
Boa tarde senhoras e senhores,

Na  pessoa  da  Desembargadora-Presidente  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª.
Região,  Dra.  Vania  Cunha  Mattos,  cumprimento  as  autoridades  já  nominadas  pelo
protocolo e todos os presentes.

Manifesto, na qualidade de Diretora do Foro da Justiça do Trabalho de Pelotas, a grata
satisfação de participar da inauguração do CEJUSC no Foro Trabalhista de Pelotas

O TRT da 4ª Região sob a direção da Dra. Vania Cunha Mattos tem primado pela busca
incessante da pacificação social dos conflitos usando as ferramentas da mediação e da
conciliação.
Estamos hoje reunidos para dar início ao CEJUSC na cidade de Pelotas,  o qual  é o
primeiro da região Sul.

 Assim, nós magistrados e servidores da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas nos
sentimos honrados de a partir de agora podermos contar com mais esse instrumento de
prestação jurisdicional.
Na atualidade busca-se cada vez mais que a composição dos conflitos seja  realizada em
ambiente acolhedor, que valorize a negociação e, principalmente que os agentes desta
adotem uma comunicação empática e assertiva, culminando com uma interação efetiva
entre as partes e
geradora de soluções onde "não se busque quem tem razão", mas sim da solução da
demanda de forma integradora.  
Será importante e decisiva a participação dos senhores advogados, pois são o vetor de
confiança da parte-cliente na mesa de negociação.
Contamos com os senhores advogados na busca de soluções criativas e inovadoras para
atingirmos o tão esperado objetivo de pacificação dos conflitos.
Convido os senhores a se engajarem nesse desafio da Melhoria Global do Sistema de
Justiça.
Tenho certeza de que juntos, magistrados, servidores e advogados faremos um excelente
trabalho no CEJUSC de Pelotas.

 Iniciemos, pois, uma nova era que certamente
renderá bons frutos, trazendo união em meio aos conflitos.

De outro lado, gostaria de registrar, com extrema alegria, também neste ato a abertura da
mostra "FAUNA DE DENTRO" do artista visual Madu Lopes no Espaço Cultural Yvonne
Isaacsson de Souza e Silva, cuja tônica é representar o fantástico de forma lúdica tendo a
composição da mostra  sido feita a partir  "de um movimento solto  de desprendimento
criativo" segundo o próprio artista.
Ela ficará exposta até o próximo dia 18 de dezembro.

Madu é  natural  de  Dom Pedrito  e,  nos  vinte  anos  de  profissão já  realizou  inúmeras
mostras individuais e coletivas em várias cidades, criando pinturas, esculturas, murais e
instalações ao longo de sua carreira. Destaco entre seus últimos trabalhos a direção e
criação da
identidade artística e cenográfica  para as edições de 2017 e 2018 da Fenadoce.

A vida cada vez me mostra mais que devemos dizer e demonstrar o que sentimos no
hoje, no agora, porque o amanhã se desconhece como será.



Assim,  por  fim e não menos importante,  aproveitando que este  será  o  último evento
coordenado  por  mim em conjunto  com a  Presidente  do  TRT Desembargadora  Vania
Cunha  Mattos  gostaria  de  registrar  minha  profunda  admiração  por  essa  excepcional
magistrada que durante seus mais de trinta anos de dedicação à Justiça do Trabalho teve
sua atuação pontuada pela correção de seus atos, dedicação extrema para a solução dos
conflitos  que  lhe  foram  destinados,  defesa  intransigente  do  justo  e,  também  pela
excelente  administradora  à  frente  do  TRT  que  se  revelou.  Muito  obrigada  por  ter
compartilhado, promovido e prestigiado os eventos realizados na Comarca de Pelotas,
bem como  aqueles  decorrentes  do  Comitê  Gestor  de  Equidade  de  Gênero,  Raça  e
Diversidade do Tribunal do qual tenho a honra de participar.

E, como nada se constrói sozinho, gostaria de agradecer aos integrantes do Cerimonial
do TRT4, que não medem esforços para que todos os eventos sejam perfeitos;
Ao Mauro e à Ana Cristina da CCDF de Pelotas, meus braços direito e esquerdo na
curadoria do Espaço Cultural; 
e às auxiliares de limpeza na pessoa da  Carla que, em prazos exíguos, realizam milagres
nos brindando com um ambiente lindo e acolhedor!

Assim, agradeço, à Presidente do TRT pela realização do CEJUSC PELOTAS;
Agradeço, ainda, ao artista visual MADU LOPES pela oportunidade de apreciar a beleza
de suas obras e, finalmente agradeço a presença de todos que prestigiam este evento.

Obrigada!

              Cacilda R. Isaacsson


