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“Sempre que pensamos, fazemos o mundo em
estilhaços. Mas, também sempre, logo,
insensivelmente, vamos erguendo com eles, de
novo, uma linda ponte”.

(Richard Dhemel)
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MANCHETE:

Colaborem
enviando
matérias e informações de interesse para
que sejam apreciadas e publicadas neste
Informativo. Participem deste instrumento
de integração do CEBRAMAR. Contato:
cebramar@cebramar.org.br, aos cuidados
de Anna Maria, sob o título Matéria para
Informativo CEBRAMAR.
Boa leitura!

(24), desejando felicidades, realizações e
sucesso. FELIZ ANIVERSÁRIO!

Notícias
- PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CEBRAMAR
No dia 04 de outubro, o CEBRAMAR
completou seu primeiro ano de existência.
Um ano de muita luta, de intenso trabalho,
mas, também, de conquistas na caminhada
pelo seu reconhecimento como instituição
de excelência, comprometida e dedicada à
pacificação social, por meio da Mediação e
Arbitragem.
A alegria deste primeiro aniversário é fruto
da paixão pelo que fazermos e do esforço
de todos os membros e associados do
CEBRAMAR que acreditam na forma
adequada de resolução de conflitos.
Agradecemos a todos – pessoas físicas e
instituições - que colaboram e auxiliam
para que o CEBRAMAR bem desempenhe
suas atividades e realize a sua missão.
Relembrando a cerimônia de inauguração
da nossa associação, que contou com a
participação de autoridades e amigos:

Aniversariantes do mês
Parabenizamos e cumprimentamos
os colegas membros e associados do
CEBRAMAR que aniversariam no mês de
outubro: Umberto Suassuna Filho (02);
Francisco Cláudio de Almeida Santos (06);
Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza
(21), Franklin Rodrigues da Costa (22) e
Roberto Ricardo Mader Nobre Machado
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- I CONFERÊNCIA NACIONAL
Reserve a data de 11 e 12 de junho de
2015 para participar da I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO Arbitragem na Administração Pública e
Mediação, a ser realizada em Brasília-DF.
- NOVAS INSTALAÇÕES
As cadeiras para a sala destinada à
realização dos cursos do CEBRAMAR
chegaram. Embora não tenha sido possível
sua utilização para o Curso Básico de
Mediação, para o qual tivemos que fazer
uma locação para acomodação dos nossos
alunos, a entrega chegou a tempo para a
realização da Oficina de Habilidades
Comunicativas, ocorrida no dia 03.10.

Cursos realizados
- 2º CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO
No período de 15 a 27 de setembro, foi
realizado o Curso Básico de Mediação, pelo
CEBRAMAR, ministrado pela Dra. Eutália
Maciel Coutinho, Dr. Umberto Suassuna
Filho e Dra. Wilde Maria Silva Justiniano
Ribeiro.
O curso, além da parte teórica, incluiu
trabalhos
em
grupo
voltados
à
compreensão dos institutos da negociação
e várias simulações de casos para
consolidar os conhecimentos obtidos,
treinando os alunos nas fases e
instrumentos da Mediação. Os alunos se
mostraram
interessados
e
foram
participativos em todas as dinâmicas,
conseguindo ótimo desempenho. O Curso
proporcionou aos alunos a oportunidade
de vivenciarem nova experiência na
resolução de conflitos e possibilitou a
formação e capacitação para atuarem, com
segurança, na pacificação social das
disputas entre as pessoas.
Vejam algumas fotos:
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- ESTÁGIO DO 2º CURSO BÁSICO DE
MEDIAÇÃO
As inscrições para o estágio - segunda fase
do curso - estão abertas. A realização do
estágio seguirá, conforme combinado, a
ordem cronológica de inscrição. Os novos
mediadores que já se inscreveram estão
com sessões de co-mediações no TJDFT
marcadas para 02, 03 e 08 de outubro,
decorrentes do Termo de Cooperação
celebrado com aquela Corte.
- ESTÁGIO DO 1º CURSO BÁSICO DE
MEDIAÇÃO
Os alunos que ainda não se inscreveram e
queiram fazer o estágio, por favor entrem
em contato com a Dra. Eutália, pelo
telefone do CEBRAMAR.
- OFICINA HABILIDADES COMUNICATIVAS
Este evento faz parte das atividades de
sensibilização do Plano de Ensino do
CEBRAMAR. Foi realizada no dia 03
outubro e aberta, também, aos alunos do
2º Curso Básico de Mediação. A
coordenação e a condução do evento
foram feitas pela psicóloga e mediadora
Verônica Maria Almeida Campos, que
trouxe valiosos ensinamentos sobre a
importância do silêncio para ouvir o outro.
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As lições e os textos disponibilizados
conduziram os participantes à reflexão
sobre a postura do Mediador, que deve se
esforçar para identificar sentimentos e
necessidades ocultos, que, muitas vezes, as
palavras não conseguem expressar. O
evento foi um encontro de aprendizado e
um momento de alegria.
Vejam as fotos:
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Próximos cursos internos

- 3º CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO
Como temos manifestações de interesse
das pessoas que não puderam participar do
2º Curso de Mediação, em razão das vagas
terem sido preenchidas, o CEBRAMAR
estuda a possibilidade de realizar, ainda
este ano, o 3º Curso, a depender do
número de intenções. Pedimos aos colegas
que divulguem sobre a lista de espera para
a próxima turma, que está aos cuidados da
Luanna, na secretaria do CEBRAMAR.
- Para o mês de novembro, o CEBRAMAR
pretende realizar as Oficinas de Divórcio,
de Ética e de Pais e Filhos.
CEBRAMAR é uma associação sem fins lucrativos que
tem por finalidade a prevenção e a solução de
conflitos, pelos métodos de pacificação social
existentes,
bem
como
pela difusão
de
conhecimentos relativos a esses métodos.

“Unir-se é um bom começo,
manter a união é um progresso,
e trabalhar em conjunto é a vitória”.
(Henry Ford)
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