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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. Alé
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

O EVENTO
Um congresso internacional sobre energia no Brasil faz dele um fórum privilegiado para analisar o cenário atual da energia mundial. A
América Latina e o Brasil têm sido palco para importantes mudanças políticas e tecnológicas no ramo da indústria energética.

Campinas, 11 de Setembro de 2009. (Número 606)



O Brasil, especialmente, devido ao dinamismo com que têm ocorrido importantes transformações na indústria de biocombustíveis e
petróleo. Além disso, novas políticas energéticas na América Latina levaram a uma reversão no processo da desregulamentação de
mercados em muitos países. Esses aspectos levantam questões importantes de debate para economistas de energia.

O Rio de Janeiro – considerado por muitos a capital energética do Brasil – será o espaço ideal para profissionais da academia, setor
privado e governo debater soluções para as os desafios globais comuns em um futuro incerto na energia. O foco do congresso está em
discutir mudanças possíveis nas políticas econômicas, tecnológicas e de mercado, prestando atenção à diversidade de soluções
atualmente disponíveis.

ENVIO DE RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos online até o dia 15 de janeiro de 2010 através do site www.ab3e.org.br/rio2010, no formato
MS Word (o formato PDF não será aceito), usando o modelo oferecido. Ao contrário de outros eventos da IAEE, não é necessário enviar
o CV juntamente com o resumo. O comitê de seleção fará uma análise dos resumos sem conhecer o nome dos autores. A aceitação
dos trabalhos será baseada somente no resumo de no máximo duas páginas, contendo (1) breve introdução, (2) métodos, (3) resultados,
(4) conclusões e (5) referências bibliográficas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os interessados em organizar sessões paralelas devem propor o tópico e possíveis palestrantes para o prof. Arnaldo C. S. Walter através
do e-mail rio2010@ab3e.org.br.

SENAI – SP de Braços Abertos
12 de Setembro de 2009
Escola SENAI “Oscar Rodrigues Alves”
Mais infromações: (11) 2063 9388

XI CONBRAVA

Congresso sobre Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação,
Aquecimento e Tratamento do Ar



22 a 25 de Setembro de 2009
Centro de Exposições Imigrantes – São Paulo - SP
Mais informações: www.abrava.com.br

ECOS 2010

23th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
14 a 17 de Junho de 2009
Lausanne - Switzerland
Mais informações: HTTP://www.ecos2010.ch

NOTÍCIAS
DIESEL

Brasil estuda o uso do diesel para automóveis, diz Lobão
Fonte: Estadão Online (10/09/09)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quinta-feira, 10, que o governo brasileiro está "começando a estudar a
possibilidade de adotar o diesel como combustível para automóveis". Ele participa de audiência pública conjunta nas comissões de



Infraestrutura e de Assuntos Econômicos do Senado, para debater o marco regulatório do pré-sal.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/economia/not_eco432540,0.htm

PÓS-DOUTORADO

Oportunidade de PD em mudanças climáticas
Fonte: Agência FAPESP (10/09/09)

O Projeto Temático “Crescimento urbano, vulnerabilidade e adaptação: dimensões ecológicas e sociais de mudanças climáticas no litoral de
São Paulo”, apoiado pela FAPESP, tem vaga em aberto para Bolsa de Pós-Doutorado.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11044/noticias/oportunidade-de-pd-em-mudancas-climaticas.htm

ETANOL

Mais conhecimento em sustentabilidade
Fonte: Revista Pesquisa FAPESP (10/09/09)

Na abertura de um workshop sobre processos de produção de etanol, o oitavo encontro científico organizado no âmbito do Programa
FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (Bioen), o diretor científico da FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz, convocou a comunidade
científica paulista a “propor estudos revolucionários”, em especial sobre temas ligados à sustentabilidade (ambiental, econômica e social) do
cultivo da cana-de-açúcar e produção de biocombustíveis como o etanol. “O Brasil precisa ter mais conhecimento em sustentabilidade em
bionergia, mas não queremos fazer mais do mesmo”, salientou. “As oportunidades para o Brasil virão à medida que tivermos mais
conhecimento sobre os perigos e as vantagens ligadas à sustentabilidade.”
Leia mais: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=5873&bd=2&pg=1&lg=

PETRÓLEO

Do pré-sal ao pós-carbono
Fonte: Portal do Meio Ambiente (11/09/09)

A descoberta do petróleo no pré-sal e suas consequências para o Brasil são assuntos de enorme importância, mas estão sendo discutidos



de maneira que mais confunde do que esclarece.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1624:do-pre-sal-ao-pos-
carbono&catid=1058:marina-silva

VEÍCULO HÍBRIDO

El auto verde
Fonte: La Nación (11/09/09)

A partir de noviembre, el modelo estará disponible en nuestro país. Al tener un motor naftero y otro eléctrico consume poco y cuida mucho
más el medio ambiente.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1173059&pid=7292383&toi=6279

ENERGIA LIMPA

Los expertos de la agencia de EE UU niegan que las energías
limpias destruyan empleo
Fonte: El País (11/09/09)

Un informe encargado por la Administración de Obama desmonta el estudio español que atacó la inversión pública en renovables
Leia mais:
http://www.elpais.com/articulo/economia/expertos/agencia/EE/UU/niegan/energias/limpias/destruyan/empleo/elpepueco/20090911elpepueco_6/T

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.


