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EVENTOS

Fórum Nova Lei do Gás - Impactos para o Setor no Brasil
30 de Março de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais Informações: http://www.ctee.com.br/leidogas/index.asp

Fórum Agenda Setorial 2009 - Regulação
08 de Abril de 2009
São Paulo – SP
Mais Informações: http://www.ctee.com.br/agendasetorial/index.asp

3º AUDITE

Seminário Nacional de Auditoria Interna das Empresas do Setor
Elétrico

Campinas, 23 de Março de 2009. (Número 551)



26 e 27 de Agosto de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.funcoge.org.br/

NOTÍCIAS
ESPECIAL

Mudanças climáticas
Fonte: BBC Brasil (10/03/09)

Especial da BBC Brasil detalha e explica o debate sobre o aquecimento global e suas consequências.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/especial/clima_ambiente.shtml



ENERGIA NUCLEAR

Greenpeace expõe fracassos nucleares da França e do Brasil
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (18/03/09)

Em plena retomada do Programa Nuclear Brasileiro, o Greenpeace promoveu nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro, evento reunindo
especialistas para debater os problemas e dificuldades enfrentados pela indústria nuclear na França e no Brasil. O seminário “Energia
Nuclear no Brasil e na França”, onde foi lançada versão em português do relatório “Fracassos Nucleares Franceses” e um documento com o
histórico nuclear brasileiro, mostrou como é arriscada a parceria na área nuclear que vem se consolidando nos últimos três anos entre
França e Brasil.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=d93fcf44b00aa22419da7e1ec666c3ea#

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

MMA vai assinar resolução que estabelece compensação de
emissões de térmicas
Fonte: Canal Energia (20/03/09)

Ministro Carlos Minc pretende apresentar proposta de tema a Conama. Portaria estabelecerá formas de compensação, como investimento
em fontes alternativas.
Leia mais: www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Meio_Ambiente.asp?id=70386

COMBUSTÍVEL

Petrobras culpa intermediários pelo custo da gasolina no Brasil
Fonte: Portal Exame (20/03/09)

A Petrobras considera que ainda há muita volatilidade no mercado de petróleo e não avalia reduzir o preço dos seus derivados no curto
prazo no país, observando que, se os valores no Brasil estão mais elevados em comparação a outras nações, isso se deve a impostos e



aos intermediários do setor.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/agencias/reuters/reuters-negocios/detail/petrobras-culpa-intermediarios-pelo-custo-gasolina-brasil-
317520.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Mudanças climáticas atingem cidades brasileiras
Fonte: Fantástico (22/03/09)

De alguns anos para cá, o mundo passou a falar cada vez mais de aquecimento global. Quais são as consequências no Brasil? Elas estão
cada vez mais sérias e mais próximas.
Assista ao vídeo: http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1053919-15607-260,00.html

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Parceria EUA e China
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (23/03/09)

A China e os Estados Unidos iniciaram um forte esforço cooperativo em eficiência energética desde que os dois países assinaram um
acordo chamado Dez anos de Estrutura Cooperativa Ambiental e Energética em Washington (EUA), em junho de 2008. Mas os
representantes dos países nas áreas de energia e ambiente conversaram mais sobre o que deve ser feito nas discussões que seguiram o
acordo.
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)
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