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ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em contato com
o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não obtivemos
nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.

EVENTOS

The Future of Energy
15 de Junho de 2009
Edifício Sede da FIESP – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.fiesp.com.br/eventos

Campinas, 15 de Junho de 2009. (Número 577)



Exposição Internacional e Seminários das Energias Alternativas
e Renováveis
29 de Junho a 1º de Julho de 2009
Centro de Convenções do Hotel Praia Centro - Fortaleza - CE
Mais Informações: http://www.powerfuture.com.br

VER2009

I Seminário Brasileiro Veículos Elétricos & Rede Elétrica
30 de Junho de 2009
FIRJAN – Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: http://ver2009.inee.org.br:80/instrucaoinscricao.html

Fórum Potencial e Investimentos em Energia Eólica no Brasil
19 de Maio a 31 de Dezembro de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: deny@canalenergia.com.br

NOTÍCIAS
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Transformadores deverão apresentar etiquetas de eficiência



energética
Fonte: Canal Energia (04/06/09)

Indústrias solicitam padrões mínimos de eficiência para redução de custos com energia e sugerem incentivos para equipamentos de baixo
consumo.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/PeD.asp?id=71877

AMERICA AND CHINA TALK CLIMATE CHANGE
Heating up or cooling down?
Fonte: The Economist (11/06/09)

Thousands of officials from all over the world this week neared the end of two weeks of difficult talks in Bonn under the United Nations’
climate convention. But they were conscious that even more difficult and probably more important negotiations were under way in Beijing.
America’s most senior climate-change officials were meeting their Chinese counterparts. The two countries are by far the world’s biggest
emitters of greenhouse gases. They will determine whether a worthwhile global treaty to limit emissions can be concluded as planned in
Copenhagen in December.
Leia mais: http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=13832227&source=hptextfeature

ÁLCOOL

Brasil terá centro para álcool de celulose
Fonte: Folha Online (11/06/09)

O Brasil deve iniciar neste ano um esforço para não perder a corrida dos biocombustíveis do futuro. Em setembro, começa a funcionar em
Campinas (interior paulista) o Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, um instituto dedicado a pesquisar formas de obter o máximo de
energia da celulose das plantas.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u579838.shtml

PRÉ-SAL



O que esperar da legislação para o pré-sal
Fonte: Portal Exame (12/06/09)

Governo anuncia nos próximos dias o novo marco regulatório para adaptar a legislação brasileira do petróleo à abundância do pré-sal;
especialistas criticam.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/economia/esperar-legislacao-pre-sal-477001.html

CHAMADA

FAPESP e Fapeam lançam chamada
Fonte: Agência FAPESP (15/06/09)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas
(Fapeam) lançaram na quarta-feira (10/6) chamada de propostas no âmbito do convênio entre as instituições.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10629/especiais/fapesp-e-fapeam-lancam-chamada.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.


