
 
O vídeo completo do Webinar Libs, realizado na última terça-feira, está disponível
no YouTube do Cepel. 
 
O Libs é um ambiente computacional que facilita os estudos integrados com a
cadeia de modelos para planejamento energético em relação à integração dos
dados e a análise de resultados, além de reduzir o tempo de resposta no
desenvolvimento de novas funcionalidades.  
 
Clique aqui para assistir à apresentação realizada pelo pesquisador Felipe Dias de
Rezende Machado com apoio de Eletrobras, ONS, CCEE e APINE. 

Diretor-geral do Cepel fala sobre digitalização no painel de abertura do
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congresso T&D Energy

Em formato híbrido, o congresso reuniu, nos dias 18 e 19 de abril, os principais
especialistas do setor elétrico para tratar do panorama energético global
 
“A digitalização e a transição energética estão interligadas. Desenvolvimento
sustentável só é possível com inovação tecnológica, e a digitalização é uma das
suas vertentes.” Assim o diretor-geral do Cepel, Amilcar Guerreiro, introduziu sua
fala no painel de abertura do T&D Energy. Em formato híbrido, o congresso
reuniu, nos dias 18 e 19 de abril, os principais especialistas do setor elétrico para
tratar do panorama energético global.
 
leia +

Diretoria Executiva recebe Secretário de Desenvolvimento de Nova
Iguaçu para discutir cooperação em Adrianópolis

Reunião tratou de possíveis ações conjuntas para atrair novas indústrias para a
região, que abriga uma das unidades do Centro
 
Na manhã de ontem, 27, o corpo diretor do Cepel recebeu Mário Pereira Lopes,
secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu,
para tratar de possíveis ações conjuntas na região de Adrianópolis. O distrito
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abriga uma das unidades do Centro. 
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Cepel reúne-se com representantes da Casa da Moeda

Objetivo do encontro foi discutir parceria e futura associação da CMB ao Cepel 
 
Na última semana, os diretores do Cepel, Amilcar Guerreiro, Orsino Filho,
Maurício Lisboa e Consuelo Garcia, receberam os representantes da Casa da
Moeda do Brasil em reunião a fim de discutir uma parceria para o Programa
Moeda Solar. A iniciativa faz parte do Programa de Gestão e Eficiência Energética
(PGEE) da instituição.
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Workshop coordenado pelo Cepel para monitoramento e inspeção de
ativos recebe avaliações positivas dos participantes

O programa, realizado em colaboração entre grupos técnicos da CPT, contou com
palestras da Eletronorte, de Furnas, de Itaipu e do Cepel
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O Cepel coordenou o workshop online “Soluções em Inspeção e Monitoramento
de Ativos na Gestão e Transmissão de Energia Elétrica”, realizado em colaboração
entre três grupos técnicos da Comissão de Política Tecnológica das Empresas
Eletrobras (CPT): o de Laboratórios (GTL), o de Transmissão (GTT) e o de Geração
(GTG). O evento contou com a participação dos representantes nos Grupos das
empresas Eletrobras, de Itaipu e do Cepel, e seus convidados. O responsável pela
organização técnica do workshop foi Alberto Ordine, chefe do Departamento de
Materiais e Mecatrônica (DMM) e suplente na coordenação do GTL. O programa,
realizado nos dias 30 e 31 de março, contou com palestras da Eletronorte, de
Furnas, de Itaipu e do Cepel.
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A história profissional de Fernanda Serra se confunde com a de alguns dos
grandes projetos desenvolvidos pelo Cepel. Uma trajetória que começou com
uma bolsa de mestrado e durou mais de 30 anos: uma vida dedicada à produção
e transmissão de conhecimento para a evolução do setor elétrico nacional. 
 
Clique aqui e assista

Deixe seu comentário

Siga o Cepel nas redes sociais
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 Classificação da informação: Público

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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