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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, 28 de Setembro de 2009. (Número 612)



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.

10º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ENERGIA

Energia e Mudanças Climáticas
05 e 06 de Outubro de 2009
Centro de Convenções do Hotel Unique – São Paulo - SP
Mais informações: http://www.fiesp.com.br/newsletter/energia/convite05.htm



ECOS 2010

23th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impacto of Energy Systems
14 a 17 de Junho de 2010
Lausanne - Switzerland
Mais informações: http://www.ecos2010.ch

NOTÍCIAS
CRISE ENERGÉTICA

Apagão custou R$45 bilhões
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Jul/09)

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou um relatório sobre os efeitos da crise energética ocorrida em 2001 e 2002 no País para o
governo, os consumidores e as empresas, e o resultado não é animador. Segundo o TCU, os prejuízos chegaram a R$27 bilhões, ou seja,



60% do prejuízo foram pagos pelos consumidores por meio do repasse tarifário e os outros 40%, pelo Tesouro Nacional, o que também
atingiu os contribuintes.
Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=200&id_revista=200&altura=768&largura=1024

ENERGIA RENOVÁVEL

China promete usar 15% da energia de fontes renováveis até
2020
Fonte: Folha Online (22/09/09)

A China se comprometeu no uso de 15% das energias renováveis até o ano de 2020 e que, até o mesmo ano, vai reduzir "por uma margem
notável" a quantidade de gases do efeito estufa emitidos para cada dólar do Produto Interno Bruto (PIB) em relação aos níveis de 2005,
disse o presidente chinês, Hu Jintao.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u627462.shtml

CANA-DE-AÇÚCAR

Chuvas persistem e reduzem moagem de cana em 13% na
primeira quinzena de setembro
Fonte: Globo Rural (24/09/09)

Nem mesmo a chegada de setembro, tradicionalmente o mais favorável à colheita, alterou o que tem sido uma constante na safra
2009/2010
de cana-de-açúcar do Centro-Sul do país. Na primeira quinzena do mês, o que se verificou foi o excesso de chuvas, muito acima da média
histórica para o mês, o que tem reduzido o aproveitamento de tempo de moagem. Assim, o total de cana processada na primeira quinzena
de setembro foi de 29,59 milhões de toneladas, 13,06% a menos que na mesma quinzena de 2008. As informações foram divulgadas nesta
quinta-feira (24/09) pela Unica - União da Indústria de Cana-de-Açúcar.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1704912-1935,00.html



ENERGIA RENOVÁVEL

Los experimentos solares de Google
Fonte: La Nación (26/09/09)

Google, el gigante informático, está consciente del consumo de electricidad intenso que representan sus operaciones. Hace unos días
comunicó públicamente vía la agencia de noticias Reuters su decepción respecto de los cortos avances tecnológicos que se están logrando
en ciertas áreas de las energías renovables. Por lo tanto, la compañía decidió hacerse cargo de algunos proyectos relacionados.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1178971&pid=7413911&toi=6375

PETRÓLEO

O que o petróleo do Pré-Sal tem a ver com você
Fonte: Carta Maior (27/09/09)

O Brasil pode fazer um novo fundo igual à soma do FAT e do FGTS, mais 20 trens-bala, mais uma Harvard tropical, mais corrigir e manter
aposentadorias do INSS, e mesmo assim isso somaria apenas 14% de uma projeção rasteira dos recursos do pré-sal. Isso totalizaria, por
alto, 730 bilhões de dólares. Saiba por que tanta gente quer por a mão nessa riqueza e por que há tanta agitação, no Congresso Nacional,
sobre esse assunto. O artigo é de Castagna Maia.
Leia mais: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16164

AQUECIMENTO GLOBAL

Limites do planeta já foram extrapolados, diz estudo
Fonte: Portal do Meio Ambiente (28/09/09)

Grupo de cientistas estipula nove fronteiras no sistema terrestre que os seres humanos não poderiam ultrapassar para o seu próprio bem,
porém três delas já ficaram para trás, colocando em risco a capacidade da Terra de regular a si mesma.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/assuntos-gerais/1873-limites-do-planeta-ja-foram-extrapolados-diz-estudo.html



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.


