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Programa de qualificação 'Somos parte
da mesma energia' acontece em Juazeiro
A Atlas Energia

Renovável do
Brasil S.A. ("Atlas")

em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial, Departamento
Regional da Bahia - Senai/
DR/BA e a SNEF Brasil está
realizando o programa de
qualificação Somos Parte da
Mesma Energia. O programa
faz parte do compromisso
Atlas de trabalhar como peça
fundamental na indústria em
favor da equidade de gênero
em todos os âmbitos de sua
atuação.

O programa Somos Parte
da Mesma energia é parte
integrante da instalação da
Usina Solar Jacarandá
187Mwp que inicia em
novembro na região de
Juazeiro.

O programa Somos Parte
da Mesma Energia consiste
em desenvolvimento de
habilidades com o objetivo
de formar mão de obra
feminina qualificada. Desta
maneira as mulheres da
região de Juazeiro e Petrolina
possam se sentir aptas a se
candidatar a vagas
disponíveis nas construções
das muitas usinas solares

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – CN 017/2020

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 017/2020

O Município de Petrolina/PE, por meio da sua CPL, torna público a alteração de
endereço para abertura do Proc. Adm. nº 168/2020. Concorrência Nacional Nº
017/2020. OBJ.: Concessão Administrativa para a execução de obras e prestação de
serviços relativos à modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção
da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública de Petrolina-PE - Data/Hora/
End.: 18.11.2020 às 09h. – Novo endereço: Prédio do IGEPREV – Instituto de Gestão
Previdenciária do Município de Petrolina - Av. José de Sá Maniçoba, s/n, bairro Maria
Auxiliadora. Petrolina, 13.11.2020. Carla Modesto – CPL (3123/2020).

PRAZO FINAL PARA:
-  propaganda eleitoral

mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, entre
as 8h e às 22h.

-  até às 22h, para a
distribuição de material
gráfico, caminhada, carreata
ou passeata, acompanhados
ou não por carro de som ou
minitrio.

-  interessado em utilizar
programa próprio para
verificação da assinatura e do
resumo digital na urna na
seção eleitoral sorteada para
auditoria providencie cópia
do programa em mídia
apropriada.

- TSE tornar disponível,
na sua página da internet,
arquivo contendo as
correspondências esperadas
entre urna e seção.

- TSE divulgar
comunicados, boletins e
instruções ao eleitorado, em
até 10 minutos diários
requisitados às emissoras de
rádio e de televisão,
contínuos ou não, que
poderão ser somados e
usados em dias espaçados,
podendo ceder, a seu juízo,

desenvolvidas na região.
Os cursos oferecidos

serão de: Auxiliar de
Eletricista Montadora para
Sistemas Fotovoltaicos,
Iniciação para Pedreira,
Iniciação para Carpinteira de
Obras, Iniciação para
Armadora de Ferragens,
Auxiliar Administrativa e
Auxiliar de Controle da
Qualidade. Ao todo serão
disponibilizadas 300 vagas
gratuitas ao público feminino,
com um olhar atento às
pluralidades da sociedade e
visando atender requisitos
importantes de Diversidade e
Inclusão sendo de particular
importância garantir a
participação de mulher de
todas as etnias, religiões,
biotipo etc.

As vagas são destinadas a
todas as mulheres, inclusive
mulheres transgêneras -
(pessoa que nasceu com o
gênero masculino, mas que
possui uma identidade de
gênero feminina).

Considerando a situação
vivida e a necessidade da
adoção de medidas
específicas para a prevenção
da transmissão da Covid-19,
o Senai/DR/BA elaborou

rigorosos Protocolos e
Rotinas para Retomada das
Aulas Presenciais nas Escolas
Técnicas, de acordo com as
diretrizes da OMS
(Organização Mundial da
Saúde), do Ministério da
Saúde, do Governo do
Estado e da Prefeitura
Municipal para que as aulas
aconteçam de forma
presencial com um número
máximo de 20 alunas por
turma na região central de
Juazeiro.

A Atlas tem como parte
dos seus valores estabelecer
parcerias produtivas para o
seu negócio, influenciar sua
cadeia de suprimento com
seus valores e principalmente
promover um legado
educacional na região onde
estabelece seus projetos por
meio de promoção de
iniciativas sociais como esse
programa.

Para mais informações e
esclarecimento de dúvidas
acesse:

WhatsApp: Somos Parte
da Mesma Energia Whatsapp

Inscrições a partir desta
segunda-feira (16) às 8h:
fieb.org.br/senai

Fonte: Ascom/Senai

O que pode
e o que não
pode nesta
reta final

Acompanhe as informações
fornecidas pelo Tribunal Superior

Eleitoral - TSE.
14 de novembro (sábado - 1 dia antes)

parte desse tempo para
utilização por TRE.

15 de novembro
(domingo - DIA DAS
ELEIÇÕES - 1º turno)

DATA EM QUE:
- se realizará a votação do

primeiro turno das eleições,
por sufrágio universal e voto
direto e secreto.

- funcionarão as mesas
receptoras de justificativa
para o eleitor que não se
encontrar em seu domicílio
eleitoral no dia da votação.

- será realizada auditoria
de funcionamento das urnas
eletrônicas sob condições
normais de uso, em cada

unidade da Federação, em
um só local público e com
expressiva circulação de
pessoas, designado pelo
TRE, no mesmo dia e
horário da votação oficial.

- serão realizados
procedimentos, por
amostragem, de auditoria e
funcionamento das urnas por
meio da verificação da
autenticidade e integridade
dos sistemas, nas
dependências da seção
eleitoral.

-  até às 16h deverão estar
atualizadas as
correspondências esperadas
entre urna e seção, na internet,
pelo TSE.

-  após o primeiro acesso,
ocorrerá a oficialização
automática do sistema de
transmissão de arquivos de
urna.

-  os dados dos resultados
relativos ao primeiro turno
estarão disponíveis em centro
de dados provido pelo TSE.

-  serão divulgados os
resultados das votações para
todos os cargos, incluindo os
votos em branco, os nulos e
as abstenções verificadas no
primeiro turno.

PRAZO FINAL PARA:
- partido político requerer

o cancelamento do registro
do candidato que dele for

expulso, em processo no qual
seja assegurada a ampla
defesa, com observância das
normas estatutárias.

 - candidatos e partidos
arrecadarem recursos e
contraírem obrigações,
ressalvada a hipótese de
arrecadação com o fim
exclusivo de quitação de
despesas já contraídas e não
pagas até esta data.

-  até às 17h, em que
poderá ser realizada a
verificação da integridade e
autenticidade dos sistemas
Transportador e JE-Connect
instalados nos equipamentos
da Justiça Eleitoral

Fonte: TSE


