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EVENTOS
CURSO

Qualidade de Energia
01 e 02 de Junho de 2009
Instituto de Engenharia – São Paulo – SP
Mais informações: www.barreto.eng.br

XVI CONBRAVA

Congresso Brasileiro de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar
22 a 25 de Setembro de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.conbrava.com.br

Campinas, 25 de Maio de 2009. (Número 570)



International Nuclear Atlantic Conference 2009
29 de Setembro a 02 de Outubro de 2009
Centro de Convenções do Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.inac2009.com.br

NOTÍCIAS
ENERGIA LIMPA

Comitê da Câmara dos EUA aprova projeto sobre energia limpa
Fonte: Folha Online (22/05/09)

O Comitê de Energia e Comércio da Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei sobre energia concebido
para reduzir os gases estufa, por meio da aplicação de limites à emissão de poluentes. A aprovação ocorreu nesta sexta-feira (22).



Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u570016.shtml

ETANOL

É possível dobrar a produção de etanol, basta usar a parte não
comestível da cana-de-açucar
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (22/05/09)

Em entrevista à revista New Scientist, Marcos Buckeridge, da coordenação do BIOEN-FAPESP, ressalta a importância de produzir o
combustível do futuro sem agredir o meio ambiente.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/materia.php?cod=59104&edt=7

RENEWABLE ENERGY

With Billions at Stake, Trying to Expand the Meaning of
‘Renewable Energy’
Fonte: The New York Times (24/05/09)

The definition of renewable energy seems clear cut: The sun continues to shine, so solar energy is renewable. The wind continues to blow,
so
wind turbines churn out renewable power.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/05/25/business/energy-environment/25renew.html?_r=1&hpw

PRÉ-SAL

Governo estuda modelo russo para o pré-sal
Fonte: Estadão Online (24/05/09)

O governo tende a escolher o modelo de partilha de produção para a exploração do petróleo da camada de pré-sal. A ideia é substituir a



cobrança de royalties das empresas responsáveis pela extração do óleo por uma participação direta nos lucros. De acordo com distintas
fontes ministeriais consultadas pelo Estado, esse tipo de modelo é o preferido da maioria dos integrantes do grupo encarregado de
apresentar, até o fim de junho, uma proposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, em seguida, ao Congresso.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090524/not_imp375924,0.php

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Tecnologia errada anula ganho em EE
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (25/05/09)

A Agência Internacional de Energia advertiu aos governos para implementarem políticas para tornar mais eficientes equipamentos
eletrônicos, como televisores, laptops e telefones celulares. A advertência veio na divulgação do estudo "Gadgets and Gigawatts".
Atualmente, os aparelhos eletrônicos são responsáveis por 15% do consumo de energia elétrica das residências e essa participação está
crescendo rapidamente.
Leia mais: http://www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

PROJETO TEMÁTICO

Oportunidade de PD em genômica
Fonte: Agência FAPESP (25/05/09)

O Projeto Temático “Identificação da sequência de promotores e motivos regulatórios de cana-de-açúcar”, apoiado pela FAPESP, está com
vaga aberta para bolsa de pós-doutorado.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10542/noticias/oportunidade-de-pd-em-genomica.htm



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). Obrigado.


