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Encontro de Negócios Abeeólica (jun/2017) 

Fonte: FIEC http://www1.sfiec.org.br/fiec-noticias/105022/cafe-
com-energia-debate-programa-de-financiamento-de-micro-e-
minigeracao-distribuida 
 

      

O Sindicato das indústrias de Energia e de serviços do setor Elétrico 
do estado do Ceará (Sindienergia Ceará) participou do 6° Encontro de 
Negócios, realizado pela Abeeólica.  
 
Durante o encontro, foram debatidos temas sobre a indústria eólica, 
como financiamentos, expansão do mercado livre e a emissão dos 
certificados de energia renovável. Ao final do encontro, houve a 
palestra proferida pelo economista Eduardo Gianetti da Fonseca, que 
abordou questões relacionadas ao cenário econômico e político. 
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Leilão de Descontratação de Energia (mai/2017) 

Fonte: UOL – A TARDE  
http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1865406-leilao-de-
descontratacao-de-energia-de-reserva-sera-realizado-ate-31-
de-agosto 
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Dubai determina tarifas agressiva para sua primeira usina de torre (mai/2017) 

Fonte: http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/noticias/648-
dubai-determina-tarifas-agressiva-para-sua-primeira-usina-de-
torre 

Concebida para otimizar os custos ao 
longo do ciclo de vida do projeto, desde 
a fase de engenharia até às operações, a 
licitação contempla duas torres de 100 
MW, uma vez que representam uma solução 
econômica nesta fase de desenvolvimento 

global da heliotermia, disse Perez. Dubai 
planejou um custo de US$ 80/MWh para o 
projeto, mas os ganhos de tecnologia e 
eficiência em outros países mostram que 
custos ainda mais baixos são possíveis. 
 
O projeto faz parte da quarta fase de 
desenvolvimento do Parque Solar Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum (MBR), que vai 
receber 1 GW de capacidade solar até 
2020. Até 2030, o Parque terá 5 GW de 

capacidade de energia solar, incluindo 1 
GW de capacidade heliotérmica, ajudando 
Dubai alcançar sua meta de 25% de energia 
proveniente de fontes renováveis. 
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Empregos no Setor Renovável dobrou nos últimos 5 anos (mai/2017) 

Fonte:Ambiente Energia 
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2017/05/empre
gos-setor-renovavel-dobrou-nos-ultimos-cinco-anos-e-energia-
solar-tem-destaque/31818 
 

Foi lançado o relatório da Agência Internacional de Energia 
Renovável (IRENA). Energia Renovável e Emprego – Revisão Anual 2017, 
na 13ª reunião do Conselho da IRENA e traz os dados mais recentes 
sobre empregos e análises sobre os fatores que afetam o mercado de 
trabalho em energias renováveis. 
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Solar Employs More People In U.S. Electricity Generation Than Oil, Coal And Gas Combined (Jan/17) 

Em 2016 a fonte solar criou 43% dos empregos em 
geração de energia elétrica nos Estados Unidos 

Fonte : FORBES 
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2017/01/25/u-s-solar-
energy-employs-more-people-than-oil-coal-and-gas-combined-
infographic/#3b265b4e2800 
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CAFÉ COM ENERGIA – FNE S0L BNB (mai/2017) 

Fonte: FIEC http://www1.sfiec.org.br/fiec-noticias/105022/cafe-
com-energia-debate-programa-de-financiamento-de-micro-e-
minigeracao-distribuida 
 

“O nosso interesse é abrir possibilidades de negócios. Esse é o DNA do 
banco. Isso gera riqueza e desenvolvimento para a região. Eu entendo 
que esse setor de energia é um setor organizado e muito seriamente 
conduzido. Então a gente tem que chegar perto e ouvir vocês mesmo”, 
disse à plateia.        
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CAFÉ COM ENERGIA – FNE S0L BNB (mai/2017) 

Fonte: BNB (maio/2017) 
 

Desembolso mensal das parcelas do financiamento 
compatível com a redução dos custos de energia elétrica 



CAFÉ COM ENERGIA – FNE S0L BNB (mai/2017) 

Fonte: BNB (maio/2017) 
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Atualização projeções ANEEL – Micro-geração de Energia (mai/2017) 

Fonte: ANEEL - Nota Técnica n° 0056/2017-SRD/ANEEL 
http://www.aneel.gov.br/documents/656827/15234696/Nota+T%C3%A9c
nica_0056_PROJE%C3%87%C3%95ES+GD+2017/38cad9ae-71f6-
8788-0429-d097409a0ba9 
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Jurandir Picanço 
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Joaquim Rolim 
jcrolim@sfiec.org.br 
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