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Campinas , 02 de Dezembro de 2011. (Número 830 ) 

 

 

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 

 
Chamada de Propostas Programa ATIP – AVENIR CNRS/INSERM 
Este programa, com duração de 3 anos, destina-se a jovens pesquisadores, sem restrição de nacionalidade, com Doutorado (PhD) obtido após o 
31/12/2001. Os candidatos devem enviar suas propostas até 12 de dezembro de 2011 através do site 
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/ATIP-AVENIR/index_INSERM_CNRS.jsp. Para mais informações, entre em contato através dos e-mails 
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atip-avenir@inserm.fr ou atip-avenir@cnrs-dir.fr.   

Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Jovens Professores/Investigadores 
Unicamp/Santander” 
A Unicamp, por meio de sua Coordenadoria de Relações Internacionais – CORI e da Pró-Reitoria de Pesquisa – PRP, torna pública a seleção de 
QUATRO propostas para o Programa “BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA JOVENS PROFESSORES/INVESTIGADORES UNICAMP/SANTANDER”. 
As propostas deverão ser encaminhadas à CORI através do e-mail zem@reitoria.unicamp.br até 18/12/2011.  
Para mais informações, veja documento anexo.  
 

Concurso Público na UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
A UNILA está com inscrições abertas até 16 de dezembro para o concurso público que selecionará 53 docentes. As vagas são para as áreas de 
antropologia, arquitetura e urbanismo, biologia, ciência política, economia, engenharia civil, estatística, física, geografia, história, letras, matemática, 
música, química, relações internacionais e saúde coletiva. Mais informações e inscrições: unila.edu.br/?q=concursos, segepe@unila.edu.br ou  
(45) 3756-7320/7337. 
 

Programa de Estágio 2012 - SUZANO PAPEL E CELULOSE 
A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal, com forte atuação no mercado mundial. Vagas abertas para graduandos em (com formação 
prevista para julho ou dezembro de 2013): Administração, Comunicação Social (Relações Públicas, Publicidade e Propaganda), Ciências Contábeis, 
Direito, Economia, Engenharias (Ambiental, Produção, Química, Elétrica, Mecânica, Florestal, entre outras), Pedagogia, Psicologia, Marketing, Sistemas 
da Informação, Análise de Sistemas e Ciências da Computação. Inscreva-se pelo site www.marcondelli.com.br ou encaminhe seu currículo para os e-
mails estagio@marcondelli.com.br / estagios@suzano.com.br.  
 
Prêmio Top Etanol abre inscrições 
Profissionais de nível técnico, além de estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e inventores, podem inscrever até o dia 29 de fevereiro 
de 2012 seus trabalhos na terceira edição do Prêmio Top Etanol. Mais informações: clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 
 

 

EVENTOS  

 
 

COGERAÇÃO: Um caminho para a sustentabilidade 
1º Fórum de Cogeração e Eficiência Energética para o Setor de Hotelaria  
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08 de Dezembro de 2011 
Rio de Janeiro – RJ  
Mais informações: clique aqui   

 
CALL FOR PAPERS 

VIII Congresso Brasileiro de Planejamento Energétic o 
 
12 a 15 de Agosto de 2012 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Curiti ba – PR 
Mais informações: anexo. 
 

 

NOTÍCIAS 
 

OPINIÃO 

Belo Monte: um crescimento desordenado  
Fonte: O Estado de S. Paulo (20/11/2011) 
Por Renée Pereira 
 
Cercada pela histórica Rodovia Transamazônica e pelo emblemático Rio Xingu, Altamira virou a capital de Belo Monte. Desde que a 
bilionária e polêmica hidrelétrica começou a ser erguida na região, o município vive sob intensa agitação. Os hotéis estão sempre 
cheios. As ruas estreitas da cidade foram invadidas por caminhonetes importadas que disputam espaço com motos apressadas, 
bicicletas carregadas e "paus de arara" lotados, que quase nunca obedecem as regras de trânsito. Nas calçadas, lojas com 
fachadas coloridas e vibrantes tentam conquistar o consumidor no grito. Ganha quem tem o alto-falante mais potente para anunciar 
a nova tendência da Avenida Djalma Dutra, o centro nervoso da cidade: qualquer peça por R$ 9,99. De vez em quando, eles 
alternam as promoções com sucessos locais de bandas de forró ou de funk. A barulheira é geral, seja no asfalto ou nas calçadas, 
muitas vezes transformadas em estacionamento de veículos. Ao pedestre, resta se arriscar na rua ao lado dos carros e 
motocicletas. Leia mais 
 
TARIFA  
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País vai estimular uso da energia fora do horário d e pico  
Fonte: Folha de S. Paulo (29/11/2011) 
Por Agnaldo Brito 
 
O velho relógio de luz, ancorado nos postes de fronte as nossas casas, está com os dias contados e pode começar a sair de cena 
em 2012. Vem aí o medidor digital e com ele uma pequena revolução em como se usa a energia elétrica no país. A mudança 
adiante não é um negócio trivial. Somente o plano nacional de substituição dos 65 milhões de medidores instalados no país, cujo 
padrão ainda não foi definido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), vai criar um negócio de pelo menos R$ 13 bilhões. 
Leia mais 
 
 

UNIVERSALIZAÇÃO 

Luz Para Todos fechará 2011 com 15 milhões de pesso as 
atendidas, afirma Lobão  
Fonte: Canal Energia (01/12/2011) 
Por Sueli Montenegro 
 
O ministro de Minas e Enegia, Edison Lobão, informou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, durante o programa Bom Dia Ministro, 
que o Luz Para Todos vai terminar 2011 com o total de 15 milhões de pessoas atendidas desde o início do programa. Ele disse 
ainda que em 2012 deverão ocorrer 500 mil novas ligações. A meta inicial do programa do Governo Federal era atender 10 milhões 
de famílias. Lobão admitiu que ainda existem famílias em todo o Brasil sem acesso a energia elétrica e que aquelas que moram em 
comunidades distantes e de difícil acesso tem sido atendidas por último. Durante o programa, o ministro lembrou que enquanto o 
mundo enfrentava a crise de 2008, o Brasil adotou medidas que garantiram o crescimento do mercado interno. Ainda segundo o 
ministro, o Luz Para Todos já incentivou a venda de 2,2 milhões de geladeiras, 2 mil liquidificadores e mais de 2 milhões de 
televisores. 
 
 

ENERGIA 

Presidente da Petrobras diz que era do petróleo bar ato 
acabou   
Fonte: Portal Exame (01/12/2011) 
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O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse nesta quinta-feira em Nova York que a provisão de petróleo enfrenta muitos 
contratempos, como a dificuldade para encontrar novas jazidas, e por isso afirmou que "a era do petróleo barato acabou". Produzir 
petróleo novo está ficando mais caro e precisamos de mais tecnologia", declarou Gabrielli em uma conferência durante um fórum 
sobre energias limpas organizado pela agência de informação energética Platts, que nesta quinta-feira divulgou os vencedores dos 
prêmios que entrega anualmente aos líderes do setor. Leia mais 
 
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Redução de IPI para linha branca   
Fonte: Ambiente e Energia (01/12/2011) 
 
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou, nesta quinta-feira, 1º de dezembro, uma série de medidas para incentivar o 
investimento, o crédito e o consumo. O governo publicará três decretos e uma Medida Provisória em edição extra do Diário Oficial 
da União. Um dos decretos reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre itens da chamada linha branca – 
fogões, refrigeradores e congeladores, lavadoras de roupa elétricas e tanquinhos. A desoneração vale para os produtos com índice 
de eficiência energética Classe A e terá vigência até 31 de março de 2012. A medida estimula o consumo de bens duráveis. 
Ficarão isentos de cobrança de IPI nesse período os fogões de cozinha, atualmente com alíquota de 4% e as lavadoras de roupa 
do tipo tanquinhos, hoje com 10% de alíquota. Já as lavadoras de roupa (automáticas e semi automáticas) tiveram a quota reduzida 
de 20% para 10%. Refrigeradores e congeladores terão 5% de alíquota, contra 15% anteriormente. 
 
 

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). 
 

 
 
 

 


