BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 7 a 13 de junho de 2009
SUBSTITUIÇÃO & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Acatando a
sugestão da AMARN, na terça-feira (9) o Diário da Justiça
Eletrônico publicou a Portaria n.º 493/2009-TJ, de 8 de junho de
2009, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado para fim
de implantação da remuneração de substituição e diferença de
entrância, criadas pela Lei Complementar n° 384, de 06 de
maio de 2009.
V CONGRESSO DA AMARN I – Dentro da programação do V
Congresso Estadual de Magistrados do RN, no dia 18 de junho,
às 9 horas, haverá um Fórum Permanente de Debates, com o
tema: Pacto Republicano para o Judiciário. Serão debatedores
os juízes Artur Cortez Bonifácio e Odinei Wilson Draeger. Nesse
mesmo dia haverá um almoço de confraternização entre os
participantes do Fórum de Debates e os Presidentes das
Associações
de
Magistrados
das
regiões
Norte/Nordeste/Centro-Oeste e AMB. Compareça! Prestigie os
eventos de nossa associação.
V CONGRESSO DA AMARN II – Também no dia 18 de junho,
na programação do V Congresso Estadual de Magistrados do
RN, haverá o Encontro dos presidentes de associações de
magistrados das regiões Norte/Nordeste/Centro-oeste. Até o
encerramento desta edição, além do presidente da AMB, Airton
Mozart Valadares Pires, já estavam confirmadas as presenças
de 14 presidentes, dentre as 19 associações existentes nas
regiões.
DIRETORIA – Na tarde da sexta-feira (5) a diretoria da AMARN
se reuniu para tratar dos preparativos finais do V Congresso
Estadual de Magistrados do RN, a ser realizado nos dias 18 e
19 de junho de 2009, no Hotel Pestana. Também foi deliberada
a realização de uma pesquisa, pela AMARN, sobre as
condições de trabalho dos magistrados norteriograndenses.

PEC DO ATS – Em audiência pública realizada na comissão
especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 210/2007, que restabelece o adicional por tempo de
serviço a juízes e membros do Ministério Público, o presidente
da AMB, Mozart Valadares Pires, afirmou que a aprovação da
matéria representará a valorização da carreira da magistratura.
A AMB foi uma das entidades convidadas pelo presidente da
comissão, deputado João Dado (PDT-SP), a se manifestar
sobre a matéria. Segundo o presidente da comissão, o modelo
remuneratório atual, baseado na fixação do subsídio em parcela
única, apresentou para as carreiras essenciais do Estado um
descompasso com a realidade. Nessa reunião não houve
discordância dos parlamentares com relação à matéria.
O JUIZ RESPONDE – Em razão do feriado de corpus christi, a
próxima edição do programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira (16/06), às 19h, na TV
Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no
sábado (20), irá reprisar uma entrevista com o juiz do trabalho
Décio Teixeira de Carvalho Junior, presidente da
AMATRA-21, tratando sobre o assédio moral na relação do
trabalho.
BOLETIM – Anunciamos aos colegas que, em razão do V
Congresso Estadual de Magistrados, o nosso Boletim Eletrônico
não será publicado na semana de 14 a 20 de junho.
CEGONHA – Com satisfação a AMARN anuncia que a colega
Aline Daniele Belém Cordeiro está grávida de seu segundo
rebento, desejando parabéns e saúde à família.

TAURUS – Através da AMARN, o associado poderá adquirir
pistolas de calibre restrito (.40) diretamente da Taurus. Para
aquisição, haverá um processo que passa pela autorização do
Exército Brasileiro e posterior compra diretamente na fábrica,
através da representação Luthero de Miranda, com preços
convidativos. Maiores informações através do ramal 9374 ou
também pelos telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes duas próximas semanas (14 a 27 de junho):
Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos (17), Luiz Antônio Tomaz
do Nascimento (18), Ilná Rosado Motta Feijão (19), José Maria
do Nascimento (20), João Batista Rodrigues Rebouças (21),
Maria do Socorro Pinto de Oliveira (22), Airton Pinheiro e Tálita
de Borba Maranhão e Silva (23), João Batista da Silva (24),
Karyne Chagas de Mendonça Brandão, Érika de Paiva Duarte
Tinôco e José Vieira de Figueiredo Júnior (25), Andreo
Aleksandro Nobre Marques e Flávio César Barbalho (26). Quer
saber todos os aniversariantes do ano? Acesse aniversariantes.

SOLIDARIEDADE – Já se encontra na sede administrativa da
AMARN uma urna para o recolhimento de notas fiscais em favor
do GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer. As notas
também poderão ser entregues no estande do GACC no V
Congresso Estadual de Magistrados do RN. Colabore!

SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico.
Envie
sugestões,
críticas,
elogios
e
questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado através do ramal 9374 ou também pelos telefones
(84) 3206-0942 ou 9904-7000.

