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EVENTOS
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/

III CBEE

III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufpa.br
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NOTÍCIAS



ENERGIA LIMPA

Ações do setor de energias limpas caem 61% em 2008
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (09/01/09)

Empresas de energia solar e de biocombustíveis foram as que mais sofreram com a queda, que teria sido causada pelo barateamento dos
combustíveis fósseis e pela fuga de investimentos em virtude da crise econômica.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=b2d2b76866887d504dfa236d9bf10847#

TECNOLOGIA

Eletricidade sem fio foi a sensação em feira nos EUA
Fonte: Fantástico (11/01/09)

O futuro já chegou - e nenhum aparelho vai precisar de fio pra funcionar. É mais uma revolução tecnológica que vem de uma feira nos
Estados Unidos!
Leia mais: http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL951467-15605,00.html

ETANOL

'Quero investir no etanol de milho nos EUA'
Fonte: Estadão Online (12/01/09)

Alheio às convenções do ramo, Rubens Ometto, o Binho, não perde o gosto por investir. Agora procura parceiro lá fora para entender o
mundo do etanol americano.
Leia mais: http://blog.estadao.com.br/blog/diretodafonte/?title=quero_investir_no_etanol_de_milho_nos_eu&more=1&c=1&tb=1&pb=1

GÁS

Presidente russo cancela acordo sobre gás e Ucrânia recua



Fonte: Folha Online (12/01/09)

O presidente russo, Dimitri Medvedev, cancelou neste domingo o acordo firmado com a União Europeia e a Ucrânia sobre o envio de
observadores para acompanhar a distribuição de gás russo para a Europa. A medida fez o governo de Kiev recuar na questão que criou o
impasse, o que pode interromper novamente o fornecimento.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u488850.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Menos comida com aquecimento
Fonte: Ambiente Brasil (12/01/09)

O acelerado aumento nas temperaturas afetará seriamente a agricultura no planeta, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Se
nada for feito, até o fim do século pelo menos metade da população mundial terá que enfrentar uma drástica falta de alimentos.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=43005

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.


