
Bertagnoli, também Advo
cidadão Campineiro, um 

instalação de um Tribunal 
(SP). Na tribuna em que 
""""·IJUl responsável pela 

indicação da minha pessoa 
e, caso alheio à situação 

não teria sido possível. 

esta dedicatória a estes 
sem eles, talvez isto não 
minha vida. 
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Mediação como 

A Mediação éum 
de natureza informal nas 
trabalhista e demais âmbit04 
de facilitar a solução 
quaisquer tipos de 

A Mediação é um 
terceiro  Mediador, 
que procura intermediar e 
E bom frisar, que no decul, 
ficam vinculados à sugestl 
conduzirá a uma tentati, 

A função desse 
atos é simplesmente 
deverá ser neutra, ab"""l.-dI 
busca da solução do 

Sua atividade, 
partes, sondando, sepat1 
procurando oferecer aos 
não-observados, a fim 
na questão conflitante, 
necessárias para conduLIlII 
consenso. 


