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MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Petrobras Biocombustível abre Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas e 
formação de cadastro em cargos de nível médio e superior 
A Petrobras Biocombustível realizará processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro, mediante condições estabelecidas no 
Edital. As inscrições estarão abertas entre 26 de Abril e 09 de Maio de 2010. 
 

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 o dia 30 de abril, através do site www.gestaodeconcurso.com.br. 
 
Universidade Federal do ABC abre concurso público 
A Universidade Federal do ABC está com inscrições abertas para vagas de docentes (Professor Adjunto I), nas mais diversas áreas.  
As inscrições vão até o dia 04 de Maio de 2010. Os detalhes do concurso podem ser vistos no site da UFABC. 
 



Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil – M edicina, Agricultura  
e Indústria 
 

19 e 20 de Agosto de 2010 
Anfiteatro da Faculdade de Engenharia Química da Un icamp – Campinas – SP 
 

Organização: NIPE/Unicamp e IPEN-CNEN/SP 
Mais informações: enumas2010@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 

AGRENER GD 2010 

 



8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis no cerrad o brasileiro: desafios e oportunidades 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 

Organização: NIPE/Unicamp 
Mais informações: agrener@nipeunicamp.org.br  ou (19)3201-6902/3201-6903/3201-6904 – Ramal 6  
(Falar com Fabiana Viana ou Fernanda Colucci) 
 

Em breve, mais informações!  
 

OBS: A Comissão Organizadora do AGRENER GD 2010 informa que o evento não acontecerá em Brasília (DF), cidade escolhida 
na enquete realizada no Portal do AGRENER, por dificuldades técnicas e logísticas.  
 

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   

O NIPE APOIA 
ESSE EVENTO   

  



 

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/  
 

ENIE 2010 

XIII Encontro Nacional de Instalações 
Elétricas 
 
29 de Junho a 01 de Julho de 2010 
Expo Centrer Norte – Pavilhão Branco – São Paulo – SP  
Mais informações: http://www.arandanet.com.br/eventos2010/enie/index. html   
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BELO MONTE 
 

O apagão de Belo Monte 
Fonte: Veja Online (21/04/10) 
Por Por Benedito Sverberi 
 
A ideia de construir uma hidrelétrica com pretensão de ser a 3a maior do mundo em pleno coração da Amazônia não é uma tolice. Ao 
contrário. Há certo consenso entre os especialistas de que a implantação da usina de Belo Monte é, sim, essencial para assegurar o 
abastecimento futuro de eletricidade à economia brasileira - cujo potencial de crescimento anual, hoje se estima, pode superar 5%. 
Absurda, atabalhoada, desastrada e, no mínimo, suspeita foi a condução do processo que resultou no leilão vencido ontem pelo 
consórcio Norte Energia. 
Leia mais: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/apagao-belo-monte-551750.shtml  
 

 

Leilão da Usina de Belo Monte 
Fonte: Instituto Acende Brasil (22/04/10) 
 
O direito de exploração do potencial hidrelétrico de Belo Monte foi arrematado pelo Consórcio Norte Energia com lance de R$ 78,00 
por megawatt-hora (MWh), um deságio de 6,02% em relação ao preço máximo de R$ 83,00 por MWh. Como referência, nos leilões 
dos potenciais hidrelétricos do Rio Madeira os preços vencedores foram de R$ 78,00 por MWh (Hidrelétrica de Santo Antônio, valor 
sem atualizações e referente e 10/12/2007) e R$ 71,40 por MWh (Hidrelétrica de Jirau, valor sem atualizações). O leilão só pôde ser 
iniciado às 13:20, depois que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região cassou uma liminar expedida na noite anterior pela Justiça 
Federal do Pará. O certame durou aproximadamente sete minutos, tendo sido encerrado após a submissão do primeiro lance de cada 
participante. O outro participante do leilão, o Consórcio Belo Monte Energia, ofertou um lance de R$ 82,90 por MWh. Como a diferença 
entre os lances dos dois participantes foi superior a 5%, o leilão foi encerrado, em conformidade com as regras previstas pela 
sistemática do leilão. A divulgação do resultado do leilão foi postergada devido a uma nova liminar, cuja notificação chegou a Aneel 
após o encerramento do leilão. 
Leia mais: http://www.acendebrasil.com.br/archives/files/20100420_AnalisePos_BeloMonte.pdf  



 
 

Power and the Xingu 
Fonte: The Economist (22/04/10) 
 
A huge Amazon hydropower project shows how hard it is to balance the demands of the environment and of a growing and prospering 
country 
Protesters in paint and headdresses in Brasília, warring tribes of lawyers and a mountain of pig dung: yet another giant Brazilian public-
works contract was up for grabs, and the lobbies were restless. After the courts struck down an avalanche of eleventh-hour injunctions, 
late on April 20th a consortium of contractors won the right to build Belo Monte, a huge hydroelectric power station to be raised on the 
Xingu river in the eastern Amazon basin. 
Leia mais: http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=15954573  
 
 

Belo Monte, o leilão que não houve 
Fonte: Folha de S. Paulo (23/04/10) 
Por Vinicius Torres Freire 
 
Concessão da usina foi mais politizada que a privat ização da Telebrás; governo monta e remonta o negóc io até agora 
 
A CADA conversa sobre Belo Monte confirma-se a ideia de que o leilão da usina foi sem nunca ter havido. Venceu o consórcio azarão, 
o Norte Energia (Chesf, Queiroz Galvão, Bertin et alli). Diz-se que esse consórcio foi montado às pressas, pelo governo. Porém, tudo 
nessa história foi arquitetado pelo governo, e continua sendo. O leilão, em si mesmo, foi um episódio menor. Meio para inglês ver. 
Tanto antes do leilão de terça-feira como agora, o governo discute com empresas, estatais, semiestatais e fundos de pensão como 
formar um grupo para tocar o empreendimento -e ainda discute como melhorar a rentabilidade do negócio. 
Odebrecht e Camargo Corrêa, as megaempreiteiras, haviam desistido da disputa já negociando a entrada no consórcio vencedor -ou, 
pelo menos, para ficar com uma fatia grossa da empreitada de construção. 
Continuam a negociar, mesmo tendo apostado que o vencedor seria o consórcio liderado pela Andrade Gutierrez, pela Vale, pela 



Neoenergia e pela estatal elétrica Furnas. 
Discute-se que empresas devem entrar na Sociedade de Propósito Específico (SPE) que vai ficar com Belo Monte. Podem entrar 
siderúrgicas, como CSN e Gerdau. Pode entrar a Braskem, da Odebrecht e da Petrobras. Ontem havia o rumor de que se negociam 
mudanças mesmo após a formação da SPE, para daqui a mais de ano. Pode entrar a Vale. 
Por que tamanho rolo? Porque, mesmo descontados os exageros e chororôs das empresas privadas, o retorno financeiro da 
empreitada é muito incerto. O custo orçado pelo governo é baixo, o preço-teto estipulado pelo edital do leilão era baixo, e ficou ainda 
menor, dada a oferta surpreendente de deságio do consórcio vencedor. Belo Monte é uma obra muito grande, em lugar remoto e de 
geologia desconhecida. O preço da energia será praticamente o mesmo das usinas do rio Madeira, leiloadas em 2007 e 2008, obras 
mais baratas e menos complicadas. Para ficar apenas nos problemas mais óbvios. 
O governo fez força para colocar a obra em andamento e garantir tarifas baixas para o consumidor. Belo Monte é mesmo 
imprescindível para a segurança energética do país. De resto, se sua construção não atrasar, pode desafogar um pouco o 
planejamento da oferta de energia elétrica no Brasil, que anda meio da mão para a boca. Isto é, se funcionar, Belo Monte pode dar um 
tempo para que se invista em fontes alternativas de eletricidade, em melhoria de eficiência -enfim, vai dar um tempo para respirar e 
pensar. 
Ainda assim, o leilão de Belo Monte foi muito mais politizado que o notório leilão de privatização da Telebrás, em 1998, sob FHC. 
Naquela ocasião, o governo negociou até o último minuto a formação de consórcios. A graça maior da coisa era que os tucanos 
envolvidos eram supostamente liberais, crentes da ideia de que um leilão é o modelo perfeito para definir preços e competências. Mas 
politizaram o leilão até o osso. 
No caso de Belo Monte, o que há é uma discussão pouco clara e pública da formação de uma parceria público-privada, com muita 
estatal e subsídio estatal para tornar viável o negócio. Talvez não houvesse alternativa. Mas a transparência seria de regra. E é 
cascata dizer que houve um leilão de concessão, à vera. 
 
 

Lula avisa que governo vai construir Belo Monte mes mo sem a 
participação de empresas privadas 
Fonte: Portal Infoenergia (23/04/10) 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou ontem (22) que a Usina de Belo Monte, no Pará, será construída mesmo sem a 



participação de empresas privadas. A reação do presidente ocorre no momento em que a construtora Queiroz Galvão ameaça deixar o 
leilão. Lula comemorou a vitória judicial contra os adversários da construção da hidrelétrica e a realização do seu leilão. Segundo ele, 
a participação é livre e não há “cadeado” prendendo ninguém. 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?codigo=2510  
 

 

NOTÍCIAS 
 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Desafios da cana sustentável  
Fonte: Agência FAPESP (23/04/10) 
 
Como qualquer cultura, a da cana-de-açúcar também apresenta custos ao ambiente que precisam ser avaliados. O consumo de água, 
o uso de fertilizantes e a participação da cultura da cana na dinâmica dos gases de efeito estufa são os principais desafios ambientais 
a serem enfrentados no cultivo da matéria-prima do etanol, segundo Heitor Cantarella, pesquisador do Instituto Agronômico (IAC) e um 
dos coordenadores do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN). 
Leia mais: http://www.agencia.fapesp.br/materia/12075/especiais/desafios-da-cana-sustentavel.htm  
 
 
BIOETANOL 

Projeto piloto de bioetanol em Sergipe, para gerar energia sem 
prejudicar o meio ambiente 
Fonte: Portal Infoenergia (23/04/10) 
 
Gerar energia sem prejudicar o meio ambiente, promovendo inclusão social. Isto já é possível com a utilização de bioetanol produzido 
a partir de matérias agrícolas renováveis como a cana de açúcar, batata-doce, mandioca ou sorgo sacarino. O assunto foi pauta de 



uma reunião, nesta terça-feira (20/4), entre o secretário executivo da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Renato Nobile, 
o gerente de Mercados da instituição, Evandro Ninaut, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Sergipe (Ocese), 
José Milton de Almeida, e o superintendente Manuel Messias. O encontro ocorreu na sede da OCB, em Brasília (DF). 
Leia mais: http://www.infoenergia.com.br/noticias.asp?Tipo=E&codigo=825  
 

  

 
 

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. 

  
 


