BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 20 A 26 DE ABRIL DE 2008
INDICAÇÃO: Atendendo à solicitação do Conselho Regional de
Medicina do RN (CRM-RN), a AMARN indicou o juiz Marcos
José Sampaio de Freitas Júnior para atuar como consultor,
junto à Comissão Estadual para Revisão do Código de Ética
Médica do CRM-RN.
JORNAL IMPRESSO: A vice-presidência de Comunicação da
AMARN prepara a próxima edição do AMARN Informa, que
também é o primeiro da atual gestão. O projeto gráfico terá
outro formato e está repleto de novidades. Aguardem!
PROVIMENTO: Já está pronta a minuta do Pedido de
Providências feito pela AMARN e AMB para discutir no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os termos do provimento
nº. 027/2007 da Corregedoria de Justiça do RN (CJRN). No
próximo boletim será divulgada a data precisa do protocolo.
JUSTIÇA JUVENIL: Na última quinta-feira (24), o presidente da
AMARN, juiz Mádson Ottoni, participou da abertura do
Seminário Justiça Juvenil, promovido pela Associação Brasileira
de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos
da Infância e da Juventude (ABMP), coordenado no RN pelo
juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, eleito na última reunião da
ABMP em Florianópolis (SC). O evento da ABMP em Natal
ocorreu nos dias 24 e 25 no Hotel Praia Mar. A AMARN apoiou
o evento.
REFORMA: A sede administrativa da AMARN, no prédio do
Fórum Miguel Seabra Fagundes em Natal, vai passar por
alguns reparos para concertar vazamentos e renovação da
pintura. Dessa forma, o expediente da associação nessa sextafeira (25), acontece das 8 às 13 horas.
ESTRUTURA: A vice-presidência Financeira, presidida pelo juiz
Azevedo Hamilton Cartaxo, autorizou a aquisição de mais um
microcomputador com o objetivo de dinamizar a prestação de
serviços na sede administrativa da AMARN.
CAMPESTRE I: Em recente visita às instalações da sede
campestre da AMARN em Macaíba, os juízes Jorge Carlos
Meira Silva, diretor da Sede Campestre, e Sulamita Bezerra
Pacheco de Carvalho, vice-presidente de Administração,
constataram a necessidade da realização de reparos na rede
elétrica, concerto de um grande vazamento existente na área
da cozinha e dos banheiros. Os magistrados estão
providenciando os orçamentos para a execução das obras.
CAMPESTRE II: Numa reunião ocorrida no último dia 24, entre
a presidência da AMARN, diretoria da Sede Campestre e a
vice-presidência de Esportes, foram tomadas as seguintes
deliberações, que entram em vigor a partir do dia 02 de maio

deste ano: I) nos dias de treinamento das equipes esportivas da
AMARN, previamente agendados na sede administrativa,
haverá a disponibilização de água mineral com gelo para os
atletas e comissão técnica; II) nos eventos esportivos que não
envolvam as equipes da AMARN, os participantes deverão
adquirir água mineral com recursos próprios; III) doravante
haverá a observância da previsão contida no art. 40, do
Regulamento de Funcionamento da Sede Campestre, in verbis:
"Art. 40 – As dependências esportivas são de uso privativo dos
associados e seus dependentes. Convidados ou
acompanhantes de associados poderão utilizá-las tão-somente
em conjunto e com a presença do associado responsável; (...)
IV) a utilização das dependências esportivas da sede
campestre ocorrerá mediante comunicação prévia do associado
interessado, junto à sede administrativa, o qual deverá se for o
caso, apresentar um cronograma mensal com as datas e
horários em que ocupará o espaço, tudo a fim de evitar o
conflito de interesse entre os associados; V) a AMARN iniciará
estudos para a reforma do Regulamento de Funcionamento da
Sede Campestre, que vigora desde o dia 30 de abril de 1999".
PROMOÇÕES E REMOÇÕES ABERTAS: A AMARN está
acompanhando o andamento do concurso de promoção para a
1ª Vara Cível de Currais Novos, 10º Juiz Auxiliar de Natal, além
das comarcas de São Bento do Norte, Governador Dix-Sept
Rosado, Baraúna, São Miguel e Alexandria. Há também
processo de remoção para preenchimento das Comarcas de
Lajes, Alexandria e Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher em Natal.
SARAIVA SOBRINHO: A diretoria da AMARN prestigiou a
posse do mais novo desembargador do Rio Grande do Norte,
desembargador Francisco Saraiva Sobrinho. Prestigiaram a
solenidade o presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni, e os
magistrados Ada Galvão, Cleudson Vale, Denise Léa, Fábio
Filgueira e Flávio Amorim. O jantar de confraternização contou
com a presença do presidente da AMARN e dos juízes
Cleudson Vale e Fábio Filgueira.
PRAIA: Foram reiniciados os contatos para alienação da sede
praiana da AMARN na praia de Areia Preta. O vice-presidente
Financeiro está em contato com a Exata Consultoria, através do
senhor Enilton Egito para recebimento e encaminhamento das
propostas.
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 99047000.

