BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2008
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA –
No último dia 2/12 a AMARN protocolizou petição
no Tribunal de Justiça, confirmando as teses
jurídicas defendidas no requerimento anterior,
visando ao recebimento do auxílio-moradia
remuneratório, referente ao período de 1/4/1994
a 7/11/2001. Na mesma petição, a AMARN
retificou o argumento relativo à prescrição do
direito, que se encontrava suspensa até
28/5/2008, em razão dos pleitos administrativos
formulados pelos juizes federais em 2004,
somente decididos pelo Conselho de Justiça
Federal naquela data. O inteiro teor da última
petição da AMARN se encontra disponível no
site: www.amarn.com.br.
MOVIMENTO PELA ÉTICA 1 – “Você, cidadão e
cidadã, que cumpre com os seus deveres, acha
justo que um Vereador, denunciado por
corrupção pelo Ministério Público, possa dirigir
aquela que é a Casa do Povo, a Câmara
Municipal de Natal?” Com esta indagação, o
Movimento Permanente pela Ética, integrado
pela AMARN e por outras entidades, deflagrou a
campanha pública visando mobilizar a população
de Natal contra a eleição dos vereadores
denunciados na operação impacto, para
ocuparem cargos na Mesa Diretora e no
Conselho de Ética da Câmara Municipal.
MOVIMENTO PELA ÉTICA 2 – Na última
segunda-feira (2), na sede da OAB/RN, foi
realizada audiência pública pelas entidades que
integram o Movimento Permanente Pela Ética,
com o objetivo de discutir o processo de eleição
da Mesa Diretora da Câmara Municipal. O
evento, que contou com a presença da AMARN,
representada por seu presidente, registrou o
comparecimento dos seguintes vereadores
eleitos: George Câmara, Heráclito Nóe, Raniere
Barbosa, Ney Lopes Júnior, Franklin Capistrano,
Professor Luiz Carlos, Júlia Arruda, Albert
Dickson, Edivan Martins, Hermano Morais,
Aquino Neto e um representante de Paulo
Wagner.

MARCCO – Na próxima terça-feira (9), no
auditório do CEFET, a partir das 8:30 horas, será
realizado um seminário alusivo à comemoração
do Dia Internacional Contra a Corrupção, cujo
evento será
promovido pelo MARCC O –
Movimento Articulado de Combate à Corrupção,
integrado pela AMARN e por outras entidades. A
AMARN se fará presente ao evento.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do
programa da AMARN - “O JUIZ RE S P O ND E ”,
que irá ao ar na terça-feira (9/12), às 19h., após o
“Jornal da Câmara”, Cabo canal 37, com
reapresentação no sábado (13/12), ao meio dia,
exibirá uma entrevista com a Juíza Maria do
Socorro Pinto de Oliveira, Juíza do Juizado da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO – Já
estão sendo ultimados os preparativos para a
confraternização de fim de ano da magistratura
potiguar, cujo evento, promovido pela AMARN,
ocorrerá no Olimpo Recepções, no próximo dia
20 de dezembro, a partir das 21 horas. Os
convites estão sendo distribuídos pelos Correios
e cada associado terá direito a duas senhas de
acesso. Senhas extras, em número limitado de
duas para cada associado, serão vendidas ao
preço de R$ 60,00 reais.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
juízes aniversariantes da próxima semana:
Deyvis de Oliveira Marques (07/12), Ana Cláudia
Florêncio Waick (09/12), Martha Danyelle
(10/12), Maria Nadja Bezerra Cavalcanti (11/12),
Múcio Nobre (12/12), Vagnos Kelly Figueiredo de
Medeios (12/12), Cinthia Cibele Diniz de
Medeiros (12/12), Alci Medeiros (13/12), Giulliana
Silveira de Souza (13/12). Quer saber todos os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
SUGESTÕE S – 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.

