
Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br !

NIPE/Unicamp lança Portal AGRENER
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (13/07/09)

Está no ar o Portal AGRENER. Idealizado pelo coordenador do evento, professor Luís Augusto Barbosa Cortez, e realizado pela equipe do
Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp, o portal tem o objetivo formar uma rede de comunicação sobre energia no meio rural e geração
distribuída. Além disso, estarão disponíveis os conteúdos e anais com os trabalhos completos de todas as sete edições do congresso.
O portal AGRENER ainda traz outra novidade: a realização de uma enquete em que os participantes decidirão onde será realizado o
próximo congresso, em 2010. O portal está no ar no endereço www.nipeunicamp.org.br/agrener . Não deixe de conferir!

EVENTOS
FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE

Desenvolvimento e Matriz Energética
04 de Agosto de 2009
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – São Paulo
Mais informações e Inscrições: http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_energia.php

A participação é gratuita!
A programação final segue anexa!

Campinas, 03 de Agosto de 2009. (Número 592)



V Conferência de Pequenas Centrais Hidrelétricas
05 a 06 de Agosto de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center – São Paulo – SP
Mais informações: www.conferenciadepch.com.br

LANÇAMENTO LIVRO

Marketing Energético - Estratégias Competitivas na Energia
Autora: Ana Lúcia Rodrigues da Silva
Synergia Editora

10 de Agosto de 2009
Livraria Cultura – Bourbon Shopping Pompeia – São Paulo – SP
Mais informações: Synergia Editora (21 3273-8250 - synergia@synergiaeditora.com.br) ou Sinerconsult (11 3399-2444 -
contato@sinerconsult.com.br)

Inscrições gratuitas no local para o sorteio de 20 vagas do curso de "Marketing Energético", a ser ministrado pela autora nos dias
24 e 25 de setembro de 2009, na cidade de São Paulo.
Vagas Limitadas.

NOTÍCIAS
LUZ PARA TODOS

Os novos desafios do Luz para Todos
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Edição 32 (Jul-Ago/09)

No final de maio deste ano, após as chuvas ameaçarem as obras e o andamento do programa Luz para Todos dentro do planejado, foi



possível atingir a meta de dois milhões de ligações. Agora o novo desafio do diretor nacional do programa, Hélio Morito Shinoda, é incluir os
projetos de geração isolada e descentralizada.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=32&largura=1024&altura=768

ENERGIA

A rede elétrica inteligente
Fonte: Portal Exame (23/07/09)

A junção da tecnologia digital com a infraestrutura de energia vai movimentar um setor da economia que há muito tempo não sabe o que é
inovação.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0948/tecnologia/rede-eletrica-inteligente-485838.html

CARBONO

Térmicas a óleo e carvão podem ficar livres de compensar
emissões com geração renovável
Fonte: Canal Energia (29/07/09)

Nova proposta prevê que usinas mitiguem 50% do total de gases de efeito estufa através de programas de reflorestamento.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=72874

CLIMATE CHANGE

Climate change deniers claim they're censored. What
hypocrites
Fonte: The Guardin (03/08/09)

Anthony Watts, sceptic and scourge of climate change science, has used copyright laws to censor an opponent.



Leia mais: http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2009/jul/30/climate-change-deniers-monbiot

CARBONO

Espécies de carbono
Fonte: Agência FAPESP (03/08/09)

Duas sociedades científicas internacionais se uniram para pedir aos participantes do mercado de carbono que ajudem a salvar algumas das
espécies mais ameaçadas do planeta.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10853/divulgacao-cientifica/especies-de-carbono.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.


