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NIPE/Unicamp lança Portal AGRENER
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (13/07/09)

Está no ar o Portal AGRENER. Idealizado pelo coordenador do evento, professor Luís Augusto Barbosa Cortez, e realizado pela equipe do
Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp, o portal tem o objetivo formar uma rede de comunicação sobre energia no meio rural e geração
distribuída. Além disso, estarão disponíveis os conteúdos e anais com os trabalhos completos de todas as sete edições do congresso.
O portal AGRENER ainda traz outra novidade: a realização de uma enquete em que os participantes decidirão onde será realizado o
próximo congresso, em 2010. O portal está no ar no endereço www.nipeunicamp.org.br/agrener . Não deixe de conferir!

EVENTOS

IV Seminário Internacional do Setor de Energia Elétrica
24 e 25 de Agosto de 2009
Auditório Pedro Calmon do Instituto de Economia da UFRJ – Rio de Janeiro - RJ
Mais informações: www.nuca.ie.ufrj.br

V FÓRUM INSTITUTO ACENDE BRASIL

Mudanças Climáticas e o Setor de Energia: Rumo a Copenhague

Campinas, 10 de Agosto de 2009. (Número 595)



25 de Agosto de 2009
Centro de Convenções Ulisses Guimarães – Brasília - DF
Mais informações: www.acendebrasil.com.br

XVII Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira
01 a 04 de Setembro de 2009
Centro de Eventos Zanini – Sertãozinho – SP
Mais informações: www.fenasucroeagrocana.com.br

NOTÍCIAS
PETRÓLEO

Os interesses econômicos que sustentam o golpe em Honduras
Fonte: Carta Maior (03/08/09)

Honduras tem muito petróleo, conforme mostraram as prospecções feitas por uma empresa norueguesa há um ano, a pedido do presidente
Zelaya. O presidente deposto acionou judicialmente as empresas estadunidenses que vendiam petróleo caro a seu país e se juntou ao



grupo Petrocaribe, criado pela Venezuela. O projeto de Zelaya para a nova Constituição previa que os recursos naturais de Honduras não
poderiam ser entregues para outros países. O artigo é de Frida Modak, ex-secretária de imprensa do presidente Salvador Allende.
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16108

CO2

China insiste que países desenvolvidos reduzam primeiro
emissões de CO2
Fonte: Folha Online (06/08/09)

A China se manterá firme em sua posição de que os países desenvolvidos devem ser os primeiros a reduzir as emissões de gás carbônico
(CO2), anunciou Yu Taiqing, representante especial do governo para a mudança climática, em declarações à agência oficial Xinhua.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u606197.shtml

ENERGIA

Brasil deve ficar com 80% da energia de hidrelétricas do Peru
Fonte: Canal Energia (07/08/09)

Segundo Edison Lobão, estudos indicam construção de cinco usinas com potência da ordem de 6 mil MW e investimentos de até US$ 15
bilhões.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Mercado_Livre.asp?id=73035

TARIFA

As faces da inequalização tarifária
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Edição 32 (Jul-Ago/09)

Um dos assuntos mais discutidos em eventos do setor elétrico neste ano, a assimetria tarifária entre as regiões do Brasil, continua causando
divergências. Atualmente, o setor debate alternativas, como a equalização tarifária para consumidores de baixa renda, sem que haja um



retorno à metodologia que fracassou nos anos 1980.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=32&largura=1024&altura=768

PRÉ-SAL

Dilma e Lobão divergem no pré-sal
Fonte: Estadão Online (09/08/09)

A falta de consenso na apresentação das propostas do novo marco regulatório do petróleo expôs a existência de duas correntes na
comissão interministerial criada para debater o tema. De um lado, liderados pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata
à sucessão de Lula, estão a Petrobrás e Agência Nacional do Petróleo (ANP), na defesa da ampliação de seus papéis como principais
operadores da política petrolífera brasileira.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090809/not_imp415772,0.php

ENERGIAS ALTERNATIVAS

A era do petróleo está chegando ao fim
Fonte: Veja Online (10/08/09)

E surgem novas fontes: o etanol, o biodiesel, o vento...
Leia mais: http://veja.abril.uol.com.br/idade/exclusivo/energias_alternativas/index.html

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.


