BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 27 DE ABRIL A 3 DE MAIO DE 2008
ESPORTES EM AÇÃO: No último sábado (26) foi realizada na
Sede Campestre da AMARN a primeira reunião de atletas
integrantes da delegação de futebol da AMARN para definir as
atividades da temporada 2008. Além do Vice-Presidente de
Esportes, Juiz Marcus Vinícius, estiveram presentes o Diretor
de Esportes, Juiz Andreo Marques, e os juízes Klaus Kleber,
Cleanto Fortunato, Gustavo Eugênio, Marcos José, Artur
Bonifácio, Ivanaldo Bezerra, Diego Cabral, Everton Amaral,
Márcio Maia, Paulo Giovanni, Felipe Barros e ainda o juiz Zéu
Palmeira da AMATRA 21. Dia 10/05 será a apresentação da
delegação e do treinador Denis Lisboa, bem como inicio dos
treinos. Os associados que desejarem participar das atividades
do futebol da AMARN ficam convidados a comparecer ao treino.
MARCCO: A AMARN está ingressando no MARCCO –
Movimento Articulado de Combate à Corrupção. Na próxima
quarta-feira (07) haverá a primeira reunião com a participação
de representante da AMARN.
MCCE: A AMARN está viabilizando seu ingresso no MCCE Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, rede de
organizações e movimentos que têm por objetivo promover a
aplicação da lei n.º 9.840/99, de iniciativa popular, a qual
permite a cassação de registros e diplomas eleitorais em virtude
da prática da compra de votos ou do uso eleitoral da máquina
administrativa.
RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Nesta semana foi
realizada reunião do Presidente da AMARN com as juízas
Sulamita Pacheco e Rossana Alzir, Vice Presidente e Diretora
administrativa, respectivamente, para tratar de racionalização
dos procedimentos administrativos da AMARN. Na próxima
segunda-feira (5) irão integrar esse grupo em nova reunião o
Juiz Azevedo Cartaxo, Vice-Presidente Financeiro, e a
representante da empresa Assessoria – Serviços e Consultorias
em Condomínios, que nos presta serviços contábeis.
GRATIFICAÇÃO ELEITORAL: Esta semana o Presidente da
AMARN reuniu-se com o Presidente do TRE, Desembargador
Cláudio Santos, para tratar da Resolução n.º 011/2008-TRE que
regula o pagamento de Gratificação Eleitoral aos juízes e
promotores eleitorais. A AMARN pontuou os problemas que
estão causando preocupação aos juízes, tendo o Presidente do
TRE informado que estudaria viabilizar uma solução mais
equilibrada. Também estiveram presentes à reunião o Juiz
Flávio Amorim e o Promotor de Justiça João Vicente Silva de
Vasconcelos Leite, representando a AMPERN.
JUSTIÇA SOLIDÁRIA: A AMARN estará lançando na segundafeira (12) campanha para arrecadação de donativos para
distribuição às famílias desabrigadas pelas enchentes causadas

com as últimas chuvas em nosso Estado. O período de
arrecadação será de 12 a 30 de maio de 2008 e terá o apoio do
TJRN e da ESMARN. Os fóruns das comarcas serão os pontos
de coletas dos donativos. Já está sendo providenciado cartazes
e divulgação na mídia.
DIAS DAS MÃES: No terceiro domingo de maio (18) iremos
comemorar nosso tradicional DIAS DAS MÃES na sede
campestre da AMARN. Leve sua família, compareça! Haverá
distribuição de brindes e eventos especiais para as mães
presentes ao evento, Lounge Perfumarie, Salão Bem Você e
Clubinho Infantil.
CURSO DE ATUALIZAÇÃO: A Presidência da AMARN está
entrando em contato com a ESMARN para viabilizar a inscrição
de associados interessados em participar dos cursos de
atualização que visam cumprir as exigências da ENFAM –
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, esclarecendo-se que há uma limitação de 80
(oitenta) alunos por turma.
INFORMATIVO: Esclarecemos que este informativo se presta
também a dar publicidade aos atos profissionais e/ou
institucionais dos associados. Todos os colegas podem
encaminhar notícias para divulgação neste informativo
eletrônico através do seguinte endereço eletrônico:
amarn@tjrn.jus.br.
TIM: Tendo em vista ao alto índice de insatisfação dos usuários,
a AMARN está entrando em contato com a diretoria da TIMCelular para acertar detalhes da consultoria prestada pela
empresa aos associados.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: A partir desta semana
estamos inovando nosso informativo eletrônico com a
divulgação dos aniversariantes da semana: Pedro Cordeiro
(27/04), Welma Maria Menezes (29/04), Amanda Grace (29/04),
Elane Palmeira (29/04), Keity Mara (30/04), Jomar Fernandes
(01/05), Odinei Wilson (01/05), Geraldina Fagundes (02/05),
Cristiany Maria Batista (03/05). A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes.
CEGONHA: Estão aguardando visita da cegonha para os
próximos meses as juízas Ilná Rosado, Rossana Alzir e Eliane
Amorim, esposa do juiz Flávio Amorim.
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.

