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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

17th European Biomass Conference and Exhibition
29 de Junho a 03 de Julho de 2009
Hamburg – Alemanha
Mais informações: www.conference-biomass.com

Campinas, 19 de Junho de 2009. (Número 578)



1st Brazil-U.S. Biofuels Short Course: Providing Interdisciplinary
Education in Biofuels Technology
27 de Julho a 07 de Agosto de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: Anexo.

4º Congresso Internacional de Bioenergia, 1º Congresso
Brasileiro de Geração Distribuída e Energias Renováveis e 2º
BioTech Fair 2009
18 a 21 de Agosto de 2009
Curitiba – PR
Mais informações: http://www.eventobioenergia.com.br:80/

2009 Multilingual Interdisciplinary Conference on Chemical,
Mechanical and Materials Engineering with Virtual Participation
07 a 20 de Dezembro de 2009
Melbourne – Austrália
Mais informações: http://www.ausihem.org/index.php?p=1_19



NOTÍCIAS
COMBUSTÍVEL

Indústria automobilística dos países ricos elege carro elétrico
como próxima tecnologia; nesse caso, o que resta para o etanol?
Fonte: Inovação Unicamp (08/06/09)

Os dias do etanol como combustível líquido dos automóveis podem estar contados — contados em décadas, não em dias; e se não
contados, limitados. A indústria automobilística parece já ter escolhido o que vai mover o transporte urbano no mundo do futuro: o carro
elétrico. Pessoas de ambos os setores — automobilístico e sucroalcooleiro — que estiveram no Ethanol Summit e participaram dos debates
sobre a tecnologia flex fuel e sobre o combustível do futuro, no dia 2 de junho, em São Paulo, apostam nessa virada tecnológica.
Leia mais: http://www.inovacao.unicamp.br/report/noticias/index.php?cod=541

ENERGIA NUCLEAR

O Brasil, a mídia e a proliferação nuclear
Fonte: Carta Maior (17/06/09)

Depois de estranhar em dezembro de 2008 o destaque dado ao desenvolvimento da energia nuclear na Estratégia Nacional de Defesa
anunciada pelo governo Lula, nossa mídia prestou-se na primeira quinzena de janeiro de 2009 ao papel de veículo da pressão de um
governo Bush enfraquecido e em fim de mandato - mero “pato manco” agonizante, golpeado ainda por uma derrota eleitoral humilhante. A
análise é de Argemiro Ferreira.
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16037

AQUECIMENTO GLOBAL

Acordo visa a combate de aquecimento global com energia
renovável
Fonte: Canal Energia (17/06/09)



Parceria entre WWF da Noruega e Statkraft, controladora da SN Power, tem objetivo de trabalhar para diminuir emissões dos gases efeito-
estufa.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=72051

BIOCOMBUSTÍVEL

Números mais precisos
Fonte: Agência FAPESP (18/06/09)

No Workshop on the Impact of Land Use Change and Biofuel Crops on Soils and the Environment, promovido pelo Programa FAPESP de
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) na terça-feira (16/6), na sede da Fundação, especialistas convidados apresentaram dados contrastantes
sobre os impactos no solo e meio ambiente causados pela mudança de uso da terra e culturas de produção de biocombustível,
especialmente no que diz respeito a estoque de carbono e emissões de gases causadores do efeito estufa.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10651/especiais/numeros-mais-precisos.htm

ENERGIA

BC reduz previsão de reajuste da energia e descarta queda em
gasolina
Fonte: 24Horas News (18/06/09)

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) reduziu a previsão de reajuste para as tarifas de energia neste ano e descartou
uma queda no preço da gasolina para o consumidor.
Leia mais: http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=294897

ENTREVISTA

Brasil aposta que está fazendo o dever de casa e quer liderar



bloco dos emergentes
Fonte: Mudanças Climáticas (19/06/09)

A coordenadora de Clima e Energia do Ministério do Meio Ambiente, Andréa Santos, diz que o governo está otimista em relação aos
resultados de suas ações no combate às mudanças do clima. Em entrevista ela explica como o Brasil pretende ser exemplo e liderar o bloco
dos países em desenvolvimento nas negociações internacionais.
Leia mais: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/1089

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.


