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EVENTOS

VI Congresso Brasileiro de Regulação
18 a 20 de Maio de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.workoutenergy.com.br/abar/cbr/

Fórum Potencial e Investimentos em Energia Eólica no Brasil
19 de Maio a 31 de Dezembro de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: deny@canalenergia.com.br

Energy Show
03 a 07 de Novembro de 2009
Shanghai New Int’l Expo Centre – Shanghai – China
Mais informações: www.energyshow.com.cn

Campinas, 18 de Maio de 2009. (Número 568)



NOTÍCIAS
PROPOSTAS DE PESQUISA
Chamada BIOEN para Temáticos-Pronex divulga resultado
Fonte: Agência FAPESP (13/05/09)

A FAPESP divulgou resultado dos projetos selecionados na 1ª Chamada de Propostas de Pesquisa para Pesquisa Acadêmica – para
Projetos Temáticos-Pronex (Convênio FAPESP-MCT/CNPq-Pronex), lançada em 3 de julho de 2008 no âmbito do Programa FAPESP de
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN).



Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10482/especiais/chamada-bioen-para-tematicos-pronex-divulga-resultado.htm

E MAIS!

CHAMADA

FAPESP e Facepe lançam chamada
Fonte: Agência FAPESP (15/05/09)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco
(Facepe) lançaram na quinta-feira (14/5) chamada de propostas para seleção de projetos de pesquisa cooperativa e intercâmbio de
pesquisadores e estudantes em ciências agronômicas, ciências da vida, exatas, sociais e engenharias.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/10496/especiais/fapesp-e-facepe-lancam-chamada.htm

COMBUSTÍVEL

Restos de banana viram combustível
Fonte: BBC Brasil (13/05/09)

O cultivo da banana é um negócio global que envolve mais de cem países. Cientistas estimam que cada tonelada produzida gera até dez
toneladas de detritos não aproveitados.
Assista o vídeo: http://www.bbc.co.uk/portuguese/multimedia/2009/05/090513_banana_video.shtml

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Energias renováveis predominam em novas plantas de geração
nos EUA
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (18/05/09)

As energias renováveis estão crescendo rapidamente no mundo e no final de 2008 já somavam 280 GW, o que representa um aumento de
16% em comparação com a capacidade instalada em 2007. Os dados são do Conselho Global de Energia Eólica (Global Wind Energy



Council - GWEC) e foram publicados no Relatório Global de Energias Renováveis. De acordo com o relatório, pela primeira vez, os Estados
Unidos e a Europa instalaram maior capacidade de geração proveniente de energias renováveis do que de fontes com tecnologia
convencional.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7#

PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS

Lula chega a Pequim para acordos sobre petróleo e etanol
Fonte: Estadão Online (18/05/09)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentará em sua visita à China ampliar as relações comerciais entre os dois países. Entre os acordos,
estão previstos investimentos em projetos petrolíferos e de infraestrutura, e cooperação no setor de biocombustíveis. Lula chegou a Pequim
nesta segunda-feira, 18, para uma visita oficial de três dias. Numa entrevista ao jornal econômico chinês "Caijing", Lula disse que, diante da
crise global, Brasil e China têm que "pensar grande".
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/economia,lula-chega-a-pequim-para-acordos-sobre-petroleo-e-etanol,372721,0.htm

COMÉRCIO

Estudo prevê que Brasil perderá participação no comércio
mundial
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (18/05/09)

O Brasil deve perder participação nas exportações mundiais nos próximos anos, especialmente no setor de manufaturados, indica um
estudo com projeções até 2030 divulgado nesta terça-feira pela FGV Projetos e pela consultoria Ernst & Young.
Leia mais: http://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.


