
Sistema DianE é aplicado em novo centro de monitoramento da
Eletronorte

Empresa destaca benefícios com a aplicação do SAC DianE em suas novas
instalações
 
No último dia 23, a Eletronorte inaugurou seu novo Centro de Monitoramento. A
nova instalação está equipada com painéis SAP Analytics Cloud, do Sistema DianE,
desenvolvido pelo Cepel. O sistema fornece suporte em tempo integral para
decisões gerenciais, estratégicas e operacionais, no que diz respeito a gestão da
manutenção de ativos de transmissão e geração. Por meio da apresentação
simplificada e padronizada em painéis, a plataforma exibe suas ferramentas e
resultados obtidos durante as operações realizadas.  
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Cepel marca presença em reunião de conselho da FGV Energia

Autoridades ligadas à área de energia assistiram apresentação sobre o PL 414,
conhecido como PL da modernização do setor elétrico
 
Na última terça-feira, 12, a FGV Energia realizou a reunião anual ordinária de seu
Conselho Consultivo. Na oportunidade, o deputado federal Fernando Coelho, ex-
ministro de Minas e Energia, foi o convidado de honra do evento e apresentou o
panorama da energia no Brasil, especialmente o PL 414, conhecido como PL da
modernização do setor elétrico, cuja relatoria está sob sua responsabilidade. O
diretor-geral do Cepel, Amilcar Guerreiro, integrante do Conselho Consultivo da
FGV Energia, participou do encontro. O Cepel é mantenedor ouro da instituição.
 
leia +

Cepel recebe visita do CIASE

A comitiva assistiu apresentações dos principais laboratórios das duas unidades
do Centro
 
O Cepel recebeu, no último dia 7, a visita do Comitê de Integração das Áreas de
Administração do Sistema Eletrobras (CIASE), grupo composto por diretores e
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outros representantes das áreas administrativas e de Gestão Corporativa do
Sistema Eletrobras.
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Diretor-geral do Cepel realiza visita técnica à Chesf

Amilcar Guerreiro foi recebido pelo corpo diretor da Companhia em sua sede, no
Recife, no último dia 5
 
 
O diretor-geral do Cepel, Amilcar Guerreiro, realizou uma visita técnica à
Companhia Elétrica do São Francisco (Chesf) na última terça-feira, dia 5. O
encontro aconteceu na sede da Companhia, no Recife, onde Amilcar foi recebido
pelo presidente, Fabio Alves, e por todo o corpo diretor da empresa.
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Cepel recebe visita de diretores do LACTEC

Representantes da organização visitaram laboratórios e assistiram apresentações
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nas unidades Adrianópolis e Fundão 
 
 
O Cepel recebeu a visita de dois diretores do LACTEC, o CEO, Luiz Fernando
Vianna, e o diretor comercial, Carlos Eduardo Dias. Os convidados conheceram as
Unidades Adrianópolis e Fundão, durante a última quarta-feira (30), guiados pelo
corpo diretor do Centro: o diretor-geral, Amilcar Guerreiro; o diretor de
Laboratórios e Serviços Tecnológicos,  Orsino Borges; o  diretor de Tecnologia,
Maurício Lisboa; e a diretora de Gestão Corporativa, Consuelo Garcia. Também
esteve presente o chefe do Departamento de Equipamentos Elétricos (DEE),
Wagner Duboc. A recepção dos diretores do LACTEC foi realizada em vista do
momento de mudança de posicionamento do Cepel no mercado, em busca de
oportunidades para trabalhos cooperativos com empresas que atuam pela
modernização do setor elétrico brasileiro.
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Deixe seu comentário

Siga o Cepel nas redes sociais

 Classificação da informação: Público
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