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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

V Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica e I
Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico
22 a 24 de Junho de 2009

Campinas, 22 de Junho de 2009. (Número 579)



Belém – PA
Mais informações: http://webserver.eln.gov.br/citenel/vcitenel2/pagina%20inicial/index.html

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: http://www.eventus.com.br/ecos2009

HYCELTEC 2009

II Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced
Batteries
13 a 17 de Setembro de 2009
Vila Real – Portugal
Mais informações: http://www.hyceltec2009.utad.pt/en/welcome.html

NOTÍCIAS
REDE

Internet por rede elétrica já é realidade
Fonte: Revista Lumière Electric – Ano 11 (Abr/09)

A Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) aprovou no mês de abril o acesso à internet banda larga por meio da rede elétrica. De



acordo com o documento, as concessionárias poderão optar pelo aluguel de sua estrutura para que empresas de telecom distribuam
internet banda larga ou poderão criar subsidiárias para explorar e administrar a transmissão de dados em sua própria rede.
Leia mais: http://www.revistalumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=194&id_revista=194&altura=768&largura=1024

ENERGIA EÓLICA

Compromisso nacional com a força do vento
Fonte: ABEEólica (19/06/09)

A Carta dos Ventos, assinada em 18 de junho de 2009 por autoridades federais e estaduais do País, é considerada por seus promotores um
marco histórico para impulsionar a energia eólica.
Leia mais: http://www.abeeolica.org.br/zpublisher/materias/Noticias.asp?id=19242

GÁS NATURAL

UE pode sofrer crise de gás 'em semanas', diz Barroso
Fonte: Veja Online (19/06/09)

A prolongada disputa entre a Rússia e a Ucrânia sobre o gás natural pode provocar uma grande crise na União Europeia "dentro de
semanas, não meses", a segunda num período de apenas seis meses, disse o presidente da Comissão Europeia, Jose Manuel Barroso,
nesta sexta-feira. Barroso, que participou de um encontro de líderes da UE em Bruxelas, disse ao grupo que as tensões entre Rússia e
Ucrânia sobre a commodity não estão resolvidas. Ele afirmou que manteve negociações com representantes desses países numa tentativa
de evitar o desabastecimento do gás em países da UE.
Leia mais: http://veja.abril.uol.com.br/agencias/ae/economia/detail/2009-06-19-431755.shtml

HIDRELÉTRICAS

Solução ou problema?
Fonte: Ciência Hoje (19/06/09)

A matriz energética brasileira é largamente baseada em hidreletricidade. O Brasil possui algumas das maiores hidrelétricas do mundo



(Tucuruí, Itaipu) e está construindo diversas novas represas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Leia mais: http://cienciahoje.uol.com.br/147631

CANA-DE-AÇÚCAR

Trabalhadores da cana
Fonte: Editorial Folha de S. Paulo (21/06/09)

O compromisso nacional para melhorar as condições de trabalho dos cortadores de cana, a ser lançado na semana que vem, é abrangente
o bastante para ter satisfeito todas as partes envolvidas na negociação - governo, trabalhadores e empresários do setor.
Demandas pontuais foram sacrificadas em nome do acordo. É o caso da reivindicação dos cortadores para o fornecimento de alimentação
no local de trabalho e a criação de um piso nacional para o salário da categoria. O pleito dos usineiros por mais ajuda dos cofres públicos na
entressafra tampouco foi aceito. Ainda assim, o pacto deixa a expectativa de que se corrijam distorções graves e humilhantes no emprego
de cortadores em todo o país.
Começa a ser esboçada, assim, uma espécie de certificação da cana brasileira, num contexto em que se aperta o cerco, nos fronts
doméstico e internacional, pela regularização trabalhista e ambiental da produção.
A adesão ao compromisso é voluntária e permite a inclusão dos empresários numa lista de boas práticas. Das 413 usinas brasileiras, pelo
menos 60 já haviam manifestado interesse na assinatura do documento.
A melhoria das condições de trabalho dos cortadores é uma tarefa primordial. Mas não se pode esquecer que o destino provável dessa
atividade humana é ser substituída, quase que totalmente, pela mecanização. Em São Paulo, metade da colheita já é realizada por
máquinas.
A crise afetou a indústria sucroalcooleira, mas o biocombustível, além de manter o status de promessa internacional, fincou raízes no
mercado doméstico. É desnecessário enfatizar a consolidação do álcool combustível nos últimos anos. Outro mercado para a cana, a
geração de eletricidade pela queima do bagaço, está em franca expansão.
Há hoje cerca de 500 mil cortadores no país. Programas de requalificação dessa mão-de-obra, a fim de que possa ser aproveitada em
outras funções à medida que a mecanização se alastre, são necessários desde já.



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.


