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Campinas, 30 de Janeiro de 2018. (Número 987)

Mural 
OPORTUNIDADES

Bolsa de TT-III em Química, IPEN-CNEN/SP 
A oportunidade é voltada para alunos graduados do nível superior em Química
ou Engenharia Química, sem reprovações em seu histórico escolar e sem
vínculo empregatício. A vaga exige dedicação de 40 horas semanais às
atividades de apoio ao projeto. Para maiores informações, clique aqui. 

Bolsa de PD em Química Orgânica,  CCET/ Departamento de Química/
UFSCar 
Os candidatos devem ter experiência em cromatografia -- com habilidades em
cromatografia multidimensional (LCxLC e LC-LC) e cromatografia acoplada à
espectrometria de massas de alta resolução (LC-HRMS) --, imobilização de
enzimas, cinética enzimática e, de preferência caracterização estrutural de
produtos naturais. Para maiores informações, clique aqui.

Eventos
17° Femagri
21 a 23 de Fevereiro de 2018 

Av. Vereador Nelson Elias, 1300b  Bairro Japy  Guaxupé/MG

Mais informações: clique aqui!

Curso Teórico Prático em análise em solo para fins de fertilidade
21 a 23 de Fevereiro de 2018 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Campinas  SP

Mais informações: clique aqui!

Workshop on Soil Sustainability in a BioBased Society
26 a 28 de Fevereiro de 2018 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Campinas  SP
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Notícias
ENERGIA RENOVÁVEL 
Brasil adere à Agência Internacional de Energia Renovável 
Fonte: Revista Época (22/01/2018)

A adesão à IRENA pode impactar projetos em curso no país, como a Plataforma
Biofuturo, que dá seguimento aos compromissos estabelecidos na Rio+20, nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e no Acordo de Paris. Leia mais

INOVAÇÃO

Navio que aproveita energia solar e eólica será testado no Japão 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (30/01/2018)

O sistema utiliza um sistema integrado e controlado por computadores marinhos.
Com módulos de armazenamento de energia, os navios possuem velas rígidas e
móveis, painéis solares e ainda gera energia eólica, aproveitando o vento do alto
mar. Leia mais

ENERGIA SOLAR 
Energia  solar  criou  mais  empregos  na  América  do  que  qualquer  outra
indústria 
Fonte: Portal Ciclo Vivo (26/01/2018)

A fonte solar além de ser uma uma ferramenta para reduzir as emissões de
poluentes, também está ajudando a criar novos empregos. É o que indica o Censo
Nacional de Trabalho publicado pela Fundação The Solar.  Leia mais

BIOECONOMIA 
As 100 empresas mais sustentáveis do mundo em 2018 
Fonte: Portal EXAME (29/01/2018)

Cinco companhias brasileiras integram a nova edição do ranking, um aumento em
relação ao ano passado quando apenas duas figuravam no levantamento. Leia mais
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