BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2008
PENSIONISTAS – A presidente do IPERN, Sandra
Maria Garcia de Oliveira, confirmou para o mês de
dezembro próximo o pagamento da diferença dos
ATS às pensionistas dos magistrados, cujo
adimplemento poderá ocorrer em parcela única ou
em duas parcelas.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – Já
foram elaborados os cálculos da diferença
remuneratória do auxílio-moradia, referente ao
período de 1/4/1994 a 7/11/2001, conforme
requerimento formulado pela AMARN. Na seqüência,
o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Osvaldo Cruz, deverá reunir os membros da Corte
na próxima semana para discutirem a matéria. O
inteiro teor do requerimento da AMARN se encontra
disponível no site: www.amarn.com.br.
FORUM DE DEBATES – Na última segunda-feira
(24), a AMARN, através do CEJAM – Centro de
Estudos Jurídicos, realizou com pleno êxito o Fórum
Permanente de Debates sobre as alterações do
Código de Processo Penal, cujo evento contou com
a participação de 37 magistrados. As conclusões do
encontro serão posteriormente divulgadas pelo
CEJAM no site:www.amarn.com.br.
CONGRAÇAMENTO – Foi um sucesso o jantar de
adesão de congraçamento com os dirigentes eleitos
do TJRN, promovido pela AMARN, na última
segunda-feira (24), no Restaurante Abade, Via
Costeira. O jantar contou com a participação de 144
pessoas, entre magistrados e acompanhantes.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do
programa da AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que
irá ao ar na terça-feira (2/12), às 19h., após o “Jornal
da Câmara”, Cabo canal 37, com reapresentação no
sábado (6/12), ao meio dia, exibirá uma entrevista
com o Juiz Henrique Baltazar Vilar dos Santos, Juiz
da 1ª Vara Criminal do Distrito Judiciario da Zona
Sul, sobre as alterações do Código de Processo

Penal - Lei Nº 11.690/2008 e Lei Nº 11.719/2008.
IV JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATURA – A
magistratura potiguar está de parabéns com a
heróica participação da equipe da AMARN, nos IV
Jogos Nacionais da Magistratura, realizados no Rio
de Janeiro/RJ, nos dias 19 a 22 de novembro último.
A nossa delegação, que contou com o pequeno
número de 13 atletas, conseguiu a façanha de ficar
na terceira colocação geral da competição, atrás
somente do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro,
respectivamente, que contavam com um número
muito superior de participantes. Estamos todos
orgulhosos com o desempenho de nossos atletas.
Mais detalhes do evento será divulgado no próximo
número do Jornal Amarn Informa, que será veiculado
no mês de dezembro.
CEGONHA – Nasceu no último dia 13 de novembro,
Raíssa Maria Diógenes de Araújo, filha do casal
Robson Barros e Rossana Alzir, juíza da 13ª Vara
Cível da Comarca de Natal. Nasceu também no dia 9
de novembro, Melissa Fernandes Cunha de Melo,
filha de Edmundo Aires de Melo Júnior e Débora
Fernandes Cunha, pensionista associada à AMARN.
A Associação deseja saúde às crianças e muita
felicidade para as famílias.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
juízes aniversariantes da próxima semana Josane
Peixoto Noronha (30/11), João Eduardo Ribeiro de
Oliveira (04/12), Rosivaldo Toscano dos Santos
Júnior (05/12). 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.

