
 

 
  

 
 

Campinas, 24 de Maio de 2010. (Número 692)  

 
 

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

 

 

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter. 
 
 

  

MURAL 

OPORTUNIDADES 
 

Pesquisa sobre segurança energética 
Você está convidado a participar de um projeto de pesquisa sobre segurança energética. O objetivo do projeto é explorar as diferentes dimensões da 
segurança energética. A pesquisa está sendo conduzida pelo Centre on Asia and Globalization, Lee Kuan Yew School of Public Policy e National 
University of Singapore. A Unicamp é um dos parceiros estratégicos do projeto.  
Para mais informações, clique aqui. Não deixe de participar! 
 
Distribuidoras da Eletrobras abrem processo seletivo de projetos de P&D  
As distribuidoras da Eletrobras estão recebendo propostas de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). As propostas devem ser enviadas até as 



12h do dia 11 de junho para o e-mail pedpee.distribuicao@eletrobras.com, seguindo as instruções e o formato definidos na “Chamada para Projetos” (leia 
aqui). Podem participar universidades, instituições de pesquisa, empresas e entidades com expertise nas áreas de interesse previstas na chamada. 
Mais informações, clique aqui. 
 
Eletrobras abre concurso para 483 vagas de nível superior 
As Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, lançou nesta quinta-feira (20) concurso para 483 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos 
de nível superior – 29 delas são reservadas a deficientes. O salário inicial é de R$ 3.975,10, para jornada de 40 horas semanais. 
Leia o Edital aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

II WORKSHOP INTERNACIONAL ENUMAS 2010 
Oportunidades em Atividades Nucleares no Brasil  
Medicina, 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   
 
A partir dessa semana você poderá conferir todas as novidades que envolvem o ENUMAS 2010, e para começar você já pode 
acompanhar uma entrevista com o Coordenador do evento, Prof. Dr. Wagner dos Santos Oliveira, que será dividida em duas 
partes: na primeira ele fala exclusivamente sobre o evento, desde quando surgiu a ideia do primeiro Enumas, em 2008, e as 

 



novidades para este ano. Já na segunda parte da entrevista, que será publicada na próxima semana, o Prof. revela suas idéias 
acerca da energia nuclear e suas aplicações. Não deixe de conferir! (Cristiane Bergamini – Assessora de Comunicação Enumas 
2010) 
 

Acesse o site do ENUMAS 2010!  
 
 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

Acesse o site do AGRENER GD 2010!  
A data limite para envio dos trabalhos completos é 06/08/2010.  
 

EVENTOS  

33rd IAEE  

The Future of Energy: Global 
O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Challenges, Diverse Solutions  
 
06 a 09 de Junho de 2010 
InterContinental Hotels & Resorts – Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: www.ab3e.org.br/rio2010   
 
A programação final está disponível no site! 
 

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: clique aqui   
 

1ª Conferência Internacional de 
Biocombustíveis 
 
26 a 28 de Maio de 2010 
Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP – São Paul o – SP  
Mais informações: clique aqui  

Cursos de Extensão IMECC  
 
Junho de 2010 

 

O NIPE APOIA   
ESSE EVENTO      

    



Mais informações: clique aqui  

1º Fórum Bio Energia do Mercado 
Livre 
 
31 de Maio de 2010 
Teatro Renaissance – São Paulo - SP 
Mais informações: clique aqui . 

 

NOTÍCIAS 

ILUMINAÇÃO 

A era dos LEDs 
Fonte: Revista Lumière – Ano 12 – Edição 143 (Mar/1 0) 
 
Com a crescente evolução e o aperfeiçoamento do espectro de emissão de luz branca, os LEDs caminham rapidamente para o  
mercado de iluminação e, em um futuro próximo, prometem substituir as tecnologias convencionais. Leia mais 
 
 
P&D 

Cepel, o cérebro do setor elétrico nacional 
Fonte: GTD Energia Elétrica – Ano 6 – Ed. 36 (Mar-A br/10) 
 
O presidente do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Albert Cordeiro Geber de Melo, fala sobre o passado, presente e futuro da  
entidade estatal de pesquisa e desenvolvimento. Leia mais 
 



 
BIODIESEL 

Usinas de biodiesel irregular ganham benefícios em MT 
Fonte: 24Horas News (20/05/10) 
Por Verena Glass 
 
Das 48 usinas de biodiesel em funcionamento, 42 utilizam a soja como principal matéria-prima. Destas, 26 possuem o Selo Combustível  
Social, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O selo do Governo Federal garante incentivos fiscais e garantia  
de participação no leilão de biodiesel da Agência Nacional do Petróleo (ANP) às usinas em troca da compra de produção  
oriunda da agricultura familiar. Leia mais 
 
 
ENERGIA 

Custo da energia compromete competitividade do Bras il,  
diz Ipea 
Fonte: Agência Brasil (20/05/10) 
Por Vinicius Konchinski 
 
O alto do custo da energia elétrica pode comprometer a competitividade de grandes empresas brasileiras no mercado internacional.  
Esta é uma das conclusões do estudo sobre o setor elétrico divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Leia mais 
 
 
REGULAÇÃO 

Empresas têm relação íntima com reguladoras 
Fonte: Folha de S. Paulo (23/05/10) 
Por Julio Wiziack e Pedro Soares 



 
Com frequência, diretores trocam agências por empre sas que antes fiscalizavam. 
Na Aneel, 20 foram acusados; projeto de lei pretend e fazer reforma para evitar tráfico de influência  
em agências.  
 
Está prestes a voltar à pauta do Congresso Nacional o projeto que pretende reformar as dez agências reguladoras. A CPI das Tarifas  
Elétricas e a reativação da Telebrás aceleraram o processo. O objetivo é fechar as brechas que hoje permitem tráfico de influência e  
conflitos de interesse entre reguladores e concessionários. Recentemente, 20 diretores da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)  
foram acusados de favorecimento às empresas privadas pela CPI das Tarifas de Energia Elétrica. 
"Os cálculos das tarifas estavam errados, o TCU [Tribunal de Contas da União] já tinha informado a Aneel sobre isso e, mesmo assim,  
nada foi feito", afirma o deputado federal Alexandre Santos (PMDB-RJ), relator da CPI. 
"Comprovamos a existência de uma rede de favorecimentos formada por pessoas que já atuaram na agência e migraram para as  
concessionárias," diz Santos. 
Quatro dos sete presidentes da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) foram trabalhar em operadoras que antes fiscalizaram. 
No sentido inverso, três dos cinco diretores da ANS (Agência Nacional de Saúde) atuaram em companhias que hoje regulam. 
CREDIBILIDADE EM BAIXA  
Recentemente, a reativação da Telebrás trouxe à tona conflitos de interesse. Funcionários da Anatel, que têm informações das teles, agora competirão 
com elas ao retornarem à estatal. 
"As agências correm o risco de ficarem mais fracas", diz o deputado federal Leonardo Picciani (PMDB-RJ), autor do projeto da reforma. 
Em 2003, um dos conselheiros da Anatel deixou seu posto para ajudar a fundar a operadora "Primeira Opção" no sul do país.  
O processo para obtenção da autorização foi um dos mais ágeis. 
Diretor da ANP (Agência Nacional de Petróleo), Victor Martins teve seu nome envolvido numa suposta ação para beneficiar prefeituras  
que teriam contratado a consultoria de sua mulher. 
Martins conduziu, em 2007, o trabalho de recálculo de participações especiais (espécie de royalty por campos de petróleo de alta  
produtividade), que gerou um pagamento extra de R$ 1,3 bilhão pela Petrobras. 
Um dossiê indicou que prefeituras foram beneficiadas com parte desse pagamento extra. 
Em outros países, o que resolveu o problema foi a implementação de políticas de transparência. Todas as reuniões das agências foram  
abertas ao público, documentos, colocados na internet, abertos aos cidadãos. Criaram-se comissões com representantes do governo  
e da sociedade civil que monitoram todas as decisões. 
 



OUTRO LADO  

Ex-diretores defendem quarentena  
Fonte: Folha de S. Paulo (23/05/10) 
Por Julio Wiziack e Pedro Soares 

Para eles, período de 4 meses de afastamento antes de ir para o setor privado é suficiente  
para "descontaminação".  
 
Ex-dirigentes e representantes das agências consultados pela Folha afirmaram que o único impedimento para a transferência de  
diretores das agências para o setor privado é o cumprimento da quarentena de quatro meses. 
Em tese, esse é o prazo de validade de informações privilegiadas de um setor antes de caírem em domínio público.  
Durante esse período, o funcionário fica afastado recebendo salário, que é pago pela agência. 
Segundo o Sinagências, sindicato que representa funcionários das reguladoras, o que leva a essa transferência é a falta de um plano  
de carreira nos órgãos públicos. 
"É por isso que eles partem para a iniciativa privada", diz João Maria de Oliveira, presidente do Sinagências. 
Em nota, a Anatel diz possuir em sua estrutura uma corregedoria, uma auditoria interna e uma comissão de ética.  
Afirma estar submetida ao controle da Corregedoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. 
SEM CONFLITOS 
Casos de funcionários que ferem o regimento se transformam em processos administrativos internos que podem servir de base para  
processos criminais. 
Fora da ANP (Agência Nacional do Petróleo) desde junho de 2008, o ex-diretor Newton Monteiro presta consultoria para a OGX, do  
empresário Eike Batista. "Não vejo conflito. Trabalhei 38 anos na Petrobras e sete anos na ANP, sempre na área de exploração e  
produção. Atualmente, tenho uma consultoria nesta área, na qual fiz toda a minha carreira", diz Monteiro. 
"As informações do setor são dinâmicas e tornam-se públicas rapidamente." 
Eloy Fernandez saiu da direção da ANP em 2002 e assumiu a direção-geral da Onip (Organização Nacional da Indústria do Petróleo)  
no ano seguinte. "O nosso foco é fortalecer a cadeia de empresas fornecedoras, e não a política energética [papel da ANP]", diz  
Fernandez. 
O diretor da ANP, Victor Martins, disse que a empresa de sua mulher "não presta e nunca prestou serviços" a prefeituras beneficiadas  
pelo pagamento adicional de R$ 1,3 bilhão pela Petrobras. 



"A afirmação é baseada em material apócrifo, cujo conteúdo é falso e atribuído à Polícia Federal, que negou sua autoria," disse. 
A Aneel não ligou de volta até o fechamento desta edição.  

 
 

  

 
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. 
 

 

  
 


