
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

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

Banco Itaú
Agência: 1619
Conta Corrente: 26960-6

Campinas, 06 de Outubro de 2008. (Número 503)



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!

MESA REDONDA: DESASTRES NATURAIS

Marcando o Dia Internacional de Prevenção aos Desastres
Naturais
08 de Outubro de 2008
Às 14h
Sala EB02 – Prédio da Engenharia Básica – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: leclig@ige.unicamp.br

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.

ABCM



The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: www.eventus.com.br/ecos2009/

Simpósio História, Energia e Meio Ambiente
22 a 25 de Outubro de 2008
Museu da Energia Usina-Parque do Corumbataí - Rio Claro - SP
Mais informações: www.fphesp.org.br/corumbatai/noticias/simposio.htm

NOTÍCIAS
GERAÇÃO

Geração nanotecnológica
Fonte: Revista Lumière – 124 – Ano 10 (Ago/08)

O desenvolvimento de pesquisas na área da nanotecnologia ganha cada vez mais espaço no mundo todo. No Brasil, o estudo para a
elaboração de um novo catalisador aumenta a possibilidade de utilização para a geração de energia elétrica.



Leia mais: Revista disponível no Setor de Divulgação do NIPE.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma tributária do setor elétrico
Fonte: Revista GTD – Ano 4 – Edição 27 (Set-Out/08)

Associações representativas do setor elétrico reivindicam mudanças no texto da reforma tributária, a proposta de emenda constitucional
(PEC 233/2008) em tramitação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Segundo o coordenados do Comitê Jurídico Tributário da
Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE), Delvani Alves Leme, caso o texto atual da PEC seja mantido e
aprovado, o setor elétrico poderá sofrer aumento da carga tributária e a conseqüente perda de investimentos.
Leia mais: Revista disponível no Setor de Divulgação do NIPE.

NACIONALIZAÇÃO

Presidente do Equador ameaça expulsar Petrobras
Fonte: Folha Online (05/10/08)

O presidente do Equador, Rafael Correa, ameaçou neste sábado (4) nacionalizar um campo explorado pela Petrobras, que extrai 32 mil
barris por dia de petróleo, e expulsar a estatal brasileira do país, assim como fez com a construtora Odebrecht.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u452455.shtml

ETANOL

Crise pesará sobre etanol na Europa, diz banco europeu
Fonte: Ambiente Brasil (06/10/08)

O setor do etanol na Europa e nos Estados Unidos já teme por uma seca prolongada. Não em suas terras, férteis, mas na capacidade dos
bancos de continuarem emprestando dinheiro para os projetos de usinas. Um levantamento feito pelo Rabobank apontou que o setor de
energias renováveis pode acumular uma dívida de € 21 bilhões por ano no processo de expansão de sua produção na Europa. Sem
créditos, a tendência é de que muitos projetos sejam abandonados



Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41118

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.


