BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – PERÍODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2009
DOAÇÃO – Depois de adquirir 10 novos televisores de
21 polegadas, marca Sansung; um equipamento de
som Toshiba e um fogão Esmaltec de 6 bocas, para a
Sede Campestre de Macaíba, a AMARN fará a doação
dos equipamentos usados, 6 TV's e um aparelho de
som, para entidades integrantes da rede de apoio da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Macaíba.
As doações ocorrerão na próxima quarta-feira (11), às
16 horas, no Fórum de Macaíba, e deverá contar com a
presença do presidente da AMARN, juiz Mádson
Ottoni, do diretor da sede campestre, juiz Jorge Carlos,
do vice-presidente de comunicação da AMARN, juiz
Cleofas Coelho, da juíza da 2ª Vara Cível (família e
Infância e Juventude) daquela Comarca, Viviane Xavier
Ubarana, demais magistrados e funcionários da
Comarca de Macaíba.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA –
Continuamos aguardando a decisão do Tribunal de
Justiça em relação ao requerimento da AMARN, que
pugna pelo pagamento da diferença do auxilio moradia.
O requerimento não chegou a ser votado na sessão
administrativa do Tribunal Pleno da última quarta-feira
(4), mas a nossa expectativa é de que a votação venha
a ocorrer na sessão da próxima quarta-feira (11).
DIRETORIA – A AMARN está convocando uma
reunião geral de sua diretoria, visando a preparação da
Assembléia Geral aprazada para o dia 6 de março;
bem assim de planejamento da gestão para o ano de
2009, a realizar-se na Sede Campestre de Macaíba, no
dia 28 de fevereiro (sábado), a partir das 10 horas.
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA – A AMARN já
providenciou a publicação do edital de convocação
para a Assembléia Geral Extraordinária, que ocorrerá
no dia 6 de março, no auditório do Tribunal do Júri do
Fórum Desembargador Miguel Seabra Fagundes, em
Natal, às 9 horas, em primeira convocação, e às 10
horas, em segunda convocação, com a seguinte pauta:
“Discussão e decisão acerca da negociação do imóvel
da Praia de Areia Preta, entre AMARN e CNH –
Cooperativa Norteriograndense de Habitação”.
CONVÊNIO – Informamos a existência de convênio

celebrado, em 22 de outubro de 2008, entre o Tribunal
de Justiça do RN e o Banco Cruzeiro do Sul S/A, para
disponibilização de cartão de crédito consignado a
magistrados e servidores do Poder Judiciário do RN.
Maiores informações na Secretaria da AMARN.
UNIODONTO – Em convênio com a AMARN a
Uniodonto mantem uma ampla rede de atendimento,
com profissionais qualificados e especializados em
todas as áreas da odontologia. O atendimento é em
consultórios particulares, com dia e hora marcados e
Urgência e Emergência 24 horas. Consulte o site:
www.uniodontorn.com.br e confira toda rede de
atendimento. Aproveite as vantagens de ter Uniodonto
através da AMARN. Valor do plano por mês: R$ 12,66.
Mais informações: Ana Karina (Uniodonto) : (84) 40094666 ou (84) 8821-3767.
LAVAJATO – A Dry Wash oferece serviços de limpeza
para seu automóvel com desconto de 20% para os
associados e dependentes da AMARN (exceto para
pacotes promocionais). São oferecidos serviços de
lavagem a seco, enceramento, revitalização da pintura,
higienização interna e do ar condicionado, limpeza
técnica do motor e muito mais. A Dry Wash oferece
também o serviço de “leva-e-trás” para o Fórum Seabra
Fagundes, agende pelo fone (84) 3234 5695.
CEGONHA – A AMARN registra com alegria a gravidez
da colega juíza Josane Noronha, desejando muitas
felicidades à nova mamãe.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana: Carla
Virgínia Portela da Silva e Carmen Verônica Calafanje
(11/02); Guilherme Newton do Monte Pinto (14/02) e
Jerônimo Rosado Neto (15/02). Quer saber todos os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
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.

