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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

Anexas seguem as programações do evento e das sessões técnicas atualizadas.

A coordenação do AGRENER GD 2008 reserva-se no direito de retirada da programação de trabalhos que já tenham sido aprovados. Essa
prerrogativa se deve ao fato de o evento não exigir nenhum tipo de documento comprobatório dos autores e de sua instituição de origem.

Campinas, 08 de Setembro de 2008. (Número 495)



Os anais do AGRENER GD 2008 serão enviados pelo Correio a todos os participantes inscritos após a realização do evento. Portanto, ao
preencher a ficha de inscrição, coloque seu endereço completo. Durante o congresso, será distribuído o caderno de resumos com todos os
trabalhos aprovados pelo Comitê Científico do evento.

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!
A ficha de inscrição já está disponível no site do evento!

WICaC 2008



4º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células a
Combustível
22 a 24 de Setembro de 2008
Centro de convenções da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2008/

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo próprio website até dia 15/09 com desconto de 25%. Após 15/09, as inscrições
deverão ser feitas na secretaria do evento no Centro de Convenções da Unicamp e não terão desconto.

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

NOTÍCIAS
PETRÓLEO

Não há possibilidade de exploração de petróleo em MT, dizem
especialistas
Fonte: 24Horas News (05/09/08)



Estreante em licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Bacia do Parecis, em Mato Grosso, é uma completa desconhecida.
Segundo geólogos consultados pelo Estado, não há, no mercado, qualquer dado técnico que garanta alguma estimativa de potencial de
descobertas.
Leia mais: www.24horasnews.com.br/index.php?mat=266499

ENERGIA SOLAR

Espanha: Energia solar perde apoio
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (05/09/08)

A notícia de que o governo espanhol prepara um decreto que reduzirá drasticamente a instalação de energia solar fotovoltaica provocou
uma forte reação de ecologistas, sindicatos e empresas do setor, que rechaçam qualquer medida negativa para essa fonte alternativa. O
rascunho do decreto estabelece não apenas uma redução da instalação de centrais fotovoltaicas, mas também uma acentuada redução do
subsídio concedido às empresas fabricantes.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=c72843aa08c7d3556ff5d348c90c6bbf#

PRÉ-SAL

Lula diz que pré-sal é 'passaporte para o futuro'
Fonte: Estadão Online (07/09/08)

Com rasgados elogios à Petrobras, pela terceira vez em duas semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou neste domingo, 7,
o pré-sal de "passaporte para o futuro". Ao dizer que se trata de "gigantes reservas de petróleo e gás", ele anunciou ao País, como uma
decisão política já tomada, que "os recursos (da exploração desse óleo) serão canalizados, prioritariamente, para a educação e a
erradicação da pobreza". O anúncio foi feito em cadeia nacional de rádio e TV pelo Dia da Pátria, exibido nesta noite.
Leia mais: www.estadao.com.br/economia/not_eco237687,0.htm

ENERGIA SOLAR

Primeiro barco solar brasileiro
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (08/09/08)



Uma pequena embarcação para quatro pessoas, que usa a luz do sol como combustível, começou a circular neste mês nas águas do Rio
Amazonas. É o barco Seisuí 1, que está sendo testado em passeios ecológicos de hóspedes de um hotel da região.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

ENERGIA ALTERNATIVA

Projeto britânico quer produzir comida e energia em deserto
Fonte: BBC Brasil (08/09/08)

Uma equipe de engenheiros e arquitetos baseados em Londres está combinando tecnologias para transformar imensas áreas desérticas
em terrenos férteis com capacidade de produzir comida, água limpa e fontes alternativas de energia.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/09/080908_desertoestufasenergia_fp.shtml

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Capacitação em clima e seqüestro de carbono estão visadas pelo
mercado
Fonte: Ambiente Brasil (08/09/08)

No momento em que se discute o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, a formação de massa crítica para lidar com o problema surge
como necessidade inadiável. A boa notícia é que, além do aspecto de salvaguarda à qualidade de vida no planeta, esse preparo por parte
de profissionais tem encontrado amparo em empresas variadas, trazendo à tona seu mérito também em termos de empregabilidade.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=40546



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.


