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EVENTOS

Campinas, 08 de Janeiro de 2010. (Número 645)



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Mestrado Profissional em Turbinas a Gás
12 de Janeiro de 2010
VSE – Vale Soluções em Energia – São José dos Campos - SP
Mais informações: Anexo.

PRÊMIO TOP ETANOL

Agroenergia e Meio-Ambiente
19 de Fevereiro de 2010,
RP Consultoria – Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: http://www.projetoagora.com.br/premiotopetanol/

NOTÍCIAS
IMAPCTO AMBIENTAL

Lotada, estação de pesquisa antártica brasileira causa impacto



Fonte: Folha Online (04/01/10)
Por Eduardo Geraque

O crescimento urbano desordenado não é uma preocupação apenas de metrópoles como São Paulo. Na península Antártica, um dos
ecossistemas mais frágeis do mundo, gerenciar "microcidades" como a estação de pesquisas Comandante Ferraz é um desafio --e qualquer
meia dúzia de pessoas a mais no local já faz diferença.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u674336.shtml

ENERGIA LIMPA

Ações de energia limpa sobem 40% em 2009
Fonte: Carbono Brasil (07/01/10)

Principal índice do setor fechou o ano em alta impulsionado pelos anúncios de novos investimentos públicos e inovações tecnológicas nos
automóveis, recuperando parte das perdas causadas pela crise econômica global.
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=724276

CRISE ENERGÉTICA

Una fuerte crisis energética ya le causa costos sociales a Chávez
Fonte: El Clarín (07/01/10)

El gobierno ordenó cortes en el suministro de electricidad. Es porque la energía no alcanza para abastecer a la industria y a los comercios.
Miles de empleos están en peligro. El régimen también frenó el complejo estatal de producción de acero.
Leia mais: http://www.clarin.com/diario/2010/01/07/elmundo/i-02114941.htm

AQUECIMENTO GLOBAL



Ártico libera metano mais rapidamente, diz estudo
Fonte: G1 (07/01/10)

Cientistas da universidade do Alasca, em Fairbanks, nos Estados Unidos, afirmaram ter descoberto o que parece ser um aumento dramático
na liberação de gás metano do fundo do Oceano Ártico.
Leia mais: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1438379-5603,00-
ARTICO+LIBERA+METANO+MAIS+RAPIDAMENTE+DIZ+ESTUDO.html

ENERGIA

Google ahora quiere enchufarse al mercado eléctrico
Fonte: La Nación (08/01/10)
Por Rebecca Smith y Jessica E. Vascellaro

Pide permiso para vender energía destinada a alimentar sus centros de datos y reducir su huella de carbono.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1219549&pid=8052054&toi=6304

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.


