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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, 25 de Janeiro de 2010. (Número 651)



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
ENERGIA

Quanto custa a energia?



Fonte: Revista Lumière – Ano 11 – Edição 140 (Dez/09)

O conselheiro-diretor da Associação de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), Marcos Vinícius
Gusmão, comenta os impactos do custo da energia elétrica para o desenvolvimento da indústria.
Leia mais: http://www.portallumiere.com.br/revistaonline/abre_revista.php?arq=209&id_revista=209&altura=768&largura=1024

MEIO AMBIENTE

‘Código Florestal’ em discussão
Fonte: Revista Brasileira de Bioenergia – Ano 3 – Nº 8 (Nov/09)

Agricultores e ambientalistas procuram ponto de equilíbrio no debate sobre a nova alteração das leis ambientais.
Leia mais: http://cenbio.iee.usp.br/download/revista/RBB8.pdf

GEOTECNOLOGIA

Geotecnologias para o SIN
Fonte: Revista GTD – Ano 5 – Ed. 34 (Nov-Dez/09)

A Aneel busca desenvolver mecanismos para otimizar o processamento dos dados georreferenciados das concessionárias e formar o
Portal do Setor Elétrico Nacional. A falta de padronização nos mecanismos de cartografia atrasa a evolução dos processos, mas
concessionárias e institutos de pesquisa obtêm resultados com as inovações desenvolvidas no país.
Leia mais: http://www.revistagtd.com.br/revista_online/ver_revista.php?id_revista=34&largura=1024&altura=768

C&T

Lula destaca importância da C&T para país manter liderança na



produção de etanol
Fonte: Portal Unicamp (22/01/10)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta sexta-feira (22) a importância dos investimentos em Ciência e Tecnologia para que o
Brasil mantenha a posição de liderança mundial na produção de etanol. Ao falar para uma platéia atenta, durante a inauguração do
Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), em Campinas, Lula afirmou que o combustível ocupará uma parcela
cada vez maior na matriz energética brasileira. “Nesse aspecto, nenhum país está em condições de ensinar o Brasil”, disse.
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/01/23/lula-destaca-importancia-da-ct-para-pais-manter-lideranca-na-producao-de-etanol

ETANOL

Etanol está competitivo apenas em Mato Grosso, diz ANP
Fonte: Estadão Online (22/01/10)
Por Eduardo Magossi

O etanol combustível segue competitivo no tanque dos carros flex fuel apenas no Estado de Mato Grosso, de acordo com dados da Agência
Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas, referentes à semana terminada em 22 de janeiro de
2010. Há seis meses, o etanol era competitivo em 21 dos 26 estados brasileiros mais Distrito Federal. Os preços médios subiram em 26
estados nesta semana e caíram apenas no Acre.
Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/economia,etanol-esta-competitivo-apenas-no-mato-grosso-diz-anp,500053,0.htm



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.


