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SEMANA AGENERSA DO MEIO AMBIENTE 
 A  Agenersa,  preocupada  em  propagar  a  consciência  ambiental,  após 

implantar o Programa de Coleta Seletiva Solidária em sua sede,  no mês de maio 

passado, decidiu festejar o  Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de 

junho, promovendo o evento “Semana Agenersa do Meio Ambiente”. 

 A Semana Agenersa do Meio Ambiente teve o apoio do Instituto Estadual do 

Ambiente - INEA  e  aconteceu  nos  dias  01 a 05 de junho, com apresentações e 

palestras no auditório da Agenersa,  terminando com visita externa à Cooperativa 

CooperCentro, conveniada com a Agência no recolhimento do material reciclável.  

 O objetivo do evento foi estimular a reflexão sobre o consumo consciente e 

as alternativas de ações ambientais, além de disseminar conceitos que podem vir a 

interferir positivamente na mudança de atitude de cada um. 

 As palestras apresentadas nos dias 01, 02 e 03  de  junho foram  ministradas  

pela educadora ambiental do INEA, Theresinha Miranda e abordaram o conceito de 

minimização de resíduos, conhecidos como os 3333 RRRRs: primeiro  RRRReduzir o  lixo,  evitan-

do  o  desperdício e estimulando a reflexão sobre nosso consumo ainda no momento 

da escolha e compra dos produtos; depois RRRReutilizar tudo o que for possível antes de 

jogar fora, levando em consideração a criatividade de cada em  dar  destinação a 

várias embalagens antes de serem descartadas e, só então, enviar para RRRReciclar,  

processo industrial  que  utiliza, como matéria prima, os materiais recicláveis na con-

fecção de novos produtos.  

 No dia 02 de junho, aconteceu a Oficina de Reutilização, aplicada pelo biólo-

go Rafaelle Castro, que demonstrou a possibilidade de reaproveitamento de embala-

gens pet na confecção de  pufes e mobiliário, além da utilização desse material em 

novas  embalagens, brinquedos e instrumentos musicais. Como sugestão de reapro-

veitamento do material de escritório, a Oficina ensinou a montagem de blocos de 

rascunho alternativos, com capas exclusivas, confeccionadas a partir de embalagens 

tetra pack (papelão)e papel de rascunho.  

 As   concessionárias  reguladas  pela  Agenersa  tiveram,  também,  sua  par-

ticipação no evento, apresentando suas ações em educação ambiental e em prol da 

preservação do meio ambiente. 
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LEITURA CRÍTICA DA LEI DO GÁS 

 No dia 18 de junho último, a Agenersa promoveu o segundo encontro do 

ano, parte  do  Programa  de Aperfeiçoamento Pessoal, cujo tema foi “Leitura 

Crítica da Lei do Gás.” 

     

 Realizado pelo Gerente da  Câmara 

de Política  Econômica  e  Tarifária  da  

Agenersa,  Alexandre Guedes, e com a 

participação do  Diretor de  Estudos  de 

Regulação da CEG / CEG Rio, Angel Benedi 

Valle, foram destacados artigos importan-

tes da nova Lei 11.909/09 que entrou em 

vigor em 04 de maço  deste ano,  cuja 

importância  foi  estabelecer  o  marco 

regulatório específico para o setor de gás, 

até então observado pela Lei 9.478/97, a 

Lei do Petróleo. 

  

 Grande parte do texto  da nova Lei do Gás se dedica a regulamentar a 

atividade de transporte de gás,  semelhante ao modelo empregado no setor de 

transmissão de energia elétrica. Com o novo marco regulatório, a infraestrutura 

de  transporte  do  insumo  é  objeto  de  licitações  públicas sob o regime de 

concessão. O  concessionário,  que  se  tornará  o operador do gasoduto, é  deno-

minado de transportador. 

 

 Antes  de  qualquer  leilão,  a  Agência  Nacional do Petróleo —  ANP  

promoverá uma chamada pública para identificar os potencias carregadores para 

os gasodutos. Os carregadores são os agentes que usarão o serviço de movimen-

tação  do  gás  pelos  dutos,   mediante  a  contratação  da  capacidade  de  

transporte e a remuneração ao transportador.   

 

  Hoje, as figuras do carregador e do transportador já existem no setor de 

gás do Brasil. Porém, essa separação não é tão  evidente  porque  a Petrobras 

detém  quase 100% dos gasodutos. Pela nova Lei, a  infraestrutura é operada 

pelos transportadores e cabe aos carregadores a compra da capacidade disponí-

vel nos dutos, intermediando a relação entre os produtores de gás e os consumi-

dores, como acontece com as concessionárias CEG e CEG Rio. 

 

 Para a Petrobras, ficou assegurada a exclusividade dos usos de seus dutos 

que já foram construídos, estão em construção ou  com licença ambiental em 

andamento até a data da publicação da lei, 4 de março de 2009, por dez anos, 

cuja concessão vencerá em 30 anos, podendo ser prorrogada por igual período. 

Foto: Ana Schneider 

Angel  Benedi Valle (CEG) e Alexandre 

Guedes, no evento “Leitura Crítica da Lei 

do Gás”.  
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CONSELHO DIRETOR 

 A AGENERSA passa a transmitir suas Sessões Regulatórias na internet, em tempo real, através de link 

disponível no site. A primeira transmissão, em caráter de teste, foi da Sessão Regulatória Ordinária de 30 de 

junho. Foi criado o e-mail sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br  sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br  sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br  sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br  específico para receber comentários, sugestões 

ou críticas. 

  Esta iniciativa teve ótima repercussão no meio regulatório e, para seu aperfeiçoamento, a Agência esta-

rá utilizando nas próximas transmissões um equipamento de filmagem mais moderno e específico, bem como 

terá um link dedicado à transmissão para evitar perdas de conexão. 

 No dia 03 de junho último, aconteceu na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro — ALERJ, a 

sabatina do indicado,  engenheiro Moacyr Almeida Fonseca, ao cargo de Conselheiro da Agenersa, em decor-

rência do fim do mandato do Conselheiro José Claudio Murat Ibrahim . A  audiência  da Comissão de Normas 

Internas e Proposições Externas foi presidida pelo deputado Edino Fonseca (PR) e contou com a presença dos 

deputados Paulo Melo (PMDB) e Marcus Vinícius (PTB). Na ocasião, o deputado Edino Fonseca afirmou que  a 

experiência de Moacyr Fonseca  seria fundamental para o  trabalho da Agência.   

   Ainda durante a arguição pública, o engenheiro Moacyr Almeida Fonseca, aposentado desde 2003 pela 

Petrobrás, empresa onde trabalhou por 30 anos e, por fim, ocupava o cargo de Gerente Executivo  de  Gás e 

Energia, respondeu à questionamentos da Comissão quanto à sua formação e  experiência profissional, bem 

como conhecimento específico sobre a atuação da Agência e o ambiente regulatório.  

 Em 17 de junho último, a votação do indicado, em plenário da Alerj, contou com a participação de  59 

deputados, dos quais  56  aprovaram  o  nome  do engenheiro Moacyr Almeida Fonseca para o mandato de 

quatro anos na função de Conselheiro da Agenersa. “Ser indicado pelo Executivo e  aprovado pela Assembléia 

Legislativa me confere isenção. Fico feliz em   poder atuar ‘do outro lado’, na área que sempre me interessou, 

que é a energia”, declarou o novo Conselheiro aprovado. 

 O ato de  nomeação do Conselheiro Moacyr Almeida Fonseca, foi 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 29 de junho. 

Sua apresentação oficial aos servidores da Agência aconteceu no dia 02 

de julho, no auditório da Agenersa, quando recebeu as boas vindas dos 

funcionários. 

  Em sua apresentação, o Conselheiro Moacyr, considerou a oportu-

nidade de ocupar este cargo na Agenersa um retorno, muito interessante, 

à sua atividade profissional anterior , uma vez que, ao longo de sua car-

reira na Petrobras,  participou ativamente da implementação da política 

de gás e  energia e,  agora,  assumindo  a  função de  Conselheiro  da A-

genersa tem a oportunidade de, a partir de sua experiência no setor, con-

cluir sua carreira como mediador entre usuários, concessionários e gover-

no. Concluiu sua apresentação agradecendo a receptividade de todos, fun-

cionários e Conselho Diretor.  

SESSÃO REGULATÓRIA 
ON LINE 
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Foto: Ana Schneider 

Conselheiro Moacyr Almeida Fonseca em sua 

apresentação ao funcionários da Agenersa 
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CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 Aconteceu no auditório da Agenersa, nos dias 22 a 25 

de junho,  para nivelamento de informação dos funcionários 

quanto à recente Lei Estadual, o curso “Processo Administrati-

vo”,  ministrado  pelo  Procurador  Geral da Agência, Dr.Luis 

Marcelo do Nascimento, com participação  da  assessora  da 

Procuradoria, a advogada Flavine Metne.. 

 Com o objetivo de trazer ao conhecimento dos servido-

res da Agência o conteúdo da nova Lei Estadual 5.427, de 01 de 

abril de 2009, que entrará em vigor a partir de 01 de julho, o 

curso foi de caráter obrigatório aos funcionários e aberto aos 

bolsistas Fia, dos quais, quatorze jovens optaram por participar.  

 Ao longo dos quatro dias, foram abordadas as noções 

gerais de ato e processo administrativo,  análise da nova Lei 

Estadual no. 5.427/2009  e da base normativa da Agenersa que 

inclui o Regimento Interno, a Instrução Normativa 01/2007 e a 

Portaria 093/2009. 

 A Lei Estadual 5.427/09 estabelece normas sobre atos e 

processos administrativos no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro e terá que ser observada em todos os pro-

cessos administrativos que correm na Agência Regula-

dora. 

 Na Agenersa tramitam, também, processos de 

natureza regulatória e, para compatibilizar os atos ad-

ministrativos com a Lei Estadual e as normas internas 

da Agência, foi publicada recente Portaria Agenersa 

93/2009, que dispõe sobre os instrumentos ou formas 

de apresentação dos atos administrativos expedidos no 

âmbito da atuação da Agência. A Portaria foi, também, 

abordada ao longo do curso   e sua entrada em vigor 

foi dia 02 de julho último. 
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LICITAÇÃO 

 A Comissão de Pregão da  Agenersa  concluiu  a  licitação  para aquisição de estabilizador central e, 

obteve  uma economia de 13% sobre o valor inicial de R$ 16.008,31.  

            A  empresa vencedora do certame, do qual participaram sete empresas, foi a  Amplimag  Controles  

Eletrônicos  Ltda,  que atingiu  o  valor de R$14.000,00 para  o fornecimento, com  serviço  de  instalação e 

operacionalização do equipamento. 

Atividades  Internas 

Foto: Adeliane Rodrigues 

Foto: Ana Schneider 
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O Procurador Luis Marcelo do Nascimento (acima) e Flavine Metne 

(abaixo), palestrantes do curso “Processo Administrativo”. 
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GINCANA PEDAGÓGICA DA PROLAGOS 

 Ana Lucia Schneider, Assessora de  Relações Institucionais 

da Agenersa,  foi designada pela Presidência  para  representar a  

Agência  na  Comissão Julgadora da Gincana Pedagógica “Meio 

Ambiente Preservado Depende de Você”, evento organizado pela 

concessionária Prolagos como encerramento das comemorações 

ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 

 O júri reuniu-se no dia 01 de julho último, na sede da con-

cessionária, na cidade de  São Pedro d´Aldeia.  

 Além da Agenersa, a Comissão foi composta, também, por 

representantes das Universidades Veiga de Almeida e da Ferlagos, 

do Consórcio Intermunicipal Lagos São João e funcionários da pró-

pria Concessionária que avaliaram 41 trabalhos de alunos de 5º e 

6º anos do ensino fundamental de seis escolas da rede municipal 

dos municípios atendidos pela concessionária.  

 Duas escolas municipais, uma de Búzios e outra São Pedro 

d´Aldeia venceram a Gincana. Cada aluno e professor responsável 

pela orientação do trabalho ganharam um MP3 player e, cada uma 

das Escolas, uma câmera digital. 

 Felipe Ferraz, Diretor Executivo da Prolagos, esteve presen-

te ao encontro para reforçar a posição da empresa em investir na 

educação ambiental, colocando a Prolagos à disposição da socieda-

de da Região para viabilizar projetos neste sentido.    

Atividades  Externas   

FISCALIZAÇÃO 
 O técnico Marco Aurélio Madeira e o Gerente da Cãmara de Energia, Jorge Calfo, realizaram, dia 02 de 

junho passado, vistoria conjunta com a  Concessionária CEG, em edifícios situados na praia de Botafogo e na 

Avenida Prado Junior, em Copacabana com o objetivo de fiscalizar a qualidade das instalações prediais de gás 

natural. Madeira realizou, ainda, no dia 15 de junho último,  vistoria de fiscalização nas obras concluídas da 

Concessionária nas Estradas das Palmeiras, São Tome e Rosário, situadas em Jardim Primavera, no município  de 

Caxias.    

Foto: Ana Schnei-

Foto: Ana Schnei-
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REUNIÕES EXTERNAS  
♦ Oldemar Guimarães, Gerente da Câmara de Saneamento e Alexandre Guedes, Gerente da Câmara de  Po-

lítica Econômica e Tarifária, participaram, dia 08 de junho passado, de duas reuniões na Região dos Lagos. 

A primeira, na sede da Prolagos, para discutir abastecimento de água em Cabo Frio e a segunda, em au-

diência no Ministério Público daquela mesma cidade. 

♦ Cristiane Guimarães, Diretora de Departamento, responsável pelo setor de Recursos Humanos, participou, 

dia 30 de junho passado, de seminário promovido pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesqui-

sas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro — Ceperj, em sua sede, juntamente com geren-

tes de recursos humanos e coordenadores de diversas áreas do governo, visando levantar as necessida-

des de capacitação de cada órgão do governo. 
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Boas Vindas :  Moacyr Almeida Fonseca — Conselheiro 

Renato Kloss — Assessor da Conselheira Darcília Leite 

Conselheiro Presidente: José Carlos dos Santos Araújo 

Conselho Diretor: Ana Lucia Sanguedo Boynard Mendonça, Darcília Aparecida da Silva Leite, José Carlos dos Santos Araújo,  

Maocyr Almeida Fonseca  e  Sérgio Burrowes Raposo 

Secretária Executiva: Cínthia Pitz P. Pinheiro 

O Informativo Agenersa é uma publicação da Assessoria de Relações Institucionais da Agenersa 

Sugestões e colaborações para o próximo informativo mensal podem ser enviadas para : 

imprensa@agenersa.rj.gov.br  

Visite nosso site: 

www.agenersa.rj.gov.br 

NOVOS CONTATOS DA AGENERSA:  

Ouvidoria: 0800 024 90 40 

Geral: (21) 2332-6469 

Fax: (21) 2332-6468 

Imprensa: (21) 2332-6478 e (21) 8596-6966 

O  Informativo  AGENERSA  traz  notícias  atualizadas sobre a Agência e  sobre  regulação. É  mais  um  

canal  de comunicação à disposição do  funcionário e, por isso, conta com a sua participação.         

Assessoria de Relações Institucionais — ASRIN 

Espaço Aberto 

O Informativo Agenersa de Maio de 2009 foi distribuído, eletronicamente, no dia 03 de junho passado. A Assessoria de 

Relações Institucionais agradece as manifestações e publica  os comentários recebidos por e-mail: 

⇒ “Ana, Gostaria de cumprimentá-la pelo belíssimo trabalho realizado. O informativo é de excelente qualidade técnica e 

seu conteúdo bastante atraente.  Estarei  ansioso  para  ler  os próximos  exemplares. Abraços.  Paulo Fonseca — 

AGETRANSP “ em 3 de junho. 

 

⇒ “De: Felipe Ferraz [mailto:felipeferraz@prolagos.com.br] Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2009  

“Adorei o informativo. Super bem feito! Está de parabéns!” 

⇒ “De: Dorothy-ABAR [mailto:dorothy.abar@workoutenergy.com.br]  Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2009  

“Ana Lúcia, parabéns! Excelente trabalho. Você está colocando a AGENERSA no ar. Beijo. Dorothy” 

⇒ “De: Jane Chantre [mailto:jchantre@agetransp.rj.gov.br]  Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2009  

Oi Aninha! O jornal está excelente: leitura agradável, preocupação com meio-ambiente, valorização do servidor! As 

canecas ficaram lindas! Beijos! Jane”. 

⇒ “Caríssima Ana e Equipe, Parabéns, melhorou muito o formato do nosso  informativo.  Golaço.  Abraço,  Renato Kloss 

—  Agenersa”, em 05 de junho. 

⇒ “Aninha, Li hoje, após minhas férias o Informativo AGN e achei ótimo!!! Leitura fácil, com letras grandes, ótima síntese 

dos eventos e notícias. Parabéns à você e sua equipe! Janaína Sousa — Agenersa”, em 16 de junho  

 

Expediente 
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