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EVENTOS

Termoeletricidade 2009
27 e 28 de Abril de 2009
Capcana Eventos – São Paulo
Mais informações: http://www.informagroup.com.br/termoeletricidade#place_date

6º Congresso Brasileiro de Regulação
28 a 20 de Maio de 2009
Sheraton Rio Hotel & Resort – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.workoutenergy.com.br/abar/cbr/index.htm

Power Future 2009 - Exposição Internacional e Seminário das
Energias Alternativas e Renováveis - Câmara Brasil-Portugal no
Ceará

Campinas, 27 de Abril de 2009. (Número 562)



29 de Junho a 1º de Julho de 2009
Centro de Convenções do Hotel Praia Centro – Fortaleza – CE
Mais informações: http://www.powerfuture.com.br

NOTÍCIAS
BOLSAS

Programa internacional de bolsas de pós-graduação - Fundação
Ford
Fonte: Fundação Carlos Chagas (23/04/09)



A Fundação Carlos Chagas anuncia a Seleção Brasil 2009 do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford
(International Fellowships Programa - IFP).
Este programa de ação afirmativa oferece bolsas de mestrado (por 24 meses) para cursos no Brasil e no exterior. As inscrições para a
Seleção 2009 se encerram dia 25 de maio de 2009 (data de postagem). Não haverá prorrogação do prazo.
Leia mais: www.programabolsa.org.br

GLOBAL CLIMATE

Industry Ignored Its Scientists on Climate
Fonte: The New York Times (23/04/09)

For more than a decade the Global Climate Coalition, a group representing industries with profits tied to fossil fuels, led an aggressive
lobbying and public relations campaign against the idea that emissions of heat-trapping gases could lead to global warming.
Leia mais: www.nytimes.com/2009/04/24/science/earth/24deny.html?_r=1&hpw

AQUECIMENTO GLOBAL

Brasil propõe "taxa-petróleo" contra o aquecimento global
Fonte: Folha Online (24/04/09)

O Brasil propôs a adoção de uma taxa de 10% sobre os lucros da indústria petroleira, a fim de alimentar o fundo de proteção ao ambiente,
cujo objetivo é que os países em desenvolvimento possam financiar os esforços necessários de luta contra o aquecimento global. A
proposta
foi feita nesta sexta-feira (24), na reunião denominada G8 Siracusa, que reuniu os principais países do mundo para discutir, durante três
dias, as metas para o aquecimento global.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u555738.shtml

VAGA
Vaga Aberta no WWF-Brasil
Fonte: Portal do Meio Ambiente (26/04/09)



O WWF-Brasil, organização não-governamental autônoma dedicada à conservação da natureza, está recrutando profissional para o
escritório de Brasília-DF.
Leia mais: www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2009/abril/26/10.asp

INOVAÇÃO

Finep disponibiliza R$ 15,5 milhões para desenvolver projetos
de inovação no setor de energia elétrica
Fonte: RETEC – Rede de Tecnologias de Minas Gerais (27/04/09)

O Sistema FIEMG, por intermédio do Instituto Euvaldo Lodi-IEL/MG, informa que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lança a
edição 2009 da "Chamada Pública MCT / FINEP - Tecnologia para o Setor de Energia".
Trata-se de apoio financeiro a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltados para o aumento da capacitação das
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) no atendimento a demandas do setor de energia elétrica. Os projetos poderão ser executados
através de parcerias entre ICTs e empresas privadas. Serão apoiadas propostas relacionadas a: novos materiais e componentes
eletrônicos, processos de proteção anticorrosiva, eficiência energética, sistemas de monitoramento e diagnósticos, tecnologias de controle
de qualidade
e confiabilidade, sistemas de automação, proteção e controle, normas e ensaios, dentre outros.
Os recursos totalizam R$ 15,5 milhões e são não-reembolsáveis.
A seleção acontecerá em uma única fase. O valor mínimo das propostas é de R$ 1 milhão.
O prazo de execução do projeto é de até 36 meses, podendo ser prorrogado a critério da FINEP.
A data limite para inscrição do projeto é 17 de junho de 2009.
É imprescindível a leitura do Edital, disponível no site www.fiemg.com.br/retec.
O Instituto Euvaldo Lodi, por meio do Núcleo de Apoio à Inovação, presta serviços de assessoria técnica e de elaboração de projetos para
concorrer a este edital. Contando com uma equipe altamente qualificada, o IEL elabora projetos com abordagem e linguagem adequadas
aos instrumentos de apoio dos financiadores, atingindo uma taxa de aprovação de 78% dos projetos assessorados.
O IEL-MG também pode auxiliar sua empresa na identificação de potenciais Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT´s) parceiras, assim
como na execução gerencial e financeira do projeto, figurando como instituição proponente do mesmo.
Mais informações: pelo e-mail inova.iel@fiemg.com.br, telefone (31) 3213-2731 ou pelo site www.fiemg.com.br/retec.



ETANOL

Interesse mundial
Fonte: Agência FAPESP (27/04/09)

Pioneiro no uso de biocombustíveis em larga escala, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo e 16% de toda a energia
usada no país vem da cana-de-açúcar. O sucesso da experiência brasileira com biocombustíveis e a contribuição nacional para a produção
científica no setor foram destaques na Conferência sobre Legislação e Regulação de Biocombustíveis, realizada na última sexta-feira (24/4)
em Urbana, no estado norte-americano de Illinois.
Leia mais: www.agencia.fapesp.br/materia/10406/especiais/interesse-mundial.htm

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.


