
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!
Anexa segue a última versão da programação!
O evento está oferecendo mais um minicurso: LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES !
Não deixe de participar!

Campinas, 20 de Outubro de 2008. (Número 510)



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

O pagamento da inscrição dos minicursos com desconto, no valor de R$20,00, deve ser realizado até o dia 25 de outubro.
Após essa data o valor passa a ser de R$ 30,00.
Lembramos ainda que é imprescindível o envio do comprovante, via fax, para o número (19) 3201-6901, devidamente identificado.

Dados para o depósito:
Instituto para Estudos e Projetos em Energia, Hidrogênio e Meio Ambiente
Banco Itaú
Agência: 1619
C/C: 26960-6

FÓRUM BRASIL-FRANÇA 2008

Energia Limpa e Mecanismos de Sustentabilidade e a
Cooperação Franco-Brasileira
23 de Outubro de 2008
Auditório André Franco Montoro – Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – São Paulo – SP
Mais informações: http://auraeventos.com.br/forum/index.php?link=1

FÓRUM PERMANTE ENERGIA E AMBIENTE

Racionalização e Uso de Energia na Construção Civil
04 de Novembro de 2008
Auditório do CESET – Limeira – SP
Mais informações: http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_energia.php



II Workshop sobre Adequação Ambiental e a Propriedade Rural
05 e 06 de Novembro de 2008
Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia – ESALQ/USP – Piracicaba – SP
Mais informações: www.pclq.usp.br/gade

NOTÍCIAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mudança climática é mais rápida e grave do que se temia, diz
WWF
Fonte: Folha Online (19/10/08)



A mudança climática é mais rápida e profunda do que se previa até agora, diz uma recompilação das últimas pesquisas sobre o tema
publicada neste domingo pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês).
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u457931.shtml

ENERGIA NUCLEAR

Denúncia de contaminação de água por urânio na Bahia aumenta
polêmica sobre energia nuclear no Brasil
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (19/10/08)

Relatório Ciclo do Perigo - Impactos da Produção de Combustível Nuclear no Brasil, do Greenpeace, aponta problemas na área de
influência
da mina da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e exige investigação sobre as condições de saúde da população local.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

ENERGIA

Apagão deixa vastas áreas da Venezuela sem luz
Fonte: BBC Brasil (19/10/08)

Um apagão deixou boa parte da Venezuela sem energia elétrica neste domingo.
Leia mais: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2008/10/081019_venezuelaapagao.shtml

PETRÓLEO

Petrobras aceitou condições e continua no Equador, segundo
Correa
Fonte: Ambiente Brasil (20/10/08)



O presidente do Equador, Rafael Correa, afirmou no sábado (18) que a Petrobras aceitou as condições impostas pelo país e assinou o
acordo com o governo aceitando as novas regras para a exploração petrolífera.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41410

ENERGIA NUCLEAR

A ''renascença'' da energia nuclear
Fonte: Estadão Online (20/10/08)

A energia nuclear teve sua "época de ouro" de 1965 a 1975. Nesse período foi iniciada a construção de mais de 200 reatores,
principalmente nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão e na União Soviética. Somente em 1975 foi iniciada a construção de
32 reatores. Com isso a eletricidade produzida por reatores nucleares passou a representar cerca de 17% de toda a eletricidade produzida
no mundo - a França e o Japão respondem por mais da metade. Após 1980, contudo, foi iniciada a construção de apenas quatro ou cinco
reatores por ano, em geral para substituir velhos reatores nucleares que foram desativados. Desde 1985, nos Estados Unidos, que têm
cerca de cem reatores nucleares funcionando, não foi iniciada a construção de nenhum outro reator.
Leia mais: www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081020/not_imp262812,0.php

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.


