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CONCURSO PÚBLICO

NIPE/Unicamp abre concurso para pesquisador
Fonte: Setor de Divulgação do NIPE/Unicamp (14/09/09)

Começam hoje, dia 14/09/09, as inscrições para o concurso público no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da
Unicamp. A vaga é para pesquisador na área de planejamento de sistemas energéticos, e as inscrições estarão abertas até o dia 14/10/09.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com dedicação exclusiva às
atividades do NIPE. Um dos requisitos exigidos é que o interessado tenha título de doutor, outorgado pela Unicamp ou por ela reconhecido,
ou de validade nacional, pertinente à área de planejamento energético.
Mais detalhes sobre inscrições e requisitos dos interessados podem ser encontrados no edital anexo (parte superior direita).
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com Márcia Rogério (secretaria do NIPE) através dos telefones (19) 3289-3125/
3201-6902/3201-6903/3201-6904 Ramal 4 ou pelo e-mail marciarogerio@terra.com.br .

EVENTOS
33rd IAEE

The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

Campinas, 14 de Setembro de 2009. (Número 607)



O EVENTO
Um congresso internacional sobre energia no Brasil faz dele um fórum privilegiado para analisar o cenário atual da energia mundial. A
América Latina e o Brasil têm sido palco para importantes mudanças políticas e tecnológicas no ramo da indústria energética.
O Brasil, especialmente, devido ao dinamismo com que têm ocorrido importantes transformações na indústria de biocombustíveis e
petróleo. Além disso, novas políticas energéticas na América Latina levaram a uma reversão no processo da desregulamentação de
mercados em muitos países. Esses aspectos levantam questões importantes de debate para economistas de energia.

O Rio de Janeiro – considerado por muitos a capital energética do Brasil – será o espaço ideal para profissionais da academia, setor
privado e governo debater soluções para as os desafios globais comuns em um futuro incerto na energia. O foco do congresso está em
discutir mudanças possíveis nas políticas econômicas, tecnológicas e de mercado, prestando atenção à diversidade de soluções
atualmente disponíveis.

ENVIO DE RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos online até o dia 15 de janeiro de 2010 através do site www.ab3e.org.br/rio2010, no formato
MS Word (o formato PDF não será aceito), usando o modelo oferecido. Ao contrário de outros eventos da IAEE, não é necessário enviar
o CV juntamente com o resumo. O comitê de seleção fará uma análise dos resumos sem conhecer o nome dos autores. A aceitação
dos trabalhos será baseada somente no resumo de no máximo duas páginas, contendo (1) breve introdução, (2) métodos, (3) resultados,
(4) conclusões e (5) referências bibliográficas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os interessados em organizar sessões paralelas devem propor o tópico e possíveis palestrantes para o prof. Arnaldo C. S. Walter através
do e-mail rio2010@ab3e.org.br.

VI Painel Setorial de Energia Elétrica
23 de Setembro de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: (11) 3107-1571

FEIRA SUSTENTÁVEL 2009



1ª Feira Catarinense da Agricultura Familiar e Reforma Agrária
6ª Feira Catarinense de Economia Solidária
2ª Mostra de Energias Renováveis
18 a 20 de Setembro de 2009
Centrosul – Florianópolis – SC
Mais informações: Sara Caprario (48) 3025-7775

NOTÍCIAS
ENERGIA SOLAR

Aquecedores solar em alta
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Jul/09)

No dia 21 de julho, faz um ano que entrou em vigor a Lei Municipal nº 14.459/2007, conhecida como “Lei Solar”, que trata da
obrigatoriedade



de utilização de sistemas de aquecimento solar de água em novas edificações em São Paulo. Desde o dia 21 de julho de 2008, toda
edificação com três banheiros ou mais, protocolada na cidade, é obrigada a utilizar sistemas de aquecimento solar de água.
Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=200&id_revista=200&altura=768&largura=1024

ENERGIA

Los expertos de la agencia de EE UU niegan que las energías
limpias destruyan empleo
Fonte: El País (11/09/09)

El estudio de un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos que acusaba a las energías renovables de destruir empleo y que causó un gran
impacto en EE UU ha sido respondido por los expertos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL, en sus
siglas en inglés). El estudio español fue usado por los republicanos para azotar a Obama y su apuesta por las energías renovables. Su autor
es Gabriel Calzada, colaborador de la fundación FAES y miembro de un instituto que niega el cambio climático, fue entrevistado en
programas televisivos de EE UU tras concluir, en contra de la mayoría de estudios previos, que por cada empleo creado por las renovables
se dejan de crear otros 2,2 trabajos. El informe de EE UU asegura que el estudio de Calzada tiene "limitaciones técnicas", "no tiene en
cuenta el potencial exportador" de las renovables, es poco transparente y fallan las estadísticas que lo apoyan.
Leia mais: http://www.elpais.com:80/articulo/economia/expertos/agencia/EE/UU/niegan/energias/limpias/destruyan/empleo/elpepueco/20090911elpepueco_6/Tes

SEGURANÇA ENERGÉTICA

Investimento certeiro
Fonte: Agência FAPESP (11/09/09)

Especialmente quando o assunto é segurança energética, representantes de governos, cientistas e analistas em todo o mundo têm chegado
a conclusões muito distintas a respeito da suficiência futura dos recursos provenientes dos biocombustíveis.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br:80/materia/11048/especiais/investimento-certeiro.htm

ENERGIA EÓLICA



Vento pode salvar energia da China
Fonte: Folha Online (11/09/09)

Os ventos que sopram no território da China dão ao país a possibilidade de suprir toda sua demanda adicional de eletricidade nos próximos
20 anos, indica um novo estudo.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u622482.shtml

PRÉ-SAL

Petrobras anuncia centro para pesquisa do pré-sal
Fonte: Portal Exame (11/09/09)

A Petrobras informou que foi assinado ontem um contrato entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a empresa multinacional
Schlumberger para a construção de um centro de pesquisa internacional para tecnologias do pré-sal. O contrato é resultado de um acordo
de cooperação tecnológica entre a Petrobras e a universidade, assinado em fevereiro deste ano, e o centro será construído no Parque
Tecnológico da UFRJ, em uma área de 8 mil metros quadrados na Ilha do Fundão, zona norte do Rio.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/petrobras-anuncia-centro-pesquisa-pre-sal-524691.shtml

REDE

Rede de energia elétrica fica mais ''inteligente''
Fonte: Estadão Online (12/09/09)

A tecnologia que permite o acesso à internet rápida pela tomada, que teve o regulamento aprovado no mês passado pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), é somente o primeiro passo de uma revolução que nasce do encontro dos setores de energia, telecomunicações
e informática. A rede elétrica está prestes a se tornar mais inteligente, numa tendência chamada "smart grid". Nos Estados Unidos, o
governo Barack Obama destinou US$ 5 bilhões para projetos nessa área.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090912/not_imp433696,0.php

BIOETANOL



Bioetanol de Caña de Azúcar – Energía para el Desarrollo
Sostenible
Fonte: Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE / Unicamp (14/09/09)

Está disponível para consulta, no Setor de Divulgação do NIPE, a revista Bioetanol de Caña de Azúcar – Energía para el Desarrollo
Sostenible.

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.


