Campinas, 15 de junho de 2015. (Número 913)

MURAL
OPORTUNIDADES
Processo seletivo para Doutorado em Bioenergia 2016
O edital do processo seletivo para ingresso no Doutorado em Bioenergia em 2016, do PIPG
Bioenergia, em convênio com USP, UNICAMP e UNESP, já está disponível no site do programa.
O período de inscrições será de 01/07/2015 a 30/09/2015. Mais informações: clique aqui!

Evento premia ações inovadoras em energia solar
Para estimular empresas, empresários e instituições a continuarem a desenvolver projetos que
unam energia limpa einovação a FRG Mídia Brasil, empresa que desenvolve e gerencia
importantes canais de comunicação ligados ao setor de energias renováveis, em parceria com
a Feira ENERSOLAR Brasil, um dos principais eventos sobre energias renováveis do país, irão
promover o 1º Prêmio Inovação e Tecnologia Brasil Solar. Mais informações: clique aqui!

Curso Energia Solar Fotovoltaica: desenho, aplicações e oportunidades
do mercado
O Curso Energia Solar Fotovoltaica, promovido pelo portal Ambiente Energia, aborda questões
técnicas sobre a tecnologia, os cálculos para o dimensionamento de plantas fotovoltaicas, a
viabilidade econômica dos sistemas interligados à rede elétrica, como realizar a conexão com
as concessionárias de energia para “venda” da energia excedente e as oportunidades do
mercado, para quem deseja trabalhar como consultor. Estes são alguns dos objetivos do curso
que terá as próximas turmas no Rio de Janeiro nos dias 01 e 02 de julho e em São Paulo nos
dias 29 e 30 de setembro. Mais informações: clique aqui!

EVENTOS
EnerSolar + Brasil
15 a 17 de julho de 2015
São Paulo Expo – Exhibition & Convention Center – São Paulo - SP
Mais Informações: clique aqui!

Biotech Fair – Feira Internacional de Tecnologia em
Bioenergia e Biocombustíveis
15 a 17 de julho de 2015
São Paulo Expo – Exhibition & Convention Center -São Paulo - SP
Mais Informações: clique aqui!

COBEQ IC 2015
19 a 22 de julho de 2015
Faculdade de Engenharia Química Unicamp - Campinas – São Paulo
Mais informações: clique aqui!

Greenbuilding Brasil – Conferência Internacional e
Expo
11 a 13 de agosto de 2015
Transamerica Expo Center – São Paulo - SP
Mais informações: clique aqui!

IV Seminário de Eficiência Energética do Setor
Elétrico
17 a 19 de agosto de 2015
Complexo Hoteleiro Costa do Sauípe – Costa do Sauípe - BA
Mais informações: clique aqui!

X AGRENER GD 2015
11 a 13 de novembro de 2015
Instituto de Energia e Ambiente – USP – São Paulo
Mais informações: clique aqui!

NOTÍCIAS
Petrobras

Dona do gasoduto Bolívia-Brasil fecha 1º contrato fora
da Petrobras
Fonte: UDOP (15/06/2015)
A TBG, dona e operadora do gasoduto Bolívia-Brasil, assinou um contrato de transporte de gás
natural para a Tradener, comercializadora de energia do Paraná. Esse é o primeiro negócio da
companhia fora da Petrobras --até hoje, a TBG atuava exclusivamente escoando combustível
para a estatal. Leia mais.

Etanol

EUA correm para comprar etanol do Brasil após
mudança nas metas
Fonte: Nova Cana (15/06/2015)

Empresas norte-americanas do setor de combustíveis estão correndo para importar etanol do
Brasil pela primeira vez neste ano depois que reguladores dos Estados Unidos aumentaram as
metas de uso de biocombustíveis avançados, abrindo uma ampla diferença de preços no
mercado de créditos de mistura. Leia mais.

Bioenergia

Relatório mundial sobre bioenergia e sustentabilidade
é apresentado na Fiesp
Fonte: Agência FAPESP (15/06/2015)
Os principais pontos do relatório Bioenergy & Sustainability: bridging the gaps, lançado em
abril na FAPESP, foram apresentados na última quinta-feira (11/06), na sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo. Leia mais.

Petróleo

DHL Global Forwarding lança novo centro de
competência no Brasil voltado para os setores de
Petróleo e Energia
Fonte: Petronotícias (12/06/2015)
Visando aprimorar o atendimento aos seus clientes do setor de Oil & Energy, a DHL Global
Forwarding, empresa do Deutsche Post DHL Group, anunciou a inauguração de um novo
Centro de Competência no Brasil. O objetivo é dar ao cliente um espaço para que ele possa
centralizar todas as questões relacionadas a serviços locais, como desembaraço aduaneiro,
transporte e distribuição doméstica. Leia mais.

Economia

Gasolina deve subir 9,1% em 2015 e energia 41%,
estima Banco Central
Fonte: Portal G1 (11/06/2015)
A gasolina e a energia elétrica, principalmente, devem ter altas expressivas este ano, segundo
estimativa do Banco Central. Em ata da reunião que elevou a taxa Selic para 13,75%, o Comitê
de Política Monetária (Copom) do BC estimou em 41% o aumento da energia elétrica este ano
–acima da estimativa de alta 38,3% feita em abril. Leia mais.

Sustentabilidade

Unicamp articula ações para “Universidade
Sustentável”
Fonte: Unicamp(09/06/2015)
O workshop “Unicamp Sustentável”, organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento
Energético (Nipe) nesta terça-feira, marcou o início das discussões visando ao estabelecimento
de um conceito de sustentabilidade para nortear ações integradas por parte da comunidade
interna, e que também sirva de modelo para a sociedade. Leia mais.

Biodiesel

Sebo de boi é 2ª maior fonte de produção de biodiesel;
expansão da pecuária está ligada ao desmatamento
Fonte: FIESP (05/06/2015)
Uma medida pioneira será implantada na área alagada que abastece a hidrelétrica de Balbina,
no Amazonas. Segundo o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a área será usada para a
geração de energia elétrica por meio de placas solares que serão instaladas em flutuadores
que ficarão em cima dos reservatórios de água. Leia mais.

Energia

Pesquisas estão atentas à crescente demanda por
alimentos e energia
Fonte: Canal Bioenergia (01/06/2015)
Em uma ilha remota próxima ao Polo Norte e habitada por focas, ursos polares, aves e leões
marinhos, um super cofre abriga um dos maiores tesouros da humanidade e, ao mesmo
tempo, uma riqueza de valor incalculável. Amostras selecionadas de praticamente todos os
vegetais existentes permanecem armazenadas debaixo de uma montanha onde a temperatura
nunca ultrapassa os 20ºC negativos. Leia mais.
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail
solicitando a retirada de seu endereço eletrônico.
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