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EVENTOS
XII INTERNATIONAL SODEBRAS CONGRESS

Solutions for the Development of the Country
10 a 12 de Dezembro de 2008
Salas de Convenções e Congressos do Blue Tree Towers Hotel – São José dos Campos – SP
Mais informações: www.sodebras.com

ENERGAIA

Salon International dês Energies Renouvelables
10 a 12 de Dezembro de 2008
Montpellier – France
Mais informações: www.energaia-expo.com

VIII SIMPASE

Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos

Campinas, 28 de Novembro de 2008. (Número 521)



09 a 14 de Agosto de 2009
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.simpase.com.br/

NOTÍCIAS
AQUECIMENTO GLOBAL

Aquecimento podará crescimento do Nordeste
Fonte: Folha Online (26/11/08)

O aquecimento global secará 11,4% do PIB do Nordeste brasileiro de 2050. O dado está num estudo sobre migração, mudança climática e
saúde pública elaborado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).



Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u471716.shtml

AQUECIMENTO GLOBAL

Emissão de gases do efeito estufa bate recorde em 2007
Fonte: Portal do Meio Ambiente (27/11/08)

Os gases responsáveis pelo aquecimento global atingiram níveis recordes na atmosfera no ano passado, informou nesta terça-feira a
agência de meteorologia da Organização das Nações Unidas (ONU). A concentração de dióxido de carbono (CO2) e de óxido nitroso (N2O)
alcançou novas máximas em 2007, e o nível de gás metano teve a maior alta anual em uma década, segundo a Organização Meteorológica
Mundial (WMO, na sigla em inglês).
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2008/novembro/27/9.asp

ENERGIA ALTERNATIVA

Programa amplia mapeamento de energia solar e eólica
Fonte: Envolverde – Revista Digital de Ambiente, Educação e Cidadania (28/11/08)

Fornecer informações precisas e de qualidade para incentivar os investimentos em energia eólica e solar em países em desenvolvimento é
o objetivo do projeto Swera, que foi transformado em um programa permanente da ONU.
Leia mais: http://envolverde.ig.com.br/#

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Obama pressionado para investir em eficiência energética
Fonte: ABESCO – Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (28/11/08)

As organizações científicas e ambientais estão pedindo que o presidente eleito Barack Obama tome a eficiência energética como prioridade
ao assumir o cargo no próximo ano. Entre os que pedem um novo foco em eficiência energética, estão a Sociedade Norte-Americana de
Física (APS, na sigla em inglês), que representa 45 mil cientistas do país, e a Aliança por Proteção Climática, do ex-vice presidente Al Gore.
Embora Gore diga que não tenha intenções de retornar ao papel governamental, seu nome também está envolvido nos rumores sobre os



planos de Obama de indicar um "czar do clima".
Leia mais: www.eficienciaenergetica.org.br/datarobot/

PRÉ-SAL

Comissão do pré-sal concluirá trabalhos na próxima semana
Fonte: Ambiente Brasi l(28/11/08)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quinta-feira (27) que a comissão interministerial que analisa possíveis mudanças
na legislação do petróleo para a futura exploração da camada pré-sal concluirá seus trabalhos na próxima semana. "Fecharemos nossas
conclusões na próxima semana para entregar o relatório ao presidente Lula na semana seguinte", disse.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=42231

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.


