
EVENTOS

AGRENER GD 2008
7º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E ENERGIA NO MEIO RURAL

"Semi-Árido, Energia e Desenvolvimento Sustentável"

23 a 26 de Setembro de 2008
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 ou agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente (CENEA) e UNIFOR

O prazo final para realização de inscrições com desconto é 29 de agosto de 2008, próxima sexta-feira.

A programação das sessões técnicas está disponível no site do AGRENER GD 2008 (www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 - link
Trabalhos Aprovados).

Além disso, está disponível no site do evento a lista de hotéis parceiros do congresso, com apresentação de preços
promocionais (link Estadia). Neste caso, vale destacar que poucos hotéis estão com disponibilidade para a data do evento em virtude da
realização de um grande congresso médico no mesmo período. É imprescindível informar ao hotel no ato da reserva
que esta está sendo feita para participação no AGRENER GD 2008. A Comissão Organizadora pede atenção aos participantes quanto às
regras de no show e taxas dos hotéis.

Campinas, 25 de Agosto de 2008. (Número 489)



ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente
e Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp

A participação no Workshop é gratuita!
Já estão disponíveis no site do evento os minicursos a serem oferecidos com as respectivas ementas!

Conferência sobre Eficiência Energética e Competitividade
15 e 16 de Setembro de 2008
Club Transatlântico - Rua José Guerra, 130 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP
Mais informações: www.ekosbrasil.org/EE

SIAGRE

Simpósio Brasileiro de Agroenergia
29 a 31 de Outubro de 2008
Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Botucatu – SP
Mais informações: www.fca.unesp.br/siagre2008

III Jornada Científica - JC em economia da energia



12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

NOTÍCIAS
PETRÓLEO

Petróleo, um bem de todos
Fonte: Brasil Energia – Nº 331 (Jun/08)

A boa aplicação de royalties e participações especiais é a chave da sustentabilidade para a indústria do petróleo. Mas o que deveria
ser feito para estender esta riqueza às próximas gerações esbarra em falta de controle e populismo.



Leia mais: Revista disponível no Setor de Divulgação do NIPE.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Relatório classifica países como "extremamente sensíveis à
mudança climática"
Fonte: Folha Online (22/08/08)

Relatório divulgado nesta sexta-feira (22) classifica Índia, Paquistão, Afeganistão e Indonésia como como países extremamente sensíveis à
mudança climática, por sua vulnerabilidade frente a desastres vinculados ao fenômeno, como secas extremas, inundações e ciclones.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u436720.shtml

POLÍTICA AMBIENTAL

Ministérios executam nova fase da política ambiental
Fonte: Agência Carta Maior (23/08/08)

Após anos de embate político, ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura seguem orientação de Lula e consolidam nova fase de
acordos. Primeiros resultados são as mudanças na Lei de Crimes Ambientais e a permissão para o plantio de cana-de-açúcar no Pantanal.
Leia mais: www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15201

ENERGIA

Carro terá selo de gasto energético
Fonte: Estadão Online (25/08/08)

Você sabe quanto o seu carro contribuiu para o efeito estufa? Dificilmente, pois no Brasil a informação não está disponível para os
consumidores - e não há previsão para que isso mude. Contudo, a partir de outubro, com a etiquetagem veicular de eficiência energética,
quem comprar um veículo poderá saber, pelo menos indiretamente, quanto contribui para o aquecimento do planeta.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080825/not_imp230243,0.php



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O alto retorno da eficiência energética
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (25/08/08)

Talvez nunca o mundo tenha discutido tanto a questão energética como nos últimos anos. Diferentemente de outros tempos em que o
debate era orientado exclusivamente pelos elevados preços do petróleo, as motivações atuais são mais extensas e abarcam desde a
oferta de energia proveniente de fontes não fósseis até os problemas ambientais e de aquecimento global.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ENERGIA SOLAR

Avião britânico movido à energia solar bate recorde de
permanência no ar
Fonte: Ambiente Brasil (25/08/08)

Um avião de fabricação britânica que funciona com energia solar bateu um recorde mundial extra-oficial de permanência no ar, de 82
horas e 37 minutos.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=40245

Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s)
endereço (s) de E-mail (s). Obrigada.


