
EVENTOS

Site NIPE
O novo site do NIPE já está no ar!
Acesse www.nipeunicamp.org.br !

AGRENER GD 2008
7º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E ENERGIA NO MEIO RURAL

"Semi-Árido, Energia e Desenvolvimento Sustentável"

23 a 26 de Setembro de 2008
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 ou agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente (CENEA) e UNIFOR

Hoje é o último dia para pagamento de inscrições com desconto!

Por conta da realização do 3º Seminário Perspectivas Energéticas para a América Latina em paralelo ao AGRENER GD 2008, algumas
sessões técnicas tiveram seu dia e horário alterados. Anexas seguem as programações do evento e das sessões técnicas atualizadas.

Campinas, 29 de Agosto de 2008. (Número 491)



Além disso, está disponível no site do evento a lista de hotéis parceiros do congresso, com apresentação de preços promocionais (link
Estadia). Neste caso, vale destacar que poucos hotéis estão com disponibilidade para a data do evento em virtude da realização de
um grande congresso médico no mesmo período. É imprescindível informar ao hotel no ato da reserva que esta está sendo feita para
participação no AGRENER GD 2008. A Comissão Organizadora pede atenção aos participantes quanto às regras de no show e taxas dos
hotéis.

EVENTO PARALELO AO AGRENER GD 2008

Seminário Perspectivas Energéticas para a América Latina
23 de Setembro de 2008
Das 14h às 18h
UNIFOR – Fortaleza – CE
Mais informações: Programação anexa / www.nipeunicamp.org.br/agrener2008 / agrener2008@nipeunicamp.org.br
Promoção e Realização: Cori/Unicamp e Associação de Universidades do Grupo Montevidéu

ENUMAS 2008

Workshop Internacional Energia Nuclear, Meio Ambiente e
Segurança
30 e 31 de Outubro de 2008
Auditório da Faculdade de Ciências Médicas – FCM da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: www.nipeunicamp.org.br/enumas2008
Promoção e Realização: NIPE/Unicamp, IPEN, CNEN e FEQ/Unicamp

A participação no Workshop é gratuita!
Já estão disponíveis no site do evento os minicursos a serem oferecidos com as respectivas ementas!



III Jornada Científica - JC em economia da energia
12 de Dezembro de 2008
IBP – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: Anexo

NOTÍCIAS
COMBUSTÍVEL

Imposto põe gasolina brasileira entre as mais caras do mundo
Fonte: 24 Horas News (27/08/08)

Apesar do aditivo de álcool, da alardeada auto-suficiência em petróleo e dos aumentos a conta-gotas da Petrobras, a gasolina brasileira
está no patamar mais caro do mundo, revela levantamento da consultoria Airinc, especializada em pesquisa de preços globais.



Leia mais: www.24horasnews.com.br/index.php?mat=265600

ECONOMIA

Horário de verão começa dia 19 de outubro
Fonte: Canal Energia (28/08/08)

O horário de verão 2008/2009 terá início a zero hora do próximo dia 19 de outubro. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a 38ª edição
se encerra às 24 horas do dia 15 de fevereiro. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os relógios deverão ser adiantados em uma hora
nesse período. A redução do consumo, de acordo com previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ficará entre 4% e 5% na
demanda no horário de pico, o que representa cerca de 2 mil MW.

AQUECIMENTO GLOBAL

SP propõe reduzir em 20% emissão de gás estufa até 2020
Fonte: Estadão Online (29/08/08)

O governo do Estado de São Paulo vai propor uma redução mínima de 20% nas emissões de gases do efeito estufa até 2020, tomando
como base as emissões estaduais de 1999. Essa foi a meta apresentada ontem pelo secretário do Meio Ambiente, Xico Graziano, ao
governador José Serra, para um projeto de lei sobre mudanças climáticas que será encaminhado à Assembléia Legislativa nas próximas
semanas, segundo apurou o Estado.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080829/not_imp232708,0.php

AQUECIMENTO GLOBAL

ONU pede suspensão de subsídios energéticos para reduzir
emissões de CO2
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (29/08/08)

Uma redução anual de 6% nas emissões de gases do efeito estufa poderia ser obtida se fossem extintos os subsídios energéticos globais,



que representam 0,7 % do Produto Interno Bruto mundial, segundo um estudo divulgado ontem pelo Programa de Meio Ambiente das
Nações Unidas (UNEP), em Acra, no Gana.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

AQUECIMENTO GLOBAL

Desafios climáticos
Fonte: Agência Fapesp (29/08/08)

Os cientistas que participaram da cerimônia de lançamento do Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais
(PFPMCG), na quinta-feira (28/8), são unânimes: a iniciativa ajudará a preencher uma série de lacunas nos estudos sobre o clima.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9350/especiais/desafios-climaticos.htm

PETRÓLEO

Las grandes petroleras disponen de menos crudo
Fonte: El Clarín (29/08/08)

La producción de petróleo de las grandes petroleras occidentales declina, pese a sus colosales ganancias y a sus ansias de expansión.
Leia mais: www.ieco.clarin.com/notas/2008/08/29/01748183.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). Obrigada.
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