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Kurt Politzer premia microbaterias seguras e sustentáveis

O vice coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP),
Polo São Carlos e coordenador do Grupo de Bioeletroquímica e Interfaces da USP, Frank Nelson
Crespilho, e a aluna de doutorado em Físico-Química do Instituto de Química de São Carlos (IQSC)
da USP, Graziela Sedenho, venceram a categoria “Pesquisador” do Prêmio Kurt Politzer de
Tecnologia... (Leia aqui a matéria completa)

Ministro da Economia destaca importância da
inovação e do desenvolvimento econômico
para a sustentabilidade no Fórum Econômico
Mundial
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse durante painel
realizado no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça,
no dia 21 de janeiro, que o grande inimigo do meio ambiente é
a pobreza, defendendo a importância do desenvolvimento
econômico para a sustentabilidade ... (Leia aqui a matéria
completa)

Entre as medidas de longo prazo assinaladas no estudo “Um outro futuro é possível” para o tema
Matéria-Prima é necessário estimular a instalação de novas Unidades de Processamento de Gás
Natural (UPGNs) próximas às rotas de gasodutos do pré-sal, com livre acesso a qualquer produtor
de gás para total tratamento do recurso, inclusive a separação de líquidos constantes no gás
(etano, propano, buteno e corrente C5+).
*Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível”
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