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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

Campinas, 15 de Setembro de 2008. (Número 497)



Está confirmada a visita técnica ao Parque Eólico da Prainha!
Ela será realizada no dia 26/09, às 9h. Participe! As vagas são limitadas!

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. Ess
prerrogativa se deve ao fato de o evento não exigir nenhum tipo de documento comprobatório dos autores e de sua instituição de origem.

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 o
trabalhos aprovados pelo Comitê Científico do evento.

As inscrições antecipadas deverão ser feitas até o dia 16 de setembro de 2008 (amanhã). Caso contrário, elas deverão ser feitas durante
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
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Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp

Está disponibilizada a conta para realização dos pagamentos para participação nos minicursos do evento:

Banco Itaú
Agência: 1619
Conta Corrente: 26960-6
Inst. Est. Proj. Energ. Hidrog. Meio Ambiente

A taxa para participar de cada minicurso é de R$20,00.

A participação no Workshop é gratuita!
A ficha de inscrição já está disponível no site do evento!
Para participação nos minicursos, as vagas são limitadas!

A ação do Ministério Público na defesa dos vizinhos, do meio
ambiente e da lei das instalações industriais e energéticas
26 de Setembro de 2008
Às 10h
Sala de Projeção – 1º Andar – Pós/IFCH – Unicamp – Campinas – SP
Palestrante: Saint- Clair Santos
Mais informações: Anexo

III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo
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Termina na próxima segunda-feira 15/09 o prazo para envio de resumos.

Os autores deverão submeter o resumo em inglês, com até duas páginas, contendo os seguintes tópicos: (1) overview,
(2) methods, (3) results and (4) conclusions para os endereços ab3e@ibp.org.br e ab3e@ab3e.org.br.

II ELAEE

Encuentro Latino Americano de Economia de la Energia
22 a 24 de Março de 2009
Sheraton Santiago Hotel and Convention Center – Santiago – Chile
Mais informações: www.elaee.org/

NOTÍCIAS
BIOCOMBUSTÍVEL

Milho como modelo
Fonte: Agência Fapesp (11/09/08)

Mais estudado do que a cana-de-açúcar e próximo dela no aspecto evolutivo, o milho pode fornecer um modelo útil para o estudo das
paredes celulares de gramíneas empregadas na produção de biocombustíveis, segundo Nicholas Carpita, professor de botânica e biologia
das plantas na Universidade de Purdue, em Indiana, Estados Unidos.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9406/especiais/milho-como-modelo.htm

ENERGIA NUCLEAR

Governo planeja construção de 60 usinas nucleares em 50 anos
Fonte: Canal Energia (12/09/08)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou nesta sexta-feira, 12 de setembro, que o Brasil deverá construir entre 50 e 60 nova
usinas nucleares nos próximos 50 anos. Cada unidade terá, aproximadamente, 1 mil MW de capacidade instalada, totalizando até 60 mil
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MW.
O ministro lembrou que quatro novas usinas já estão definidades e ficarão nas regiões Sudeste e Nordeste.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=67074

BIODIESEL

Produção de biodiesel a partir da mamona é possível com
mistura
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (12/09/08)

Especialistas dizem que o óleo de mamona atende a exigências da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e que pode ser usado até na
produção do óleo B40; cultura gera emprego e renda no Nordeste do País
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=c001572686448c86d34669765026cbf6#

AQUECIMENTO GLOBAL

WWF alerta para baixos níveis de gelo no Ártico
Fonte: Estadão Online (15/09/08)

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF, em inglês) advertiu nesta segunda-feira, 15, para o baixo nível de gelo no Ártico e das
conseqüências que isso pode ter.
Leia mais: www.estadao.com.br/vidae/not_vid241876,0.htm

EFICIÊNCIA

Vaticano eficiente
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (15/09/08)

Entre os meses de setembro e outubro será instalado, em território vaticano, um enorme painel de energia solar, que tem previsão de entr
em funcionamento no final do ano.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

Página 5 de 6

3/10/2008



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.

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 15/09/2008
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