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EVENTOS

III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

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/

CIEFREMA´10

Campinas, 01 de Dezembro de 2008. (Número 522)



Conferencia Internacional de Eficiencia Energetica,
Fuentes Renovables de Energia y Medio Ambiente
09 a 12 de Novembro de 2010
Santiago – Cuba
Mais informações: Anexo ou oliva@ceefe.uo.edu.cu e tony@ceefe.uo.edu.cu

NOTÍCIAS
ENERGIA EÓLICA

Portugal inaugura parque eólico para exportar energia
Fonte: Folha Online (26/11/08)
O Parque Eólico do Alto Minho 1º, inaugurado nesta quarta-feira (26), na região do Vale do Minho, norte de Portugal, será um novo
exportador de energia, com uma capacidade total instalada de 290 megawatts.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u471655.shtml



ENERGIA NUCLEAR

Iniciativa privada pode investir em geração nuclear, diz estudo
jurídico
Fonte: Canal Energia (28/11/08)

Constituição Federal abre espaço ao prever regime de permissão no uso de radiosiótopos para usos industriais, segundo advogado Julião
Coelho.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=68547

PRÉ-SAL

Dilma: recursos do pré-sal serão para redução da pobreza,
educação e inovação
Fonte: Portal da Unicamp (28/11/08)

Parte dos recursos gerados pela exploração do petróleo da cama pré-sal será aplicada para acelerar a redução da pobreza, melhorar o nível
da educação e estimular a inovação nas empresas. A informação foi dada na manhã desta sexta-feira (28) pela ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, durante palestra na Unicamp. De acordo com ela, o modelo de investimento deverá ser apresentado pelo governo federal
“brevemente”. Ela, porém, preferiu não definir prazos. “Vamos oferecer nossa visão estratégica sobre esse assunto e discuti-la com a
sociedade e o Congresso. Depois, bastará completar a modelagem”, antecipou. A ministra participou do ciclo de seminários
“Transformações Estruturais, Crise Mundial e o Brasil”, realizado pelo Instituto de Economia (IE), sob a coordenação do professor Luiz
Gonzaga Belluzzo.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/11/30/dilma-diz-que-recursos-do-pre-sal-serao-usados-na-reducao-da-pobreza-
educacao-

AMBIENTE



Guerrilha para uma revolução energética
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (29/11/08)

Com o objetivo de economizar dinheiro em combustível, evitar o perigo nuclear e sanar o meio ambiente, 40 cientistas de todo o mundo
elaboraram o plano de revolução energética apresentado ontem na Espanha pela organização não-governamental Greenpeace
Internacional. José Luis García, responsável pela campanha de Mudança Climática e Energia da entidade, disse à IPS que essa revolução
permite economizar mais de 14 bilhões de euros (US$ 18,2 bilhões) em combustíveis até 2030. também explicou que a responsabilidade
pelos investimentos para desenvolver a produção de energia com moinhos de vento caberá a Estados, órgãos internacionais, empresas do
setor
e governos locais, que deverão coordenar suas ações.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Obama e crise devem dominar reunião sobre clima na Polônia
Fonte: BBC Brasil (01/12/08)

O 14º encontro da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC, na sigla em inglês) em Poznan,
na Polônia, começa nesta segunda-feira cercado de expectativas.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/12/081128_poznanonuebc.shtml

BIOCOMBUSTÍVEL

Cana de ponta
Fonte: Agência Fapesp (01/12/08)

O Brasil tem condições de produzir biocombustível suficiente para substituir pelo menos 10% de toda a gasolina consumida mundialmente.
Mas, para que isso ocorra, a tecnologia tem que estar no campo e na própria planta, a cana-de-açúcar.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9790/especiais/cana-de-ponta.htm
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