
  

 

  

 

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

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

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).  
 

Agência Nacional de Energia Elétrica  
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abriu concurso para 186 vagas em cargos de nível médio e superior. Do total de vagas, 13 são 
destinadas a candidatos portadores de deficiência. As vagas são para Brasília. Os salários vão de R$ 4.548,47 a R$ 9.378,40. 
Veja aqui o edital. 
 
 

Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
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O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO 

 

O NIPE APOIA 
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O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

  



Mais informações: http://www.conferenciadepch.com.br/  
 

Energy Show  
 
14 e 15 de Abril de 2010 
Main Hall – RDS – Dublin - Irlanda 
Mais informações: www.sei.ie    

European Wind Energy Conference 
and Exhibition  
 
20 a 23 de Abril de 2010 
Expo XXI Warsaw International Expocentre Warsaw - P olônia 
Mais informações: www.ewec2010.info    
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NOTÍCIAS 

ECONOMIA VERDE 

  



Linha de crédito verde  
Fonte: Agência FAPESP (19/03/10) 
 
Uma linha de crédito especial vai financiar pequenas e médias empresas paulistas que tenham projetos para reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11925/noticias/linha-de-credito-verde.htm 
 
 
ENERGIA 

Empresas dos EUA pagam a americanos que economizare m 
energia  
Fonte: Folha Online (20/03/10) 
 
A ameaça de que os ursos polares desaparecerão diante do derretimento polar causado pelo aquecimento global não é um 
estímulo suficiente para os americanos reduzirem seu consumo de energia. Pensando nisso, algumas empresas encontraram 
uma solução tão tentadora quanto pragmática: pagar os que economizarem energia. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u709677.shtml  
 
 
BIOGÁS 

Biogás: manual ensina como aproveitar potencial ene rgético  
Fonte: Portal do Meio Ambiente (22/03/10) 
Por Júlio Santos  
 
O programa “Methane to Markets Partnership” (M2M), iniciado em 2004 com a participação de 14 países, tem a meta de reduzir 
as emissões de metano em 180 MMTCO2 até 2014. A iniciativa busca promover, internacionalmente, a recuperação e uso do 



metano como uma fonte de energia limpa e renovável nos setores de resíduos sólidos, agricultura, minas de carvão e exploração 
de óleo e gás. Atrás deste objetivo, o projeto do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), patrocinado pela Agência de 
Proteção Ambiental dos Estados Unidos , publicou, em fevereiro deste ano, o “Manual para Aproveitamento de Biogás – Volume 1 
– Aterros Sanitários”. 
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/energia/3601-biogas-manual-ensina-como-aproveitar-potencial-
energetico.html  
 
 
ENERGIA 

Colonización eléctrica  
Fonte: El País (22/03/10)  
Por Marta Galán Rodríguez 
 
¿Les gustaría ser propietarios de un río? Endesa lo es. Sólo en Chile es la propietaria de más del 80% de los derechos de agua, 
conseguidos aprovechando las privatizaciones facilitadas por el dictador Pinochet. Un punto arriba, un punto abajo, Endesa 
controla también el 92% de la energía eléctrica chilena. En su historia -sigo diciendo, sólo en Chile- tenemos polémicas represas 
como las instaladas en la cuenca del río Bío Bío en territorios mapuches o en este momento la intención de construcción en los 
ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La energía que allá se produzca beneficiará, a través del tendido eléctrico más largo 
del mundo, a la población de Santiago, a las industrias alrededor de la capital y a las empresas mineras en el desierto de 
Atacama. Mientras, dejará, allí donde se genera la energía, campos anegados, ganaderos y ganaderas sin opciones, 
repercusiones a las poblaciones pesqueras y la destrucción de bosques originarios, paisajes y especies protegidas. En las 
comarcas de Girona, por un temporal de nieve muchos pueblos apagados buscan explicaciones. El mismo capital, las mismas 
privatizaciones, el mismo modelo de desarrollo, el crecimiento a cualquier precio, para unos y no para todos. Ahí están las 
inversiones. 
Leia mais: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Colonizacion/electrica/elpepiopi/20100322elpepiopi_9/Tes  
 
 
ENERGIA 



Venezuela corta energia de 80 empresas   
Fonte: Folha de S. Paulo (22/03/10) 
 
Punição aos que descumpriram metas de redução faz p arte de medidas para amenizar crise energética 
 
Em emergência elétrica há um mês, a Venezuela anunciou ontem um corte de energia com duração de 24 horas em 80 empresas 
que não reduziram o seu consumo em 20%, como exigia o pacote de medidas do presidente Hugo Chávez para combater a grave 
crise no setor. 
Restaurantes, lojas, hotéis, academias, concessionárias de veículos e até uma unidade da japonesa Sony estão na lista de 
empresas punidas. 
O pacote prevê a cobrança de multa dos consumidores residenciais que não consigam cortar o consumo de energia elétrica, a 
criação de um gabinete de crise, e a listagem de 8.000 grandes consumidores, obrigados a cortar o consumo em 20%. As 
punições pelo descumprimento vão do corte de 24 horas à suspensão indeterminada do serviço. 
Culpa 
Para o governo venezuelano, a responsável pela crise no setor elétrico é a seca causada pelo fenômeno climático El Niño, que 
esvaziou os reservatórios das hidrelétricas responsáveis por 70% do abastecimento do país. Parte da atenção se volta à 
hidrelétrica de Guri, cujo reservatório está baixo. A imprensa local acompanha diariamente a queda do nível de água. 
Com chuvas previstas para as próximas semanas, o governo diz que o temor de "colapso" é infundado. Já especialistas e a 
oposição veem falta de investimento no setor. 
Entre os venezuelanos, segundo pesquisa da Alfredo Keller and Associates, apenas 26% acham que o governo toma as medidas 
certas no setor. Dados do mesmo levantamento dizem que a crise pode afetar o tradicionalmente alto nível de popularidade de 
Chávez, no poder desde 1999. O estudo, divulgado pela TV Globovisión - crítica de Chávez-, revelou que o venezuelano tem 43% 
de aprovação, pior índice desde 2003. 
Desde o final do mês passado, a Venezuela negocia apoio técnico do Brasil, que já enviou ao país comitiva de técnicos de alto 
nível de Furnas, Eletronorte e Itaipu. Brasil e Venezuela negociam também uma forma de importar energia de Roraima. O 
governo de Chávez recorreu também à ajuda de Cuba, que enviou um dos seus vices para ajudar a debelar a crise. 
 
 



  

 
 

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. 

  
 


