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EVENTOS
SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Impactos da produção de biocombustíveis
15 a 17 de Abril de 2009
Auditório do Excen – Universidade Federal de Itajubá – Itajubá – MG
Mais informações: (35)3629-1355 ou electo@unifei.edu.br

Pesquisa em Infraestrutura de Dados Espaciais e Reflexos no
seu uso em Ciências Ambientais
14 de Abril de 2009
Auditório do NEPAM / Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: (19) 3521-7631

A palestra será proferida em inglês.

Campinas, 08 de Abril de 2009. (Número 556)



2º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos
08 a 10 de Julho de 2009
Por to Alegre – RS
Mais informações: www.institutoventuri.com.br:80/residuos.html

III Congresso Brasileiro de Eficiência Energética
07 a 10 de Setembro de 2009
Belém – PA
Mais informações: www.cbee2009.ufba.br

NOTÍCIAS

Processo de Recrutamento e Avaliação de Candidatos ao cargo
de Chefe-Geral da Embrapa Meio Ambiente
Fonte: Embrapa (08/04/09)

O Presidente do Comitê Técnico Interno – CTI do Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental
(Embrapa Meio Ambiente), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, torna público, em conformidade com a Resolução



Normativa nº 8, de 18 de março de 2009, expedida pelo Diretor-Presidente da Embrapa, publicada no Boletim de Comunicações
Administrativas – BCA nº 12/2009, de 18 de março de 2009, a abertura do Processo de Recrutamento e Avaliação de Candidatos ao
Cargo de Chefe-Geral da Embrapa Meio Ambiente.
As inscrições devem ser realizadas no período de 08 de abril de 2009 a 27 de abril de 2009, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às
12 horas e das 14 horas às 17 horas, diretamente na Embrapa Meio Ambiente ou por via postal (Sedex), encaminhada ao Comitê Técnico
Interno – CTI da Embrapa Meio Ambiente, desde que seja postada até 27 de abril de 2009.
Leia mais: http://www.cnpma.embrapa.br/unidade/index.php3?id=246&func=unid

COMBUSTÍVEL

Petróleo barato barra veículos a hidrogênio
Fonte: Folha Online (06/04/09)

Ao ligar o carro, o barulho lembra o de um aspirador de pó, porém mais baixo e menos irritante. Depois, quase não se ouve mais ruído. A
resposta é muito rápida e o veículo parece leve, desliza suavemente pelas ruas de Vancouver, no Canadá.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u546520.shtml

ENERGIA

Aneel aprova aumento médio de 21% nas tarifas da CPFL
Fonte: Estadão Online (07/04/09)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 7, um aumento médio de 21,56% para as tarifas da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL). A empresa atende a 3,42 milhões de unidades consumidoras, em 234 municípios do interior do Estado de
São Paulo.
Leia mais: www.estadao.com.br/noticias/economia,aneel-aprova-aumento-medio-de-21-nas-tarifas-da-cpfl,351386,0.htm

AQUECIMENTO GLOBAL

Gelo cada vez mais fino
Fonte: Agência FAPESP (08/04/09)



Um estudo feito a partir de novos dados obtidos pelo satélite Acqua, da Nasa, a agência espacial norte-americana, mostra que o processo
de diminuição do gelo marinho no Ártico – que já dura uma década – continua. O manto de gelo também está cada vez mais fino.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10340/noticias/gelo-cada-vez-mais-fino.htm

CARBONO

Carbono do desmatamento colocaria o Brasil entre os maiores
poluidores do mundo
Fonte: Ambiente Brasil (08/04/09)

As emissões de carbono provenientes do desmatamento são significativas e colocariam o Brasil, caso fossem contabilizadas, na 4ª ou 5ª
posição entre os maiories emissores de carbono do Mundo. Por causa disso, segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas
do Mercado de Carbono (Abemc), Flávio Gazani, os países industrializados deverão exercer forte pressão para incluir os projetos de
conservação florestal no novo acordo que deverá substituir o Protocolo de Kyoto, a partir de 2012. “Por isso, eu acho que o país vai sofrer
uma pressão muito grande nas próximas negociações”, afirmou em entrevista à Agência Brasil.
Leia mais: http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=44822

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). Obrigado.


