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CONCURSO PÚBLICO

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

Começaram, 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, 09 de Outubro de 2009. (Número 619)



DIÁOLOGOS CAPITAIS

Na Rota de Copenhague
O Brasil e os compromissos para a construção de uma economia de baixo carbono

13 de Outubro de 2009
São Paulo – SP
Mais informações: www.dialogoscapitais.com.br

Encontro de Tecnologia da Informação do Setor Elétrico
Brasileiro
18 a 21 de Outubro de 2009
Pousada Pequena Tiradentes – Tiradentes – MG
Mais informações: www.funcoge.org.br

NOTÍCIAS
CO2

Brasil terá meta de redução de CO2 e a "cobrará" do mundo,
diz Lula
Fonte: Folha Online (05/10/09)



Sem definir números, o Brasil se vê em posição de "cobrar todo mundo" e quer levar metas ambiciosas para a cúpula em Copenhague que
definirá um novo tratado contra o aquecimento global.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/ambiente/ult10007u633530.shtml

CO2

Crise pode provocar queda de 3% das emissões de dióxido de
carbono
Fonte: Veja Online (06/10/09)

As emissões mundiais de dióxido de carbono (CO2) podem cair 3% em 2009 em consequência da crise econômica, o que representaria a
maior redução em 40 anos, segundo um estudo publicado em Bangcoc pela Agência Internacional de Energia (AIE).
Leia mais: http://veja.abril.com.br/agencias/afp/veja-afp/detail/2009-10-06-553300.shtml

ENERGIA

Energía inalámbrica para la notebook
Fonte: La Nación (06/10/09)

Dell presentó Latitude Z, una portátil que realiza la carga de la batería sin cables, mediante inducción electromagnética; Intel ya había
presentado algunos avances sobre esta técnica.
Leia mais: http://www.lanacion.com.ar:80/nota.asp?nota_id=1182860&pid=7472503&toi=6374

MOTO ELÉTRICA

G1 andou em scooter elétrica com tração nas duas rodas
Fonte: G1 (06/10/09)

Modelo chega a 60km/h e tem até 40 km de autonomia por carga.
Fabricante aposta em expansão de postos com alimentação solar.



Leia mais: http://g1.globo.com:80/Noticias/Carros/0,,MUL1330353-9658,00-
G+ANDOU+EM+SCOOTER+ELETRICA+COM+TRACAO+NAS+DUAS+RODAS.html

PETRÓLEO

Produção de petróleo atingirá seu pico em 20 anos, diz relatório
Fonte: BBC Brasil (08/10/09)

Um relatório divulgado nesta quinta-feira por um think tank britânico prevê que a produção de petróleo atingirá seu pico dentro de 20 anos
– e a partir de então entrará em declínio, que nem as recentes ou futuras descobertas serão capazes de reverter.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/10/091008_petroleo_relatorio_pu.shtml

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.


