
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!

CBENS

II Congresso Brasileiro de Energia Solar
18 a 21 Novembro de 2008
Centro de Cultura e Eventos da UFSC – Florianópolis – SC
Mais informações: www.cbens-crlises.com.br

Campinas, 17 de Novembro de 2008. (Número 518)



NOTÍCIAS
RESÍDUOS SÓLIDOS

A idade da razão
Fonte: Revista Brasil Sustentável – Edição 21 (Ago-Set/08)

O colapso na gestão do lixo urbano na grande Nápoles, metrópole de 4 milhões de habitantes na Itália, acendeu o sinal de alerta global ao
expor o drama de moradores atônitos com montanhas de resíduos que não têm mais para onde ser destinadas. A falta de solução para o



problema gerou uma crise de governabilidade e contribuiu para a eleição do oposicionista Silvio Berlusconi à liderança do país, cuja missão
espinhosa, agora, é achar uma saída para um impasse que já se arrasta há 14 anos.
Leia mais: Revista disponível no Setor de divulgação do NIPE.

REFORMA

Reforma tributária do setor elétrico
Fonte: Revista GTD – Ano 4 – Ed. 27 (Set-Out/08)

Associações representativas do setor elétrico reivindicam mudanças no texto da reforma tributária, a proposta de emenda constitucional
(PEC233/2008) em tramitação na comissão especial da Câmara dos Deputados. Segundo o coordenador do Comitê Jurídico Tributário da
Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE), Delvani Alves Leme, caso o texto atual da PEC seja mantido e
aprovado, o setor elétrico poderá sofrer aumento da carga tributária e conseqüente perda de investimentos.
Leia mais: Revista disponível no Setor de divulgação do NIPE.

ENERGIA LIMPA

Brasil pode liderar futuro de energia limpa, diz professor
de Yale
Fonte: BBC Brasil (11/11/08)

O Brasil tem potencial para assumir a liderança global no setor de energia limpa mas, para isso, precisa se comprometer com a redução de
emissões de gases causadores do efeito estufa em seu próprio território, disse à BBC Brasil o diretor do Centro de Leis e Políticas
Ambientais da Universidade de Yale, Daniel Esty.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/11/081110_danesty_ac.shtml

PETRÓLEO

Irã propõe reduzir produção de petróleo
Fonte: Estadão Online (16/11/08)



O Irã vai propor uma redução na produção de 1 milhão a 1,5 milhão de barris diários de petróleo na próxima reunião da Opep, prevista para
ocorrer em 29 de novembro, no Cairo, no Egito. "Assim, se alcançará um equilíbrio entre oferta e demanda, frente à queda dos preços e à
instabilidade do mercado", informou o representante iraniano na Opep, Mohammad Ali Jatibi, segundo a televisão estatal do país. Jatibi
afirmou que o volume da redução vai depender da evolução da crise econômica mundial. Na reunião do fim do mês, a Opep vai examinar
uma reação à derrubada do preço do petróleo no mercado.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081116/not_imp278433,0.php

AQUECIMENTO GLOBAL

Estudo da AIE pede revolução energética
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (16/11/08)

O mundo terá que apostar em medidas extremas para que o aquecimento global não ultrapasse 2º C a 3º C, contando com tecnologias não
apenas para a redução das emissões de gases do efeito estufa e substituição dos combustíveis fósseis, mas também para a absorção. O
alerta foi feito pela Agência Internacional de Energia (AIE) no “Panorama Mundial de Energia 2008”, lançado nessa quarta-feira (12) em
Londres, no Reino Unido.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ETANOL

Brasil tenta reabrir debate sobre etanol com evento em São Paulo
Fonte: G1 (17/11/08)

Com objetivo de dar novo fôlego e trazer de volta à agenda internacional a discussão sobre o espaço dos combustíveis “limpos” na matriz
energética, começa nesta segunda-feira (17), em São Paulo, a Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, em São Paulo.
Leia mais: http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL864069-9356,00-
BRASIL+TENTA+REABRIR+DEBATE+SOBRE+ETANOL+COM+EVENTO+EM+SAO+PAULO.html



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.


