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

ENVIO DE ANAIS

AGRENER GD 2008: 7º Congresso Internacional sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio Rural
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE (10/06/09)

Solicitamos a todos os participantes inscritos no AGRENER GD 2008 e que ainda não receberam os anais do evento entrar em contato
com o Setor de Divulgação do NIPE através dos e-mails fernandacolucci@yahoo.com.br ou fabianagviana@terra.com.br.
Vários e-mails solicitando o endereço completo para envio dos anais já foram enviados a estes participantes. Entretanto, não obtivemos
nenhum retorno, o que acreditamos ser um problema no servidor de e-mail do evento.
O AGRENER GD 2008 – 7º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural foi realizado de 23 a 26 de
Setembro de 2008, na Universidade de Fortaleza, Fortaleza (CE).
Mais Informações: Setor de Divulgação do NIPE - (19) 3289-3125 / 3201-6902 / 3201-6903 / 3201-6904 - Ramal 6 com Fabiana ou
Fernanda.

EVENTOS

Seminário sobre Óleo e Gás
16 de Julho de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.saboiaeassociados.com.br/abvcap

V Conferência PCH: Mercado e Meio Ambiente
05 e 06 de Agosto de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: www.conferenciadepch.com.br

ECOS 2009

Campinas, 08 de Julho de 2009. (Número 584)



22nd International Conference on Efficiency, Cost, 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
ENERGIA EÓLICA

Caminhos para a energia eólica competitiva
Fonte: Canal Energia (02/07/09)
Artigo de Ricardo Lima - presidente-executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de
Consumidores Livres

Os investidores em energia eólica estão em grande euforia por conta da perspectiva de realização de um leilão de reserva dessa fonte.
Previsto para acontecer em novembro deste ano, o processo deve contratar 1.500 MW conforme estimativas da Associação Brasileira de
Energia Eólica (ABEEólica). Assim como no caso das usinas que geram energia a partir da biomassa de cana de açúcar, em linhas gerais, a
expectativa é fazer com que essa fonte complemente o parque gerador brasileiro, contribuindo no aumento da segurança do abastecimento.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Artigos.asp?id=72400

FOGÃO À LENHA

Dos bilhões para o fogão à lenha
Fonte: O Estado de S. Paulo (06/07/09)

Aos 81 anos, o banqueiro mineiro Flávio Pentagna Guimarães poderia estar aposentado, após criar um império bilionário. Tem empresas
nas áreas industrial, agrícola, imobiliária e, principalmente, financeira: a estrela do grupo é o banco BMG, um dos maiores beneficiários do
boom
do crédito consignado no País e que fechou o ano passado com patrimônio líquido de R$ 2 bilhões. Em 2007, a família Pentagna
Guimarães - incluindo os ramos de Flávio e de seus irmãos - ainda vendeu a mineradora Magnesita para o GP Investimentos por US$ 1,24
bilhão. Mas o banqueiro não quer nem ouvir falar em descanso - está em busca mesmo é de boas oportunidades de negócios.
E sua nova aposta não pode ser chamada exatamente de um negócio convencional. Guimarães resolveu investir em projetos inovadores na
área de energia alternativa. Um deles é um fogão a lenha que gera, diariamente, energia elétrica suficiente para manter ligados lâmpada e
televisão por até quatro horas. O invento foi apresentado há dois anos a Guimarães pelo engenheiro Ronaldo Sato. O banqueiro ouviu
atentamente as explicações do inventor e, pensativo, deu três voltas em torno do fogão. Não teve dúvida: tratava-se de um bom
investimento.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090706/not_imp398280,0.php

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

MME inaugura novo portal
Fonte: MME (07/07/09)

O Ministério de Minas e Energia está inaugurando hoje, 07 de julho, seu novo portal. A entrada em operação do novo portal é parte de uma
política de modernização da infraestrutura de instalações e serviços que está sendo implementada no Ministério, visando à melhoria da
eficiência das atividades. Por essa ação passa a modernização do parque de tecnologia da informação, novos equipamentos, infraestrutura
de rede, introdução de software mais adequado aos novos requisitos, capazes de fornecer maior rapidez e eficiência aos trabalhos internos
e sua disponibilização ao público.
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Leia mais: http://www.mme.gov.br

AGÊNCIAS REGULADORAS

Cresce ameaça à independência de agências
Fonte: O Globo (07/07/09)

A Advocacia Geral da União (AGU) está provocando polêmica ao entrar na fase final de centralização da defesa das autarquias e órgãos
públicos federais. Desde fevereiro, a responsabilidade de defesa das 12 grandes instituições está sendo concentrada na Procuradoria Geral
Federal (PGF), subordinada à AGU: a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
Agência Nacional do Petróleo (ANP), Agência Nacional das Águas (ANA), CADE, INSS, Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Funai, Incra, Instituto Chico Mendes e Ibama. Mas alguns parlamentares,
advogados e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Arthur Badin, criticam a opção, ou por considerá-la
uma ingerência ou por temerem perda de qualidade técnica.
Leia mais: http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/07/07/cresce-ameaca-independencia-de-agencias-756712691.asp

ETANOL

Os impasses do etanol
Fonte: Portal Exame (07/07/09)

Quando o debate sobre o uso de biocombustíveis começou há 35 anos, o principal objetivo era a busca de novas fontes para diminuir a
dependência do petróleo. Com o elevado preço do barril de tempos atrás, as despesas eram onerosas demais para a economia do país,
mas ainda assim indispensáveis. O investimento na década de 70 permitiu que o Brasil desenvolvesse um dos programas de energia limpa
mais admirados do mundo - mesmo que seu alcance ainda seja limitado fora das fronteiras do país.
Leia mais: http://portalexame.abril.uol.com.br/economia/impasses-etanol-480954.html

ENERGIA NUCLEAR

EUA e Rússia acertam redução de ogivas
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (07/07/09)

Os Estados Unidos e a Rússia acertaram ontem um acordo prévio para a redução de seus arsenais nucleares, na primeira visita como
presidente de Barack Obama à Rússia. A negociação faz parte da atualização do Start (iniciais em inglês para Tratado sobre Revisão de
Armas Estratégicas), um programa de desarmamento nuclear assinado no fim da Guerra Fria e que expiraria no fim deste ano. O acordo
reflete a política do governo Obama de "recomeço" das relações com a Rússia.
Em entrevista concedida em Moscou ao lado do colega russo, Dmitri Medvedev, Obama afirmou que os dois países devem "liderar pelo
exemplo". O total de ogivas nucleares de cada país deve ser reduzido até 2016 para um intervalo de 1.500 a 1.675, o menor patamar já
definido entre os dois países. O acordo anterior previa um total de 1.700 a 2.200 ogivas.
Já os mísseis de longo alcance capazes de levar armas nucleares foram revistos para um intervalo de 500 a 1.100. O acordo anterior previa
um limite de 1.600 mísseis.
Além disso, os dois presidentes disseram que pretendem continuar negociações para no futuro efetuar cortes maiores em seus arsenais
nucleares. Obama disse que a proliferação nuclear no Oriente Médio e na Coreia do Norte preocupa e que os EUA pretendem promover um
encontro sobre segurança global nuclear em 2010.
Os dois presidentes destacaram a importância do estreitamento das relações entre EUA e Rússia. "Chegamos à conclusão que o nível
alcançado hoje pelas relações Rússia-EUA não corresponde ao seu potencial", afirmou o presidente russo.
No ano passado, a tensão entre Moscou e Washington aumentou sensivelmente durante o conflito militar entre a Rússia e a ex-república
soviética da Geórgia, quando os EUA decidiram apoiar Tbilisi. O tema foi citado ontem como ponto de divergência entre os países. "Reiterei
minha crença de que a soberania e a integridade territorial da Geórgia devem ser respeitadas", disse Obama.
Outro ponto de atrito é o projeto americano de construção de um escudo antimísseis no Leste Europeu. Os EUA afirmam que o projeto não
representa uma ameaça para a Rússia porque teria como finalidade deter eventuais mísseis lançados do Irã ou da Coreia do Norte. Obama
ainda não afirmou categoricamente que levará adiante o projeto, lançado durante o governo de George W. Bush, mas disse ontem que o
assunto continuará em discussão entre os dois países. Já Medvedev diz que a Rússia está preocupada com o assunto e que há uma
relação direta entre o acordo para redução de armas e o sistema de defesa.
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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.

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 10/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 13/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 17/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Durante a entrevista após o encontro, Obama foi questionado se, depois de anos de desentendimentos entre os dois países, sentia-se
seguro para confiar em Medvedev. "Sim, confio no presidente Medvedev não apenas para ouvir e para negociar de forma construtiva, como
também para dar prosseguimento nos acordos que foram definidos hoje", disse.
Putin
Indagado sobre quem de fato governa a Rússia, Medvedev ou o premiê e ex-presidente Vladimir Putin, afirmou que eles distribuem o poder
de acordo com as regras do governo russo. Obama tem encontro previsto para hoje com Putin. Em entrevista à Associated Press na
semana passada, Obama disse que o premiê russo "tem um pé na maneira antiga de fazer política e outro na nova" e que ele deveria
entender "que a abordagem da Guerra Fria" em relação aos EUA está ultrapassada. Os dois países assinaram ontem um acordo de
cooperação que permitirá aos EUA transportar militares e equipamento pela Rússia para apoio das forças da Otan (aliança militar ocidental)
e americanas no Afeganistão. Segundo a Casa Branca, o acordo resulta em economia de US$ 133 milhões por ano em combustível e
manutenção e permite
um total de 4.500 voos americanos a cada ano.
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Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 24/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 29/10/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 02/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 19/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 25/11/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 28/11/2008
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E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 01/12/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 05/12/2008

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.
Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, clique aqui.
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens
indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.
Atualizado em 19/01/2009
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