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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, 02 de Outubro de 2009. (Número 614)



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



SIMPÓSIO

Energia e Meio Ambiente – Tecnologias e Boas Práticas
18 de Novembro de 2009
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo - SP
Mais informações: http://www.energiaemeioambiente.tmp.br:80/

NOTÍCIAS
BIODIESEL

Grandes cerealeras podrían ampliar su negocio de biodiésel
Fonte: Revista Apertura (22/09/09)

A partir del año próximo, todos los combustibles comercializados en el país deberán contener un 5 por ciento de biocombustibles, según la
normativa vigente en Argentina, el mayor exportador global de aceite de soja -el insumo básico para la elaboración de biodiésel-. Por ahora,



el Gobierno teme que los pequeños procesadores que deben proveer al mercado local no puedan cumplir con la cuota asignada, por lo que
podría permitir temporalmente el ingreso -hasta ahora vedado- a las grandes empresas del rubro.
Leia mais: http://www.apertura.com:80/notas/204711-grandes-cerealeras-podrian-ampliar-su-negocio-biodiesel

AQUECIMENTO GLOBAL

Temperatura da Terra pode subir 4ºC em apenas 50 anos, diz
estudo
Fonte: BBC Brasil (28/09/09)

Um relatório do principal centro de pesquisas sobre mudanças climáticas da Grã-Bretanha alertou nesta segunda-feira para um aumento de
4º C na temperatura do planeta em apenas 50 anos caso as emissões de carbono não sejam reduzidas em breve.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/09/090928_clima_estudo_pu.shtml

ALTERNATIVE ENERGY

Alternative Energy Projects Stumble on a Need for Water
Fonte: The New York Times (29/09/09)

In a rural corner of Nevada reeling from the recession, a bit of salvation seemed to arrive last year. A German developer, Solar Millennium,
announced plans to build two large solar farms here that would harness the sun to generate electricity, creating hundreds of jobs.
Leia mais: http://www.nytimes.com/2009/09/30/business/energy-environment/30water.html?_r=2&hpw

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Google Earth divulga mapa 3D das mudanças climáticas
Fonte: Geek (29/09/09)

A Google implementou recentemente em seu aplicativo Google Earth funcionalidades que permitem simular os efeitos das mudanças
climáticas que devem afetar o nosso planeta até 2100. Segundo o The Sidney Morning Herald, as novas funcionalidades são um resultado



da parceria entre a Google e o Governo Dinamarquês, que está à frente da convenção sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, a
COP 15, que acontecerá em Copenhage em dezembro desse ano.
Leia mais: http://www.geek.com.br:80/blogs/832697632/posts/11004-google-earth-divulga-mapa-3d-das-mudancas-climaticas

HIDRELÉTRICAS

Ministro de Energia vê 'forças demoníacas' que impedem
hidrelétricas
Fonte: G1 (29/09/09)

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta terça-feira (29) que vê "forças demoníacas" impedindo a realização de usinas
hidrelétricas de grande porte no país.
Leia mais: http://g1.globo.com:80/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1322284-9356,00-
MINISTRO+DE+ENERGIA+VE+FORCAS+DEMONIACAS+QUE+IMPEDEM+HIDRELETRICAS.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.


