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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 892 / 2021 - TRE-AL/PRE/ACS
Maceió, 04 de outubro de 2021.

Para: Exmo Senhor Desembargador Otávio Leão Praxedes - Presidente do TRE/AL

Assunto Solicitação de Capacitação - ACS - WeGov

 

Exmo Presidente;
Com o pensamento focado nos desafios que se apresentarão no próximo

ano, onde tudo nos leva a acreditar que teremos eleições ferais atípicas pelo aumento no
fluxo de desinformação e ataques à credibilidade dos Poderes, venho, através deste,
solicitar a participação no Evento Redes - 10ª edição do evento que reúne
comunicadores públicos das 3 esferas e 3 Poderes - organizado pela WeGov -
Treinamento para Gestão Pública, que acontecerá presencialmente nos dias 09 e 10 de
dezembro do corrente ano, em Florianópolis, Santa Catarina.

Em sua 10ª edição, o Redes WeGov é um evento multitemático que
acontece anualmente desde 2012, pensado para agentes públicos e estudiosos da
administração pública que reconhecem a importância da utilização das redes sociais e da
tecnologia na melhoria do relacionamento e prestação de serviços ao cidadão, como forma
de viabilizar a transparência na gestão pública. Foi neste evento que iniciou o debate sobre
uso das redes sociais por órgãos públicos para se aproximar do cidadão e já teve como
parceiros: Facebook, Twitter e outras instituições tão significativas quanto essas duas.

Como o último treinamento ofertado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
aos assessores de Comunicação dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) aconteceu em
2019 e, de lá pra cá, muita coisa mudou em termos de redes sociais e comunicação pública,
é imperiosa a participação dos membros das Assessorias de Comunicação em eventos desta
natureza, para que estejamos minimamente aptos a lidar com toda a carga de demandas
relacionadas ao pleito eleitoral de 2022.

Estou encaminhando, para Vosso conhecimento, um ofício convite que nos
foi encaminhado pela empresa organizadora do evento, detalhando criteriosamente todas as
informações da capacitação. 

Desde já agradeço a atenção e reitero meus votos de mais alta estima e
apreço.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS, Assessor(a) de
Comunicação Social, em 04/10/2021, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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