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

Devido a problemas técnicos, o NIPEenergia está sendo enviado provisoriamente através do endereço
fabianagviana@nipeunicamp.org.br .

MURAL
OPORTUNIDADES
Aneel abre o credenciamento de empresas e instituições de consultoria especializada
Confira os editais de credenciamento vigentes para suporte à Fiscalização Econômica e Financeira, dos Serviços de Geração e de Eletricidade e a
Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico.
Informações e consultas poderão ser dirigidas a Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios - SLC, nos telefones (61) 2192-
8854 e (61) 2192-8851. Mais informações, clique aqui.

Itaipu Binacional abre inscrições para 157 vagas
São quatro vagas imediatas e 153 para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 11 de março no site da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Funtef-PR (www.funtef.utfpr.edu.br).
Para mais informações, clique aqui.

Campinas, 22 de Fevereiro de 2010. (Número 659)



Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) abre 25 vagas de nível médio e superior
As inscrições devem ser feitas até às 14h de 17 de março pelo site www.concursosfcc.com.br.
Para mais informações, acesse o edital do concurso.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

EVENTOS
33rd IAEE



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

Uso Racional de Energia na Indústria, Comércio e Prédios
Públicos
18 de Março de 2010
Auditório da FIRJAN – RIO DE JANEIRO – RJ
Mais informações: (21) 2262-9401 / 2215-2245 / 9807-8975

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
CANA-DE-AÇÚCAR

Aprovação de levedura geneticamente modificada de cana abre



caminho para avanços importantes
Fonte: Portal Unica (17/02/10)

A aprovação do uso comercial de uma levedura geneticamente modificada para produção de diesel com utlilização de cana-de-açúcar é um
relevante avanço para o setor sucroenergético, cujo desdobramento será potencialmente a abertura de uma nova fronteira de expansão
para
o setor sucroenergético brasileiro. A avaliação da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) se refere à liberação comercial da
levedura, aprovada na última quinta-feira (11/02) pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).
Leia mais: http://www.unica.com.br/noticias/show.asp?nwsCode={D61114AD-9481-4DCC-A5B6-5BAAE8BBC8AF}

PETRÓLEO

Empresa britânica inicia exploração de petróleo nas Malvinas
Fonte: BBC Brasil (22/02/10)

Uma empresa britânica inicia nesta segunda-feira a perfuração de um campo de prova para a extração de petróleo nas ilhas Malvinas
(chamadas de Falklands pelos britânicos) em meio à escalada diplomática entre Argentina e Grã-Bretanha sobre o controle da região.
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/02/100222_malvinas_exploracao_rw.shtml

USINA NUCLEAR

Wagner conversa com Lobão e reafirma interesse em usina
nuclear
Fonte: Portal do Meio Ambiente (22/02/10)

O governador Jaques Wagner reafirmou hoje, em audiências com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro das Minas e



Energia, Edson Lobão, o interesse do governo baiano em habilitar-se para instalação, em seu território, de uma central nuclear geradora de
energia elétrica. O governador também almoçou no palácio da Alvorada com o presidente Lula onde discutiu o assunto.
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/energia/3335-wagner-conversa-com-lobao-e-reafirma-interesse-em-usina-nuclear.html

ETANOL

Embrapa: avançam as pesquisas sobre o etanol de 2a.geração
Fonte: Infoenergia (22/02/10)

A equipe do Labex Estados Unidos, Laboratório Virtual da Embrapa no Exterior, está empenhada em pesquisas com materiais que geram o
etanol de segunda geração (ou etanol lignocelulósico), obtido a partir da utilização de toda a planta e não apenas da fermentação de parte
dela (etanol de primeira geração), como ocorre com a cana-de-açúcar no Brasil. Resultados preliminares têm animado o pesquisador Cesar
Miranda, responsável pelas investigações sobre agroenergia no naquele Labex.
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?Tipo=E&codigo=666

PLANEJAMENTO

Blecautes reforçam cobranças a Ministério
Fonte: Portal Exame (22/02/10)

A série de blecautes que afetou o sistema elétrico nos últimos quatro meses deu fôlego para entidades do setor cobrarem uma velha fatura
do Ministério de Minas e Energia: maior participação da iniciativa privada e mais transparência nas decisões tomadas pelo Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão que avalia a segurança no suprimento de energia no País.
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/economia/blecautes-reforcam-cobrancas-ministerio-534795.html



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.


