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Memorando nº 411 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACS

Maceió, 06 de abril de 2022.

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 este 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 - 11ª 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 19 e 20 de maio do corrente ano, em Florianópolis,
Santa Catarina.

Em sua 11ª 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 esta assessora, além de comandar a Assessoria de Comunicação deste Tribunal, integra o LIODS -
Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do TRE/AL e do TSE,
se torna ainda mais importante a participação em tais eventos de capacitação em inovação e tecnologias.
Em 2021, esta assessora particpou da 10ª edição do evento, considerando-o fundamental para a produção
de conteúdos multitemáticos nas mais diversas plataformas de redes sociais e, espero obter ainda mais
conhecimento para colocar em prática no LIODS, implantando as técnicas para abrir caminhos para a
inovação neste Tribunal

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 06/04/2022, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1042012 e o código CRC A4428205.
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