
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

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

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

Campinas, 17 de Outubro de 2008. (Número 509)



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

Para pagamentos até 29/10/08, a taxa para participar de cada minicurso é de R$20,00.
Após essa data, a taxa passa a ser de R$30,00.

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/

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

NOTÍCIAS
EDITAL

CNPq e Capes selecionam propostas para editoração e



publicação de periódicos científicos brasileiros
Fonte: Portal Unicamp (16/10/08)

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) lança edital para apoiar e incentivar a editoração e
publicação de periódicos científicos brasileiros em todas as áreas do conhecimento. Estão disponíveis R$ 5 milhões, sendo 50% proveniente
do CNPq e 50% da Capes. As propostas devem ser encaminhadas sob a forma de projeto ao CNPq, até o dia 10 de novembro, com o
preenchimento do Formulário de Propostas Online, disponível no endereço eletrônico Plataforma Carlos Chagas.
Leia mais: www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2008/10/17/cnpq-e-capes-selecionam-propostas-para-editoracao-e-publicacao-de-periodicos-c

ENERGIA NUCLEAR

Produção de urânio contamina água na Bahia, diz Greenpeace
Fonte: BBC Brasil (16/10/08)

"Resultados (de análises) comprovam que há contaminação por urânio na água usada para consumo humano na área de influência direta
da INB (a estatal Indústrias Nucleares do Brasil) em Caetité", afirma o relatório Ciclo do perigo: impactos da produção de combustível
nuclear
no Brasil.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081016_greenpeacedenuncia_ac.shtml

BIOCOMBUSTÍVEIS

Microalgas: novas perspectivas para os biocombustíveis
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (16/10/08)

A utilização de microalgas poderá mudar a perspectiva para a produção de biocombustíveis. Estudos indicam que a produção de óleo desta
cultura pode superar em até seis vezes a produtividade das principais oleaginosas. Outra vantagem é que neste sistema é possível efetuar
colheitas o ano inteiro
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/?edt=7&PHPSESSID=06af9a3cdbfa715fa08ea590f93608f0#



SUSTENTABILIDADE

Shopping centers sustentáveis
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (17/10/08)

As ações de responsabilidade ambiental desembarcaram há quase oito anos no Shopping Iguatemi de São Paulo - e vieram a reboque de
providências de ordem econômica. Só na garagem da avenida Faria Lima, 6.464 lâmpadas de 40 watts foram substituídas por 3.232
luminárias de 32 watts, que iluminam mais e representam hoje uma diminuição de 30% na conta de luz. "A troca gerou uma redução no
consumo de cerca de 38 mil kWh/ano", calcula Charles Krell, vice-presidente de operações do Iguatemi. "Essa economia permitiu ainda
redução de 50% na compra de lâmpadas para garagens."
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

EFEITO ESTUFA

Reino Unido vai cortar 80% de emissões de gases estufa
Fonte: Ambiente Brasil (17/10/08)

O Governo britânico se comprometeu nesta quinta-feira (16) perante o Parlamento a cortar as emissões de gás de efeito estufa em 80% até
2050 em relação aos níveis de 1990.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41355

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.


