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EVENTOS

Escola de Verão Freiburg-Viçosa sobre Energias à base de
Biomassa
23 de Março a 03 de Abril de 2009
Viçosa – MG
Mais informações: http://www.fomaso.uni-freiburg.de/app/vicosa09

CURSO

Gestão em Negócios de Energia Elétrica
27 de Março de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.zonaeletrica.com.br:80/nwlt2/fgv/200902e01/

61ª Reunião Anual da SBPC

Campinas, 13 de Fevereiro de 2009. (Número 538)



12 a 17 de Julho de 2009
Manaus – AM
Mais informações: http://www.sbpcnet.org.br/manaus/

NOTÍCIAS
ENERGIAS ALTERNATIVAS

Mercado global
Fonte: Agência FAPESP (10/02/09)

No mercado ainda em formação de energias alternativas ao petróleo, os países latino-americanos são vistos como potenciais fornecedores
de etanol e outros biocombustíveis, enquanto as economias asiáticas, devido ao grande crescimento econômico e à carência de recursos



energéticos para mantê-lo, seriam os principais consumidores.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br:80/materia/10084/especiais/mercado-global.htm

CRISE

Setor elétrico está blindado contra crise, acreditam agentes
Fonte: Canal Energia (12/02/09)

Os meses de dezembro e janeiro passados foram negativamente surpreendentes para a indústria nacional, que teve forte queda de
produção
e faturamento. Esse resultado foi conseqüência da combinação da crise econômica mundial com um forte crescimento da produção, que
gerou altos estoques. Isso levou a corte na atividade com paralisação das unidades fabris. Esse cenário atingiu o setor elétrico na forma de
redução da demanda de energia.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Negocios.asp?id=69792

FLORESTAS ENERGÉTICAS

Congresso debaterá papel das florestas energéticas
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (12/02/09)

A Embrapa e o Governo do Estado de Minas Gerais promoverão em Belo Horizonte, de 02 a 05 de junho de 2009, o 1° Congresso Brasileiro
sobre Florestas Energéticas. O propósito é integrar esforços para a produção de bioprodutos para uso energético, oriundos da biomassa de
florestas plantadas. A realização é de responsabilidade da Embrapa Florestas e da Sociedade de Investigações Florestais (SIF).
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=0c090f3ddc96ab734aee55836c5b3c2b#

FIAÇÃO

Rede subterrânea obrigatória
Fonte: EnergiaHoje (12/02/09)

A fiação subterrânea pode se tornar item obrigatório nas ruas de cidades com setores tombados pelo Instituto do Patrimônio e Artístico



Nacional (Iphan). Esta é a proposta do Projeto de Lei de autoria do deputado Max Rosenmann (PMDB-PR) que tramita na câmara.
Leia mais: www.energiahoje.com/index.php?ver=mat&mid=377145

PETRÓLEO

OGX começa a perfurar Bacia de Santos no fim de junho
Fonte: Portal Exame (12/02/09)

A petrolífera OGX, do grupo EBX do empresário Eike Batista, iniciará perfurações na Bacia de Santos no fim do segundo trimestre deste
ano, em conjunto com o parceiro e operador Maersk Oil.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/ogx-comeca-perfurar-bacia-santos-fim-junho-267180.shtml

REFINARIAS

Petrobras antecipa construção de refinarias
Fonte: Estadão Online (13/02/09)

Apesar de todas as críticas que recebeu por manter os planos de investimentos em duas novas refinarias voltadas para a exportação, a
Petrobras antecipou em pelo menos seis meses a construção das unidades no Maranhão e no Ceará, que deverão receber investimentos de
US$ 30 bilhões. Agora, as unidades terão, respectivamente, uma primeira fase de operações no primeiro e no segundo semestre de 2013. A
segunda etapa das duas deve operar em 2015.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090213/not_imp323079,0.php

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.


