BRASÍLIA

Distrito Federal

MENSAGEM DO ORGANIZADOR
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte, em
cooperação com o Cigré-Brasil, anuncia a realização do XIII Seminário Técnico
de Proteção e Controle - STPC, que acontecerá, no período de 23 a 27 de
outubro de 2016, em Brasília - DF.
Com a presença confirmada de renomados especialistas, a Eletrobras Eletronorte
espera que o XIII STPC seja uma ótima oportunidade de intercâmbio técnico e
retorno aos patrocinadores, seja por meio da valorização de sua imagem ou da
realização de negócios.

DESCRITIVO DO EVENTO
O STPC é um evento de referência nas áreas de proteção, automação e
controle local de sistemas elétricos no Brasil. Promovido pelo Comitê de
Proteção e Automação (CE B5) do Cigré-Brasil, sua primeira edição foi em 1986
e, desde então, o evento tem se caracterizado como foro ideal para debates
da área, congregando empresas de energia elétrica, fabricantes, consultores,
prestadores de serviços, fornecedores de programas aplicativos, universidades
e centros de pesquisas.
O XIII STPC se propõe a abordar, além de temas tradicionais e recorrentes da
área de proteção e controle, aspectos relacionados com as técnicas de medição
aplicadas a sistemas elétricos e redes elétricas inteligentes.

ORGANIZAÇÃO
Eletrobras Eletronorte
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletrobras Eletronorte, sociedade
anônima de economia mista e subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –

Eletrobras é uma concessionária de serviço público de energia elétrica. Criada em
20 de junho de 1973, com sede no Distrito Federal, gera e fornece energia elétrica
aos nove estados da Amazônia Legal – Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Por meio do Sistema Interligado
Nacional – SIN, também fornece energia a compradores das demais regiões do País.
Dos 25.478.352 milhões de habitantes que vivem na Amazônica Legal, segundo
Censo 2010 do IBGE, mais de 15 milhões se beneficiam da energia elétrica
gerada pela Eletrobras Eletronorte em suas quatro hidrelétricas – Tucuruí (PA), a
maior usina genuinamente brasileira e a quarta do mundo, Coaracy Nunes (AP),
Samuel (RO) e Curuá-Una (PA) – e em parques termelétricos. A potência total
instalada é de 9.184,03 megawatts e os sistemas de transmissão contam com mais de
10.776,34 quilômetros de linhas.
O esforço da Eletrobras Eletronorte tem sido buscar a sustentabilidade em
harmonia com o fomento ao desenvolvimento do Brasil. Para isso, procura
fazer a verdadeira revolução de modernidade administrativa, perseguindo
a excelência na prestação de seus serviços. Empresa ética e socialmente
responsável, a Eletrobras Eletronorte age de forma a também atender as
comunidades da região onde atua. O trabalho que faz com o homem que habita
a Amazônica Legal demonstra a dimensão social de suas ações para a vida de
milhões de brasileiros, proporcionando-lhes assistência em diversos campos
e atuando positivamente no seu dia a dia. Os projetos que traçam os rumos
futuros da Empresa são apenas parte das muitas realizações alcançadas em 43
anos. Todas as conquistas resultam do compromisso em oferecer serviços de
qualidade que agreguem valor e ampliem a competitividade e sustentabilidade
empresarial, e do empenho altamente profissional dos seus empregados,
consequência do estímulo, reconhecimento, motivação e valorização do
potencial humano da Empresa.
Endereço da Eletrobras Eletronorte:
SCN, Quadra 06, Conjunto A, Blocos B e C
Entrada Norte 2 do Shopping ID - Asa Norte
CEP.: 70.716-901
Brasília - DF

PROMOÇÃO
O Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica
(Cigré-Brasil) é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Fundado em 1971, tem
por objetivo promover intercâmbio e desenvolvimento técnico, tecnológico e
da engenharia no Brasil, no campo da produção da energia elétrica, de sua
transmissão em alta tensão e distribuição, abrangendo, em especial:
• aspectos elétricos e eletromecânicos da geração de energia elétrica;
• estudos, projetos, construção, operação e manutenção de linhas de
transmissão, subestações e equipamentos ou sistemas associados;
• planejamento eletroenergético de sistemas, isolados ou interligados, e sua
operação e racionalização ou conservação de energia;
• telecomunicações, controle e proteção em sistemas elétricos;
• desenvolvimentos e aplicação de materiais, equipamentos e sistemas
eletroenergéticos;
• desenvolvimento e aplicação de métodos e técnicas destinados à análise e
desenvolvimento dos sistemas elétricos de potência;
• aspectos de regulação e mercado de energia, geração distribuída, meio
ambiente e tecnologia de informação.

LOCAL DE EVENTO
Brasília é a capital do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. A cidade
está localizada na região Centro-Oeste do País, ao longo da região geográfica
conhecida como Planalto Central. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) para 2015, sua população era de 2.914.830
habitantes, sendo, então, a quarta cidade mais populosa do país. Brasília é
também a sétima concentração urbana mais populosa do Brasil. A capital
brasileira é a maior cidade do mundo construída no século XX.
O plano urbanístico da capital, conhecido como “Plano Piloto”, foi elaborado
pelo urbanista Lúcio Costa que, aproveitando o relevo da região, adequou-o
ao projeto do lago Paranoá, concebido em 1893 pela Missão Cruls. A cidade

começou a ser planejada e desenvolvida em 1956 por Lúcio Costa e pelo
arquiteto Oscar Niemeyer, com cálculos estruturais do engenheiro Joaquim
Cardoso. Inaugurada em 21 de abril de 1960, pelo então presidente Juscelino
Kubitschek, Brasília tornou-se formalmente a terceira capital do Brasil, após
Salvador e Rio de Janeiro. Vista de cima, a principal área da cidade se assemelha
ao formato de um avião, porém foi projetada em formato de borboleta . A
cidade, comumente referida como “Capital Federal” ou “BSB”, é considerada
um Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido ao seu conjunto arquitetônico e
urbanístico e possui a maior área tombada do mundo, com 112,5 quilômetros
quadrados. A palavra “Brasília” pode se referir ao Distrito Federal como um todo
ou apenas à Região Administrativa, que é basicamente formada pelo Plano Piloto
e pelo Parque Nacional de Brasília. O Distrito Federal acumula características
de município e estado. As outras regiões administrativas, também chamadas
“cidades-satélites”, que formam o Distrito Federal, não são municípios.

HOTEL DO EVENTO
RAZÃO SOCIAL: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
NOME FANTASIA: MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL
ENDEREÇO: SHN QUADRA 05 BLOCO G - CEP: 70.710-300 - TELEFONE:
(61) 3424-2435 - E-MAIL: h3632-sb@accor.com.br CNPJ: 09.967.852/0061-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL: CF/DF 07.422.772/003-69

CONTRATOS
Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica
CIGRÉ-Brasil
CNPJ: 30.033.823/0001-84
ENDEREÇO: Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - Salas 408/411,
Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22210-903

COTAS DE PATROCÍNIO
18 COTAS - ESTANDE BÁSICO
Estande (montagem básica)
- Piso:
Formato: 2,50 x 2,00 m de largura
Em carpete na cor azul aplicado diretamente ao piso existente
com fita dupla face
- Painel de fundo:
Formato: 2,50 x 2,70 m de altura
Em estrutura de sodem com acabamento e banner personalizado
(arte a ser encaminhada pelo cliente em alta resolução na medida
2,50 x 2,70 m de altura com sangria de 0,05 cm de cada lado, em
formato JPG ou PDF)
- Balcão: 01 peça
Perfil: 1,00 x 0,50 x 1,00 m de altura
Em madeira MDF na cor branca com tampo de vidro, prateleira
interna de apoio, portas e tranca
- Mobiliário de apoio para cada estande:
04 (quatro) banquetas
01 (uma) mesa Bistrô com tampo de vidro
01 (uma) lixeira
Iluminação e 01 ponto de tomada
2 inscrições gratuitas
Inserção de logomarca no site do evento
Inserção de logomarca no banner/tela de fundo de palco
Encarte de material institucional/promocional na pasta do evento
Acesso à mailing list do evento

Agradecimento nas cerimônias de abertura e encerramento.
Investimento: R$ 25.000,00 (por cota)

ESPAÇO DOS PATROCINADORES - 3 COTAS (1 POR DIA)
Espaço com telão para projeção de apresentação de 20 minutos no
intervalo do almoço
1 inscrição gratuita
Inserção de logomarca no site do evento
Investimento: R$ 15.000,00 (por cota)

CAPA DE CADEIRAS
Capas com logomarca nas cadeiras da plenária
(a responsabilidadepela produção e execução é do patrocinador)
1 inscrição gratuita
Inserção de logomarca no site do evento
Investimento: R$ 15.000,00

ESPAÇO CYBER - 1 COTA
Estande (montagem básica)
Espaço cyber constituído por quatro computadores com acesso à
Internet, além da montagem básica
2 inscrições gratuitas
Acesso ao mailing list
Inserção de logomarca no site do evento
Inserção de logomarca no banner/tela de fundo de palco
Exposição da logomarca no local durante todo o evento
Investimento: R$ 30.000,00

COFFEE BREAK - 4 COTAS
Cota de patrocínio para 2 serviços de coffee-break, um pela manhã
e o outro à tarde

Display para as mesas de coffee break com a logomarca da empresa
1 inscrição gratuita
Inserção de logomarca no site do evento
Inserção de logomarca no banner/tela de fundo de palco
Avental dos garçons com a logomarca da empresa
Investimento: R$ 12.000,00

COQUETEL DE ABERTURA - 1 COTA
Cota de patrocínio do Coquetel de Abertura (23/10 - domingo)
1 inscrição gratuita
Inserção de logomarca no site do evento
Inserção de logomarca no banner/tela de fundo de palco
Avental dos garçons com a logomarca da empresa
2 tótens com arte da empresa
Investimento: R$ 20.000,00

HAPPY HOUR - 1 COTA
Cota de patrocínio para o happy hour (24/10 - segunda-feira), após o
evento
1 inscrição gratuita
Inserção de logomarca no site do evento
Inserção de logomarca no banner/tela de fundo de palco
Avental dos garçons com a logomarca da empresa
Investimento: R$ 15.000,00

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO - 1 COTA
Patrocínio do jantar de confraternização na terça-feira, dia 25/10/2016
2 inscrições gratuitas
Inserção de logomarca no site do evento
Inserção de logomarca no banner/tela de fundo de palco
Acesso à mailing list
Investimento: R$ 40.000,00

ÁREA DO EVENTO - HOTEL MERCURE EIXO MONUMENTAL
Térreo - Credenciamento, estandes e
espaço cyber

ÁREA DO EVENTO - HOTEL MERCURE EIXO MONUMENTAL
1º Piso - Plenária

LAYOUT DO ESTANDE BÁSICO

