
 
 

 
Campinas 18 de Outubro de 2010. (Número 736)   
 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br   
 

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter. 
 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
Especialista em Regulação Econômica 
Local de Trabalho: Rio de Janeiro - RJ 
Pré requisitos: microeconomia - estudos de tarifação, vivência em regulação econômica, estudos financeiros na área de energia, econometria, 
indicadores financeiros e estatísticas do segmento de energia, indicadores e estudos de tarifas, bons conhecimentos da área regulatória. Desejável 
formação em Economia e especialização diferenciada. 
Mais informações: Kareen Mattos (21) 3534-5100 
 
DAE de Bauru (SP) seleciona engenheiros e geólogo 
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) abriu concurso para 3 vagas de engenheiros das áreas civil e elétrica e geólogo. O salário é de R$ 



2.036,33, e a carga de trabalho é de 30 horas semanais. Para se inscrever, o candidato deverá possuir ensino superior completo e registro no respectivo 
conselho de classe (Crea). As inscrições devem ser feitas de 4 de outubro a 5 de novembro no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 70. 
 
FAPESP e CNRS lançam nova chamada  
A FAPESP e o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) lançam chamada para seleção de propostas de intercâmbio de pesquisadores entre o 
Estado de São Paulo e a França no biênio 2011-2012, no âmbito do acordo de cooperação científica entre as instituições. A Chamada FAPESP 13/2010 
está aberta a propostas em todas as áreas de conhecimento científico e tecnológico. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro e devem 
ser apresentadas simultaneamente pelo pesquisador do Estado de São Paulo à FAPESP e pelo seu colaborador da França ao CNRS. Mais informações, 
clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COMPLETA DOS TRABALHOS 
APROVADOS!  

   



 

As inscrições com desconto vão até 12 de novembro de 2010! 
 

EVENTOS  

5º Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível  
WICaC 2010 
 
26 a 29 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Mais informações: www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/   
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EXPO WICaC 2010 
Exposição de Tecnologias de Hidrogênio  
e Células a Combustível 
 
26 e 27 de Outubro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Mais informações: 
http://www.ifi.unicamp.br/ceneh/WICaC2010/WICaC2010 _Expo.htm   
 

BRAZIL RENEWABLE ENERGY 

Finance & Investment Summit 
 
19 a 21 de Outubro de 2010 
AMCHAM – Câmara Americana de Comércio – São Paulo -  SP 
Mais informações: http://www.infocastinc.com/index.php/conference/404   
 

WEBINAR 

Training on Concentrated Solar Thermal 
Power and Desalination  
 
21 de Outubro de 2010 
Mais informações: clique aqui  
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SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos Próximos 4 Anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: http://ab3e.org.br/agenda2010/   
 

 
 

 

NOTÍCIAS 
 

RECURSOS NATURAIS  

WWF alerta para crise iminente de recursos naturais  
Fonte: Carbono Brasil (14/10/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Relatório da organização não governamental afirma que se os atuais padrões de crescimento e consumo persistirem serão 
necessários dois planetas Terra para suprir a demanda anual de toda a população mundial em 20 anos. Leia mais 
 
 
CARBONO 

A fadiga verde atinge os esforços para criar uma so ciedade 
de baixo carbono  



Fonte: Portal do Meio Ambiente (15/10/10) 
 
Os britânicos estão menos interessados nas questões ambientais do que há 5 anos, com o dobro das pessoas agora afirmando se 
sentirem entediadas por conversas sobre as mudanças climáticas do que em 2005.  Especialistas afirmam que a fadiga verde é a 
principal razão para que agora encontrem-se mais carros nas estradas, mais aviões nos céus e nenhuma redução nas montanhas 
de embalagens dos produtos. Leia mais 
 
 
ENTREVISTA 

Hidrogênio: um mercado comparável ao do petróleo 
Fonte: Ambiente Energia (18/10/10) 
Por Júlio Santos 
 
A corrida para a economia do hidrogênio já superou muitas etapas, como mostra a evolução desta tecnologia nos Estados Unidos, 
Japão e países da Europa. Apesar de ainda mais distante nesta caminhada, o Brasil vem, nos últimos anos, procurando fazer a 
lição de casa para ser um competidor de renome. Só que algumas barreiras precisam ficar para trás, segundo Paulo Fabrício 
Palhavam Ferreira, consultor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) na elaboração do estudo “Hidrogênio energético 
no Brasil – Subsídios para políticas de competitividade: 2010-2025″. Leia mais 
 
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Políticas públicas para mudanças climáticas 
Fonte: Agência FAPESP (18/10/10) 
Por Fabio Reynol  
 
Se o Estado de São Paulo fosse um país estaria em 39º no ranking das nações que mais emitem dióxido de carbono (CO2) na 
atmosfera. Em 2003, foram 83 milhões de toneladas do gás, praticamente um quarto do montante brasileiro. Leia mais 
 



 
COMBUSTÍVEL 

Dinamarca quer ser verde com cobrança de imposto qu e 
inibe uso de carro e luz 
Fonte: Folha Online (18/10/10) 
Por SABINE RIGHETTI 
 
O fracasso das negociações para um acordo global do clima, que passaram no ano passado pela Dinamarca, não foram suficientes 
para que o país desistisse de ser líder mundial em ideias verdes. Nem que isso seja feito com base em altos impostos. Leia mais 
 

 
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).  

 
 


