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EVENTOS

ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: www.eventus.com.br/ecos2009/

III CBEE

III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br
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NOTÍCIAS
COMUNICADO

Comunicado DGA/Coordenadoria Número 67/2008
Fonte: DGA/Unicamp (03/12/08)

O Governo Federal editou o Decreto no. 6.170, de 25 de julho de 2007 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6170.htm), o Decreto no. 6.428, de 14 de abril de 2008 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/decreto/d6428.htm) e o Decreto no. 6.497, de 30 de junho de 2008 )https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/decreto/d6497.htm), determinando que a celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação
de contas dos convênios deverão ser registrados no Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Repasses - SICONV (Orientações
para Utilização (https://www.convenios.gov.br/portal/manuais/ORIENTACOES_UTILIZACAO_PORTAL_CONCEDENTE.pdf ), o qual será
aberta para acesso ao público, via rede mundial de computadores - internet, por meio de página específica, denominada Portal dos
Convênios (https://www.convenios.gov.br/portal/manuais/ORIENTACOES_UTILIZACAO_PORTAL_CONCEDENTE.pdf ).
Para acessar o Portal e inserir os dados do Projeto, o interessado deverá obter a senha, credenciada em nome da Universidade
contatando a servidora Sandra Regina Vicente através do e-mail supconvenios@dga.unicamp.br .
Eventuais dúvidas ligar para o telefone (19)3521-4433 (Suporte à Gestão Extra-orçamentária/DGA).

ENERGIA RENOVÁVEL

Mudanças Climáticas: cogeração, energia solar e
hidrelétricas norteiam redução de emissões pelo setor
Fonte: Canal Energia (08/12/08)

Entre outras ações, governo pretende fomentar fontes renováveis, de modo que participação na matriz elétrica permaneça elevada.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=68662

CARBONO

Carbono de floresta põe ONGs em choque



Fonte: Folha Online (08/12/08)

Dois documentos publicados nos últimos dias colocaram lenha na fogueira da discussão sobre o futuro das florestas, com visões muito
diferentes sobre a tática de utilizar compensações financeiras para combater o desmatamento, conhecida como Redd
(Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, na sigla em inglês).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u476510.shtml

ETANOL

Matéria-prima é diferencial para 2ª geração de etanol
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (08/12/08)

Bagaço e palha de cana-de-açúcar em grande quantidade e a preço muito baixo dão vantagem para o Brasil liderar a produção
de etanol de segunda-geração, apesar de ainda faltar investimento e incentivo à pesquisa e tecnologia.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=94cd83ce11b6b2af3f1c09551f02e6a0#

BIOCOMBUSTÍVEIS

Compilação didática
Fonte: Agência Fapesp (09/12/08)

Subsidiar um diálogo internacional com base científica visando à criação e o desenvolvimento de um mercado mundial de
biocombustíveis, tendo como base uma compilação didática que mostre as vantagens econômicas, sociais e ambientais do etanol da
cana-de-açúcar produzido no Brasil.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9826/especiais/compilacao-didatica.htm

CO2

Alemanha e França selam acordo sobre emissão de CO2
Fonte: Ambiente Brasil (09/12/08)



Um telefonema entre Nicolas Sarkozy, presidente da França, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, selou no domingo (7) um acordo
entre os dois países em torno do Pacote Energia-Clima, que será analisado na quinta (11) e na sexta (12) pelos 27 líderes da União
Européia, em Bruxelas. A decisão sobre o projeto, que prevê a redução das emissões de CO2 em 20% até 2020, é importante porque
pode influenciar os rumos da 14ª Conferência do Clima em Poznan, na Polônia.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=42441

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.


