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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 atividade
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, 05 de Outubro de 2009. (Número 615)



Situações de Risco e Desastres: Condicionantes Físicos e Sociais e
Enfrentamento
06 de Outubro de 2009
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP
Mais informações: Claudia Maria Pereira da Silva - claudia_atento@yahoo.com.br

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/

BRAZIL GLOBAL ENERGY

Energia para um novo mundo
16 e 18 de Novembro de 2009
Centro de Convenções Sulamérica – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.brazilglobalenergy.com

NOTÍCIAS
ENERGIA



Conta de energia mais flexível
Fonte: Revista Lumière – Ano 11 (Jul/09)

Está em análise na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a possibilidade de as tarifas de energia elétrica de clientes residenciais
passarem a ser cobradas de acordo com o horário de consumo. Com isso, a conta de energia poderia ficar mais barata, caso o consumidor
utilizasse o chuveiro, por exemplo – grande vilão do consumo energético -, fora dos horários de pico, ou seja, evitando os horários entre as
18 e 21 horas.
A cobrança mais flexível de tarifas deve resultar na conscientização da população e no consequente consumo mais eficiente da eletricidade.
Todas as questões que envolvem a mudança na cobrança ainda estão sendo discutidas pela Aneel e devem seguir para audiência pública
assim que a Agência chegas a uma conclusão sobre o tema, porém não há data fixada.
Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=200&id_revista=200&altura=768&largura=1024

PRÉ-SAL

O Futuro do Pré-Sal
Fonte: Estadão Online (30/09/09)

Assista ao primeiro bloco do debate que contou com a presença de José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobrás, João Carlos de Luca,
presidente IBP e do senador Tasso Jereissati.
Assista o vídeo: http://tv.estadao.com.br/videos,O-FUTURO-DO-PRE-SAL-1,73015,0,0.htm

ENERGIA EÓLICA

Estados que vivem de vento
Fonte: Portal Exame (01/10/09)

Um leilão de energia eólica em novembro deve impulsionar o setor, ainda insignificante no país, mas que tem tudo para atrair bilhões
de reais e ajudar a desenvolver a economia do Nordeste.
Leia mais:
http://portalexame.abril.com.br/degustacao/secure/degustacao.do?COD_SITE=35&COD_RECURSO=211;831&URL_RETORNO=http://portalexa
vivem-vento-501898.html



HIDRELÉTRICA

Eletrobrás vai construir hidrelétricas na Guiana, diz Edison
Lobão
Fonte: Canal Energia (02/10/09)

Acordo faz parte do processo de internacionalização da Eletrobrás, segundo ministro de Minas e Energia.
Leia mais: http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Noticiario.asp?id=74132

REAJUSTE

Governo paraguaio tem pressa no reajuste da energia de Itaipu
Fonte: Folha de S. Paulo (05/10/09)

O governo paraguaio espera que o Congresso brasileiro aprove ainda neste ano o reajuste do valor da compensação financeira paga pela
cessão de energia de Itaipu ao Brasil. A medida integra o acordo energético entre os dois países.
A afirmação foi feita ontem pelo diretor-geral de Itaipu Binacional pelo Paraguai, Carlos Mateo Balmelli. Ele participa hoje do 10º Encontro
Internacional de Energia, promovido pelo Sistema Fiesp/Ciesp. O acordo binacional afasta a necessidade de revisão do tratado, afirma
Balmelli. "Será preciso aprovar esse aumento nas duas Casas [Câmara e Senado]. Acho que o presidente Lula saberá demonstrar à
sociedade brasileira e ao Congresso a importância dessa medida. Esperamos que isso comece a valer em 2010", disse Balmelli. Com a
alteração, o Paraguai passará a receber cerca de US$ 360 milhões por ano pela cessão de energia. Até este ano, o valor é de
aproximadamente US$ 120 milhões.
O acordo entre as duas nações prevê o direito de a Ande (a Eletrobrás paraguaia) vender energia excedente de Itaipu ou qualquer outra
usina no mercado livre brasileiro. Os volumes de energia que poderão ser negociados estão em discussão atualmente.
Por fim, o terceiro ponto é a construção de uma linha de transmissão de 350 quilômetros entre Itaipu e a capital paraguaia, Assunção.
O projeto de US$ 450 milhões será bancado pelo Brasil. Isso dará ao país vizinho importante vantagem na atração de investimentos diretos
do setor industrial.
O Paraguai promete oferecer energia a um custo muito mais competitivo do que o ofertado no mercado brasileiro. O Imposto sobre Valor
Agregado sobre energia é de 10%, enquanto, no Brasil, metade do custo da energia é formada por encargos setoriais e tributos.



BIOCOMBUTÍVEL

Arranque gradual del corte de nafta y gasoil con biocombustible
Fonte: El Clarín (04/10/09)

Desde el 1° de enero, será obligatorio el uso de un 5% de etanol y otro tanto de biodiésel. La producción alcanza a medias, pero faltan
regulaciones para cumplir con la ley.
Leia mais: http://www.ieco.clarin.com/empresas/Arranque-biocombustible-gradual-gasoil-corte_0_64200002.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.


