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Inicialmente, desejo de todo o meu coração invocar a presença de Deus e o 

exaltar aqui nesta solenidade a fim de que em nós continue a habitar e 

conduzir. 

Permitam-me neste momento tão especial antecipar-me e cumprimentar aos 

meus filhos, Lorena e João. Dirijo-me à mesa, na pessoa do senhor Francisco 

Roque e do presidente da Comissão Eleitoral, José Marinaldo (na pessoa de 

quem cumprimento todos os membros da Comissão Eleitoral. Senhor 

Antoninho Santana, presidente da Associação Amigos e o meu caro colega 

Amari Koike. Aos Servidores do Poder Judiciário do  Estado de Rondônia e 

filiados ao Sinjur, a quem considero, irmãos e partícipes das mesmas causas, 

dos mesmos esforços e dos mesmos ideais, e, em especial, aos meus 

familiares a quem saúdo na exemplar pessoa de minha mãe. 

       

E com imensa alegria que compareço a esta cerimônia em que assumo 

juntamente com meus valorosos companheiros a Direção do nosso Sindicato. 

  

Cabe a cada um de nós vivermos um pequeno parêntese do tempo, e o nome 

dele é oportunidade. Quis o projeto do Pai que eu hoje aqui estivesse, pois 

sonho dias melhores e sempre fui colaboradora deste projeto, por isso tenho 

convicção de que minha chegada aqui não é obra do acaso. 

  

Há quase quinze anos quando tomei posse no Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia, fui lotada na Comarca de Buritis, muitos foram os desafios que 

enfrentei. Na época cursava o terceiro período de Direito na cidade de 

Ariquemes, e guiada pelo sonho, que desde os tempos de infância me 

acompanhava. Com muita determinação e perseverança, diante de inúmeras 

barreiras, e sendo a maior delas a condição física, pois reduzi minhas horas 

de sono para 4 horas diárias. Venci e pude ver concretizar o projeto que eu 

tanto almejava. Neste tempo, muitas foram as ‘provas de fogo’, que 

enfrentei, o que só fez aumentar meu amor e respeito pela causa da 

Justiça.  Nós que trabalhamos aqui, entre os conflitos das pessoas e demandas 

de toda a sociedade, sabemos que, com certeza de cada esforço vale muito a 

pena. 

  

Busco constantemente, ampliar meus conhecimentos, e não o faço por 

vaidade, os meus sonhos e objetivos me movem em busca dos meus ideais, 
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peço a Deus sempre sabedoria para ser cada dia mais profissional, mãe, 

amiga, acolhedora, mas também rogo por humildade, paciência e 

inteligência. Afinal, "os altos e baixos também constroem a beleza da vida”. 

 

Não poderia hoje deixar de lembrar e agradecer a cada pessoa que convivi 

nesta quase uma e meia década de Poder Judiciário, e que muito me 

acrescentaram profissionalmente, os quais tenho imenso respeito e 

admiração, Dr. Alex Balmant,  Dr. Cristiano Gomes Mazzini e Dra. Cláudia 

Mara da Silva Faleiros Fernandes, vocês são reflexos do Poder Judiciário 

que desejo e acredito. 

  

A data de hoje é plena de significados! O primeiro dia do ano, o dia do sonho, 

do projeto, da esperança, o dia que Deus nos presenteia com a “caneta e o 

papel em branco”. Que possamos escrever uma história de muitas conquistas, 

e que estas estejam sempre pautadas na lisura e idoneidade que tanto 

desejamos dos nossos governantes. 

  

Somos por natureza buscadores, nossa condição humana nos limita, mas 

nossos sonhos e nosso Espírito nos libertam. “Quando um homem não luta 

por suas ideias, ou elas valem pouco ou ele não vale nada”. Tenham sempre 

fé e esperança em dias melhores, lute por eles e eles virão!!!. 

  

               QUE DEUS NOS ABENÇOE. 

 


