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EVENTOS

Wind Energy Performance Optimisation Summit
11 e 12 de Fevereiro de 2009
Park Hyatt Hotel – Hamburgo – Alemanha
Mais informações: www.windenergyupdate.com/performance09

XIV International Sodebras Congress
14 a 16 de Março de 2009
Salas de Convenções e Congressos do Blue Tree Premium Hotel – Fortaleza – CE
Mais informações: www.sodebras.com

CURSO

Gestão no Setor de Energia Elétrica
27 de Março de 2009
São Paulo – SP

Campinas, 06 de Fevereiro de 2009. (Número 536)



Mais informações: www.zonaeletrica.com.br/nwlt2/fgv/200902e01

NOTÍCIAS
BIOCOMBUSTÍVEL

Deputado dos EUA quer ampliação de parceria com Brasil em
biocombustível
Fonte: BBC Brasil (04/02/09)



O congressista americano Eliot Engel pediu nesta quarta-feira que os Estados Unidos expandam a parceria de produção de biocombustíveis
que o país possui com o Brasil, como uma forma de conter os efeitos na América Latina dos petrodólares da Venezuela de Hugo Chávez.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/02/090204_euabiocombustivelbrasil_bg_cq.shtml

INVESTIMENTOS

PAC cresce para R$ 759 bilhões para setor de energia com
inclusão de obras pós-2010
Fonte: Canal Energia (04/02/09)

O montante de investimentos previstos do Programa de Aceleração do Crescimento dedicado ao setor de energia, incluindo energia elétrica
e gás & petróleo, cresceu significativamente para os próximos anos. Os investimentos, incluindo ações pós-2010, chegaram agora a R$ 759
bilhões, ante uma previsão inicial de R$ 464 bilhões - um aumento de 63,5%. Os valores do quatriênio 2007-2010 passaram de R$ 274,8
bilhões para R$ 295 bilhões. O maior aumento dos investimentos, contudo, foi na seleção de obras do pós-2010, passando de R$ 189,2
bilhões para R$ 464 bilhões.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Busca.asp?id=69609

ENERGIA EÓLICA

ABEEólica avalia que Brasil precisa de política de longo prazo
para eólica
Fonte: Associação Brasileira de Energia Eólica (05/02/09)

O Brasil ainda precisa de uma política clara e de longo prazo para a geração eólica, que sinalize um horizonte de negócios para a fonte
energética, a fim de consolidar a participação no mercado de energia nacional, na avaliação da Associação Brasileira de Energia Eólica.
Segundo o especialista Pedro Perrelli, da ABEEólica, foi por esse caminho que outros países atraíram investimentos e desenvolveram a
fonte eólica, como China, Índia e países europeus. Perrelli destacou dados do Global Wind Energy Council, segundo os quais a China
aparece em quarto lugar no ranking dos dez países com maior capacidade eólica instalada.
Leia mais: www.abeeolica.org.br/zpublisher/materias/Noticias.asp?id=19199



VEJA AINDA!

ENERGIA EÓLICA

Governo vai colocar em consulta pública nota técnica nas
próximas semanas
Fonte: Canal Energia (05/02/09)

O governo vai colocar em consulta pública nas próximas semanas a nota técnica da sistemática do leilão de energia eólica. A informação é
do secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, que participou nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, da
inauguração
da hidrelétrica de São Salvador (TO-243 MW). Ele também acrescentou que a conexão dos empreendimentos deve seguir o modelo das
ICGs adotado no certame da biomassa no ano passado. As regras definitivas devem ser publicadas ainda neste primeiro trimestre.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=69641

SETOR SUCROALCOOLEIRO

Investimentos em usinas devem cair 40%
Fonte: Gazeta Mercantil (05/02/09)

Depois de dois anos de robustez, os investimentos do setor sucroalcooleiro devem cair para algo próximo de R$ 7 bilhões em 2009, com
perspectiva de serem ainda menores em 2010. O volume é 40% mais baixo do que os cerca de R$ 12 bilhões por ano aplicados em 2007 e
2008. “Teremos em 2009 um ano de inércia, apenas de continuidade de projeto já iniciados. Será também um ano de ‘não-decisão’ de
investimento que vai se refletir em baixos recursos aplicados em 2010”, avalia Júlio Maria Borges, da JOB Consultoria.
Leia mais: http://indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2009/02/05/412/Investimentos-em-usinas-devem-cair-40.html

ECOEFICIÊNCIA

Ecoeficiência pode ser uma resposta positiva à crise
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (06/02/09)



A crise econômica coloca as empresas diante de uma espécie de escolha de Sofia entre preservar o caixa ou investir em programas de
redução com ecoeficiência de custos com água, energia ou matérias-primas. O dilema é real. Mas, como lembra Beatriz Bulhões, diretora do
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), é preciso levar em conta que a própria crise mostra que o
modelo atual está em ruínas. Ou seja, ela acredita que não vai bastar pisar no freio e esperar pela retomada do crescimento, porque a
economia que vai emergir depois da crise será outra. "O mundo está mudando", lembra, utilizando uma imagem do discurso de posse de
Barack Obama.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

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.


