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Quinta-feira, 05 de junho de 2014

Eleições – TRE prepara juízes e servidores
• ‘’Assim que termina uma eleição a Justiça Eleitoral já começa a trabalhar na preparação da
próxima”. Declaração costumeira dos dirigentes do TSE e dos TREs, com vistas às inúmeras
reuniões, palestras, qualificação dos servidores que vão atuar nas diversas etapas da pré-pré,
até passar pela pré-campanha e chegar na fase da campanha propriamente dita, que se dar
após as convenções partidárias , no período de 10 a 30 de junho. Aí vem o prazo para registro
e início, de fato e de direito, da campanha política. Em nosso Estado, temos acompanhado as
campanhas políticas nos últimos trinta e sempre temos palavras de reconhecimento ao
esforço, dedicação e acendrado dever de tentar fazer a coisa certa, por parte de Nossa Justiça
Eleitoral.(Griffo deste jornalista). Pois bem, não há nada diferente com vistas às eleições de
outubro vindouro. Em termos de Tribunal Regional Eleitoral, os seus dirigentes e demais peças
que o compõem trabalham na preparação do pleito, com a qualificação do seu pessoal, que
sejam dos juízes, servidores de uma maneira geral e, no relacionamento com a sociedade,
fazendo-a participar, se informar dos prazos legais, participar.
• Na ESMEC - Em preparação para as Eleições Gerais 2014, o Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará-TRE, fará reunião com os juízes eleitorais e servidores da área, nesta sexta-feira, 6 de
junho, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec). A
reunião multidisciplinar, voltada para o planejamento das eleições deste ano, acontecerá de
8h30min às 12h e de 13h30min às 17h. A presidente do TRE, desembargadora Maria Iracema
do Vale Martins (foto) e o seu vice-presidente, desembargador Antonio Abelardo Benevides
estarão presentes, assim como, os demais integrantes do nosso TRE, nos adianta o Núcleo de
Comunicação daquela Corte. Mais informações sobre as atividades do TRE voltadas para as
eleições de outubro vindouro, no Ceará, no site http://www.tre-ce.jus.br

