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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
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

XVII Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira

Campinas, 31 de Agosto de 2009. (Número 602)



01 a 04 de Setembro de 2009
Centro de Eventos Zanini – Sertãozinho – SP
Mais informações: www.fenasucroeagrocana.com.br

CIDEL ARGENTINA 2010

Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
27 a 29 de Setembro de 2010
Buenos Aires – Argentina
Mais informações: http://www.cidel2010.com/home.asp?l=&p=1

NOTÍCIAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Por uma economia verde
Fonte: Portal Exame (20/08/09)
Artigo de Marcos Sawaya Jank - presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica)

A mudança climática é um assunto global, de economia e de negócios.



É também uma enorme oportunidade para o empresariado brasileiro.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0950/economia/economia-verde-492833.html

SETOR ELÉTRICO

O próximo governo e o setor elétrico
Fonte: Canal Energia (28/08/09)
Artigo de Walter Fróes - controlador da CMU Comercializadora de Energia

Dentro de pouco mais de um ano, o Brasil conhecerá o sucessor do presidente Lula. Seria prematuro começar a discutir, neste momento,
questões que envolverão o país no cenário de um novo governo?
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Artigos.asp?id=73483

PRÉ-SAL

Regras do pré-sal são novo "Dia da Independência" para Brasil,
diz Lula
Fonte: Folha on line (31/08/09)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o anúncio do marco regulatório do petróleo extraído da camada
pré-sal representa "um novo Dia da Independência para o Brasil". Em seu programa semanal Café com o Presidente, ele destacou que a
descoberta põe o país entre os maiores produtores de petróleo do mundo. "E petróleo de boa qualidade", afirmou.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u617216.shtml

ENERGIA EÓLICA

Impulsan la energía eólica en Uruguay
Fonte: La Nación (31/08/09)

El gobierno de Uruguay trabaja a fuerte ritmo para ampliar sus recursos de energía: aprobó una millonaria licitación para un sistema de



energía eólica, mientras avanza en su asociación con Brasil para la interconexión con ese país. Todo eso en un indisimulable clima de
tensión con las autoridades argentinas, que bloquearon el uso del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) para financiar
parte de esas obras.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1168950

BIOMASSA RESIDUAL FLORESTAL

Brasil Biomassa e Energia Renovável
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovavel (31/08/09)

Está disponível para pesquisa e consulta o estudo técnico Uso da Biomassa Residual Florestal para a Cogeracao de Energia - Uma
Alernativa para o Brasil, produzido pela Brasil Biomassa e Energia Renovável e pela Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e
Energia Renovável.
Leia mais: http://www.scribd.com:80/doc/19065127/Brasil-Biomassa-Cogeracao-de-Energia

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.


