
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!
A programação final segue anexa!

BIOFUELS 2008

Conferência Internacional sobre Biocombustíveis
Os biocombustíveis como vetor do desenvolvimento sustentável

17 a 21 de Novembro de 2008
São Paulo - SP

Campinas, 14 de Novembro de 2008. (Número 517)



Mais informações: www.biofuels2008.com

MICROGERAR

Seminário e Mostra de Microgeração Distribuída
Políticas públicas, tecnologias e linhas de investimento para aplicações conectadas à rede e em atendimentos
descentralizados

25 e 26 de Novembro de 2008
Centro de Convenções do Hotel Ca’D’Oro - São Paulo - SP
Mais informações: http://www.renove.org.br/microgerar/

SEMINÁRIO

Energia Eólica
Perspectivas, Implantação, Investimentos e Desafios para Geração de Energia Limpa no Brasil

26 de Novembro de 2008
São Paulo - SP
Mais informações e Inscrições: (11) 3079-9910

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
ENERGIA ELÉTRICA

O custo da Energia
Fonte: O Estado de S. Paulo (10/11/08)

Reportagem publicada na edição de outubro da revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou que o custo da
energia elétrica, pressionado por encargos e pela tributação, aumentou 217% entre 2000 e 2007, período em que houve uma inflação de
91%, medida pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) ou de 96%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Trata-se de uma distorção que não foi combatida enquanto a economia crescia rapidamente, mas que agora tem de ser enfrentada, pois
penaliza fortemente os consumidores numa fase de desaceleração da atividade.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081110/not_imp275112,0.php

ANGRA 3

Eletrobrás prepara pedido de financiamento ao BNDES
Fonte: Canal Energia (12/11/08)

A Eletrobrás está finalizando a carta-consulta para o financiamento da usina nuclear de Angra 3 (RJ-1.350 MW) a ser entregue ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A empresa busca recursos da ordem de R$ 4,5 bilhões, segundo Astrogildo Quental,
diretor Financeiro e de Relações com os Investidores da companhia. Ele disse que o montante representa 60% do investimento previsto
na unidade.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=68209

PETRÓLEO

Agência de Energia reduz previsão de demanda mundial de
petróleo
Fonte: Folha de S. Paulo (13/11/08)



A IEA (Agência Internacional de Energia) voltou a revisar para baixo suas previsões de demanda mundial de petróleo para 2008 e 2009,
embora tenha constatado um aumento da oferta em outubro, segundo documento mensal publicado nesta quinta-feira.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u467252.shtml

TECNOLOGIA

Eletropaulo diz que “Internet pela tomada” chega a
São Paulo em 2009
Fonte: Folha de S. Paulo (13/11/08)

A AES Eletropaulo Telecom anunciou nesta quinta-feira (13) a disponibilidade comercial do sistema de conexão à internet por meio da rede
elétrica na Grande São Paulo. De acordo com a empresa, a tecnologia deve chegar ao consumidor no primeiro trimestre de 2009 --o prazo
depende da adoção do sistema por parte das operadoras, já que a Eletropaulo fornece apenas a infra-estrutura.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u467374.shtml

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Transição Climática
Fonte: Agência FAPESP (13/11/08)

Nos últimos milhões de anos, o clima da Terra tem passado por um estado transitório, variando entre um regime estável e outro, com
extremos nos intervalos, aponta estudo publicado na edição desta quinta-feira (13/11) da revista Nature.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/9725/divulgacao-cientifica/transicao-climatica.htm

MEIO AMBIENTE

Grupo de Trabalho se reúne para debater mudanças na
Legislação Ambiental Brasileira



Fonte: Ambiente Brasil (13/11/08)

Foi realizada nesta terça-feira (11), no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), reunião do Grupo de Trabalho (GT)
formado para discutir as modificações na Legislação Ambiental Brasileira.
O GT é composto por senadores e deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária do Senado Federal (FPA), da Frente Parlamentar
Ambientalista da Câmara dos Deputados, e por representantes do Poder Executivo, como Casa Civil, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41903

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.


