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

Banco Itaú
Agência: 1619
Conta Corrente: 26960-6

Campinas, 10 de Outubro de 2008. (Número 506)



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!

9º Encontro de Negócios de Energia
13 e 14 de Outubro de 2008
Centro de Convenções do Hotel Unique – São Paulo – SP
Mais informações: www.fiesp.com.br/newsletter/energia/energia_0210.htm

I Seminário de Energias Renováveis do Sertão Central
14 de Outubro de 2008
Fazenda Normal – Quixeramobim – CE
Mais informações: www.ider.org.br / comunicacao@ider.org.br

PALESTRA

A Grande Transição: Rumo às Biocivilizações do Futuro
22 de Outubro de 2008
Às 14h
Auditório do NEPAM – Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: Anexo



ECOS 2009

22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of Energy Systems
31 de Agosto a 03 de Setembro de 2009
Foz do Iguaçu – PR
Mais informações: www.eventus.com.br/ecos2009/

NOTÍCIAS
CHECK POINT

2 Endorsements of Nuclear Power, but Sharp Differences on
Details
Fonte: The New York Times (09/10/08)



Contrary to what Democrats may think, there is more to John McCain’s energy program than “drill, baby, drill.” And contrary to what Mr.
McCain has been saying on the campaign trail, where he proposes the construction of 45 nuclear plants by 2030, Barack Obama does not
“oppose the use of nuclear power.”
Leia mais: www.nytimes.com/2008/10/10/us/politics/10nuclear.html?_r=1&oref=slogin

ENERGIA

ONU premia Endesa por projeto de energia concebido na
Unicamp
Fonte: Portal da Unicamp (09/10/08)

A separação de material reciclável de rejeitos torna-se vantagem não somente para o ambiente, mas também para clientes da
concessionária cearense Coelce, uma filial da multinacional espanhola Endesa. O projeto, desenvolvido em parceria com a Knowledge
Networks & Business Solutions (KNBS http://www.knbs.com.br), empresa instalada de 2003 a 2006 na Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica da
Unicamp, promove descontos na conta de energia elétrica de clientes que levam resíduos para reciclar.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/10/09/onu-premia-endese-por-projeto-de-energia-concebido-na-unicamp

MUDANÇA CLIMÁTICA

A União Européia pode ser mais verde, se quiser
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (09/10/08)

O resultado de uma votação-chave no Parlamento Europeu sobre como enfrentar a mudança climática não foi tão negativo quanto temiam
os ambientalistas, mas também indica que a retórica dos políticos não tem relação direta com ações decisivas para enfrentar o aquecimento
global. Apesar das fortes pressões de representantes de indústrias que consomem grande quantidade de energia, os que buscavam diluir
um pacote de propostas destinadas a reduzir as emissões de dióxido de carbono nos Estados-membros da União Européia, os legisladores
decidiram na terça-feira manter o plano sem mudanças substanciais.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#



DESMATAMENTO

Desmatamento gera mais perdas para economia do que
mercados, diz estudo
Fonte: Folha Online (10/10/08)

A economia global está perdendo mais dinheiro com o desaparecimento das florestas do que com a atual crise financeira global, segundo
conclusões de um estudo encomendado pela União Européia.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u454570.shtml

HORÁRIO DE VERÃO

Mais que economia, seguro antiapagão
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (10/10/08)

A contagem regressiva para o horário de verão, que terá início no dia 19 de outubro, já começou. Com ela, a expectativa do setor energético
cresce gradativamente à medida em que a data se aproxima. Em recente reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o
Operador Nacional do Sistema (ONS) esclareceu que a previsão é a de que ocorra uma redução entre 4% e 5% na demanda de energia de
cerca de 2 mil MW, no horário de pico, entre às 18h e 21h.
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

CRISE

Crise entre Brasil e Equador pode afetar integração
Fonte: BBC Brasil (10/10/08)

O debilitamento das relações diplomáticas entre Brasil e Equador depois da expulsão da construtora brasileira Odebrecht poderia ser
prejudicial para integração e economia dos dois países, na opinião de analistas ouvidos pela BBC Brasil.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081010_equador_brasil_analise_cj_cq.shtml



AQUECIMENTO GLOBAL

Nível do mar subirá cerca de 1m este século, dizem cientistas
Fonte: Ambiente Brasil (10/10/08)

O nível do mar crescerá mais que o esperado e subirá cerca de um metro neste século como conseqüência do aquecimento global e da
mudança climática, afirmaram nesta quinta-feira (9) em Berlim cientistas alemães.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41222

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.


