
EVENTOS

Site NIPE
O novo site do NIPE já está no ar!
Acesse www.nipeunicamp.org.br !

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

Hoje é o último dia para pagamento de inscrições com desconto!

Por conta da realização do 3º Seminário Perspectivas Energéticas para a América Latina em paralelo ao AGRENER GD 2008, algumas
sessões técnicas tiveram seu dia e horário alterados. Anexas seguem as programações do evento e das sessões técnicas atualizadas.

Campinas, 01 de Setembro de 2008. (Número 492)



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.

EVENTO PARALELO AO AGRENER GD 2008

Seminário Perspectivas Energéticas para a América Latina
23 de Setembro de 2008
Das 14h às 18h
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: Programação anexa / www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 / agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: Cori/Unicamp e Associação de Universidades do Grupo Montevidéu

ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente e
Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM da 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!



III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

NOTÍCIAS
ELETRIFICAÇÃO

A luz que aprimora o IDH
Fonte: Brasil Energia – Nº 331 (Jun/08)

O percentual de pessoas com acesso à energia elétrica de um país é um dos vários quesitos observados para a determinação do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), calculado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). No último



relatório da entidade, de 2007, com dados relativos a 2005, o Brasil entrou pela primeira vez na seleta lista de países com alto grau de
desenvolvimento humano – aqueles que detêm IDH igual ou maior que 0,800, ficando na 70º colocação no ranking global. No que diz
respeito
ao índice de eletrificação, a posição brasileira é ainda melhor: 44º, com 97% de eletrificação.
Leia mais: Revista disponível no Setor de Divulgação do NIPE.

ENERGIA NUCLEAR

O programa nuclear brasileiro
Fonte: Estadão Online (07/07/08)

Veja linha do tempo com a evolução do desenvolvimento e do uso de energia nuclear em solo brasileiro.
Leia mais: www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=674

PETRÓLEO E GÁS

Mapa da exploração de petróleo e gás
Fonte: Estadão Online (21/08/08)

Conheça os modelos para o setor adotados ao redor do mundo.
Leia mais: www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=730

BIOCOMBUSTÍVEL

Alga será fonte para biocombustível do futuro
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (29/08/08)

As algas poderão se tornar a maior fonte ambientalmente correta para produção de todos os tipos de combustíveis - dos utilizados em
automóveis ou em cortadores de grama até os que abastecem aviões de grande porte.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=97c0871150b383806914de14291b7cc1#



ETANOL

Petrobras Bio começa a produzir em 2009
Fonte: Portal Exame (29/08/08)

A Petrobras planeja iniciar a produção de etanol a partir de 2009, revelou o diretor da área industrial da Petrobras Biocombustível, Ricardo
Castello Branco.
Leia mais: http://portalexame.abril.uol.com.br/ae/negocio/m0166854.html

PETRÓLEO

Países sul-americanos poderão cooperar com produção do pré-
sal
Fonte: Agência Carta Maior (30/08/08)

Para o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, produção do petróleo do pré-sal
pode contribuir para uma estratégia de integração das cadeias produtivas da América do Sul. “Só para citar um número, a Petrobras terá
que encomendar 200 navios. Hoje não há capacidade de produção de 200 navios no mundo. Temos interesse em que essa demanda
estimule o processo de industrialização ou reindustrialização da América do Sul”, diz Garcia.
Leia mais: www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15209

COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Marinha espera concluir usina para produzir combustível
nuclear em 2010
Fonte: Ambiente Brasil (01/09/08)

A Marinha espera concluir até 2010 sua própria usina para transformar o concentrado de urânio em gás e assim produzir combustível
nuclear na quantidade necessária para continuar desenvolvendo seu programa nuclear.



Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=40386

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.


