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FORO ÍNTIMO - Buscando garantir a independência do
magistrado, a AMB ajuizou ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF)
para suspender a eficácia da Resolução n° 82 que
regulamenta as declarações de suspeição por foro íntimo.
De acordo com o documento, a norma é inconstitucional.
A ação foi ajuizada na noite da última sexta-feira, dia 26
de junho, em conjunto com a Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).
IBCCRIM – No período de 25 a 28 de agosto de 2009, o
IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
estará realizando em São Paulo/SP, o 15º Seminário
Internacional do IBCCRIM. Mais informações e inscrições
através do site do instituto, clique aqui e confira.
PENSIONISTAS I – No período de 16 a 20 de setembro
de 2009, em Florianópolis/SC, ocorrerá o VI Congresso
Nacional de Pensionistas de Magistrados. Mais
informações na secretaria da AMARN.
PENSIONISTAS II – A presidência da AMARN está
agendando com a presidência do IPERN uma audiência
para tratar do pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência à(aos) pensionistas dos magistrados.
GACC – Lembramos aos colegas da existência de uma
URNA em nossa sede administrativa, no Fórum Miguel
Seabra, destinada ao recolhimento de Notas Fiscais que
serão revertidas em ajuda financeira ao GACC – Grupo
de Apoio à Criança com Câncer.
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS –
Atenção colegas! Por solicitação da AMARN, neste mês
de julho, a ESMARN estará custeando 50% (cinqüenta
por cento) do valor de 30 (trinta) inscrições para o XX
Congresso Brasileiro de Magistrados, que ocorrerá em
São Paulo/SP, no período de 29 a 31 de outubro de 2009.
Em breve a AMARN divulgará a forma de acesso a esse
benefício. Lembramos ainda que a Michelle Tour dispõe
de um pacote promocional para o Congresso, cujos
preços serão mantidos até o final do mês de julho. Clique
aqui para mais Informações.

UNIODONTO – A UNIODONTO informa que os cirurgiões
dentistas a seguir relacionados não fazem mais parte do
seu quadro social, portanto não estão autorizados a
atenderem os usuários do plano: Eduardo Guerra da
Costa Machado, Haniere Gustavo Oliveira, Inalda Ferreira
da Silva, Luiz Antônio França Nobre, Márcia Regina
Galvão de Lima, Marcondes Rodrigues Bezerra, Maria da
Conceição Araújo Machado, Nívia Bezerra de Almeida e
Tereza Lúcia Souza Fernandes.
PROJUDI – O presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, assinou a portaria
570/2009, nomeando, dentre outros, a juíza Sulamita
Bezerra
Pacheco de Carvalho, vice-presidente
administrativo da AMARN, como integrante do Comitê
Gestor do Processo Judicial Digital (Projudi). A
confirmação dos nomes foi feita no último dia 24 de junho
e, ao todo, são 19 juízes de vários Estados que serão
responsáveis pelo aperfeiçoamento e divulgação do
Projudi.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN – “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terçafeira (07/07), às 19h, na TV Câmara, após o “Jornal da
Câmara”, com reapresentação no sábado (11/07), ao
meio dia, exibirá uma entrevista com o juiz do Trabalho
Dilner Nogueira Santos, titular da Vara do Trabalho de
Pau dos Ferros, sobre os direitos das domésticas e
diaristas.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana (5 a 11 de julho):
Anselmo Eduardo F. Cortez (05), Enéas Olimpo Maia
(06), Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger (07), Rivaldo
Pereira Neto (08), Manoel Araújo e Pedro Rodrigues
Caldas Neto (09), Francisco Gabriel Maia Neto e Suely
Maria Fernandes Silveira (11). Quer saber todos os
aniversariantes do ano? Acesse aniversariantes.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico. Envie sugestões, críticas, elogios e
questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado através do ramal 9374 ou também pelos
telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

