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APOSENTADOS & PENSIONISTAS – No dia 11 de setembro, no
Hotel Rifóles, na praia de Ponta Negra, em Natal, a AMARN
promoverá o Encontro de Magistrados Aposentados e Pensionistas
do RN. O evento começará às 17 horas com palestras sobre
memória saudável, qualidade de vida e envelhecimento, seguido por
um jantar de confraternização acompanhado de música ao vivo.
Inscrições gratuitas aos associados. Não perca!
DIRETORIA – Visando os preparativos para a Assembléia Geral
Ordinária, que se realizará no Auditório da Justiça Federal, no dia
11/09/2009, toda diretoria da AMARN irá se reunir no próximo dia 31
de agosto, às 10h30min, no auditório do Fórum Seabra
Fagundes.
CNJ I – Após a redistribuição por prevenção ao conselheiro Walter
Nunes da Silva Junior, não houve movimentação processual no
PCA n.º 2009.10.00.003199-7, que visa não afastar da regra de
formação da lista tríplice, os juízes que figurem na primeira quinta
parte da lista de antiguidade, inclusive no caso de todos os
concorrentes não contarem com dois anos de exercício na
respectiva entrância.
CNJ II – No período deste boletim também não houve
movimentação processual no PCA n.º 2009.10.00.0034640-0, que
visa a adequação da resolução do TJRN para que a substituição
temporária dos membros do Tribunal seja realizada com adoção de
critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha. A
petição ao relator, conselheiro Milton Nobre, solicitando
disponibilizar o áudio da 87ª sessão plenária do CNJ, foi
apresentada na sexta-feira (21), estando o processo concluso.
DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTOS – Na quinta-feira (27) a AMARN
protocolou na presidência do TJRN e na Corregedoria Geral da
Justiça do RN proposta para adoção de critérios objetivos e
impessoais na designação de juízes substitutos.
GLOBOCARD – Já se encontram à disposição dos associados os
cartões personalizados AMARN GLOBOCARD, que servirão como
documento de identificação dos associados da AMARN, os quais
poderão, se assim desejarem, autorizar o desbloqueio do cartão
para uso na rede conveniada, sem qualquer despesa ou pagamento
de anuidade. Maiores informações na secretaria da AMARN ou
através do sítio da GLOBOCARD na internet.
AMB 60 ANOS – Nesta semana, começou a ser veiculado na TV
Globo um filme comemorativo em homenagem aos 60 anos da
AMB, que serão completados no próximo dia 10 de setembro. A
intenção do comercial é mostrar não só a atuação institucional da
maior associação de juízes do País e do mundo, mas também
lembrar seus projetos e ações em prol da ampliação do acesso à
Justiça e do enfrentamento dos problemas sociais e destacar sua
participação no fortalecimento da imagem da magistratura perante a
sociedade. O filme destacará ainda que, ao longo de sua história, ao

mesmo tempo em que se dedica à luta pelas prerrogativas dos
magistrados brasileiros, a AMB tem desenvolvido ações importantes
para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do País.
(fonte: AMB)

RITOS – Lembramos aos colegas que o prazo para
encaminhamento de artigos jurídicos e culturais para a Revista
Ritos, publicação da AMARN, é até o dia 3 de novembro, com no
máximo 6 laudas. Participe!!.
CONGRESSO BRASILEIRO I – ATENÇÃO COLEGAS!!! A AMARN
lembra aos colegas que manifestam o desejo de participar do XX
Congresso Brasileiro de Magistrados, no período de 29 a 31 de
outubro de 2009, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo, que o
pacote promocional da Michelle Tour que inclui passagens aéreas,
estada até o fim da semana, taxas e traslado, teve sua validade
prorrogada somente até a próxima segunda-feira (31). Para o
sua economia e comodidade, faça sua reserva o mais breve
possível.
CONGRESSO BRASILEIRO II – Se você for um dos 60 primeiros
associados inscritos para participar do XX Congresso Brasileiro de
Magistrados e se inscrever até a próxima segunda-feira (31), terá
direito a restituição de 50% do valor, possibilitado através de
parceria com a ESMARN, além do desconto de até 30% sobre o
valor oficial da taxa de inscrição, concedido pela própria AMB. A
restituição vale para todos os associados, não incluindo o(a)
acompanhante. Não perca tempo, restam poucas vagas. Aproveite
mais esta facilidade e preencha o formulário diretamente no sítio do
evento.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE” irá ao ar através da TV Câmara, na terça-feira (01/09),
às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no sábado
(05/09), ao meio dia, exibirá reprise da entrevista com o juiz Fábio
Wellington Ataíde Alves, sobre o Pacto Republicano.
CEGONHA – Bem vinda Maria Isabel Guedes Draeger, filha do
casal de juízes associados Odinei Wilson Draeger e Giselle Priscila
Cortez Guedes Draeger. A AMARN deseja parabéns à família e
muita saúde à pequena Maria Isabel.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana (30 de agosto a 5 de setembro): Dúbel Ferreira
Cosme e Maria Nivalda Neco Torquato (30/08), Francisca Maria
Tereza Maia Diógenes (31), Viviane Xavier Ubarana (01/09), Cícero
Martins de Macedo Filho (02/09) e Valdir Flávio Lobo Maia (04/09).
Clique aqui e confira todos os aniversariantes do ano?
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.

