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COMUNICADO OFICIAL
Prezados patrocinadores, apoiadores e congressistas,
Devido ao contexto delicado que vivemos em razão da pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19), reagendamos as datas dos nossos eventos. Todas as edições do Circuito Nacional do
Setor Elétrico (CINASE) foram adiadas, cumprindo o seguinte cronograma:

2021
• 38ª Edição – Curitiba | 23 e 24 de Junho de 2021
• 39ª Edição – Goiânia | 11 e 12 de Agosto de 2021
• 40ª Edição – Salvador | 15 e 16 de Setembro de 2021
• 41ª Edição – Campinas | 17 e 18 de Novembro de 2021
Embora o adiamento tenha sido indesejado, não medimos esforços para garantir o melhor e mais
seguro ambiente para todos.
Pensando no cenário em que vivemos ao longo do ano, nós nos vimos na obrigação de achar uma
alternativa de conseguir realizar o que fazemos de melhor: entregar o melhor conteúdo, reunir os
melhores players e garantir o melhor networking do setor elétrico.

Por isso, em novembro, entregamos uma nova experiência em concordância com a nova realidade
e com o que há de mais incrível e inovador no mundo virtual.
Realizamos o CINASE DIGITAL, um evento já conhecido em seu formato original de roadshow,
entretanto, com uma vertente totalmente digital. Foi um evento exclusivo para discutir as
principais técnicas, tendências e melhores práticas em engenharia elétrica.
Tivemos à nossa disposição todos os elementos de um evento presencial e mais inúmeros
recursos que o virtual nos proporciona!
O sucesso do CINASE DIGITAL foi atrair a atenção de nosso setor e propiciar o ambiente mais
adequado para adquirir conhecimento técnico de qualidade, além da realização de muitos
negócios.
Todo o conteúdo do evento você acessa gratuitamente, clicando no botão abaixo:

Acesse o evento
Agradecemos a compreensão de todos e até a próxima edição,

Adolfo Vaiser & Simone Vaiser
www.cinase.com.br

