
  

 

  

 

  
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.  
As inscrições vão das 10h do dia 22 de março até as 23h59 do dia 12 de abril. 
Veja aqui o edital. 
 

Companhia Energética de Minas Gerais abre concurso para 767 vagas 
Cargos são de nível médio, médio técnico e superior. Os salários variam de R$ 720,38 a R$ 2.800,00. 
As inscrições vão até as 19h do dia 30 de abril, horário de Brasília, através do site www.gestaodeconcurso.com.br. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

Campinas, 26 de Março de 2010. (Número 668)  
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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/  
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Trabalho e Vizinhança: Problemas 
Sociais da Indústria Petrolífera  
FÓRUM PERMANENTE ENERGIA & AMBIENTE 
 
06 de Abril de 2010 
Centro de Convenções – Unicamp – Campinas - SP 
Mais informações: 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_en ergia.php   
 

Energy Efficiency Standards and 
Labelling (EE S&L) 
ON LINE TRAINING COURSE  
 
06 a 14 de Abril de 2010 
Curso Online 
Mais informações: Anexo.  
VII Congresso Brasileiro de 
Planejamento Enérgetico 
VII CBPE 
 
08 a 10 de Setembro de 2010 
USP - Auditório FEA-5 – São Paulo – SP 
Mais informações: http://www.sbpe.org.br/vii-cbpe/   
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BIOENERGIA 

  



Visões da bioenergia  
Fonte: Pesquisa FAPESP (24/03/10) 
 
Cada região do planeta tem uma percepção peculiar sobre o futuro da bioenergia. Enquanto a América Latina acredita na 
possibilidade de ampliar as áreas plantadas de cana-de-açúcar para substituir por etanol parte da gasolina consumida no planeta, 
os Estados Unidos apostam com mais ênfase no desenvolvimento de tecnologias para extração do etanol de celulose, que seriam 
capazes de garantir quantidades de combustível maiores sem ocupar muito espaço de áreas agriculturáveis. Para a Europa, a 
segurança alimentar, que estaria ameaçada pelo avanço de culturas para produção de biocombustíveis, é um tema 
especialmente sensível. Já a África, a despeito de seus problemas reais de segurança alimentar, a Ásia e a Oceania veem os 
biocombustíveis como oportunidade de desenvolvimento, desde que explorados de forma sustentável.  
Leia mais: http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=6321&bd=2&pg=1&lg  
 
 
ENERGIA 

Chávez agrega três dias de feriado à Semana Santa p ara 
economizar energia 
Fonte: BBC Brasil (24/03/10) 
Por Claudia Jardim 
 
Aproveitando a Semana Santa, o presidente de Venezuela Hugo Chávez decretou três dias de feriado a partir da próxima 
segunda-feira como medida para economizar eletricidade em meio à crise energética que afeta o país. 
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100324_venezuela_feriado_energia_cj_np.shtml  
 
 
BIOCOMBUSTÍVEIS 

Uso da terra em questão  



Fonte: Agência FAPESP (25/03/10) 
Por Fábio de Castro 
 
A substituição de 25% da gasolina utilizada no planeta por biocombustíveis – dos quais o mais cotado é o etanol de cana-de-
açúcar – poderá se tornar uma realidade, satisfazendo boa parte da demanda energética no futuro. Mas muita pesquisa ainda é 
necessária para calcular com exatidão o impacto desse novo cenário nas mudanças de uso da terra e, consequentemente, na 
economia. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11949/especiais/uso-da-terra-em-questao.htm  
 
 
GASODUTO 

Petrobras inaugura Gasoduto da Integração Sudeste-
Nordeste  
Fonte: Agência Brasil (26/03/10)  
Por Nielmar de Oliveira  
 
A Petrobras inaugura hoje (26) em Itabuna, no sul da Bahia, o Gasoduto da Integração Sudeste-Nordeste (Gasene), o maior em 
extensão construído no Brasil nos últimos dez anos.  
Leia mais: http://www.agenciabrasil.gov.br/?q=node/2975  
 
 
EFEITO ESTUFA 

Proposta do FMI para criar "fundo verde" é derrotad a  
Fonte: Folha de S. Paulo (26/03/10) 
Por Fernando Canzian 
 
Meta era levantar até US$ 100 bi por ano para emerg entes combaterem efeito estufa  



 
Países-membros rejeitam a ideia de que o FMI tome a  dianteira na arrecadação de fundos para o combate ao 
aquecimento global  
 
Representantes dos principais países-membros do FMI (Fundo Monetário Internacional) impuseram uma derrota ao diretor-
gerente do Fundo, Dominique Strauss-Kahn, ao rejeitarem a ideia de que o órgão tome a dianteira na arrecadação de fundos para 
o combate ao aquecimento global. 
De uma proposta ambiciosa para levantar até US$ 100 bilhões por ano até 2020 para ajudar principalmente países emergentes a 
adotar políticas de combate ao efeito estufa, o "Green Fund" (fundo verde) foi apresentado ontem pelos técnicos do Fundo 
apenas como "proposta para a consideração da comunidade internacional". 
No início do ano, Strauss-Kahn defendeu a criação do "Green Fund" no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ontem, 
os técnicos do FMI divulgaram um documento detalhando valores e como o fundo poderia multiplicar a arrecadação emitindo 
títulos a serem vendidos no mercado. 
Mas os mesmos autores ressaltaram no documento que não defendiam que o próprio FMI "crie, financie ou gerencie" o "Green 
Fund". Ao rejeitar o novo papel para o Fundo, muitos dos representantes dos países-membros argumentaram que o órgão não 
tem experiência nesse tipo de ação. 
A ambição inicial de Strauss-Kahn era que os países-membros concordassem que o órgão ficasse à frente da ideia. E que o 
assunto fosse discutido detalhadamente em novo encontro, no final do ano, no México, sobre o aquecimento global. 
Desde a explosão da crise financeira internacional, em setembro de 2008, Strauss-Kahn vem lançando iniciativas práticas e 
políticas para recolocar o Fundo no centro das decisões financeiras mundiais. 
Antes da crise, o Fundo não apenas perdia relevância, mas estava se tornando anacrônico por estar deficitário. Sem muitos 
países precisando de seus empréstimos, o FMI já não podia contar com o recebimento dos juros desses empréstimos, que 
normalmente o financia. 
Com a explosão da crise, uma série de países em dificuldades voltou a recorrer ao Fundo. Hoje, o FMI administra empréstimos 
para 58 países, em um total de US$ 174 bilhões. Até agosto de 2008, mês que antecedeu a crise, eram 30 países (a grande 
maioria pequenos) com empréstimos de apenas US$ 3,5 bilhões. 
Ontem, por insistência da Alemanha, líderes da União Europeia trabalhavam em um acordo para que o FMI também tenha papel 
relevante em um pacote de ajuda à Grécia. 
O país, um dos 16 que têm o euro como moeda, precisa levantar cerca de US$ 13 bilhões no mercado nos próximos dois meses 
para continuar financiando seu deficit fiscal. 
 



 
 

  

 
 

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. 

  
 


