
  

 

  

 

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

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

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. 
 
Companhia Paranaense de Gás abre concurso para cadastro 
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. 
As inscrições devem ser feitas até às 18h de 23 de abril pelo site www.institutocetro.org.br.  
 
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/  
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Trabalho e Vizinhança: Problemas 
Sociais da Indústria Petrolífera  
FÓRUM PERMANENTE ENERGIA & AMBIENTE 
 
06 de Abril de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
Mais informações: 
http://www.cori.unicamp.br/foruns/energia/foruns_en ergia.php   
 

BIOEN  

Workshop on Integrated 
Sustainability Assessment for 
Ethanol Context 
 
13 e 14 de Abril de 2010 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Univer sidade de São Paulo 
(USP) – São Carlos - SP 
Mais informações: aise@sc.usp.br   
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NOTÍCIAS 

ENERGIA 

  



Gerador caseiro promete revolucionar setor energéti co nos 
EUA 
Fonte: Folha Online (28/02/10) 
Por Paula Gil 
 
A energia que em um futuro próximo iluminará nossas casas será limpa, barata e, para a felicidade dos ferrenhos consumidores 
de luz, permitirá praticamente se desvincular das companhias de energia elétrica. 
Leia mais: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u700203.shtml  
 
 
COMMODITIES 

Simpósio organizado pela Unicamp acende debate entr e 
produtores de commodities 
Fonte: Portal Unicamp (30/03/10) 
 
As atividades primárias são tradicionalmente associadas a baixa produtividade, reduzida eficiência organizacional e pouca 
tecnologia, havendo ainda o receio de que o Brasil se torne dependente sobretudo das commodities, em detrimento da agregação 
de valor aos produtos e dinamização da economia como um todo. Tal associação foi motivo de reação veemente de uma nata de 
executivos do setor, presente ao seminário Produção de Commodities e Desenvolvimento Econômico, que o Instituto de 
Economia (IE) da Unicamp promoveu na segunda-feira (29) em São Paulo, numa parceria com a mineradora Vale, revista Carta 
Capital e jornal Brasil Econômico. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/03/31/simposio-organizado-pela-unicamp-acende-debate-entre-
produtores-de-commodities  
 
 
ENERGIA 



Modelo energético ideal segue uma grande incógnita 
Fonte: Carbono Brasil (01/04/10) 
Por Fabiano Ávila 
 
Nos três primeiros meses de 2010 foram investidos US$ 1,9 bi em renováveis, porém a decisão do presidente Barack Obama de 
liberar novos poços de petróleo na costa dos EUA mostra que ainda há muita dúvida sobre o futuro energético do planeta. 
Leia mais: http://www.carbonobrasil.com/#reportagens_carbonobrasil/noticia=724857  
 
 
PETRÓLEO 

Venezuela e Rússia fecham acordo bilionário no seto r 
petroleiro  
Fonte: BBC Brasil (02/04/10)  
Por Claudia Jardim 
 
O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, formalizaram um acordo petrolífero 
bilionário, nesta sexta-feira, para a criação de uma empresa binacional de produção e extração de petróleo na faixa petrolífera do 
rio Orinoco, no norte do país. 
Leia mais: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/04/100402_chavez_putin_acordo_cj_np.shtml 
 
 
ETANOL 

EUA voltam a atacar etanol brasileiro  
Fonte: Estadão Online (03/04/10)  
 
Os produtores de etanol dos Estados Unidos, que usam o milho como matéria-prima, lançaram nova ofensiva para tentar barrar a 



entrada do etanol brasileiro, de cana-de-açúcar. Na semana passada, dois deputados da bancada ruralista, em Washington, 
apresentaram um projeto de lei para tentar prorrogar por mais cinco anos os subsídios aos plantadores de milho e as tarifas à 
importação de etanol. 
Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100403/not_imp533061,0.php  
 
 
ETANOL 

Petrobras começa a produzir etanol neste mês  
Fonte: Portal Exame (04/04/10)  
Por Nielmar de Oliveira  
 
A Petrobras vai começar a produzir etanol neste mês na Usina de Bambuí, na cidade mineira do mesmo nome. Essa é a primeira 
usina produtora de etanol do Sistema Petrobras, que adquiriu 40,4% do capital da unidade da Total Agroindústria Canaviera, por 
meio de sua subsidiária Petrobras Biocombustíveis. 
Leia mais: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/petrobras-comeca-a-produzir-etanol-neste-mes-
545960.html  
 
 
AGROENERGIA 

USP terá estação experimental de agroenergia  
Fonte: Agência FAPESP (05/04/10) 
 
O Governo do Estado de São Paulo anunciou a implantação da Estação Experimental de Agroenergia da Universidade de São 
Paulo (USP) em Jaú, região noroeste do Estado, que servirá de apoio a pesquisas nacionais e internacionais em bionergia. 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/11988/noticias/usp-tera-estacao-experimental-de-agroenergia.htm  
 
 
AQUECIMENTO GLOBAL 



Petroleira dos EUA deu US$ 50 mi a céticos do clima   
Fonte: Portal do Meio Ambiente (05/04/10) 
 
Um relatório divulgado na terça-feira passada (30/3) pela ONG Greenpeace acusa umas das maiores companhias de petróleo dos 
EUA, a Koch Industries, de canalizar discretamente quase US$ 50 milhões em uma década (metade disso só entre 2005 e 2008) 
a uma rede de estudiosos e "think tanks" para "minar a confiança na ciência do clima e promover oposição à energia limpa, nos 
EUA e internacionalmente". 
Leia mais: http://www.portaldomeioambiente.org.br/denuncias/3732-petroleira-dos-eua-deu-us-50-mi-a-ceticos-do-clima.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. 

  
 


