BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – PERÍODO DE 15 A 21 DE FEVEREIRO DE 2009
GRATIFICAÇÃO ELEITORAL 1 – Em decisão datada de
10 de fevereiro, o presidente do TRE, desembargador
Expedido Ferreira, indeferiu o requerimento conjunto
formulado pela AMARN e AMPERN, que pugnava pela
reconsideração da decisão que suspendeu o pagamento da
gratificação eleitoral durante o recesso do Poder Judiciário.
Na mesma decisão, porém, o presidente do TRE
determinou a adoção das medidas necessárias ao
pagamento dos juízes e promotores eleitorais que
estiveram de plantão durante o recesso natalino, atitude
adotada pela maioria dos TRE’s do país.
GRATIFICAÇÃO ELEITORAL 2 – A presidência da
AMARN encaminhou expediente à presidência da AMB,
solicitando que a discussão do pagamento da gratificação
eleitoral durante o recesso, seja incluída na pauta da
próxima reunião do Conselho de Representantes da
associação nacional, que ocorrerá em Brasília-DF, no dia 4
de março vindouro.
FÉRIAS – Atendendo a solicitação do desembargador João
Rebouças, Corregedor de Justiça, a AMARN participará de
reunião na Corregedoria no próximo dia 27, oportunidade
em que será discutido o anteprojeto de Resolução que
regulamentará a concessão de férias dos magistrados de
primeiro grau.
COMARCA DE PATU – Na terça-feira (17) a AMARN
protocolizou expediente junto à presidência do Tribunal de
Justiça, pedindo providências e manifestando irrestrito
apoio à juíza da Comarca de Patu, Gisela Besch, pelo fato
do prefeito em exercício daquele município, em retaliação à
decisão judicial proferida em mandado de segurança que o
afastou do cargo, haver determinado a retirada do fórum
municipal dos sete funcionários cedidos pela Prefeitura,
inclusive os responsáveis pela limpeza do prédio.
Incontinente ao expediente encaminhado pela AMARN, a
Secretaria do Tribunal de Justiça, cumprindo determinação
da desembargadora Célia Smith, presidente em exercício,
publicou portaria lotando os referidos servidores à
disposição do Poder Judiciário, para exercerem suas
funções no fórum da Comarca de Patu.
UNIMED – A UNIMED informa que, desde o dia 1° de
fevereiro de 2009, recompôs seu quadro de
neurocirurgiões. Para o caso de urgência ou emergência
em neurocirurgia, o cliente deverá procurar o Hospital
Unimed, que é o único que conta com neurocirurgião de
plantão 24 horas. A partir de 23 de fevereiro, o atendimento

hospitalar especificamente para a neurocirurgia será feito
com exclusividade nos seguintes hospitais: Hospital
Unimed, Natal Hospital Center e PAPI. Qualquer dúvida o
tele-atendimento da UNIMED funciona através do n° 0800
084 2323.
PARABÉNS – A AMARN parabeniza a colega Fátima
Soares e seus familiares pela aprovação de seu filho, Isac
Costa Soares de Lima, no concurso para ingresso na
carreira da magistratura do Estado de Goiás. A AMARN
desja também muito sucesso ao nosso conterrâneo e novo
colega de profissão.
IMPOSTO DE RENDA – As declarações das contribuições
para com a UNIMED e UNIODONTO, com a finalidade de
ajuste anual do Imposto de Renda 2009, estão sendo
encaminhadas aos associados pelos correios.
O JUIZ RESPONDE – Após observar o período de recesso
da Câmara Municipal de Natal o programa de TV da
AMARN, “O Juiz Responde” voltará a exibir novas
entrevistas em sua programação normal. Na terça-feira, 3
de março, às 19h, exibirá entrevista com o Juiz Sérgio
Roberto Nascimento Maia da 2ª Vara da Infância e
Juventudade de Natal, sobre adoção de crianças ou
adolescentes por pessoas do mesmo sexo. O programa “O
Juiz Responde” irá ao ar na terça-feira (03/03), às 19h.,
após o “Jornal da Câmara”, Cabo canal 37, com
reapresentação no sábado (07/03), ao meio dia.
CARNAVAL – Em decorrência do carnaval, este Boletim
Eletrônico da AMARN não será publicado na próxima
sexta-feira (27), voltando a ser publicado normalmente no
dia 7 de março.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana: Expedito
Ferreira de Souza (24/02), Maria Neíze de Andrade
Fernandes (25/02), Orlando Flávio Junqueira Ayres (26/02)
e José Armando Ponte Dias Júnior (27/02). 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.

