoni, e o juiz da Comarca
de Apodi, Patrício Lobo, fizeram uma visita ao novo
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do
Estado, Dr. Agripino Neto. Na oportunidade, a AMARN
externou a preocupação com a segurança dos juízes
no interior do Estado e se colocou à disposição do
secretário para a elaboração de um plano de
segurança permanente, visando a garantir mais
segurança nas Comarcas e tranqüilidade para os
juízes desenvolverem seu trabalho.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes Sulamita Bezerra (05/08), Eduardo
Feld (07/08), Osvaldo Cândido de Lima Junior,
Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes e Gustavo
Henrique Silveira Silva (09/08). 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.

