Tem cantores e gravadoras aí fora precisando de você, conciliador(a)
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Nunca se viu tantos conflitos entre cantores e gravadoras ou produtores evangélicos quanto
neste ano de 2014. Isto se deve a expansão da atividade gospel que nos últimos anos ocorreu
no Brasil, aumentando na mesma proporção as desavenças.

E estes servos de Deus, por não chegarem a um acordo, estavam indo parar na justiça comum
onde seus processos eram manuseados por cartorários, escreventes, oficiais de justiça nada
cristãos mas que por força do ofício, tomaram conhecimento da briga entre irmãos. Resultado:
escândalo e mau testemunho para estas pessoas ímpias.

A fim de conter esta onda crescente, a direção do Tricris lançou uma ofensiva de contatos com
este público alvo (cantores, gravadoras, produtores, músicos, gráficas, desing e demais
prestadores de serviços ligados a gravação musical) mostrando a eles que em conformidade
com a Lei Federal 9.307/96 existe uma alternativa para a resolução de disputas. Alternativa
esta que também encontra respaldo nos princípios estabelecidos por Deus através do Apóstolo
Paulo conforme se pode ler em I Cor. 6: 1-6.

Diversos cantores bem como gravadoras se interessaram em utilizar o Tricris até pelo fato de
terem interesse em preservar a sua imagem, coisa que uma briga não ajudaria. Além do
desgaste emocional e espiritual que resultaria de uma demanda longa, já que no Tribunal
Cristão o prazo máximo, de acordo com a lei é de se resolver em 6 meses. Mas, segundo o Pr.
Weslei Fernandes, presidente da entidade, a maioria dos casos se resolve em até 02 (dois)
meses.

O TRICRIS - Tribunal Cristão de Conciliação e Arbitragem é atualmente o melhor palco onde
cantores, produtores e gravadoras se encontram trazendo seus conflitos relacionados a
gravação de CDs para serem resolvidos por conciliadores cristãos que utilizam os princípios e
a Bíblia como base de aconselhamento e solução.

Como tem crescido esta demanda, o Tricris lançou outra ofensiva: capacitar cristãos para que
possam prestar os serviços (remunerados) de atuar como conciliadores entre estes irmãos
cantores e prestadores de serviços musicais (gravadoras, produtores, etc).
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Uma vez capacitados mediante um curso a ser realizado em parceria com a Oapaz – Ordem
dos Agentes da Paz, estes irmãos serão chamados para atuar junto a este grande e cada vez
maior grupo de pessoas.

Por isto afirmamos: Tem cantores e gravadoras aí fora precisando de você, conciliador(a). Se
tem interesse em se capacitar para fazer parte dos quadros de mediadores, conciliadores e
juízes arbitrais do Tricris, informe-se mais no link a seguir:

http://www.oapazvirtual.net/MEDIADOR-BASICO--a-distancia-/prod-831331/

http://www.oapazvirtual.net/CONCILIADOR--a-distancia-/prod-831330/

O curso é na modalidade à distância, ou seja: a pessoa interessada não precisará se deslocar
de sua cada para fazê-lo pois será pela internet e pagando em torno de R$ 30,00 (trinta reais)
mensais. As vagas são limitadas.
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