Curitiba, 21 de setembro de 2020.

Carta Convite
Quadro de Árbitros da ARBITAC

Estimado Bernard Potsch Moura,

Com muita honra e satisfação, entramos em contato para informar
que o Conselho Administrativo da ARBITAC deliberou e aprovou seu nome para compor o
Quadro de Árbitros da instituição.
A ARBITAC é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação
Comercial do Paraná. Regida na forma de órgão especial da ACP, foi criada em 1996 e,
desde então, figura como líder e pioneira na Região Sul do Brasil na administração de
procedimentos de mediação e arbitragem.
Mais informações sobre os documentos que regem a instituição,
regulamentos, tabela de custas e demais profissionais que integram o Quadro de Árbitros
podem ser obtidas no website da Câmara: www.arbitac.com.br.
Com sua confirmação e aceite deste convite, pedimos a gentileza de
nos enviar as seguintes informações pelo e-mail presidencia.arbitac@acp.org.br:
(1) indicação de seu nome, na forma como pretende vê-lo
disponibilizado no Quadro de Árbitros (obrigatório);
(2) domicílio(s) (obrigatório);
(3) todos os idiomas nos quais se sente confortável em exercer a
função de árbitro (opcional);
(4) áreas nas quais possui expertise (opcional);
(5) CV em PDF e/ou link de website(s) que apresente suas
informações pessoais, como página pessoal de escritório e perfil
do LinkedIn ou da plataforma Lattes (opcional).
Todas as informações que nos forem enviadas serão disponibilizadas
no website da instituição (http://arbitac.com.br/relacao-de-arbitros/). O envio dos dados
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solicitados implicará concordância expressa com a publicação e ingresso no Quadro de
Árbitros da ARBITAC.
Caso não sejam recebidas as informações obrigatórias solicitadas,
presumiremos que não há interesse em integrar o Quadro de Árbitros desta instituição.
Reiteramos a satisfação em dirigir este convite, assim como que o
seu aceite e efetiva integração ao nosso quadro de profissionais abre espaço para o
engrandecimento de nossa atuação no exercício da missão e objetivos da ARBITAC.
Cordialmente,

Bruno Guandalini
Presidente

Elisa Schmidlin Cruz
Vice-Presidente

Conselheiros

Ivo de Paula Medaglia

Márcia Carla Pereira Ribeiro

Rodrigo de Oliveira Franco

Tiago Beckert Isfer

Valéria de Sousa Pinto

Vinicius Klein
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