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ASSEMBLÉIA GERAL – Cumprindo disposição estatutária, a
AMARN CONVOCA os associados para a Assembléia Geral
Ordinária, que se realizará no Auditório da Justiça Federal, no dia
11/09/2009, às 09 horas, em primeira convocação, ou às 10 horas,
em segunda convocação, com qualquer número de associados, a fim
de discutir e deliberar sobre a prestação de contas da diretoria e
conhecimento das realizações sociais; propostas para aquisição de
imóvel destinado a sede administrativa da entidade; lançamento do
novo site da Amarn; e pesquisa sobre as condições de trabalho da
magistratura de 1º grau. Clique aqui para conferir o edital publicado
no DOE de 19/08/2009.

pauta, os desafios que o julgador encontra em sua vida profissional,
em família e no convívio social. Clique aqui e confira a programação
do evento. Maiores informações com o associado Múcio Nobre
através do fone 9984 3177 ou ramal 6632.
PAIS & AMARN – O Dia dos Pais da AMARN foi um sucesso. Houve
sorteio de brindes, exposição de automóveis Land Rover e Volvo,
animação infantil e churrasco do Boroca, tudo com a atração musical
da banda Mistura Fina. A festança foi muitíssimo prestigiada e todos
sairam satisfeitos. Parabéns aos associados!!!

CNJ I – Em razão da prevenção, o PCA n.º 2009.10.00.003199-7,
que visa não afastar da formação da lista tríplice, os juízes que
figurem na primeira quinta parte da lista de antiguidade, inclusive no
caso de todos os concorrentes não contarem com dois anos na
entrância, foi redistribuído ao conselheiro Walter Nunes da Silva
Junior, estando concluso com o relator a partir da quarta-feira (19).
CNJ II – O PCA n.º 2009.10.00.0034640-0, que visa a adequação da
resolução do TJRN para que a substituição dos membros do Tribunal
seja realizada com adoção de critérios objetivos que assegurem a
impessoalidade da escolha, não teve movimentação no período.
Entretanto, ao tomar conhecimento de que o plenário do CNJ decidiu
por obstar novas convoções para substitução de desembargadores
até a conclusão do PCA, diversamente do que foi publicado no
extrato do processo na internet, a AMARN peticinou ao relator,
conselheiro Milton Nobre, para disponibilizar o audio da 87ª sessão
plenária do CNJ.
DIÁRIAS – Na terça-feira (18) o vice-presidente institucional da
AMARN, juiz Marcelo Varella, diligenciou junto ao Tribunal e colheu a
informação que foram concluídos os cálculos dos Juízes que
receberão as diárias atrasadas. Na manhã da quinta-feira (20) os
processos foram encaminhados ao Tribunal, aos cuidados da
assessoria da presidência. Os interessados poderão conhecer os
valores individuais em contato direto com o juiz Marcelo Varella
através CIC, do e-mail ou do ramal 9430.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Através do juiz Flávio Barbalho,
integrante da comissão de acompanhamento de pleitos
administrativos da AMARN, obtivemos a informação do deferimento
de todos os pedidos de pagamento da diferença de entrância em
atraso. Fomos informados também de que o TJ está concluindo os
respectivos cálculos até a sexta-feira (28), devendo o montante ser
incluído no proposta orçamentário do ano de 2010.
MAGISTRADOS ESPÍRITAS – Magistrados de todo o Brasil se
reunirão em Campo Grande/MS, de 09 a 11 de outubro, no V
Congresso Brasileiro de Magistrados Espíritas, promovido pela
Associação Brasileira de Magistrados Espíritas – ABRAME, para
pensar em um modo de ação que se harmonize com a realidade
espiritual e multiexistencial revelada pelo conhecimento espírita. Em
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O JUIZ RESPONDE – Retornando à programação normal na TV
Câmara, o programa da AMARN – “O JUIZ RESPONDE” irá ao ar na
terça-feira (25/08), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (29/08), ao meio dia, exibindo entrevista
com o juiz Fábio Wellington Ataíde Alves, sobre o Pacto
Republicano.
PESAR – Comunicamos o falecimento da Sra. Gildete Brito de
Figueiredo, mãe do juiz José Vieira de Figueiredo Junior. No domingo
(23) haverá missa de 7ª dia de falecimento, às 17 horas, na Igreja de
Sant'Anna, no bairro de Capim Macio, em Natal/RN. A AMARN se
solidariza com a família.
CAMPEÃO – O Rio Grande do Norte sagrou-se o grande campeão
da rodada Nordeste II de Futebol, promovida pela AMB. No sábado
(15), em jogos de muita emoção, os magistrados potiguares
venceram a equipe master da Paraíba nos penaltes, após o
encerramento da partida em 2 x 2; já na categoria livre, o RN venceu
novamente a PB por 1 X 0. O troféu de goleiro menos vazado nas
categorias master e livre foi atribuído ao juiz Marcus Vinicius Pereira
Junior e o juiz Artur Cortez Bonifácio conquistou o troféu de artilheiro
na categoria Master. Parabéns aos juízes-atletas!!!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana (23 a 29 de agosto): Manuela de Alexandria
Fernandes Barbosa e Witemburgo Gonçalves de Araújo (23), Ada
Maria da Cunha Galvão e Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira
(25), Cleudson de Araújo Vale (27) e Klaus Cleber Morais de
Mendonça (29). Acesse aniversários.

