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SEMINÁRIO FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA II
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partir da utilização de energias renováveis
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NOTÍCIAS
CARRO ELÉTRICO

Discord Over Regulation of Electric Car Charging
Fonte: The New York Times (12/10/09)

With electric cars set to hit the mass market next year, a skirmish is breaking out in California over who will control the state’s electric vehicle
infrastructure.



Leia mais: http://wheels.blogs.nytimes.com:80/2009/10/12/discord-over-regulation-of-electric-car-charging/?hpw

BIOETANOL

Japoneses podem usar bioetanol brasileiro para a produção de
plásticos
Fonte: Portal Unicamp (13/10/09)

Empresas japonesas poderão usar o bioetanol brasileiro como matéria-prima para a produção de plásticos, em substituição ao petróleo. A
notícia foi dada pelo professor Carlos Suzuki, da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp e que integra a comissão
organizadora do VII Workshop Brasil-Japão sobre Energia Renovável, Desenvolvimento Sustentável e Mobilidade Estudantil, que começou
ontem e termina nesta quarta-feira, no Centro de Convenções.
Leia mais: http://www.unicamp.br:80/unicamp/divulgacao/2009/10/14/japoneses-podem-usar-bioetanol-brasileiro-para-a-producao-de-
plasticos

OPINIÃO

O nosso Edison
Fonte: Folha de S. Paulo (14/10/09)
Fernando de Barros E Silva – Colunista Folha de S. Paulo

Lobão, o ministro de Lula, também se chama Edison, com "i", como o genial Thomas Edison (1847-1931), o inventor da lâmpada elétrica.
Terminam aí as afinidades do nosso Edison com o setor energético, do qual nada conhece. São outras, velhas e sabidas, as razões e
relações que fizeram dele titular da cobiçada pasta do pré-sal.
Bacharel e político de carreira, Lobão é agregado de longa data do clã Sarney. Nem lhe falta, por ironia (e talvez hábito), a estampa de
mordomo: esguio, rosto afilado, ar grave, sorumbático. Como bom criado, parece altivo, sendo submisso.
"Ninguém tutela o ministro", disse, ao tomar posse, em janeiro de 2008, diante das alegações de que a ministra Dilma Rousseff iria mandar
e desmandar no seu quintal.
Gravações da PF publicadas pela Folha mostram que as palavras de Lobão valem pouco. O que sugerem os grampos? Primeiro, a
subordinação canina do ministro à família Sarney; segundo, a promiscuidade intolerável entre o Estado e os interesses privados que
gravitam em torno do feudo maranhense.



Fernando Sarney e o ex-ministro Silas Rondeau -ambos investigados por supostas fraudes no próprio setor elétrico- aparecem ditando
compromissos para Lobão e suas secretárias, marcando reuniões para o ministro sem consultá-lo, pautando o que dizer a empresários,
discutindo contratos.
Apesar das evidências escandalosas, no que depender do governo e da oposição, nada acontecerá ao ministro. A ninguém interessa
molestar o mordomo, fiel a Sarney, sim, mas também um anfíbio do patrimonialismo que Lula reciclou.
Ainda senador pelo Democratas (antigo PFL), em julho de 2007, Lobão alertava para o risco de apagão no país e atacava: "Ninguém se
entende em matéria de energia dentro do governo". Seis meses depois, já no PMDB, o Lobão neogovernista defendia:
"Não haverá apagão. As autoridades do ministério estão tomando todas as providências".
Nosso Edison ilumina como poucos a política nacional. Ele é a prova incandescente do apagão da ética.

CO2

Setor elétrico lança plano para cortar CO2 no Brasil
Fonte: Folha Online (15/10/09)

As principais empresas responsáveis por produzir e distribuir energia elétrica no Brasil apresentaram ontem um conjunto de propostas para
a política do país sobre mudanças climáticas. Os oitos pontos do documento misturam a intenção de usar o potencial brasileiro de energia
limpa como vantagem nos acordos internacionais e a determinação de evitar que o corte de emissões afete o crescimento econômico.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u638294.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Polo Norte deve virar mar em dez anos
Fonte: Bom Dia Brasil (15/10/09)

Segundo cientistas, gelo vai ocupar apenas uma pequena área da Groenlândia.
Assista o vídeo: http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1341826-16020,00-POLO+NORTE+DEVE+VIRAR+MAR+EM+DEZ+ANOS.html

CONSUMO DE ENERGIA

Horário de verão começa domingo



Fonte: Jornal da Tarde (16/10/09)

O horário de verão começa amanhã à meia-noite. Neste horário, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A medida, que visa a
economia de energia elétrica, termina à meia-noite de 20 de fevereiro de 2010.
Leia mais: http://www.jt.com.br/editorias/2009/10/16/ger-1.94.4.20091016.25.1.xml
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