


Apresentação

Depois de ter idealizado, organizado e coordenado o Cinase (Circuito Nacional 

do Setor Elétrico) entre 2010 e 2014, AGORA EM SUA CASA PRÓPRIA, o 

GRUPO HMNEWS, o professor HILTON MORENO, junto com o jornalista 

MARCOS ORSOLON, apresenta o FÓRUM POTÊNCIA. 

O congresso é formado por palestras de consultores reconhecidos no 

mercado e especialistas dos patrocinadores. Uma de suas grandes vantagens 

é que, em APENAS UM DIA, os participantes têm a oportunidade de atualizar 

seus conhecimentos e ampliar sua rede de relacionamento. Tudo isso 

ancorado através do contato com as novas tecnologias e soluções 

apresentadas pelos patrocinadores

Prof. Hilton Moreno Jornalista Marcos Orsolon
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Etapas em 2015



Nas 5 etapas já realizadas:

√ + 1.700 profissionais qualificados 

presentes (relacionamento direto)

√ + 1.000 empresas participantes

√ + 3.200 inscritos (mailing atualizado)



Características gerais

- Fórum técnico itinerante (road show) idealizado e 

dirigido pelo Prof. Hilton Moreno

- Palestras de consultores reconhecidos no 

mercado

- Palestras de especialistas dos patrocinadores

- Duração: 1 dia

- Horário: 8h00 às 18h00

- Dois coffees 

- Balcão para patrocinador atender o público



Principais temas de interesse

Instalações elétricas de baixa tensão – NBR 5410

Instalações elétricas de média tensão – NBR 14039

Condutores elétricos

Acessórios para condutores elétricos

Materiais para linhas elétricas: eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, leitos, 

conduletes

Barramentos blindados

Iluminação – LED

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – revisão da NBR 5419

Aterramento

Eficiência energética

Subestações

Painéis elétricos BT e MT

Proteção e seletividade

Normalização técnica e regulamentação (NRs)



Público alvo

Profissionais da indústria, de empresas de serviços públicos e de 

administrações municipais, estaduais e federal, projetistas, 

instaladores, construtoras, distribuidoras de energia elétrica, 

distribuidores e revendedores de materiais elétricos, integradores, 

consultores, arquitetos, prestadores de serviços, técnicos em geral, 

professores e estudantes em fase de conclusão de seus cursos.

Inscrições para o Fórum: Gratuitas
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Perfil médio do público
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Perfil médio do público



www.forumpotencia.com.br

Apoie o Fórum Potência!


