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PAE – Na terça-feira (14) o presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni,
juntamente com o presidente do TJRN, desembargador Rafael Godeiro,
com o juiz assessor da presidência Jarbas Bezerra, mais representantes
do Ministério Público e do Poder Legislativo, participaram de audiência
com a governadora Vilma de Faria (PSB-RN), para discutirem a
continuidade do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência.
Apesar de expor a dificuldade financeira do Estado, a governadora
informou que envidará esforços na tentativa de garantir o pagamento da
PAE até o mês de setembro/2009, quando haverá nova audiência para
tratar do assunto.
CNJ – Na sexta-feira (11) a AMARN ingressou com Pedido de Controle
Administrativo no Conselho Nacional de Justiça, registrado sob n.º
2009.10.00.003199-7, visando não afastar a regra de formação da lista
tríplice nas promoções e remoções por merecimento, com juízes que
figurarem na primeira quinta parte da lista de antiguidade, ainda que os
concorrentes não contem com dois anos de exercício na respectiva
entrância. O conselheiro Marcelo Nobre indeferiu a liminar que requeria a
aplicação da regra nas movimentações em andamento, mas requisitou
informações ao TJRN no prazo regimental.
REAJUSTE ANUAL DA UNIMED – Após algumas reuniões entre a
AMARN e a UNIMED, pode-se afirmar que a renegociação anual do
contrato coletivo do plano de saúde foi bem sucedida. A UNIMED
intentava reajustar o contrato em 8% para todos os usuários. Após idas e
vindas, o presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni e o vice presidente
financeiro, juiz Azevêdo Cartaxo, negociaram um reajuste de 5% (1% a
menos que o índice sugerido pela ANS) e ainda com ZERO de aumento
para as duas primeiras faixas de idade que contemplam os filhos dos
magistrados.
CONGRESSO BRASILEIRO – Mais uma vez 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 barganhou um pacote promocional da Michelle Tour que inclui
passagens aéreas, estada até o fim de semana, taxas e traslado, com
validade até este mês de julho/2009. Estão sendo oferecidos dois hotéis:
Sheraton WTC (hotel do evento) e Slaviero Jardins (ótima localização). A
CASE, agência organizadora do Congresso Nacional, também oferece
outras condições, clique e compare. Restam poucos vagas na relação de
inscritos ao XX Congresso Brasilieiro de Magistrados com o benefício da
restituição de 50% do valor da inscrição, custeado pela ESMARN.
Increva-se já! Maiores informações na secretaria da AMARN.
PENSIONISTAS – Na quinta-feira (16) o presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, reuniu-se com a presidente do IPERN, Sandra Maria
Garcia de Oliveira, para tratar do pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência às(aos) pensionistas dos magistrados. Após o pleito da
AMARN, a presidente do IPERN informou que pretende pagar a PAE já
no mês de agosto próximo, sem parcelamento.
MARCCO – O Juiz Odinei Wilson Draeger é o novo representante da
AMARN junto ao Movimento Articulado de Combate à Corrupção, que
congrega várias entidades públicas e representantes da sociedade civil. A
AMARN deseja parabéns e sucesso ao colega.

SEDE DA AREIA PRETA – Na quarta-feira (15) a AMARN recebeu da
CNH – Cooperativa Norteriograndense de Habitação, a primeira parcela
do contrato de opção de compra do terreno da Praia de Areia Preta,
conforme aprovação em Assembléia Geral. O contrato de promessa de
compra e venda será assinado em breve.

Da esquerda para direita: Jorge Mororó (Zeta Construção Civil), Renato Fernandes (CNH), juiz Mádson
Ottoni, juiz Assis Brasil e Carlos Luiz (Tecnart Engenharia).

REVISTA RITOS – Na terça-feira (14), os juízes Flávio Amorim, Francisco
Asssis Brasil e Fábio Ataíde reuniram-se com o presidente da AMARN,
juiz Mádson Ottoni, em nossa sede administrativa, para tratarem da
elaboração da próxima edição da Revista Ritos. Ficou acertado que até o
dia 3 de novembro de 2009 os colegas poderão enviar seus artigos
jurídicos e/ou culturais para publicação, com no máximo 6 laudas.
Participe!!!
INTERCÂMBIO LUSOBRASILEIRO – Na segunda-feira (20), a partir das
9 horas, no auditório do COJE-TRE/RN, será realizado o Intercâmbio
Jurídico Luso-Brasileiro. O evento é uma promoção da ESMARN e conta
com o apoio da AMARN. Prestigie!
O JUIZ RESPONDE – Durante o recesso parlamentar da Câmara
Municipal do Natal, que irá até o dia 03/08, a TV Câmara vai rodar sua
programação em loop, com vários programas gravados e reprises de
sessões. O programa da AMARN – “O JUIZ RESPONDE”, irá reprisar as
entrevistas com o juiz Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos, sobre
questões de superlotação de presídios e direito a defensoria pública para
quem não pode arcar com os honorários de um advogado e com o juiz do
trabalho Décio Teixeira de Carvalho Junior, presidente da
AMATRA-21, tratando sobre o assédio moral na relação do trabalho.
ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA – O Código de Processo Civil sofreu
pequenas alterações através das leis n.º 11.969 e 11.965, ambas de julho
de 2009. Também deste mês e de interesse geral é a lei n.º 11.966 que
alterou o art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e a lei n.º 11.971 que dispõe
sobre as certidões expedidas pelos Ofícios do Registro de Distribuição e
Distribuidores Judiciais. Clique nas leis e confira os textos.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes da
próxima semana (19 a 25 de julho): Lilian Rejane da Silva, Manoel Onofre
de Souza Júnior e Maria Ângela Negreiros (20) e Cleanto Fortunato da
Silva (22). Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
aniversariantes.

