
  

 

  

 

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

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).  
 

Campinas, 19 de Março de 2010. (Número 666)  



Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
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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 
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Global Sustainable Bioenergy  
 
23 a 25 de Março de 2010 
FAPESP - São Paulo - SP  
Mais informações: http://www.fapesp.br/en/materia/5543   

Energia e Meio Ambiente – Soluções 
para o Futuro  
PRÊMIO JOVEM CIENTISTA 
 
30 de Junho de 2010 
Mais informações: www.jovemcientista.cnpq.br   
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NOTÍCIAS 

AQUECIMENTO GLOBAL 

  



Otimista, Al Gore aposta em tecnologia contra aquec imento  
Fonte: Folha Online (15/03/10) 
 
O ex-vice presidente dos EUA e ativista ambiental Al Gore ainda acredita que "podemos solucionar completamente a crise do 
clima, com folga", apesar do fracasso da conferência de Copenhague no fim de 2009. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u706973.shtml  
 
 
HIDROGÊNIO 

Empresa japonesa constrói bicicleta movida a hidrog ênio 
Fonte: Galileu (16/03/10) 
 
A Iwatani, uma corporação do ramo energético com sede em Tóquio, desenvolveu uma bicicleta que usa o gás hidrogênio como 
combustível. O projeto levou três anos para ser concluído e, desde outubro passado, a bike está em exposição em diversas feiras 
tecnológicas.  
Leia mais: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI126674-17770,00-
EMPRESA+JAPONESA+CONSTROI+BICICLETA+MOVIDA+A+HIDROGENIO.html  
 
 
ENERGIA 

Procon multa fornecedoras de energia 
Fonte: Estadão Online (17/03/10) 
 
AES Eletropaulo e Bandeirante, as duas maiores concessionárias da Grande SP, receberam multa de R$ 3,2 mi por falhas 
constantes. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100317/not_imp525383,0.php  
 



 
LMP-103S 

Combustível verde para satélite  
Fonte: Agência FAPESP (17/03/10) 
 
Na hora de encher o tanque de combustível de um veículo espacial, os técnicos têm que vestir capacetes e roupas protetoras que 
os deixam parecidos com astronautas. A precaução é necessária por causa do combustível utilizado em satélites ou sondas, a 
hidrazina. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11909/divulgacao-cientifica/combustivel-verde-para-satelite.htm  
 
 
ENERGIA 

Apagão e apaguinhos  
Fonte: Folha de S. Paulo (19/03/10)  
Por Eliane Cantanhêde 
 
No congresso do PT em que foi lançada à Presidência, Dilma Rousseff (Casa Civil, ex-Minas e Energia) encheu o peito para dizer 
que nunca mais, neste país, haverá apagões. 
Antes, durante e depois da frase enfática, porém, repetem-se os "apaguinhos". A CBN relatou o que parou metade de 
Pernambuco, o jornal "O Globo" divulgou como são habituais em regiões do Rio, e a energia cai a toda hora em São Paulo junto 
com a chuva. 
E no DF? Justamente no dia em que a Câmara Legislativa iniciou os debates sobre o impeachment do governador José Roberto 
Arruda foi aquele vexame: acabou a luz. Logo começaram as fantasias de que se tratava de boicote, mas nem há mais 
seguidores de Arruda dispostos a coisas desse tipo. 
Era só um dos "apaguinhos" que afligem sem parar a capital da República e que se repetiram na terça passada, atingindo não só 
a Câmara Legislativa mas a própria sede do governo federal e umas 500 mil pessoas, que ficaram totalmente às escuras ou à 
base de geradores. 
Ontem mesmo, novo blecaute paralisou o Distrito Federal. Eu e o meu amigo e companheiro de coluna Fernando Rodrigues 



moramos em lados opostos de Brasília, um no Lago Norte, outro no Lago Sul, mas amargamos o mesmo problema: semana sim, 
outra também, lá se vai a luz. E só não se vão (mais) os aparelhos domésticos porque já estamos escaldados. 
Como mostrou a repórter Leila Coimbra na Folha, as concessionárias de energia reduziram expressivamente os investimentos em 
suas redes. Entre elas a Ampla (RJ), a Celpe (PE) e a CPFL (SP/RS). Como dois e dois são quatro, queda de investimento e 
aumento de demanda é igual a falta de energia. 
OK. A culpa não é do governo federal, mas a ministra deveria ter cuidado com as palavras e com a ênfase, porque são milhares e 
milhares de vítimas. De "apaguinho" em "apaguinho", chega-se a um apagão. 
 
 

  

 
 

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. 

  
 


