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EVENTOS
ECOGERMA 2009

Trade Fair and Congress on Sustainable Technologies
12 a 15 de Março de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.ecogerma.com

2º Workshop Internacional sobre Avanços em Produção mais
Lima
20 a 22 de Maio de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.advancesincleanerproduction.net

Ecos 2009 - 22nd International Conference on Efficiency, Cost,

Campinas, 16 de Fevereiro de 2009. (Número 539)



Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: http://www.eventus.com.br/ecos2009

NOTÍCIAS
ETANOL

A conexão Lula & Obama no etanol
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (11/02/09)

Assinados por Lula e Bush em março de 2007, os acordos de fornecimento de agrocombustíveis brasileiros, principalmente etanol, ao
mercado dos EUA vão se tornando questões de Estados mais depressa do que registra a nossa imprensa, eternamente preocupada com os



Sarneys da vida. Aqui e acolá, os nomes escolhidos para ocuparem cargos-chave, nos governos e entre as empresas do setor, mostram
que está em curso uma aliança estratégica entre os dois países no campo do etanol de segunda geração, que utiliza organismos
geneticamente modificados para fazer combustível a partir de qualquer tipo de material orgânico. Os termos dos acordos, aliás, nunca foram
tornados públicos pelo Itamaraty.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=a7420250143957eba6e41260ca3fc49a#

BRAZIL’S OIL INDUSTRY

Plunging in
Petrobras sets some ambitious targets
Fonte: Economist (12/02/09)

AMID all the graphs resembling ski slopes which plot jobs and car sales, the boldness of Petrobras may come as a relief to Brazilians. Last
month the state-controlled oil giant published its revised investment plan for the next five years.
Leia mais: www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=13110394

PETRÓLEO

Pré-sal exigirá investimentos de US$150-200 bi até 2020
Fonte: Portal Exame (13/02/09)

A exploração de petróleo na área do pré-sal do Brasil deverá envolver investimentos de 150 bilhões a 200 bilhões de dólares das várias
petrolíferas na região até 2020, afirmou presidente-executivo da Galp, Manuel Ferreira de Oliveira.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/agencias/reuters/reuters-negocios/detail/pre-sal-exigira-investimentos-us-150-200-bi-2020-galp-
268141.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Ártico "deixará de existir" em duas décadas, diz grupo
Fonte: Folha Online (14/02/09)



O atestado de óbito do Ártico está assinado. Nas próximas duas décadas, a região, pelo menos na forma como ela é conhecida hoje,
deixará de existir.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u504091.shtml

FLORESTA

A floresta no limite
Fonte: Agência FAPESP (16/02/09)

A paisagem que Paulo Brando encontrou em outubro passado na Floresta Nacional do Tapajós em Belterra, município no oeste do Pará, é
bem distinta da que o encantou em sua primeira viagem à região seis anos atrás.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10112/noticias/a-floresta-no-limite.htm

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética ainda resiste à crise
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (16/02/09)

A crise financeira, desencadeada nos Estados Unidos nos últimos meses do ano passado, não chegou apenas como uma "marolinha" ao
Brasil. Ela já é responsável por inúmeras demissões e deixou complicada a situação de várias empresas. Mas, ao que tudo indica, essa
turbulência ainda não chegou no setor de eficiência energética, que continua desenvolvendo e investindo em novos projetos.
Leia mais: www.abesco.com.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.


