
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
EPE abre inscrições para 84 vagas de cadastro
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) abriu inscrições para 84 vagas de cadastro de reserva de nível superior.
Há oportunidades para os cargos de analista de gestão corporativo, analista de pesquisa energética e advogado jurídico.
As inscrições devem ser feitas até 21 de março pelo site www.cesgranrio.org.br.
Para acessar o edital do concurso, clique aqui.

Petrobras Distribuidora S.A. abre inscrições para 97 vagas e cadastro
A Petrobras Distribuidora S.A. abriu inscrições para 97 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio, técnico e
superior.
A inscrição deverá ser efetuada somente via internet até 21 de março pelo site www.cesgranrio.org.br.
Para mais informações, acesse o edital.

Campinas, 08 de Março de 2010. (Número 663)



Vaga de estágio na CCEE
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) está contratando dois estagiários de energia elétrica.
Para mais informações, entre em contato com Riomar Merino Jorge (riomarmj@yahoo.com.br).

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

EVENTOS



33rd IAEE

The Future of Energy: Global
Challenges, Diverse Solutions
06 a 09 de Junho de 2010
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010

MICROGERAR 2010
II SEMINÁRIO E MOSTRA DE MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA

04 e 05 de Maio de 2010
Centro de Eventos do Hotel Tryp Paulista – São Paulo – SP
Mais informações: microgerar@metodoeventos.com.br

VI Confererência de PCH
MERCADO & MEIO AMBIENTE

01 e 02 de Setembro de 2010
Centro de Convenções do Novotel Center Norte – São Paulo – SP
Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/

O NIPE APOIA
ESSE EVENTO

O NIPE APOIA
ESSE EVENTO



Building Energy
09 a 11 de Março de 2010
Seaport World Trade Center – Boston – EUA
Mais informações: www.buildingenergy.nesea.org

FEICANA/FEIBIO

Feira de Negócios do Setor de
Energia
09 a 11 de Março de 2010
Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado – Araçatuba – SP
Mais informações: www.feicana.com.br

O

NOTÍCIAS
MDL



Anunciado primeiro projeto de MDL florestal de grande
escala na África
Fonte: Carbono Brasil (05/03/10)
Por Fernanda B. Muller

Uma nova iniciativa que pretende trazer benefícios ambientais e financeiros para comunidades na Etiópia foi anunciada nesta quinta-feira
(4) em paralelo ao Fórum de Carbono Africano.
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#noticias/noticia=724662

ETANOL

Exportação de equipamentos para Venezuela amplia
internacionalização do etanol
Fonte: Portal UNICA (05/03/10)

Não é só na produção crescente e no aumento de competitividade que o setor sucroenergético brasileiro ganha musculatura, mas também
em áreas que compõem a cadeia produtiva. Na visão da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), a recente venda de quatro usinas
da Dedini S/A para a Venezuela atesta este movimento, que dá indícios de ser crescente.
Leia mais: http://www.unica.com.br/noticias/show.asp?nwsCode=73F1372C-20D2-4C00-9841-1FD430338C03

ÁLCOOL

Preço do álcool recua e volta a ser competitivo em São Paulo
Fonte: Folha Online (08/03/10)
Por Mauro Zafalon



O álcool voltou a ser competitivo em relação à gasolina em São Paulo. Isso ocorre depois de dois meses de desvantagem, quando a falta
de produto provocou forte aceleração nos preços do combustível renovável.
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u703716.shtml

ENERGIA

Novo modo de produzir eletricidade
Fonte: Agência FAPESP (08/03/10)

Um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, descobriu um fenômeno que faz com
que ondas de energia sejam lançadas por nanotubos. Segundo eles, a novidade poderá levar a uma nova forma de produzir eletricidade.
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11859/divulgacao-cientifica/novo-modo-de-produzir-eletricidade.htm

ALTERNATIVA

Embrapa desenvolve pesquisa para o aproveitamento integral
do pinhão manso, até como biocombustível
Fonte: Infoenergia (08/03/10)

No prazo de três anos, serão desenvolvidas pesquisas com pinhão-manso em todo o Brasil. Sob a coordenação da Embrapa Agroenergia
(Brasília/DF), o projeto “Pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em pinhão manso (Jatropha curcas L.) para a produção de
biodiesel”, foi aprovado em janeiro deste ano, com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, MCT, no valor de R$6.860 milhões.
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?codigo=2291



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.


