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MURAL
OPORTUNIDADES
Chamada para as incrições de Bolsa Pesquisa - Mobilidade Internacional
Colégio Doutoral Internacional (CDI) da Universidade Européia da Bretanha (UEB) abriu novo programa de bolsas de mobilidade para os doutorandos
que desejam realizar um projeto de pesquisa na França, na região da Bretanha. A data limite da inscrição é 31 de março de 2010.
Os formulários de inscrição podem ser baixados no link http://www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter/mobiliteInter/mobiliteInterPOR/ .

CTBE busca pesquisadores e técnicos
O Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) está contratando profissionais para o seu quadro técnico e de pesquisa.
Mais informações: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11727/noticias/ctbe-busca-pesquisadores-e-tecnicos.htm

CNEN abre concurso para 203 vagas
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) abriu concurso para profissionais de nível médio e superior.
As inscrições deverão ser feitas pela internet até o dia 28 de fevereiro.

Bolsa Projeto Geração Distribuída
Bolsa para engenheiro elétrico, nível de mestrado, para atuar em projeto de Geração Distribuída em Edificações.

Campinas, 05 de Fevereiro de 2010. (Número 655)



Os interessados devem entrar em contato com o professor Gilberto Jannuzzi (jannnuzzi@fem.unicamp.br ou 19 3289-3125/3201-6902).

Embrapa aumenta número de vagas para concurso
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) anunciou que vai aumentar o número de vagas de seu concurso público. Agora, serão 697
oportunidades para nível fundamental, médio e superior.
Os interessados podem se inscrever a partir de 1º de fevereiro no site do Inec, até o dia 18 do mesmo mês.

EVENTOS
33rd IAEE



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

Oficina de Trabalho sobre Sistemas Fotovoltaicos para
Microredes Isoladas e Interligados à Rede Elétrica
10 e 11 de Fevereiro de 2010
Auditório do Centro de Tecnologia da Eletronorte Miramar – Belém – PA
Mais informações: http://www.ufpa.br/inct-ereea/

SEMINÁRIO

Comercialização de Energia
29 de Março de 2010
Hotel Golden Tulip Paulista Plaza – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.zonaeletrica.com.br:80/nwlt2/viex/201001e01/

NOTÍCIAS
ENERGY

High-Tech Energy "Oasis" to Bloom in the Desert?



Fonte: National Geographic (22/01/10)

A renewable-energy "oasis" intended to be built in 2010 will serve as a proving ground for new technologies designed to bring green
living to the desert, project managers have announced.
Leia mais: http://news.nationalgeographic.com/news/2010/01/photogalleries/100122-green-sahara-desert-pictures/#025688_600x450.jpg

MEIO AMBIENTE

Pegada Ecológica
Fonte: Cidades e Soluções – Globo News (27/01/10)

É possível saber o quanto o seu estilo de vida impacta o meio ambiente. Através da “Pegada Ecológica”, da organização WWF,
veja como pequenos ajustes na rotina podem ajudar o planeta.
Assista ao vídeo: http://globonews.globo.com:80/Jornalismo/GN/0,,MUL1466381-17665-304,00.html

ETANOL

Aliança Shell-Cosan pode ajudar a abrir mercado dos EUA para
etanol, diz jornal
Fonte: BBC Brasil (02/02/10)

A joint-venture entre a Shell e a brasileira Cosan, anunciada nesta segunda-feira, pode ajudar a derrubar as barreiras americanas à
importação de etanol brasileiro, segundo sugere uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo diário britânico The Guardian.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/02/100202_cosan_shell_press_rw.shtml

ENERGIA



Aneel aprova aditivo sobre distorções nas tarifas de energia
Fonte: Estadão Online (02/02/10)
Por Rosana de Cássia

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou há pouco a proposta de aditivo aos contratos de concessão que faz
com que daqui para a frente os ganhos de escala nos mercados das distribuidoras passem a ser levados em conta no cálculo das tarifas.
Na prática, isso deverá implicar reajustes menores, na maioria dos casos.
Leia mais: http://economia.estadao.com.br/noticias/aneel-aprova-aditivo-sobre-distorcoes-nas-tarifas-de-energia,not_3412.htm

ENERGIA

Brasil não passa por nenhum problema de energia, diz Dilma
Fonte: G1 (03/02/10)

'Sistema está resistindo bem', avalia Dilma após recorde de consumo.
Ministra-chefe defende diversificação e investimentos realizados.
Leia mais: http://g1.globo.com:80/Noticias/Politica/0,,MUL1475201-5601,00-
BRASIL+NAO+PASSA+POR+NENHUM+PROBLEMA+DE+ENERGIA+DIZ+DILMA.html

ETANOL

Etanol será commodity mundial, diz Shell
Fonte: Folha de S. Paulo (05/02/10)
Por Fátima Fernandes

Vasco Dias, presidente da empresa no Brasil, diz que joint venture com Cosan possibilitará expansão no país e no exterior
Japão, EUA e Europa estão na mira da nova empresa; executivo afirma que ainda é preciso elevar o combate à sonegação fiscal



no setor

A joint venture entre a Shell e a Cosan, anunciada na última terça, pretende transformar o etanol brasileiro em uma commodity mundial.
Com a nova empresa, os dois grupos querem expandir as vendas do biocombustível no Brasil e no exterior. Japão, EUA e Europa estão na
mira da nova empresa -ainda sem nome definido.
"A meta da nova empresa é crescer muito nos mercados interno e externo. Em alguns países já existe a mistura do álcool na gasolina, e
eles estão modificando a legislação para aumentar a participação do etanol", afirma Vasco Dias, presidente da Shell no Brasil.
O aumento nas vendas de etanol nos últimos três anos e o custo competitivo de produção do combustível, com baixa emissão de CO2,
foram as principais razões que levaram a anglo-holandesa Shell a iniciar, há pouco mais de um ano, conversas com o grupo Cosan. Se o
Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar, a nova empresa nasce com participação de perto de 19% no mercado total
de combustíveis do país, mesmo índice do grupo Ultra/Ipiranga, segundo o Sindicom, sindicato das distribuidoras. Leia a seguir os principais
trechos da entrevista que Dias concedeu à Folha.
FOLHA - Como ocorreu a aproximação entre a Shell e a Cosan?
VASCO DIAS - Os contatos começaram há pouco mais de um ano. A Cosan é nossa fornecedora há décadas, e a Shell tem como meta
aumentar a participação de biocombustível em sua matriz energética. O etanol de cana-de-açúcar é o mais vantajoso porque é um baixo
emissor de CO2, não compete com comida, é sustentável, tem custo de produção competitivo e pode atender os mercados interno e
externo. O Brasil é um país-chave para a produção do combustível. O varejo vem crescendo nos últimos anos [a taxas] três, quatro vezes
acima da indústria. A Cosan é líder mundial na produção de primeira geração de álcool e tem a possibilidade de transformar o etanol que
produz em uma commodity mundial, usando a capacidade da Shell, que tem 45 mil postos no mundo. Tudo isso facilitou a fusão entre a
Shell e a Cosan.
FOLHA - A nova empresa já começou a prospectar mercados no exterior?
DIAS - A joint venture quer crescer no Brasil e no exterior, mas tudo vai depender de decisão comercial. A Shell e a Cosan já exportam. Mas
com certeza EUA, Japão e países da Europa serão alguns dos mercados.
FOLHA - Quanto o etanol representa da venda total de combustíveis da Shell?
DIAS - O etanol já representa cerca de um terço da venda total de combustíveis no país. Isto é, dos 9 bilhões de litros que a Shell pretende
comercializar neste ano no Brasil, 3 bilhões de litros são de álcool hidratado e anidro. Esse mercado está crescendo, em média, mais do que
25% ao ano.
FOLHA - A Shell pretende comprar outras distribuidoras para avançar no mercado de combustíveis?
DIAS - A Shell tem crescido cerca de 10% ao ano em vendas, o dobro do mercado. A meta é adquirir de 150 a 200 postos por ano. Até a
formação da joint venture essa meta se mantém.



FOLHA - Os principais problemas do setor de combustíveis são a adulteração e a sonegação fiscal. Isso melhorou?
DIAS - Melhorou sim, e isso explica o por que de a Shell estar investindo tanto dinheiro nesse mercado. Mas, sem dúvida, é preciso
aumentar a fiscalização no setor de álcool, já que um percentual significativo desse combustível tem problema [adulteração e sonegação
fiscal]. O controle tem de ser feito pela União, pelos Estados e pelas próprias companhias.

SUSTENTABILIDADE

Empresas do bem
Fonte: Isto É Dinheiro (05/02/10)
Por Rosenildo Gomes Ferreira

Demorou, mas o Brasil ingressou na lista de países que utilizam a energia eólica em larga escala. Até o final de 2012, essa modalidade
deverá representar 3% da matriz energética do País. Hoje, sua contribuição é de mísero 0,6%. O crescimento será puxado por
megaprojetos, como o recém-anunciado pela argentina Impsa Wind, em Santa Catarina. A companhia vai investir R$ 1,2 bilhão na
construção de dez
parques eólicos. Para viabilizar seu crescimento, a empresa estuda construir novas plantas para a produção de equipamentos: pás e
aerogeradores. A Impsa já dispõe de uma fábrica em Suape (PE).
Leia mais: http://www.terra.com.br:80/istoedinheiro/edicoes/643/sustentabilidade-energia-limpa-161079-1.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.


