LAREF
2005

Por favor, envie este formulário
de reserva por correio ou fax para:
RIO 5 – LAREF – Escritório de Organização
Prof. Dr. Stefan Krauter
a/c PML, Av. Rio Branco, 25/18º andar
20093-900 Rio de Janeiro – RJ, Brazil
Fax: (+55-21)-25 18 22 20

Formulário de Reserva

LATIN AMERICA RENEWABLE
ENERGY FAIR

LAREF 2005 – De 15 a 17 de fevereiro de 2005
Hotel Glória, Rio de Janeiro, Brasil

RIO 5
Conference
Hall

LAREF 2005
Exhibition
Hall

Endereço:
Entrance via Hotel

Telefone:
Fax:
E-mail:

Hotel Glória

Rua do Russel, 632 – Glória, Rio de Janeiro, Brasil
www.hotelgloriario.com.br

Solicitamos uma área de exposição de:
4 m2

8 m2

16 m2

maior:

12 m2
m2

Área de exposição com pacote completo
(R$ 650 por m2)
Somente a área de exposição
(R$ 550 por m2)
Solicitamos informação sobre:
Proposta de Patrocínio para o RIO 5 – LAREF

Data
LAREF 2005

Assinatura

ENERGY EVENT

RIO 5 –
Evento Mundial de Clima e Energia

Street Entrance

Pessoa para contato:

WORLD CLIMATE

Informações para Expositores

Área do evento

Nome da empresa ou organização:

5

RIO

LAREF 2005 – Feira Latino-Americana
de Energias Renováveis
A sociedade industrial globalizada, através
do consumo em massa de combustíveis
fósseis, é responsável pela emissão crescente
de CO2 e outros gases causadores do efeito
estufa, principal causa das mudanças
climáticas globais. Além disso, a limitação
dos recursos das fontes fósseis de energia é
a razão dos mais recentes conflitos bélicos.
Um suprimento global sustentável será
realizado, por tanto, somente através da
economia de energia, do aumento da
eficiência energética e do uso intensificado
de energias renováveis.
O RIO 5 – Evento Mundial de Clima e
Energia, aproveitando a experiência dos
eventos anteriores, RIO 02 e RIO 3, focalizará
estratégias para uma aplicação crescente de
energias renováveis e para a redução do
consumo de energia convencional, visando
a queda de emissões de dióxido de carbono.

De 15 a 17 de fevereiro de 2005
Organização
RIO 5 – LAREF – Escritório de Organização
Prof. Dr. Stefan Krauter
a/c PML, Av. Rio Branco, 25/18º andar
20093-900 Rio de Janeiro – RJ, Brazil
Phone: (+55-21)-22 33 51 84, (+55-21)-22 33 39 53,
(+55-85)-88 44 54 63
Fax: (+55-21)-25 18 22 20
E-mail: info@rio5.com
Web: http://www.rio5.com

RIO 5 – Evento Mundial de Clima e Energia

Hotel Glória
Rio de Janeiro, Brasil

Energias Renováveis
para um Brasil
sustentável!
www.rio5.com

RIO 5 – Evento Mundial de Clima e Energia
O evento RIO 5 tem dois enfoques principais: a LAREF 2005 (Feira
Latino-Americana de Energias Renováveis) e o Congresso Internacional RIO 5. Ambos serão realizados no Hotel Glória (hotelgloriario.com.br), no mesmo local onde foi realizado o Eco 92.
Na LAREF 2005, empresas e instituições apresentarão seus
produtos, serviços e tecnologias para um mercado crescente na
América Latina e especialmente para o Brasil, um relevante
mercado para as energias renováveis, desde a implantação do
PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica). O PROINFA garante a construção de 3.300
MW de usinas eólicas, biomassa e pequenas centrais
hidroelétricas (PCH). Além disso, o programa Luz para Todos
cria um mercado para a energia solar e outras fontes renováveis
de energia. Na LAREF 2003 participaram as seguintes empresas
e organizações: Petrobrás, Ministério de Economia e Trabalho,
CanalEnergia, Wobben Windpower, Sociedade alemã de
Cooperação Técnica (GTZ), SEBRAE, Q-cells AG, ValentinEnergysoftware, ERSOL Solar Energy, Solon, Nordex Energy,
Kyocera Solar do Brasil, Greenpeace e Brasil Energia, entre
outros, mostrando seus produtos, ser viços e projetos. O
Ministério de Economia e Trabalho, a Câmara de Comércio e
Indústria Brasil – Alemanha (AHK), a Petrobrás, a Agência Alemã
de Energia (DENA), o Canal de Energia, FURNAS e o estado do
Rio de Janeiro apoiaram a exposição. Muitas dessas empresas
e organizações estarão presentes na LAREF 2005.
O Congresso Internacional RIO 5 reunirá especialistas das áreas
científica, industrial e política. No evento RIO 3 participaram:
Dr. Hermann Scheer (Presidente do Conselho Mundial de Energias
Renováveis, Presidente da Eurosolar, Deputado Federal do
parlamento alemão, autor do livro “Economia Solar Global“,
Prêmio Nobel Alternativo - 1999), Prof. Dr. Maurício Tolmasquim
(Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia - MME),
Dr. Franz Alt (jornalista e best-seller, homenageado com o Prêmio
Solar Europeu), Prof. Dr. Peter Landsberg (cientista renomeado
da Universidade de Southampton), Fernando Gabeira (Deputado
Federal e ativista para o meio ambiente), Prof. Dr. Bautista Vidal
(criador do Pro-Álcool), Rosa Moreno (Greenpeace), Laura
Porto (MME) e Dr. Everaldo Feitosa (Diretor do Centro Brasileiro
de Energia Eólica e Vice Presidente da Associação Mundial de
Energia Eólica). O Ministério de Minas e Energia - MME, a
Agência Alemã de Energia (DENA), a Sociedade para
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Internacional (InWEnt), a
Associação européia de Energias Renováveis (Eurosolar), a
Sociedade Internacional de Energia Solar (ISES Brasil), a
Fundação Heinrich Boell e o Conselho Mundial de Energias
Renováveis (WCRE) estão apoiando o evento e enviarão
representantes renomados.
Acompanham o evento workshops sobre a implantação de projetos
de energias renováveis e comércio de emissões de dióxido de carbono.

www.rio5.com

LAREF 2005 – Feira Latino-Americana de Energias Renováveis

Regulamentos da LAREF 2005
Ambiente da Exposição

Reserva

O ambiente da LAREF 2005 é distribuído em módulos.
O menor módulo disponível é de 4m2 (ver no formulário
de reserva).

O formulário de reserva que faz parte deste folheto
também pode ser obtido na nossa página: www.rio5.
com. O formulário deverá ser enviado de preferência
por fax: +21-2518-2220. A reserva do espaço será
efetuada após o depósito do sinal do pagamento: R$
220 por m2. O valor restante deverá ser depositado
antes da realização do evento.

Para facilitar, oferecemos aos expositores um pacote
completo. Este pacote, no valor de R$ 650 por m2, inclui
a reserva do espaço e um estande equipado com os
seguintes itens:
- Carpete para área solicitada
- Letreiro com o nome da empresa
- Serviço diário de limpeza
- Mesa, cadeiras, e lixeira
- Tomada de 115 V, 60 Hz
Por um preço acessível podem ser alugados outros serviços,
tais como: mobília adicional, linhas telefônicas, Fax, WLAN, equipamento audiovisual (data-show, retro-projetores, etc.).
Os espaços do congresso e da exposição são climatizados.
Salas adicionais para a realização de workshops, reuniões
etc. estão disponíveis e devem ser solicitadas com antecedência: www.rio5.com.

Participação dos Expositores
no Congresso Internacional RIO 5
A inscrição na LAREF 2005 dá aos expositores o direito
de participar do Congresso Internacional RIO 5 e de
receber os anais do congresso:
- 4m2 a 8m2
inscrição completa de um participante
para o congresso (com direito ao jantar oficial)
- 9m2 a 16m2
inscrição completa de dois participantes
para o congresso (com direito ao jantar oficial)
- Maior que 16m2
inscrição completa de três participantes
para o congresso (com direito ao jantar oficial)

Todas as informações sobre a programação f inal, o
horário de montagem, o formulário para a solicitação
de itens extras, etc. serão enviados às empresas logo
após o depósito.
Reser ve logo seu espaço na LAREF 2005; pois a
distribuição dos espaços será feita por ordem de
chegada.

Informações adicionais sobre o RIO 5 – Congresso Internacional sobre Clima e Energia e LAREF 2005 – Feira Tecnológica
Latino Americana de Energias Renováveis podem ser obtidas
na nossa página: http://www.rio5.com.

LAREF
2005
LATIN AMERICA RENEWABLE
ENERGY FAIR

Energias Renováveis
por um mundo melhor!

