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EVENTOS

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

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

Campinas, 29 de Setembro de 2008. (Número 500)



Está disponibilizada a conta para realização dos pagamentos para participação nos minicursos do evento:

Banco Itaú
Agência: 1619
Conta Corrente: 26960-6
Inst. Est. Proj. Energ. Hidrog. Meio Ambiente

A taxa para participar de cada minicurso é de R$20,00.

A participação no Workshop é gratuita!
A ficha de inscrição já está disponível no site do evento!

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

Termina na próxima segunda-feira 15/09 o prazo para envio de resumos.

Os autores deverão submeter o resumo em inglês, com até duas páginas, contendo os seguintes tópicos: (1) overview,
(2) methods, (3) results and (4) conclusions para os endereços ab3e@ibp.org.br e ab3e@ab3e.org.br.

NOTÍCIAS
CANA

MT pede liberação do plantio de cana em áreas degradadas na
Amazônia
Fonte: 24 Horas News (25/09/08)
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Às vésperas da definição das regras para plantio de cana-de-açúcar no país, o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), atendendo
um pedido dos agricultores locais, solicitou ao governo federal a autorização para presença de canaviais em áreas de pastagens
degradadas ou cultivadas com grãos no bioma amazônico. A informação é do diretor-executivo do Sindicato da Indústria Sucroalcooleira d
Estado de
Mato Grosso (Sindalcool-MT), Jorge dos Santos.
Leia mais: www.24horasnews.com.br/index.php?mat=268379

AQUECIMENTO GLOBAL

Banco Mundial recebe investimento de US$ 6,1 bilhões para o
aquecimento global
Fonte: Folha Online (26/09/08)

O Banco Mundial informou nesta sexta-feira (26) que dez países investiram em seu novo fundo de investimento que tem o objetivo de ajud
países em desenvolvimento a combater o aquecimento global. O valor total investido chega a US$ 6,1 bilhões.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u449451.shtml

DESCONTO

Lixo que reduz conta de luz ganha prêmio
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (26/09/08)

Um projeto brasileiro que dá descontos na conta de luz para quem recicla lixo é um dos dez vencedores do World Business and
Development Awards (Prêmio Empresas Globais e Desenvolvimento - http://www.iccwbo.org/wba), concedido nesta quarta-feira, em Nova
York, pela
Câmera do Comércio Internacional, pelo Fórum Internacional de Líderes de Negócios e pelo PNUD. A premiação, que está em sua terceir
edição, destaca ações do setor privado que ajudam a acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ÓLEO
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Petrobras descobre novo reservatório de óleo leve
Fonte: Cosmo Online (26/09/08)

A Petrobras confirmou a descoberta de mais um reservatório de óleo leve na Bacia de Santos. A descoberta foi constatada no bloco
SM-1289, a 200 quilômetros da costa de São Paulo, no sul da Bacia, em reservatórios localizados a 2.060 metros de profundidade e acim
da camada de sal.
Embora ainda esteja na fase preliminar de avaliação, a estimativa é de que o volume recuperável de óleo na área do bloco SM-1289 seja
de aproximadamente 150 milhões de barris de óleo equivalente. De acordo com a Petrobras, a descoberta confirma o bom potencial
de petróleo leve nas águas rasas da bacia.

CO2

Emergentes emitem 'mais da metade' de CO2, diz estudo
Fonte: BBC Brasil (26/09/08)

Os países em desenvolvimento respondem atualmente por mais da metade das emissões de carbono do mundo, segundo um estudo
divulgado nesta sexta-feira pelo consórcio Global Carbon Project (GCP).
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/09/080926_emissoesglobalcarbon_fp.shtml

PETRÓLEO

Petrobras corre para explorar a Bacia de Campos
Fonte: Estadão Online (28/09/08)

Enquanto o governo discute o futuro do pré-sal, a Petrobrás se esforça para desenvolver as últimas descobertas gigantes na Bacia de
Campos, região responsável hoje por cerca de 85% da produção nacional de petróleo. Durante a semana, a companhia inaugurou a
plataforma de rebombeio de petróleo PRA-1, que vai facilitar o escoamento da produção dos Campos de Roncador, Marlim Sul e Marlim
Leste, que, juntos, têm reservas equivalentes ao volume encontrado em Tupi.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080928/not_imp249527,0.php

MUDANÇA CLIMÁTICA
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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). Obrigada.

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.

Plano Nacional de Mudança Climática é apresentado
Fonte: Agência Fapesp (29/09/08)

O Plano Nacional de Mudança Climática foi apresentado pelos ministros da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, e do Meio Ambiente,
Carlos Minc, no dia 25, em Brasília.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/9497/noticias/plano-nacional-de-mudanca-climatica-e-apresentado.htm

LEILÃO

EPE realiza na terça-feira Leilão de Energia Nova
Fonte: Ambiente Brasil (29/09/08)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) promove terça-feira (30) o Leilão de Energia Nova A-5. Os projetos inscritos totalizam uma
capacidade instalada de geração de 25.252 megawatts (MW).
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=40977
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Atualizado em 29/09/2008
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