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CNJ – O Pedido de Providências n.º 2009.10.00.000835-5 que
intenta a formação da quinta parte da lista de antiguidade nos
concursos de promoção por merecimento dos juízes substitutos e
cuja relatoria cabe à conselheira Andréa Pachá, estava na pauta do
plenário do CNJ da última terça-feira, mas pelo acúmulo de
processos na pauta, foi adiado automaticamente para a sessão
seguinte, que ocorrerá na próxima terça-feira (19).
MÃES – No domingo (24/05), a partir das 11h30min, em Macaíba,
haverá o evento comemorativo do Dia das Mães da AMARN.
Teremos feira de artesanato, show musical com Cristina Holanda,
lounge da Nature Clinique Day, Unimed orienta e almoço do buffet
Sabor e Art. Não perca!!! Leve sua família para curtir um dia de lazer
com as mães em nossa Sede Campestre.
PEC DOS ATSs – Na manhã da quinta-feira (14), na Câmara dos
Deputados, foi instalada a Comissão Especial que analisará o mérito
da Proposta de Emenda à Constituição n° 210/2007, que prevê o
restabelecimento do adicional por tempo de serviço (ATS) como
componente da remuneração das carreiras da magistratura e do
Ministério Público. O relator da PEC na CCJC, deputado Roberto
Magalhães (DEM-PE), apresentou parecer favorável à sua
admissibilidade, baseado em estudo apresentado pela AMB, no qual
é destacada a importância do ATS para os servidores públicos que
não estão sujeitos à transitoriedade de seus cargos, como é o caso
dos juízes.
OBJETIVO – A AMARN divulgou em seu sítio a minuta de resolução
apresentada ao presidente do TJRN para fixação dos critérios
objetivos na abertura das vagas para movimentação de magistrados.
Clique aqui e confira.
CONGRESSO ESTADUAL – A AMARN já confirmou a participação
do Prof. Dalmo de Abreu Dallari, do ex-presidente do STF ,Carlos
Mário Velloso, do presidente da AMB, Mozart Valadares, dentre
outros, como palestrantes do V Congresso Estadual de Magistrados
do RN, que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2009, no
Hotel Pestana, em Natal, com o tema: “Judiciário, Democracia e
Desenvolvimento”.
TESES DO CONGRESSO NACIONAL – Os magistrados
interessados em apresentar e defender teses no XX Congresso
Brasileiro da Magistratura já podem efetuar a inscrição dos trabalhos.
Cada congressista pode concorrer com até cinco trabalhos, que
devem ser inscritos exclusivamente pelo sítio até o dia 31 de julho.
Os autores inscritos concorrerão a um notebook. As teses poderão
ser acessadas por todos os associados e quem desejar propor
emendas também poderá fazê-las pela página do congresso.
“Estamos apostando muito na qualidade das teses. É importante
lembrar que uma vez aprovadas em assembléia, elas vinculam as
ações da AMB”, explica José Lúcio Munhoz, presidente da Comissão
Científica. Participe! Contribua para o aprimoramento do Judiciário e
da magistratura brasileira!

CONGRESSO BRASILEIRO – A AMARN reafirma o desejo de uma
grande participação dos colegas no XX Congresso Brasileiro de
Magistrados, que ocorrerá no período de 29 a 31 de outubro de
2009, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo. Pensando em seu
conforto, a AMARN apresenta o pacote promocional da Michelle
Tour que inclui passagens aéreas, estada até o fim de semana,
taxas e traslado, além de atividades opcionais as quais poderão ser
usufruídas pelos colegas, especialmente aposentados e
pensionistas, sendo oferecidos dois hotéis: Sheraton WTC e Slaviero
Jardins. A CASE, agência organizadora do Congresso Nacional,
também oferece outras condições, clique e compare. Para sua maior
economia, faça sua reserva com antecedência.
SABATINA – O advogado potiguar Erick Wilson Pereira, esposo da
juíza associada Patrícia Gondim Moreira Pereira, é um dos indicados
para compor a próxima gestão do CNJ. Concorrem ainda com a
única vaga o pernambucano Marcelo da Costa Pinto Neves e o
paulista André Ramos Tavares. Os três são indicações de lideranças
partidárias do Senado Federal.
ARMA DE FOGO – A AMARN informa aos associados que possuem
arma de fogo para fazerem o recadastramento ou regularização
gratuita até 31 de dezembro deste ano. O associado que possui
arma registrada, precisa recadastrá-la; se possui arma de fogo sem
registro, doada ou recebida por herança, tem uma oportunidade
única de regularização até 31/12/2009. Para realizar o registro novo
o associado deve obter o registro provisório obtido no sítio da Polícia
Federal. Vale lembrar que a qualquer momento, há também a
possibilidade de entregar a arma de fogo, registrada ou não, na
Polícia Federal (munido de uma guia de trânsito de arma de fogo) e
receber uma indenização de R$ 100,00 a R$ 300,00. O
recadastramento é simples e não requer a realização dos testes
psicológicos e prático. Após esse prazo, quem for pego com uma
arma sem registro responderá criminalmente. Informamos ainda que
no sítio da CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos, há um manual
com passoa-a-passo para o Recadastramento de Armas.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da AMARN –
“O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira (19), às 19h, na
TV Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no
sábado (23), ao meio dia, exibirá uma entrevista com o juiz Odinei
Wilson Draeger sobre questões relacionadas à investigação criminal
e resposta do Judiciário aos crimes bárbaros.
CEGONHA – Seja bem vinda Luma, primeira netinha do conselheiro
da AMARN, juiz Luiz Alberto Dantas Filho. A AMARN deseja saúde à
criança e parabéns ao novel avô e à família.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana Gisela Besh e Ana Orgette de Souza Fernandes
Vieira (19), Flávio Ricardo Pires de Amorim (20/05) e Marcelo Pinto
Varella (22/05). Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
aniversariantes.

