BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – PERÍODO DE 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2009
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – Na sessão da
última quarta-feira (11), o Pleno do Tribunal de Justiça, a
unanimidade de votos, deferiu requerimento da AMARN
relativo ao pagamento da diferença da Parcela Autônoma de
Equivalência. O pagamento ocorrerá em 24 parcelas,
observada a disponibilidade orçamentária e financeira do
Tribunal. O requerimento da PAE objetiva o recebimento da
diferença remuneratória referente ao período de 01/04/1994 a
07/11/2001.
V CONGRESSO ESTADUAL DE MAGISTRADOS DO RN –
A AMARN já iniciou os preparativos para o V Congresso
Estadual de Magistrados do RN, a ser realizado nos dias 18 e
19 de junho de 2009, em Natal, com o tema: “Judiciário,
Democracia e Desenvolvimento”. O evento também servirá
como contribuição aos debates que ocorrerão no XX
Congresso Brasileiro de Magistrados, provido pela AMB, que
ocorrerá em São Paulo/SP, no período de 29 a 31 de outubro
deste ano, com o tema: “Gestão Democrática do Poder
Judiciário”.
GRATIFICAÇÃO ELEITORAL – A AMARN estará levando
para a discussão no Conselho de Representantes da AMB,
que se reunirá em Brasília/DF, no próximo dia 4 de março, a
questão relativa ao não pagamento da gratificação eleitoral
durante o recesso do Poder Judiciário. A intenção é discutir e
firmar a posição da AMB a respeito do tema, a fim de buscar
uma solução unificada perante o TSE, uma vez que não existe
uniformidade nos TREs a respeito da questão.
SEDE DA AREIA PRETA – Em breve a AMARN estará
disponibilizando em seu site – www.amarn.com.br – o projeto
do edifício que se pretende construir no terreno da praia de
Areia Preta, que será objeto de deliberação na Assembléia
Geral Extraordinária, aprazada para o próximo dia 6 de março.
Com projeto de autoria do arquiteto Carlos Ribeiro Dantas, a
CNH – Cooperativa Norteriograndense de Habitação está
apresentando proposta de aquisição do terreno da AMARN e
será responsável pela construção do edifício.
GUIA DAS SEDES SOCIAIS – A AMB está disponibilizando
aos seus associados o Guia das Sedes Sociais das entidades
filiadas, com a relação completa das sedes sociais,
campestres, praianas e pesqueiras de todo o Brasil. Para
conhecimento dos interessados o guia está disponível no
endereço eletrônico da AMB, acesse www.amb.com.br.
RESPONSABILIDADE SOCIAL – Depois de adquirir dez
novos televisores de 21', um equipamento de som e um fogão
de 6 bocas para a Sede Campestre de Macaíba, na quarta-

feira (11) a AMARN sorteou para doação 6 TVs e um aparelho
de som usados, em pleno funcionamento, para entidades
integrantes da rede de apoio da Vara da Infância e Juventude
da Comarca de Macaíba. O evento contou com a presença do
presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni, do diretor da sede
campestre, juiz Jorge Carlos, do vice-presidente de
comunicação da AMARN, juiz Cleofas Coêlho, da juíza da 2ª
Vara Cível (Família e Infância e Juventude) de Macaíba,
Viviane Xavier Ubarana e de várias entidades assistenciais.
Os sorteados foram o CRAS – Centro de referência de
Assistência Social, o Lar Celeste Auta de Souza, a APAE
Macaíba, a Casa Lar Nossa Senhora da Conceição, o SESC
Macaíba, o CEPAC – Centro de Estudos, Pesquisas e Ação
Cidadã e Conselho Comunitário de Riacho do Sangue.
AMB – Na quinta-feira (12) a AMB divulgou em seu site ( http://
www.amb.com.br/index.asp?secao=mostranoticia&mat_id=17142) a
nota da AMARN que repudia as repetidas matérias publicadas
na imprensa local com notícias genéricas e incompletas, de
modo a denegrir a imagem de todos os membros da
magistratura potiguar.
CANDIDATOS – O juiz do trabalho da 21ª Região (RN)
Luciano Athayde, atual vice-presidente da ANAMATRA, foi
indicado para concorrer ao cargo de presidente dessa
associação nas eleições para escolha da nova diretoria da
entidade, que ocorrerá no próximo dia 24 de abril.
SUBSÍDIOS – O Projeto de Lei n.º 7.297/2006, que trata da
revisão dos subsídios da Magistratura Nacional, não tem
despertado interesse da Câmara dos Deputados, faltando
atualmente interlocutor para convencer parlamentares e
governo de que o PL possui importância para ser votado. As
associações nacionais de magistrados estão aguardando que,
com o deputado Michel Temer na presidência da Câmara, o
PL seja finalmente colocado em votação. Já se fala inclusive
em novo projeto de reajuste contemplando os percentuais de
2009 e se possível já de 2010.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes da próxima semana: José Dantas de Lira
(17/02), Carlos Adel Teixeira de Souza (19/02), Francisco
Saraiva Sobrinho (20/02). 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.

