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EVENTOS
SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Crise Econômica e Política Energética: quais as margens de
manobra ?
17 a 20 de Maio de 2009
Hotel Excelsior – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo.

6º Congresso Brasileiro de Regulação
28 a 20 de Maio de 2009
Sheraton Rio Hotel & Resort – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.workoutenergy.com.br/abar/cbr/index.htm

CLAGTEE 2009

Campinas, 15 de Maio de 2009. (Número 567)



Latin-American Congress on Electricity Generation
ansmission

18 a 22 de Outubro de 2009
Ubatuba – SP
Mais informações: www.feg.unesp.br/clagtee/

NOTÍCIAS
BIOMASSA

Estudo indica que eletricidade de biomassa polui menos
Fonte: O Estado de S. Paulo (08/05/09)

Queimar biomassa (matéria orgânica) para produzir eletricidade é mais vantajoso do que transformá-la em etanol - pelo menos do ponto de
vista climático, segundo um grupo de pesquisadores da Califórnia. Em um estudo publicado na revista Science, eles comparam as emissões



de gases do efeito estufa e a quilometragem produzidas em dois cenários: o de carros movidos a bioeletricidade (obtida pela queima de
biomassa em uma caldeira) ou a bioetanol (obtido pela fermentação e refino de matéria orgânica).
Leia mais: http://www.estadao.com.br/geral/not_ger367501,0.htm

INSCRIÇÕES SELEÇÃO BRASIL 2009

Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação
Fonte: Fundação Ford (12/05/09)

O Programa Internacional de Bolsas de Pós-graduação da Fundação Ford (International Fellowships Program – IFP) constitui uma
experiência inovadora de ação afirmativa na pós-graduação: oferece bolsas de mestrado stricto sensu, no Brasil e no exterior, por dois anos,
para que mulheres e homens, com potencial de liderança em seus campos de atuação, prossigam seus estudos capacitando-se para
promover o desenvolvimento de seus países, bem como maior justiça econômica e social. Para assegurar a diversidade de origem dessas
lideranças, o Programa privilegia candidatos/as pertencentes a grupos que, sistematicamente, têm tido acesso restrito ao ensino superior.
Os/as bolsistas deverão cursar programas de mestrado em qualquer área do conhecimento relacionada aos 12 campos de atuação
da Fundação Ford.
A Fundação Carlos Chagas é a instituição responsável pela coordenação, no Brasil, do Programa Internacional de Bolsas de Pós-graduação
da Fundação Ford. As candidaturas serão avaliadas por uma Comissão de Seleção brasileira, apoiada por assessores ad hoc brasileiros.

Calendário da Seleção Brasil 2009
Envio da documentação: até 25 de maio de 2009
Avaliação de candidaturas: de 26 de maio de 2009 a 13 de fevereiro de 2010
Anúncio dos resultados finais: a partir de 16 de fevereiro de 2010
Início da bolsa: a partir da matrícula na pós-graduação em 2011
Site do Programa: www.programabolsa.org.br

CARBONO

Empire of Carbon
Fonte: The New York Times (14/05/09) – Artigo de Paul Krugman

I have seen the future, and it won’t work.



These should be hopeful times for environmentalists. Junk science no longer rules in Washington. President Obama has spoken forcefully
about the need to take action on climate change; the people I talk to are increasingly optimistic that Congress will soon establish a cap-and-
trade system that limits emissions of greenhouse gases, with the limits growing steadily tighter over time. And once America acts, we can
expect much of the world to follow our lead.
Leia mais: www.nytimes.com/2009/05/15/opinion/15krugman.html?_r=1&hpw

MEIO AMBIENTE

Compensação ambiental terá percentual máximo de 0,5%
Fonte: Canal Energia (14/05/09)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira, 14 de maio, um decreto que estabelece limites para compensação
ambiental em projetos que considerados não-mitigáveis. A medida estabelece percentual mínimo de 0% e máximo de 0,5% do valor a ser
investido - montante este que será ajustado em função de outras variáveis do projeto.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/default.asp?id=71481

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética é o nosso futuro
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (15/05/09)

Transformar de maneira energeticamente eficiente as casas, veículos e negócios é a solução mais imediata para solucionar os problemas
das mudanças climáticas, segurança energética e a depreciação dos combustíveis fósseis. Muitas destas ideias foram discutidas durante
anos. A eficiência energética provou que o custo-benefício desta estratégia, para que as edificações reduzam o consumo de energia e as
emissões de gases de efeito estufa, é muito lucrativo. Algumas empresas se mostraram relutantes à adesão aos projetos de eficiência
energética, mas depois de adquirirem um conhecimento maior sobre o assunto foi inevitável aceitar tais projetos.
O LEED é uma certificação que os edifícios ganham a partir de um desempenho eficiente em diversos setores, principalmente no controle
do consumo de energia e das emissões de carbono. O Energy Star é um selo internacional para produtos energeticamente eficientes. Os
Estados Unidos estão inseridos nas questões energéticas e ambientais e buscam um padrão nacional de eficiência de 15% até 2020.



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.


