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

EVENTOS

Lightfair International
03 a 07 de Maio de 2009
Jacob K. Javits Convention – Nova York – Estados Unidos
Mais informações: www.lightfair.com

Bioenergy World – Clean vehicles and Fuels
16 a 18 de Setembro de 2009
Estocolmo - Suécia
Mais informações: www.elmia.se/worldbioenergy

Geração de Energia e Água do Médio Oriente
11 a 13 de Outubro de 2009
Adu Dhabi National Exhibition Centre – Adu Dhabi – Emirádos Árabes
Mais informações: www.powerandwaterme.com

Campinas, 22 de Abril de 2009. (Número 559)



NOTÍCIAS
CO2

CO2 agora é poluição nos EUA
Fonte: BBC Brasil (20/04/09)

Na semana passada, uma decisão da agência ambiental americana sacodiu os Estados Unidos: a EPA, na sigla em inglês, afirmou que
os gases do efeito estufa são prejudiciais à saúde pública.



Leia mais: www.bbc.co.uk/blogs/portuguese/planeta_clima/

ENERGIA SOLAR

Em Portugal, maior usina solar do mundo vai produzir 93GWh
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (20/04/09)

Da alvorada ao poente, 2.520 placas solares, com 104 painéis fotovoltaicos cada um, se alimentam do sol que irradia a vila alentejana de
Amareleja, sul de Portugal, para produzir energia limpa através da maior usina solar do mundo.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

HIDRELÉTRICA

Companhias brasileiras devem construir hidrelétrica na África
Fonte: Ambiente Brasil (22/04/09)

Namíbia e Angola planejam construir juntas uma hidrelétrica em um rio ao longo de suas fronteiras, e provavelmente companhias brasileiras
devem participar do projeto, avaliado em 7 bilhões de dólares.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=45091

ENERGIA

Aumento de tarifa pressiona indústria
Fonte: Estadão Online (22/04/09)

Aneel deve conceder reajuste de até 15% para distribuidoras de energia.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090422/not_imp358415,0.php

COMBUSTÍVEL



Governo quer usar gasolina para aumentar arrecadação
Fonte: Folha Online (22/04/09)

A equipe econômica quer aproveitar a queda do petróleo no mercado internacional para aumentar a arrecadação de tributos, em queda com
a crise financeira, e elevar as transferências aos governos estaduais.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u554274.shtml

COGERAÇÃO

Jardim consegue aprovar medidas de fomento à cogeração
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (22/04/09)

O deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) comemorou a inclusão de propostas de sua autoria na MP 450. No total, são cinco medidas de
fomento à cogeração da biomassa e as fontes alternativas de energia elétrica.
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). Obrigado.


