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NIPEenergia lança Mural Oportunidades
Fonte: Setor de Divulgação e Eventos – NIPE/Unicamp (22/01/10)

O Boletim Eletrônico do NIPE/Unicamp, o NIPEenergia, lança hoje, em sua 650ª edição, o Mural Oportunidades.
Nele serão divulgadas oportunidades de bolsa de pesquisa, empregos, além de editais de projetos de P&D de instituições
de fomento à pesquisa e de empresas do setor energético.

OPORTUNIDADES
Bolsa Projeto Geração Distribuída
Bolsa para engenheiro elétrico, nível de mestrado, para atuar em projeto de Geração Distribuída em Edificações.
Os interessados devem entrar em contato com o professor Gilberto Jannuzzi (jannnuzzi@fem.unicamp.br ou 19 3289-3125/3201-6902).

Embrapa abre concurso
São 676 vagas, e os postos disponíveis são para pesquisadores, analistas e assistentes, que atuarão em todas as regiões do país.
Os interessados podem se inscrever a partir de 1º de fevereiro no site do Inec, até o dia 18 do mesmo mês.

Campinas, 22 de Janeiro de 2010. (Número 650)



EVENTOS
33rd IAEE



06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

3rd Annual Developing and Commercialising Next Generation
Biofuels Conference
09 a 11 de Fevereiro de 2010
Londres – Reino Unido
Mais informações: http://www.wfc2009.org

PRÊMIO TOP ETANOL

Agroenergia e Meio-Ambiente
19 de Fevereiro de 2010
Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: http://www.projetoagora.com.br/premiotopetanol/

NOTÍCIAS
NOVA COORDENAÇÃO DO NIPE

Prof. Gilberto Jannuzzi é o novo coordenador do NIPE



Fonte: Setor de Divulgação e Eventos – NIPE/Unicamp (22/01/10)

O professor Gilberto De Martino Jannuzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp, é o novo coordenador do
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE). Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em anos
anteriores e consolidar ainda mais a posição do Núcleo dentro e fora da Unicamp, o professor Jannuzzi irá priorizar a busca por novos
projetos, além de incentivar publicações em revistas nacionais, internacionais e congressos e a realização de eventos.

Fortalecer a interface com as comunidades interna e externa da Unicamp também estão nos planos do professor. Jannuzzi destaca que
isso será importante não só para a captação de novos recursos, mas também para possibilitar o efetivo aproveitamento do
conhecimento gerado pelas atividades do NIPE. Da mesma forma, a busca por novas parcerias possibilitará abrir novos canais,
promovendo maior interação com outros órgãos e agências e, assim, criar oportunidades de benefícios mútuos nas áreas de
competência do Núcleo.

Com mandato de 2 anos, Jannuzzi assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2010.

NIPE Solar
A Energia Solar Térmica de Baixa Temperatura no Brasil:
tecnologias, ações e estratégias de disseminação de uso
Estão disponíveis as apresentações e entrevistas realizadas durante o NIPE Solar - A Energia Solar Térmica de Baixa Temperatura
no Brasil: tecnologias, ações e estratégias de disseminação de uso. O evento, realizado em 03 e 04 de dezembro de 2009, foi
promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da Unicamp em parceria com o Curso de Pós-Graduação em
Planejamento de Sistemas Energéticos da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp (PSE/FEM) e a ONG International Energy
Initiative (IEI) e apoiado pelo Instituto Aqua Genesis.

O NIPE Solar reuniu especialistas para apresentar propostas e debater questões técnicas e políticas para nortear a ampliação do uso da
energia solar para aquecimento de água para as condições brasileiras, implementando a comunicação e a divulgação do atual



desenvolvimento tecnológico das energias térmicas de baixa temperatura no Brasil.

As apresentações e entrevistas estão disponíveis no site do evento: http://www.nipeunicamp.org.br/nipesolar
no link ACESSE OS VÍDEOS.

ETANOL

Setor de etanol entra na fase de arrumar a casa
Fonte: Exame (14/01/10)
Por Peri de Castro

Empresas vão investir menos em expansão e mais em mecanização, eficiência e pesquisa, diz o especialista Plínio Nastari.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/economia/setor-etanol-entra-fase-arrumar-casa-526063.html

SUSTENTABILIDADE

Galileu “desconstrói” prédio verde
Fonte: Galileu (15/01/10)
Por Felipe Pontes

Um prédio vendido com marketing de sustentável vale até 20% mais no mercado, de acordo com o professor Cláudio Alencar, da Escola
Politécnica da USP. Não é de se admirar, portanto, que pipoquem empreendimentos “verdes”. A convite de Galileu, Gustavo Calazans,
arquiteto especialista em reformas ecossustentáveis, analisou uma das construções que se dizem ecologicamente corretas para ver o
que nela, de fato, representa um diferencial para o meio ambiente.
Leia mais: http://colunas.galileu.globo.com/verdadeinconveniente/2010/01/15/galileu-desconstroi-predio-verde/

ENERGIA



GE e Petrobras lançam turbina flex para produção de energia
Fonte: Folha Online (19/01/10)
Por Mariana Barbosa

A norte-americana General Electric e a estatal Petrobras lançam hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais, a primeira turbina do mundo movida a
etanol para a produção de energia elétrica em escala comercial.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br:80/folha/dinheiro/ult91u681466.shtml

ENERGIA

Racionamento de energia da Venezuela leva poluição a Roraima
Fonte: Globo.com (20/01/10)
Por Iberê Thenório

O racionamento de energia da Venezuela, que começou na semana passada, está obrigando os moradores de Roraima a respirarem um ar
mais poluído. O estado, que comprava 100 MW de energia do país vizinho e teve 20%do fornecimento cortados, teve que religar uma usina
termelétrica movida a diesel.
Leia mais: http://www.globoamazonia.com:80/Amazonia/0,,MUL1454390-16052,00-
RACIONAMENTO+DE+ENERGIA+DA+VENEZUELA+LEVA+POLUICAO+A+RORAIMA.html

ETANOL

Brasil poderá importar etanol
Fonte: Estadão Online (21/01/10)
Por Nicola Pamplona, Eduardo Magossi e Gustavo Porto

Diante da escalada dos preços do etanol, governo e usineiros começam a contemplar a possibilidade de importação do combustível dos



Estados Unidos. O tema já foi discutido em reuniões com o governo, que, segundo fontes, teria concordado em zerar a alíquota de
importação do produto, hoje em 20%. As importações teriam como objetivo principal garantir o estoque de etanol para a enfrentar a
entressafra na produção de cana-de-açúcar.
Leia mais: http://www.estadao.com.br:80/estadaodehoje/20100121/not_imp499007,0.php

AQUECIMENTO GLOBAL

IPCC reconhece erro sobre degelo no Himalaia
Fonte: Carbono Brasil (21/01/10)
Por Fernanda B. Muller

O Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC) publicou uma declaração lamentando a má aplicação dos seus procedimentos
após a revelação que o seu relatório de 2007 continha alegações errôneas sobre a perda dos glaciares do Himalaia.
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#noticias2/noticia=724385

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.


