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Chamada de Trabalhos
A RPM Brasil está lançando, em sua 14ª edição, o REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2018, a ser
realizado nos dias 11 e 12 de junho de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP. O
REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2018 contará com o Fórum nos dias 11 e 12 de junho e o
Workshop sobre Cabos Isolados, evento paralelo no dia 12 de junho, além de uma Exposição para visitação
pelos inscritos e outros convidados. O tema desta edição será "Conversão de Redes de Distribuição de Energia
Elétrica Aérea para Subterrânea: Uma Nova Perspectiva Política".
Nesta 14ª edição serão explorados os aspectos de segurança na operação e o desempenho dos sistemas de
distribuição, cases implementados em cidades brasileiras e que fizeram a opção por redes subterrâneas. Serão
também tratados, para os sistemas de distribuição e de transmissão, aspectos das construções civis, implantação de redes, gestão de ativos, operação, evolução da regulação do setor, localização de falhas, diagnósticos
de cabos e acessórios, novos sistemas de controle, projetos de pesquisa & desenvolvimento e inovação,
monitoramento, sistemas técnicos de informação, cadastro, aspectos de segurança do trabalho, novas
tecnologias viabilizadas pelo IoT, métodos de planejamento integrado, rastreabilidade, certificação, entre
outros.
Desta forma, apresentamos esta Chamada de Trabalhos, que neste momento deve se constituir de:
- Título da Palestra:
- Resumo da Apresentação (máximo 100 palavras):
- Nome do Palestrante:
- Empresa:
- Cargo:
- Endereço Completo:
- Telefone:
- Email:
Enviar por meio eletrônico para os endereços: julio@rpmbrasil.com.br e sonia@rpmbrasil.com.br
O prazo final para envio de proposta de apresentação de trabalho será dia

15 de fevereiro de 2018.

O tempo da palestra será de 20 minutos para a apresentação.
A apresentação deverá versar sobre temas que envolvam o segmento de redes subterrâneas.
Todos os autores de cada trabalho enviado terão um desconto especial de 20% no valor da inscrição. Para cada
trabalho aprovado para apresentação em plenário, um dos autores terá um desconto especial de 50% no valor
da inscrição. As despesas de inscrição e de viagem (passagens, hospedagem, traslados, deslocamentos, alimentação, seguro, etc...) deverão custeadas pela empresa dos respectivos autores.
Fornecedoras de produtos e tecnologias somente poderão apresentar trabalhos se forem patrocinadoras
diamond ou platinum.
Atenciosamente,

Julio M. Rodrigues
Diretor Executivo
OBS: Os trabalhos aprovados serão apresentados no transcorrer do evento e publicados no site do evento e nos
anais, em formato digital (CD)
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Público
O público participante do REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2018 engloba profissionais do segmento de energia, principalmente engenheiros, arquitetos, administradores públicos, profissionais atuantes nos
setores de planejamento, urbanismo, projetos, prestação de serviços, professores e fornecedores de produtos e
tecnologias para energia elétrica, tecnólogos, técnicos e outros, atuantes no segmento de infra-estrutura de
redes subterrâneas, destacando:
- Empresas de Distribuição de Energia Elétrica
- Empresas de Transmissão de Energia Elétrica
- Empresas de Telecomunicações
- Empresas de Saneamento
- Empresas de Petróleo e Gás
- Construtoras
- Agências Reguladoras
- Administração Pública
- Seguradoras
- Empresas de Prestação de Serviços
- Fornecedores de Produtos e Tecnologias
- Instituições de Ensino
- Fundações de Fomento e Pesquisa
- Consultorias

Expositoras
As expositoras do REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2018 englobam empresas líderes do país e
do exterior, no segmento de soluções para Redes Subterrâneas de Energia Elétrica, destacando:
- Fabricantes de Produtos
- Prestadores de Serviços
- Construtoras
- Instituições Financeiras
- Empresas de Energia Elétrica
- Empresas de Informática
- Fundações de Fomento e Pesquisa

Organizadora
A RPM Brasil é empreendedora, promotora e organizadora de eventos nos segmentos de infra-estrutura urbana,
energia, tecnologia, financeiro, comercial, informática e de cartões, há 29 anos, tendo realizado mais de 70 eventos
de porte, com congresso e exposição, além de seminários, cursos e outras atividades ligadas aos setores citados.
Os mais recentes eventos organizados, destacam-se o:
•

SMART GRID - Fórum Latino - Americano de Smart Grid, com participantes do Brasil, América Latina, Estados
Unidos da América e Europa.

•

CENOCON - Exposição e Fórum Internacional sobre Centros de Operação e Controle das Empresas de
Energia Elétrica, com exposição tecnológica, com participantes de todo o país.

•

CETECMAN - Congresso Técnico sobre Manutenção nas Empresas de Energia Elétrica, com exposição
tecnológica, com participantes de todo o país.

•

ILUMEXPO - Exposição e Conferência da Gestão de Iluminação Pública, com representantes das prefeituras
e de empresas concessionárias de energia elétrica do país.

•

CIERTEC - Seminário Internacional sobre Automação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Centros
de Controle, com exposição tecnológica e participantes da América Latina.
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