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NOTÍCIAS
AQUECIMENTO GLOBAL

Especialistas criticam timidez do Brasil no combate



ao aquecimento global
Fonte: Exame TV (12/11/09)

No Exame Fórum Sustentabilidade, executivos e estudiosos apontaram falhas do governo e da iniciativa privada na tarefa de fazer do
Brasil um líder na luta contra as mudanças climáticas.
Assista ao vídeo: http://portalexame.abril.com.br/exametv/exame-forum/especialistas-criticam-timidez-brasil-combate-ao-aquecimento-global-
a36b8ac1691828ee47901f10a1b47acd.shtml

ENERGIA

Buscan energía a cualquier precio
Fonte: La Nación (17/11/09)

Al Gobierno le urge construir represas y promete aplicar las tarifas que repaguen las obras y el financiamiento.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar:80/nota.asp?nota_id=1200782&pid=7691161&toi=6306

APAGÃO

O apagão que acende a oposição
Fonte: Isto É (18/11/09)
Por Sérgio Pardellas, Claudio Dantas Sequeira e Fabiana Guedes

Com causa ainda obscura, o maior blecaute da história do País cai como um raio na candidatura oficial e energiza o debate eleitoral.
Leia mais: http://www.terra.com.br:80/istoe/edicoes/2088/o-apagao-que-acende-a-oposicaocom-causa-ainda-obscura-o-156211-1.htm

AQUECIMENTO GLOBAL



ONU: Controle demográfico pode ajudar em combate ao
aquecimento
Fonte: BBC Brasil (18/11/09)

O controle do crescimento da população mundial pode ajudar no combate ao aquecimento global, afirma um relatório publicado nesta
quarta-feira pelo Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA).
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/11/091118_onu_climapopulacao.shtml

COMBUSTÍVEL

Gasolina já é mais vantajosa que álcool em 17 Estados e DF
Fonte: Folha de S. Paulo (18/11/09)

O preço do álcool continua subindo em todo o país e deixou de ser competitivo em 17 Estados e no Distrito Federal na primeira quinzena deste m
quase dobrou desde o fim de outubro, quando eram dez Estados, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Já não é vantajoso abastecer veículos com álcool em Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas
Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.
O preço do álcool vem subindo devido à demanda maior por açúcar no mercado internacional -há problemas de produção na Índia. Para suprir es
mercado, as exportações do produto cresceram consideravelmente, fazendo com que as usinas de cana-de-açúcar ampliassem a produção de a
detrimento da de álcool. A ocorrência de chuvas no centro-sul do país também contribuiu para a alta, ao afetar a produtividade das lavouras.
Cálculos de especialistas, baseados no poder calorífico dos combustíveis, apontam que o álcool é competitivo até chegar a 70% do preço da gas
fazer a conta, divida o preço do álcool pelo da gasolina. Se o resultado ficar acima de 0,70, o álcool deixa de ser vantajoso.
No último dia 14, o preço do litro do álcool estava em R$ 1,687, cerca de 2% acima do valor do final de outubro (R$ 1,654). Apenas no mês pass
combustível subiu 10% em comparação com setembro, quando era encontrado, na média, por R$ 1,475.

CLIMATE CHANGE



What They Really Believe
Fonte: The New York Times (17/11/09)
Por Thomas L. Friedman

If you follow the debate around the energy/climate bills working through Congress you will notice that the drill-baby-drill opponents of this legislatio
making two claims. One is that the globe has been cooling lately, not warming, and the other is that America simply can’t afford any kind of cap-an
tax.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/11/18/opinion/18friedman.html?_r=1

USINAS

ONS aciona térmicas e desacelera Itaipu
Fonte: Estadão Online (19/11/09)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ampliou a produção das usinas térmicas para reduzir a dependência de Itaipu e melhorar
a segurança do sistema elétrico após o apagão. Desde a quarta-feira da semana passada, um dia após o incidente que atingiu 18 Estados,
Itaipu vem operando com potência reduzida, abaixo dos 10 mil megawatts (MW) médios. Já a geração térmica subiu para em torno
dos 1,5 mil MW médios.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091119/not_imp468657,0.php
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