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Agenersa par t ic ipa do VII Congresso da ABAR 

P rofissionais da Agener-
sa participaram do VII 

Congresso Brasileiro de Regula-
ção. Promovido pela Associação 
Brasileira de  Agências de Regu-
lação (ABAR), o evento foi reali-
zado de 20 a 23 de setembro, no 
Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, que 
também recebeu a 1ª Feira   
Brasileira de Regulação.  

O procurador da Agenersa, 
Luís Marcelo Nascimento, 
apresentou o estudo “A Fis-
calização dos Atos Regulató-

rios. Do Controle Jurisdicio-
nal ao dos Tribunais de 
Contas. Proteção da Auto-
nomia Qualificada das  
Agências Reguladoras”. Já 
o engenheiro regulador 
Pedro Pequeno mostrou 
sua pesquisa “Avaliação 
Comparativa dos Indicado-
res de Qualidade em Abas-
tecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário entre 
Serviços Regulados e não 
Regulados no Estado do 
Rio de Janeiro”. 

Também participaram do 

evento o presidente do Con-
selho Diretor, José Bismarck 
Vianna de Souza, os conse-
lheiros Moacyr Almeida Fon-
seca, Sergio Raposo e Roo-
sevelt Brasil e os servidores 
Jorge Calfo, Fábio Cortes, 
Ronan Gomes, Maria Clara 
Canedo e Ana Patricia  Men-
donça. Continua na página 4. 
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Vogal Mário Flávio e os conselheiros Roosevelt, Ser gio, Bismarck, Darcília e Moacyr 

O  conselheiro Roose-
velt Brasil represen-

tou a Agenersa no Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sani-
tária e Ambiental e na IX Feira 
Internacional de Tecnologias 
de Saneamento Ambiental, 
realizados de 23 a 29 de   
setembro, em Porto Alegre 
(RS). Considerado o maior 
evento do setor na América 
Latina, o congresso é promo-
vido pela Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e 
Ambiental. 

“Pude conhecer os trabalhos 
técnicos e os projetos desen-
volvidos pelas empresas de 
saneamento. A Prolagos, que 
é regulada pela Agenersa, 
expôs um Centro de Controle 
Operacional que controla, em 
tempo real, o serviço de pro-
dução, armazenamento e dis-
tribuição de água. Também 
me chamou atenção as novas 
formas de contratação do se-
tor público através das parce-
rias público privadas, que po-
derão ser formas adotadas 
para os resíduos sólidos inter-
municipais que a Agência irá 
regular. Foi bastante enrique-
cedor esse congresso”, disse 
Roosevelt. 

Nesta edição : 
Salários serão pagos pelo 
Bradesco em 2012 Pág. 2 

 

CEG lança campanha para 
uso de aquecedores a gás 
natural Pág. 3 

 

Estande da Agenersa foi pres-
tigiado na EXPO/ABAR Pág. 4 

N o dia 30 de setembro o Conselho 

Diretor da Agenersa se reuniu  

para realizar a 10ª Sessão Regulatória de 2011. 

Nesta sessão, foram deliberados 24 processos 

relativos às concessionárias,  sendo dois da 

Águas de Juturnaíba, um relacionado à 

Prolagos e os outros envolvendo a Compa-

nhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro 

(CEG e CEG Rio) em suas áreas de conces-

são. 

Além do Conselho Diretor da Agenersa, 

participaram da sessão o vogal Mário Flávio, 

que é secretário executivo do Comitê da 

Bacia Hidrográfica Lagos São João, os ser-

vidores da Agência e funcionários que repre-

sentam as concessionárias.  

Todos os processos estão disponíveis no 

site da Agenersa (www.agenersa.rj.gov.br).  

A próxima Sessão Regulatória está marcada 

para o dia 27 de outubro próximo, às 10 

horas, no auditório da Agência.  

A G E N E R S A  F I S C A L I Z A  F I M  D E   
D E S C O N T O  N A S  T A R I F A S  D E  Á G U A   

A  Agenersa abriu processo regulatório para 
fiscalizar o fim do desconto que a Prolagos 

concedia nas tarifas de água em Armação dos    
Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos. A decisão 
foi tomada após reclamação das associações     
Comercial e Empresarial, das Pousadas e dos    
Hotéis destes municípios e anunciada em audiência  
pública realizada na tarde de terça-feira (27/09), na 
sede da Agência, onde também estavam presentes 
representantes da Concessionária.   



HISTÓRICO 

AAAA    
 AGENERSA foi criada em 

23 de junho de 2005, com o 

objetivo de fiscalizar os contratos de 

concessão dos serviços públicos de 

distribuição de gás canalizado e 

saneamento básico. 

Autarquia especial, com auto-

nomia administrativa e financei-

ra, a AGENERSA é um órgão 

colegiado, dirigido por cinco 

conselheiros com mandatos de 

quatro anos, nomeados pelo 

governador e aprovados pela 

Alerj. 

É de competência da        

AGENERSA exercer o poder 

regulador, normatizando,   

acompanhando, controlando e 

fiscalizando os serviços    

públicos concedidos. 

A  partir do mês de 
janeiro de 2012 os 

servidores da Agenersa re-
ceberão seus salários pelo 
Banco Bradesco. Para agili-
zar o processo e garantir que 
os funcionários não fiquem 
sem receber seus vencimen-
tos, o Bradesco começou a 
enviar para a residência dos 
servidores uma correspon-
dência com todas as infor-
mações necessárias para 
abertura de conta. O banco 
também está disponibilizan-
do canais de atendimento e 
informação pela internet – 
www.mudancadeconta.rj.gov
.br e www.bradesco.com.br – 
e pelo telefone 0800 882 
0202.  

Através do Departamento de 

R e c u r s o s  H u m a n o s 
(DPRHU), os servidores da 
Agenersa receberam carta-
zes e folhetos explicativos 
sobre o processo. “É impor-
tante que todos os funcioná-
rios da Agência estejam  
atentos a essas mudanças, 
aos prazos e comecem a 
agilizar a abertura de conta 
no Bradesco tão logo rece-
bam a correspondência do 
banco, porque esta é uma 
determinação do Governo do 
Estado”, explica a assessora 
especial do DPRHU, Cássia 
Pinheiro. 

 

Leilão do Berj  - O Bradesco 
ganhou o direito de operar, 
por três anos, a folha de 
pagamento dos servidores 
ativos, inativos, pensionistas 
e fornecedores do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, 
quando a instituição arrema-
tou o Banco do Estado do 
Rio de Janeiro (Berj) em um 
leilão realizado no dia 20 de 
maio deste ano. O lance 
mínimo para arrematar o Berj 
era de R$ 513 milhões e o 
Bradesco ofereceu R$ 1,025 
bilhão pelo banco. A segun-
da maior oferta foi a do Ban-
co do Brasil, com um lance 
de R$ 729,365 milhões; se-
guido pelo Santander (R$ 
651 milhões) e o Itaú (R$ 
5 9 0 , 0 2 2  m i l h õ e s ) . 
 
Ao todo, o Bradesco pagou 
R$ 1,8 bilhão, incluindo o 
preço do Berj, a folha de 
pagamentos do Estado e os 
emolumentos da Bolsa. O 
banco assumirá a folha de 
pagamento em janeiro de 
2012.  
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O  conselheiro-presidente 
José Bismarck Vianna 

de Souza participou de reunião 
presidida pelo governador  
Sérgio Cabral e pelo secretário 
estadual de Planejamento e 
Gestão (Seplag), Sérgio Ruy    
Barbosa, em que foi  realizada 
uma apresentação do Sistema 
Integrado de Gestão de Aquisi-
ções (Siga) desde a sua     
implantação, em 2009, dos 
resultados alcançados e da 
meta do Governo do Estado 
para inserção do SIGA em 

todos os órgãos da administra-
ção até 2012. Também repre-
sentaram a Agenersa o supe-
rintendente administrativo, 
Fernando Vignoli Reis, e o 
chefe de Gabinete da Presi-
dência, Ronan Gomes. 
“Esta reunião foi importante 
porque nos foi apresentado 
todo o modelo do Siga e a sua 
importância para a economia e 
controle dos gastos do governo 
estadual”, disse Bismarck após 
a reunião, realizada no Palácio 
Laranjeiras na tarde de segun-
da-feira (12/09).  

Para o secretário Sérgio Ruy 
Barbosa, já é possível observar 
os resultados alcançados. “A 
sistemática de licitações atra-
vés do pregão eletrônico é, 
sem sombra de dúvida, um dos 
grandes avanços no processo 
de se conferir maior transpa-
rência às contas públicas”, 
afirmou. 
Pregão 1.000 - A aquisição de 
material de expediente pela 
Agenersa, em agosto, marcou 
o milésimo pregão realizado 
pela Seplag. O pregão contou 
com quatro participantes e 
foram    arrematados 11 lotes.  

R ede Legal - O geren-
te da CASAN, Olde-

mar Guimarães, participou da 
entrega de 1.700 redes de pes-
ca ecológicas aos pescadores 
artesanais das lagoas de Ara-
ruama e Saquarema. As novas 
redes, que alinhadas somariam 
83 quilômetros, atendem à 
legislação ambiental e à sus-
tentabilidade da atividade pes-
queira, contribuindo para a 
preservação das lagoas.  

Durante a cerimônia, realizada 
em Araruama no último dia 29, 
o secretário estadual do Ambi-
ente, Carlos Minc, fez a entre-
ga simbólica das redes e anun-
ciou novos investimentos no 
valor de aproximadamente R$ 
30 milhões para a região. O 
Projeto Rede Legal foi criado 
pelo Comitê da Bacia Hidrográ-
fica Lagos São João e visa 
melhorar as condições do exer-
cício da tradicional pesca arte-
sanal da Região dos Lagos. 
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E m Araruama, todo 
efluente coletado 

destina-se à Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Ponte dos Leites, a fim de 
que seja tratado e devolvido 
a rios e lagoas da região.  
Em 2009, a ETE Ponte dos 
Leites foi remodelada, tendo 
sua capacidade de tratamento 
ampliada para 200 litros     
de esgoto por segundo.       
Aproveitando sua estrutura 
inicial, os engenheiros da 
Concessionária Águas de  
Juturnaíba implantaram o 
sistema de pós-tratamento 
conhecido como Wetland, 
que realiza o tratamento 
do  esgoto sem a utilização 
de produtos químicos e gera 
cerca de 60 toneladas de 
resíduos por mês, com as 
macrófitas emergentes e 
flutuantes.  
Além de utilizar a natureza e 

apresentar uma área de         
proteção ambiental, a ETE Ponte 
dos Leites mantém o Resíduo 
Zero. Através deste programa, a 
concessionária possui parceria 
com a cooperativa de tecelagem 
Nós da Trama, para a qual são 
fornecidas as matérias prima 
(papiros e sombrinhas chinesas). 
Com ela, os artesãos produzem  

diferentes tipos de     
brindes artesanais  como 
capas de blocos de    
anotação, descanso de 
copos e panelas. O    
material é utilizado pela 
empresa e pelo Grupo e 
também é vendido pela 
própria cooperativa, em 
feiras da região.  

moradores de Iguaba Gran-
de.  

Além de oferecer um produto 
de qualidade duvidosa, es-
sas pessoas entram nos 
imóveis colocando em risco 
a segurança dos moradores, 
e mentem sobre a qualidade 
da água da Prolagos. “De 
acordo com as denúncias 
que recebemos, esses su-
postos vendedores afirmam 
que água da rede de abaste-
cimento da concessionária 
está contaminada e, para 

A  Prolagos alerta a 
população da 

Região dos Lagos sobre 
um golpe antigo, mas re-
corrente: supostos vende-
dores de algumas empre-
sas que comercializam 
filtros de água se apresen-
tam nos imóveis como se 
fossem representantes da  
Prolagos. A denúncia foi 
feita ao Serviço de Atendi-
mento ao Cliente (SAC) por 
clientes da Concessionária, 

resolver o suposto proble-
ma, o cliente é induzido a 
adquirir um filtro”, decla-
rou André Fonseca, ges-
tor Comercial da Prola-
gos. 

Caso algum desses ven-
dedores de filtros se apre-
sente em sua residência 
como representante ou 
funcionário da Prolagos, 
entre em contato com a 
empresa pelo telefone 
0800-7020-195 ou com a 
Polícia pelo 190.  
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C E G  L A N Ç A  C A M P A N H A  D O  U S O  D E  A Q U E C E D O R E S  

RESÍDUO  DE  ESTAÇÃO  DE  
TR ATAMENTO  VIR A  ART ES AN ATO  

Prolagos alerta sobre golpe para a venda de filtros de água 

clientes.  
A CEG pretende mostrar as      
vantagens do banho para quem 
tem aquecedor a gás natural. De 
acordo com a Concessionária, além 
de água abundante e na temperatura 
desejada, os aquecedores a gás 
natural economizam energia, já que 
substitui o uso do chuveiro  elétrico. 
A campanha também enfatiza a 
possibilidade de levar água 

quente a outras áreas da 
casa - torneiras da cozinha e 
dos banheiros, por exemplo. 
Além disso, a CEG ressalta 
o fato de que, atualmente, 
os aparelhos modernos têm  
acendimento automático, 
sensores contra intoxicação 
e outros recursos que garan-
tem maior eficiência e    
segurança.  

A CEG, empresa da 
Gas Natural Fenosa, 

está fazendo uma campanha de     
incentivo ao uso de aquecedores 
a gás natural. A campanha 
está sendo veiculada nos 
diferentes meios de comunicação 
e este mês estreou na          
contracapa da fatura dos       

CEG PRESTA CONTAS - O 
Conselho Diretor da Agenersa 
se reuniu no dia 15 de setem-
bro com representantes da 
CEG, que fizeram uma presta-
ção de contas das ações que 
estão sendo realizadas pela 
Concessionária para cumpri-
mento do Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) que 
a empresa assinou com o 
Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ) no 
dia 28 de julho passado. De 
acordo com a CEG, já foram 
renovadas 2.120 m de redes 
de gás no Centro do Rio,  
1.422 m em Copacabana, na 
Zona Sul da cidade. Além 
disso, a Concessionária infor-
mou que realizou, em conjun-
to com a Prefeitura do Rio, 
4.337 inspeções em caixas 
subterrâneas da Light. Des-
tas, 632 receberam análises 
cromatográficas para identifi-
car o tipo de gás encontrado: 
em 497 era metano (gás deri-
vado do esgoto) e em 135, 
gás natural.  

 

—————————————- 

 

GT ORDENAMENTO DE  
REDES - O gerente da CAE-
NE Jorge Calfo participou da 
16º reunião do Grupo de Tra-
balho (GT) de Ordenamento 
de Redes, realizada na ma-
nhã de quarta-feira (28/09), na 
CEG. No encontro foi apre-
sentado o atual estágio de 
desenvolvimento do GT, que 
prevê, dentre outras ativida-
des, a criação de um cadastro 
digitalizado das redes existen-
tes no subsolo do município 
do Rio. Coordenado pela 
CEG, fazem parte do GT a 
Light Serviços de Eletricidade, 
a OI – Telemar Norte Leste S/
A, a Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (CEDAE) e 
os órgãos municipais: Secre-
taria de Conservação e Servi-
ços Públicos, Secretaria de 
Obras, Fundação Rio-Águas, 
Instituto Pereira Passos e a 
Empresa Municipal de Infor-
mática (IplanRio).    

Carlos Osório, Calfo, Jorge Loureiro 
Bruno Armbrust e Ricardo Henriques  
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P aralelamente aos 
trabalhos técnicos 

apresentados no VII Congres-
so da ABAR, também foi reali-
zada a 1ª Feira Brasileira de 
Regulação (EXPO/ABAR). A 
Agenersa esteve presente 
com o estande de número 
seis, onde os conselheiros 
receberam congressistas 
de vários lugares do Brasil. 
No evento, foram distribuí-
das cerca de 400 sacolas 
personalizadas, contendo, 
dentre outros itens, cartilhas 
educativas sobre os direitos e 
deveres dos usuários de gás 
natural e saneamento básico.  

A EXPO/ABAR começou 
logo após a abertura do 
congresso, na noite de 
terça-feira (20/09). A ceri-
mônia teve mensagem do 
governador do Estado do Rio, 
Sergio Cabral. Em vídeo, ele 
falou da importância da regu-
lação no estado. “O Rio de 
Janeiro tem duas agências 
reguladoras atuantes e com-
promissadas, preocupadas 
com suas atribuições, cujo 
interesse maior é a melho-
ria dos serviços prestados 
para a população flumi-
nense”, disse o governa-
dor.  
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BOAS -V INDAS :  
I SABELLA ,  CA IO  E  
JUL IANA  

Agenersa participa do VII Congresso da ABAR 
Bastante prestigiado pelos congressistas, estande d a Agência fez sucesso 
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02/10 Joãozinho 
SECEX 

03/10 Wallace 
CAENE 

05/10 Mathera 
ASSIN 

10/10 Cajueiro  
CASAN 

12/10 Moacyr 
CODIR 
Robson 

MOTORISTA 

14/10 Maria Clara 
OUVID 

16/10 Sergio 
CODIR 

18/10 Rayra 
Est. SUPAD 

23/10 Tayane  
Est. SECEX 

Claudeci 
MOTORISTA 

Márcia 
ASSIN 

28/10 Rita 
CODIR / SR 

É o aniversário... 


