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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

3º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética

Campinas, 08 de Setembro de 2009. (Número 604)



07 a 10 de Setembro de 2009
Estação das Docas – Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br

Programa Luz para Todos
10 de Setembro de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: Anexo.

VII BRAZIL-JAPAN INTERNATIONAL WORKSHOP ON RENEWABLE
Energy, Sustainable Development and Student Mobility
13 e 14 de Outubro de 2009
Centro de Convenções – UNICAMP – Campinas – SP
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br:80/centenario2008/workshop1.html

NOTÍCIAS
P&D

Governo federal libera R$ 21 milhões para Cidade da Energia
Fonte: Canal Energia (03/09/09)

Recursos fazem parte de investimento total de R$ 87 milhões em pólo de parcerias para geração e negócios no setor.



A Cidade da Energia recebeu liberação R$ 21,4 milhões em verbas do governo federal. O projeto, um local de exposição permanente de
projetos e pesquisas no município de São Carlos, deve receber R$ 87 milhões em investimentos. A iniciativa é da prefeitura do município, do
governo federal e da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e prevê parcerias entre o setor privado, universidades e centros de
pesquisa, para a geração e negócios no setor de energia.

AGRONEGÓCIO

O futuro do campo depende deste senhor
Fonte: Portal Exame (03/09/09)

Nomeado com o apoio dos colegas pesquisadores, Pedro Arraes assume a Embrapa com o desafio de gerar produtos que garantam a
liderança do agronegócio brasileiro em meio à mudança climática.
Leia mais: http://portalexame.abril.uol.com.br/revista/exame/edicoes/0951/negocios/futuro-campo-depende-deste-senhor-496014.html

COMBUSTÍVEL

Como parte del Proyecto “Transporta con Buena Energía”:
Gobierno Lanza Inédita Iniciativa “Cambia Tu Camión”
Fonte: Comisión Nacional de Energía (03/09/09)

Este plan es único en Chile y busca recambiar el parque de camiones sobre los 25 años, teniendo como objetivo disminuir el gasto asociado
al uso de combustible y aminorar las emisiones de gases contaminantes.
Leia mais: http://www.cne.cl/cnewww/opencms/02_Noticias/noticia_detalle.jsp?noticia=/02_Noticias/10.0.1.6.otros/F_Noti04_09_09.html

AQUECIMENTO GLOBAL

Energias renováveis: uma corrida pelo clima
Fonte: Mudanças Climáticas (08/09/09)

Já é consenso que a energia do século 21 não deve ser predominantemente de origem fóssil, sob pena de agravar-se ainda mais o



problema das mudanças climáticas. Porém um longo caminho precisa ser percorrido para que ocorram avanços significativos no uso das
fontes energéticas capazes de inserir em uma nova economia, na qual os limites ambientais do planeta são respeitados. O desafio é
gerar energia com baixa emissão de carbono para atender às questões climáticas e, ao mesmo tempo, prover segurança energética a
um número cada vez maior de habitantes.
Leia mais: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/1127

AQUECIMENTO GLOBAL

ONU pede acordo climático rígido e alerta para desastre
Fonte: Folha Online (03/09/09)

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, cobrou nesta quinta-feira (3) mais empenho na negociação do novo tratado climático global, para
evitar o que segundo ele seria um desastre econômico caso o nível dos mares suba até 2 metros ao longo deste século.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u618935.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Clima esquenta para 'inimigos do clima'
Fonte: BBC Brasil (07/09/09)

Faltam 90 dias para o início da conferência das Nações Unidas sobre mudança climática em Copenhague, na Dinamarca. As negociações
preparatórias, até onde se sabe, estão empacadas. Os Estados Unidos de Barack Obama - a grande esperança de liderança - ainda não
deram o esperado empurrão que faria o processo pegar no tranco.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/blogs/portuguese/planeta_clima/



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.


