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Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis na 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
Unesp/Guaratinguetá seleciona professores
A Faculdade de Engenharia da Unesp/Guaratinguetá está com inscrições abertas para concurso público para seleção de docentes. São duas vagas para
professores doutores, sendo uma para o Departamento de Energia e outra para o Departamento de Mecânica, em que os prazos para inscrições vão até
20 e 22 de dezembro, respectivamente. Para mais informações, acesse os editais Edital 175/2011 (Departamento de Energia) e Edital 176/2011
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(Departamento de Mecânica).

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 “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.

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
atip-avenir@inserm.fr ou atip-avenir@cnrs-dir.fr.

Veja mais oportunidades no site do NIPE!

NIPEeventos

II INOVA FV
2º Workshop Inovação para o Estabelecimento do Setor de Energia Solar
Fotovoltaica no Brasil
14 e 15 de Março de 2012
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Unicamp – Campinas – SP

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!

EVENTOS

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

Sociedade, Energia e Ambiente
Fonte: Setor de Divulgação e Eventos NIPE/Unicamp (Dez/11)
Estão disponíveis para download as apresentações e artigos técnicos apresentados durante o IX Workshop Internacional
Brasil/Japão: Sociedade, Energia e Ambiente, realizado em 22 e 23 de setembro de 2011, no Centro de Convenções da Unicamp,
Campinas (SP). O evento objetivou a discussão de informações atuais dos programas governamentais, da iniciativa privada e
universidade, nas áreas de energia, biomassa, saúde pública, meio-ambiente e sustentabilidade, aliados ao intercâmbio de pessoal,
pesquisa & desenvolvimento e abertura de novos canais de cooperação internacional e joint-ventures, de interesse estratégico entre
instituições japonesas e brasileiras. Da mesma forma, o workshop debateu o tema que envolve a imigração brasileira no Japão,
devido à sua importância nas relações entre ambos os países, seja pelo contingente populacional envolvido, pela troca de
experiências e devido ao impacto da presença brasileira no mundo social e do trabalho japonês. O evento, organizado pelo
NIPE/Unicamp, foi promovido por USP, Unicamp e UNESP.
Para download das apresentações e artigos, clique aqui.

CÓDIGO FLORESTAL 1

Novo Código anistia multas dos doadores de 50 políticos
Fonte: Folha de S. Paulo (07/12/11)
Por Lúcio Vaz

Empresas doaram cerca de R$ 15 mi em 2010, quando texto já era debatido
Parlamentares negam que as contribuições tenham pesado no voto e dizem que não estão defendendo
criminosos
Empresas que poderão ter multas ambientais suspensas com a aprovação do novo Código Florestal contribuíram no ano passado
com cerca de R$ 15 milhões para financiar a campanha de 50 congressistas que participaram das discussões do projeto no
Congresso nos últimos meses. É o que revela cruzamento de autos de infração do Ibama com as doações eleitorais contabilizadas
pelos partidos. As contribuições foram feitas no pleito de 2010, quando a reforma do código já estava em discussão na Câmara. O
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valor é 42% maior que o total doado pelas mesmas empresas na eleição de 2006. As empresas foram autuadas, num total de R$
1,6 milhão, por irregularidades como destruir vegetação nativa, áreas de preservação permanente, e consumir carvão de mata
nativa. Algumas também receberam multas impostas pela Justiça.
O Senado Federal aprovou ontem à noite o projeto do novo Código Florestal. Com a nova lei, as empresas que aderirem a
programas de regularização ambiental terão suas multas suspensas e convertidas em serviços de recuperação ambiental.
Entre os senadores que receberam dinheiro dessas empresas e agora participam dos debates sobre a norma estão Ricardo
Ferraço (PMDB-ES), Wellington Dias (PT-PI) e Delcídio Amaral (PT-MS). Dos deputados, quase todos apoiaram as mudanças no
Código. Luiz Carlos Heinze (PP-SC), que recebeu R$ 150 mil da SLC Agrícola, declarou que não está defendendo "criminosos".
Governadores, que têm grande influência sobre as bancadas estaduais, levaram R$ 4 milhões. Jaques Wagner (PT-BA) e Renato
Casagrande (PSB-ES) ficaram com as maiores quantias. As indústrias de celulose ficaram entre as maiores doadoras do grupo. A
Fibria, que tem multas de R$ 946 mil pendentes no Ibama, deu R$ 4,7 milhões às campanhas. Ela tem ainda 50% das ações da
Veracel Celulose, multada pela Justiça em R$ 20 milhões e em R$ 390 mil pelo Ibama. O senador Dias recebeu R$ 150 mil da
Suzano Celulose, mas não vê conflito de interesse nesse caso: "Seria muito pequeno um parlamentar colocar o mandato a serviço
de interesses individuais de uma empresa". Ele disse que a empresa investirá R$ 6 bilhões numa fábrica no Piauí. Delcídio Amaral
disse que as doações foram feitas legalmente e que "não se pode condenar previamente a empresa". Por sua vez, Ferraço recebeu
R$ 150 mil da Fibria, mas rejeita a suspensão.

E AINDA:
CÓDIGO FLORESTAL 2

Videográfico apresenta as principais mudanças do Código
Florestal
Fonte: Folha on line (06/12/2011)
Após dezenas de emendas e debates em comissões, o Senado aprovou nesta terça-feira o novo Código Florestal.
A proposta impõe limites ao avanço da produção agrícola e da pecuária no país ao definir quais áreas podem ser ocupadas pelos
proprietários rurais e quais devem ser obrigatoriamente preservadas. Assista ao videográfico

INVESTIMENTO

Politécnica de Madri detalha investimentos em Laboratório
de Bioenergia na Unicamp
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Fonte: Portal Unicamp (06/12/2011)
Por Sílvio Anunciação
A Universidade Politécnica de Madri (UPM) e o grupo petroleiro hispano-argentino Repsol irão financiar parte da construção de um
Laboratório de Bioenergia na Unicamp, além de pesquisas relacionadas ao tema. O investimento inicial da UPM para 2012 será de
€ 300 mil, o equivalente a R$ 750 mil. Os detalhes foram dados por Gonzalo León Serrano, vice-reitor de investigação da UPM e
pelo pró-reitor de Pesquisa da Unicamp, Ronaldo Aloise Pilli. Eles estiveram reunidos esta semana por conta de workshop realizado
na Universidade para discutir o assunto com pesquisadores da Politécnica e da Unicamp. Leia mais

ENERGIA ELÉTRICA 1

Santo Antônio começa a funcionar, mas linha de
transmissão, só no fim de 2012
Fonte: O Estado de S. Paulo (07/12/2011)
Por Renée Pereira
Apesar dos conflitos trabalhistas e das pressões ambientais, a Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO), vai inaugurar a
sua primeira turbina em tempo recorde para padrões brasileiros. Até o fim do mês, a unidade, de 71,6 megawatt (MW), estará em
pleno funcionamento - a previsão era maio de 2012. Mas a linha de transmissão que interligará a capital Porto Velho e a região
Sudeste só será concluída - se tudo der certo - em novembro de 2012, quase um ano depois do início de funcionamento da usina.
Leia mais

ENERGIA ELÉTRICA 2

EPE habilita 231 projetos para oferta de eletricidade em 2016
Fonte: O Globo (06/12/2011)
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) informou nesta terça-feira que que habilitou 231 projetos, somando 6.286 megawatts
(MW) de potência instalada, para participar do leilão que realizará no próximo dia 20 (A-5) para oferta dessa energia a partir de
2016. Os projetos de geração de energia eólica continuam dominando os leilões, com um total de 205 projetos para uma
capacidade instalada de 5.149 MW. Leia mais
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ETANOL

Unica lança "Movimento Mais Etanol"
Fonte: Portal Exame (07/12/2011)
O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Marcos Jank, anunciou ontem, durante jantar realizado em Brasília,
o lançamento do "Movimento Mais Etanol", uma campanha que será realizada a partir do início do próximo ano em parceria com
outros segmentos da cadeia sucroenergética. O jantar, realizado no centro de eventos Unique Palace, contou com a participação de
cerca de 200 convidados: conselheiros da entidade, empresários e trabalhadores do setor sucroenergético, deputados, senadores,
representantes de diversos ministérios e agências governamentais, entidades ligadas à cadeia produtiva da cana-de-açúcar,
sindicatos e organizações não-governamentais. Leia mais
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).
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