Seja parceiro(a) em sua região

A atividade de mediação, conciliação e juizado arbitral tem demonstrado ser para a sociedade,
uma solução para milhares de conflitos, produzindo uma pacificação social com maior rapidez
e economia. O(a) Mediador(a), Conciliador(a) e juiz(a) arbitral exerce um papel de facilitador(a)
neste processo, ajudando na solução dos conflitos que ocorrem nas mais diferentes situações.

A igreja não pode ficar alheia a este acontecimento. Deve participar mais ativamente desta
atividade social por ser um serviço de cidadania.

O TRICRIS está ampliando sua área de atuação para evangélicos de outras cidades. Por se
tratar de uma atividade que está em franca expansão e que pode e deve ser usada pelos
evangélicos, estamos buscando irmãos e irmãs que tenham interesse em formar parceria para
a divulgação deste projeto que tem como alvo a instalação de Tribunais Arbitrais cristãos em
suas cidades para a resolução de conflitos e evangelização das partes envolvidas.

Procuramos também pessoas evangélicas interessadas em atuar como MEDIADOR(A),
CONCILIADOR(A) OU JUIZ(A) ARBITRAL, um mercado em crescente desenvolvimento e com
imenso potencial no Brasil e no exterior.

O TRICRIS é uma entidade cristã, com conhecimento, tecnologia e experiência em mediar
conflitos. É uma grande oportunidade para sua igreja ou você se tornar parceiro(a) desta
equipe formada por profissionais com larga vivência nesta área.

A mediação e arbitragem vem ajudar a desafogar a justiça pública. E todos saem beneficiados:
o poder judiciário que pode trabalhar com menor sobrecarga. Os advogados por verem
processos de seus clientes sendo resolvidos em menos tempo e assim, poder receber em
menor tempo, seus justos honorários. As partes envolvidas no processo por verem a justiça
sendo feita. O(a) Mediador(a) Conciliador(a) ou Árbitro(a), por ter mais uma oportunidade de
prestar um serviço de cidadania e até evangelizar, de forma remunerada.

Estamos preparados para instalar uma unidade em sua igreja, em sua cidade, levando toda a
experiência já adquirida e dando o suporte necessário aos parceiros. Veja em que podemos
ajudar:
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01 – Orientar na escolha do local, instalações, equipamentos e tudo que é necessário para o
perfeito funcionamento de um tribunal arbitral conforme prevê a Lei Federal nº 9.307/96;

02 - Capacitar as pessoas que iriam atuar, tanto na parte administrativa e burocrática, quanto
na parte judicial;

03 – Fornecer os softwares, sistemas informatizados que permitam aos parceiros e até às
partes, mediante um login e uma senha, acompanhar a movimentação processual.

Se você tem interesse em atuar nesta área, junte em sua igreja, um grupo de no mínimo 05
membros interessados. Com o grupo formado nós iremos até aí para ministrar o curso,
capacitando-os a atuar na mediação, conciliação e arbitragem.

Paralelamente ao curso, estaremos instalando uma unidade de um tribunal arbitral para atuar
com todo o suporte fornecido pela nossa equipe.

Entre em contato conosco para mais informações. E envie-nos seu curriculum vitae, cli
cando aqui.

TRICRIS - TRIBUNAL CRISTÃO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
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