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

EVENTOS

Fórum Mundial de Energia do Futuro 2009
19 a 21 de Janeiro de 2009
Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos
Mais Informações: www.forumdeenergiadofuturo.com.br

Conferência Cenários Econômicos e Projeções de Mercado para
o Setor Elétrico Brasileiro em 2009
27 e 28 de Janeiro de 2009
Hotel Adress Cidade Jardim - São Paulo – SP
Mais Informações: www.ibcmail.com.br/emailmkt/EG0910209_em1.htm

6º Sense - Seminário Nacional de Segurança e Saúde no Setor
Elétrico Brasileiro

Campinas, 16 de Janeiro de 2009. (Número 530)



26 a 29 de abril de 2009
Salvador – BA
Mais Informações: (21) 3973-8458 / 3973-8471

NOTÍCIAS
AQUECIMENTO GLOBAL

Navio do Greenpeace está no Brasil para cobrar ações contra
aquecimento global
Fonte: Folha Online (13/01/09)



Um navio da organização não-governamental (ONG) Greenpeace vai percorrer parte da Amazônia e da costa brasileira para cobrar medidas
urgentes contra o aquecimento global. A expedição, que recebeu o nome de "Salvar o Planeta", começou na semana passada em Manaus
(AM), onde o navio Artic Sunrise abriu as portas para visitação pública até domingo (11). Agora, a embarcação segue em viagem pela costa
do país, e fica até o dia 29 de março, data em que encerra a expedição no Porto de Santos (SP).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u489525.shtml

GÁS

Lei do Gás passa por correção antes de sanção presidencial
Fonte: Canal Energia (15/01/09)

A Lei do Gás ainda terá que passar pela Comissão Especial que trata do tema na Câmara dos Deputados antes de ser sancionada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira dos Investidores em
Autoprodução de Energia Elétrica, Marcelo Moraes, o motivo foi a constatação, pela própria Câmara, da ausência de uma expressão no
artigo 38 da lei 6.673/06, que resultava na anulação dos cinco parágrafos do artigo.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=69256

ENERGIA RENOVÁVEL

Países árabes buscam liderança em renováveis
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (16/01/09)

Para continuar como a principal fornecedora de energia para o mundo, a região do Golfo Pérsico investe fortunas em novas tecnologias que
substituam os combustíveis fósseis.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=bf8cf916486da7b8d6914caf2cf9d9fc#

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Energia muito mais eficiente no Brasil
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (16/01/09)



O futuro da eficiência energética vai muito além da adoção de equipamentos mais eficientes. A implantação de tecnologias de redes
elétricas inteligentes deverá permitir uma redução expressiva das perdas do setor elétrico. Além disso, essas tecnologias permitirão
equilibrar a demanda de energia ao longo do dia, possibilitando um aproveitamento mais adequado da infraestrutura disponível.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

HIDROCARBONETOS

Repsol encontra hidrocarbonetos na bacia de Santos
Fonte: Ambiente Brasil (16/01/09)

A companhia espanhola Repsol afirmou nesta quinta-feira (15) que o consórcio liderado por ela encontrou hidrocarbonetos no prospecto
Panoramix, da bacia de Santos.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=43108

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.


