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Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br !

EVENTOS
WORKSHOP

Uso da Água na Produção de Etanol de Cana-de-Açúcar
24 de Novembro de 2008
Auditório DEMA – FEM/Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: (19) 3201 6902 / 6903 Ramal 6 com Fabiana ou Fernanda

A participação é gratuita!
As vagas são limitadas!

2º ELAEE

Encuentro Latino Americano de Economia de La Energia

Campinas, 10 de Novembro de 2008. (Número 516)



22 a 24 de Março de 2009
Sheraton Santiago Hotel and Convention Center - Ave. Santa Maria 1742 – Santiago - Chile
Mais informações: www.elaee.org/

ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: www.eventus.com.br/ecos2009/

NOTÍCIAS
POLÍTICA INTERNACIONAL

E agora, Chávez?
Fonte: Portal Exame (30/10/08)

Renda do petróleo utilizada no financiamento de programas populistas, reformas que aumentaram a participação do Estado na economia,
nacionalização de empresas estrangeiras, apoio a grupos terroristas e manobras forçadas para perpetuar o governante no poder. Não era
preciso ser um grande especialista em política internacional para suspeitar de que, cedo ou tarde, essa história não teria um final feliz.
Atualmente, um conjunto de indicadores mostra que a conta política, social e econômica da vastíssima relação de barbaridades cometidas
por Hugo Chávez na Venezuela começou a ser cobrada.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0930/mundo/agora-chavez-396425.html

PCHs

Minuta de resolução para implantação de PCHs é
disponibilizada pela Aneel
Fonte: Canal Energia (07/11/08)
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A Agência Nacional de Energia Elétrica disponibilizou a minuta da resolução que trata de procedimentos para registro, elaboração de
projetos, aceite, análise, seleção e aprovação de projetos de pequenas centrais hidrelétricas. A proposta, aperfeiçoamento da resolução
395/1998 da Aneel, está com deliberação prevista para a reunião semanal da diretoria da agência prevista para o dia 25 de novembro.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=68107

PETRÓLEO

Royalties do petróleo chegam a menos de 20% dos municípios
Fonte: Portal do Meio Ambiente (09/11/08)

Estudo dos pesquisadores do IPEA Bruno Cruz, diretor-adjunto da Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos, e Márcio Bruno Ribeiro, da
Diretoria de Estudos Macroeconômicos, faz uma análise dos efeitos do pagamento de royalties do petróleo nos municípios brasileiros.
Entre outras conclusões, a pesquisa “Sobre Maldições e Bênçãos: é possível gerir recursos naturais de forma sustentável? Uma análise
sobre os royalties e as compensações financeiras no Brasil” mostra que os recursos beneficiam menos de mil dos 5.600 municípios do país,
acirram desigualdades e têm baixo impacto no crescimento dos PIBs municipais.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2008/novembro/09/10.asp

ETANOL

Lula defenderá etanol brasileiro na Itália, apesar de
resistência européia
Fonte: Ambiente Brasil (10/11/08)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuará defendendo o etanol brasileiro na Itália, a exemplo do que vem fazendo em outras viagens
internacionais, apesar da resistência de toda a Europa ao plantio da cana-de-açúcar em larga escala para produção de combustível, em
substituição a áreas de plantio de alimentos.
O presidente visita o país até a próxima quinta-feira (13) e, enquanto estiver em Roma, sua comitiva circulará em quatro automóveis da
marca Fiat, modelo Linea, com motor flex, que funciona com os dois tipos de combustível, álcool e gasolina.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41841

TECNOLOGIA LIMPA

Crise não afeta investimento em tecnologia limpa
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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).
Obrigada.

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 10/10/2008

Fonte: Envolverde (10/11/08)

Em entrevista exclusiva para o Mercado Ético, Paul Simpson, chefe do secretariado CDP Londres falou sobre a relação entre a crise
financeira e o mercado de carbono, além das expectativas trazidas pela eleição de Obama, nos Estados Unidos.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

MATA ATLÂNTICA

Carbono acumulado
Fonte: Agência FAPESP (10/11/08)

A biodiversidade da Mata Atlântica é uma das maiores do planeta, mas sua importância não se limita à fauna e à flora abundantes que
precisam ser preservadas. O bioma abriga também importantes reservas de carbono, que fica estocado nas florestas e no solo.
Pesquisadores de várias universidades brasileiras e estrangeiras estão empenhados em quantificar os estoques de carbono nessas áreas e
estimar a quantidade de carbono já liberado para a atmosfera em decorrência do desmatamento.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/9704/especiais/carbono-acumulado.htm
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E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 13/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 17/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 24/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/10/2008

Página 5 de 6

10/11/2008



E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 02/11/2008
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