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PAE – Segundo informações do setor financeiro do TJRN, o
pagamento da PAE, parcela referente a junho/2010, deverá ocorrerá
até a segunda feira (2). O Governo do Estado já repassou ao
Judiciário o numerário suficiente ao pagamento.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Na sexta-feira (30) a AMARN se
reuniu com o presidente do Tribunal, desembargador Rafael Godeiro,
juntamente com juízes interessados, para tratar do pagamento da
Diferença de Entrância em atraso, devida aos juízes da turma de
2004. Conforme a AMARN já havia anunciado, o pagamento referente
ao mês de julho, deverá ocorrer até o final da primeira quinzena de
agosto/2010.
REPRESENTANTIVIDADE – Não repercutiu bem a omissão do
cerimonial do Tribunal de Justiça, em não convidar o representante
da AMARN para compor a mesa na inauguração do Fórum de Caicó.
Em razão do episódio, a AMARN, como legítima representante dos
magistrados norteriograndenses, está encaminhando expediente ao
presidente do Tribunal, desembargador Rafael Godeiro, no sentido de
evitar que tal omissão se repita em eventos organizados pelo
Tribunal.
CONCILIAÇÃO – Neste ano a AMARN está participando da
comissão que irá organizar a 5ª Edição da Semana Nacional da
Conciliação no RN, no período de 29 de novembro a 3 de dezembro.
Nesta edição o CNJ irá premiar os tribunais que obtiverem melhores
resultados. Vamos preparar nosso espírito para o movimento pela
conciliação, cujos frutos serão revertidos em prol da sociedade e em
favor da boa imagem do Judiciário.
SAÚDE – Durante todo o dia 17 de agosto, o Tribunal de Justiça irá
promover o I Encontro Com o Poder Judiciário, com o tema
“Discutindo o SUS: Racionalização da Efetivação da Garantia do
Direito à Saúde”. Esse encontro visa atender à Recomendação
031/2010 do CNJ, mas também é um anseio dos usuários dos
serviços públicos e privados da saúde em nosso Estado, além de ser
uma preocupação dos profissionais de saúde. Em parceria com a
AMARN, o Tribunal de Justiça está dando o primeiro passo na
direção do Fórum Nacional do Judiciário para Assistência à Saúde,
criado pelo CNJ após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter realizado
a audiência pública para discutir o aumento das ações judiciárias na
área de saúde, por exemplo, a obrigatoriedade de fornecimento de
medicamentos, tratamentos médicos e disponibilização de leitos
hospitalares, tanto no setor público quanto no setor privado. Agende
esse compromisso e compareça!
PENSIONISTAS – Estão abertas as inscrições para o VII Congresso
Nacional de Pensionistas da Magistratura para discussões
institucionais de interesse das associadas e palestras relacionadas à
magistratura e saúde. O evento, que é promovido pela Associação

Cearense dos Magistrados (AMC), com o apoio da AMB, vai ocorrer
de 27 a 30 de setembro, no Gran Marquise Hotel, em Fortaleza/CE.
As inscrições estão abertas e o pacote inclui material do Congresso,
traslado, atividades e city tour, almoço no dia 30 de setembro e jantar
de 27 a 29/09. Mais informações nos telefones (85) 3452 0800.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Lei n.º 12.299/2010, que dispõe
sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições esportivas – Estatuto do Torcedor.
CNJ & INFÂNCIA – O associado José Dantas de Paiva, titular da 1ª
Vara da Infância e Juventude de Natal, foi nomeado pelo Conselho
Nacional de Justiça para compor a equipe do Projeto Medida Justa. O
juiz potiguar irá se associar às equipes de São Paulo e do Rio Grande
do Sul para executar o Projeto Medida Justa, que tem como objetivo
realizar o diagnóstico das medidas socioeducativas de internação em
cada unidade do Brasil e programar cursos de capacitação
específicos para cada região.
JUSTIÇA NA PRAÇA – Após merecidas férias, o presidente da
AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, está de volta e, na quinta-feira (29)
compareceu à Comarca de Ceará-Mirim, prestigiando a abertura de
mais uma edição do Justiça na Praça, capitaneado pela juíza
associada Zeneide Bezerra, que na oportunidade recebeu justa
homenagem pela dedicação à causa da Justiça.
ENQUETE – Em nossa página na internet há uma nova enquete: “A
Corregedoria de Justiça, em atendimento às exigências do CNJ,
expediu o Provimento nº 56/2010, que determina a realização, para
todo o Estado, no último sábado de cada mês, de plantão especial
para o comparecimento dos beneficiários de suspensão condicional
do processo, 'sursis' e livramento condicional. Você concorda com a
medida? Clique e dê sua opinião!
DIA DOS PAIS – Neste ano o Dia dos Pais da AMARN será no
domingo, dia 15/08, a partir das 11h30min, em nossa na sede
campestre. Os convites serão postados na próxima semana, mas
você já deve agendar o compromisso. Prestigie!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da
próxima semana (1º a 7 de agosto): Célio de Figueiredo Maia e
Thereza Cristina Costa Rocha Gomes (02), Sulamita Bezerra
Pacheco (05) e Eduardo Feld (07). Clique aqui para conferir os
aniversariantes do período.
CEGONHA – Seja bem vindo João Vitor Souza da Silva Pereira! No
último 10 de julho, a família AMARN aumentou com o nascimento de
João Vitor, filho da juíza associada Arklenya Xeilha Souza Silva
Pereira e seu marido Felipe Pereira. A AMARN parabeniza a família e
deseja muita saúde ao pequeno João Vitor.

