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VI CONGRESSO BRASILEIRO  
DE REGULAÇÃO 

 O VI  Congresso  Brasileiro de Regulação, promovido pela Associação 
Brasileira  de  Agências  de  Regulação – ABAR, aconteceu nos dias 18  a 20 de 

maio, na cidade do Rio de Janeiro. 
 O   evento   reuniu  cerca  de  seiscentos  profissionais, a  maioria  de 
Agências  Reguladoras  Federais,  Estaduais  e  Municipais, em  três dias  de  

apresentações e debates. 
 Durante  a  cerimônia  de  abertura, o  Presidente  da  ABAR, Wanderlino 
Teixeira de Carvalho, em seu discurso, citou  a criação do Programa de Fortaleci-
mento da Capacidade Institucional para a Gestão e Regulação – PRO-REG como 

relevante iniciativa governamental para o fortalecimento da regulação brasileira. 
O PRO-REG, coordenado pela Casa  Civil da Presidência,  visa formar regulado-
res e servidores das agências, melhorar o processo  de escolha dos reguladores, 

reforçar as entidades de defesa dos usuários e introduzir no Brasil a Análise de 
Impacto Regulatório – AIR, que estima o custo-benefício da regulação.  
O discurso do Presidente da Abar, na íntegra, pode  ser  acessado  no  endereço 
http://www.abar.org.br/noticias/?vCod=737 
 Representando o Governo do Estado, o Secretário de Planejamento e 
Gestão, Sérgio Ruy Barbosa, participou da  cerimônia de  abertura e  recordou 

sua experiência como regulador da extinta ASEP RJ.  
 Sérgio  Ruy  destacou que  as  Agên-
cias  Reguladoras  precisam  desempenhar 

um papel de pro atividade político-
institucional para, tanto  interagir  com o 
Governo, discutindo planejamento de merca-

do e oferta de infraestrutura, quanto com os 
beneficiários, demonstrando aos usuários 
como  avaliar a prestação do serviço e a 

transparência das Agências. É necessária, 
ainda, a interação  com  as  concessionárias  
no âmbito do desenvolvimento do mercado, 
bem como de instrumentos de controle da 

prestação dos serviços. 

Ouvidoria: 0800 024 90 40  
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Nesta edição: 

Cerimônia de Abertura do VI Congresso 

Brasileiro de Regulação da ABAR. 

Destaque para o Secretário Sérgio Ruy. 

Foto: Ana Schneider 



Lei Geral das Agências 

 Em Mesa-Redonda Especial cujo tema foi “Legislativo, Política  e  Regulação, no segundo  dia  do  

VI Congresso, o deputado federal  Ricardo Barros,  novo  relator do  projeto  tratando  da  Lei  Geral das 
Agências (PL 337/2004), garantiu que o PL voltará a tramitar e espera que o relatório seja votado até 17 
de junho.  

 Barros anunciou que  deve  adotar  quase  na íntegra o texto do ex-relator, deputado  federal  
Leonardo Picciani, que também participou da mesa-redonda, junto com o senador Delcídio Amaral, sob  
coordenação do  presidente da mesa, Hugo Sérgio de Oliveira, presidente da Agência Reguladora de Sa-

neamento de São Paulo (ARSESP). O novo relator elogiou a redação dada ao projeto  pelo  deputado  
Picciani e destacou as questões sobre a importância da ouvidoria, a redução do peso de interferência do 
Tribunal de Contas da União (TCU) no processo regulatório e mecanismos que garantam o orçamento 

previsto para as necessidades das agências.  
 Na mesma mesa, outro discurso importante foi o do senador Delcídio, que cobrou o aperfeiçoa-
mento dos marcos regulatórios  como forma de trazer segurança jurídica à regulação. 
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VI CONGRESSO BRASILEIRO  
DE REGULAÇÃO 

 Pedro Pequeno, regulador da Câmara Técnica de Saneamento e interlocutor da Agência com a 
Secretaria de Estado do Ambiente, apresentou  o trabalho  "Estabelecimento de critérios e  de  mecanis-

mos para regulação da operação de aterros sanitários no Estado do Rio de Janeiro”, no dia 18 de maio. 
 Flavine Metne, assessora jurídica da Procuradoria da Agenersa, apresentou,  dia 19 de maio, o 
trabalho "A utilização do método Ponderação de Interesses no critério de aplicação de penalidades ao 

concessionário de serviço público como uma das formas de se buscar a e melhoria de qualidade e eficiên-
cia dos atos regulatórios”. 
 No dia 19 aconteceu, também, a  exposição dos trabalhos técnicos, no  formato  pôster, de  Ana 
Lúcia Schneider, assessora  de  relações institucionais e Marcus Simonini, assessor jurídico, respectiva-

mente sobre Comunicação Corporativa e Práticas Regulatórias. 
 Todos os trabalhos técnicos apresentados pela Agenersa no VI Congresso Brasileiro de Regulação 
estão disponíveis no  site  Agência, www.agenersa.rj.gov.br,  e  os  pôsters  em  exposição  no  auditório 

da Agenersa. 

Agenersa apresenta trabalhos técnicos no VI Congresso Brasileiro de Regulação 

Ouvidoria: 0800 024 90 40  

Foto: Ana Schneider Foto: Ana Schneider 

Foto: Marcos Rezende 

Apresentação de Pedro Pequeno Apresentação de Flavine Metne Pôsters de Ana Schneider e Marcus Simonini 
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GESTÃO DE RESÍDUOS  SÓLIDOS 

O telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Prolagos disponibilizado para localida-
des fora da área de concessão da empresa mudou: o número (22) 2647-9292 foi desativado e substituído 

pelo (22) 2621-5095. Os clientes residentes nos municípios da área de concessão (Iguaba Grande, São 
Pedro da Á´ldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios) podem continuar realizando a ligação gratuita para 
o 0800 – 7020-195, que não foi alterado. 

 
Águas de Juturnaíba passa a atender seus clientes em novo 0800 
 A concessionária Águas de Juturnaíba, responsável pelo abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgoto dos municípios de Saquarema, Araruama e Silva Jardim, passou a disponibilizar, neste 

mês de maio, o serviço gratuito de atendimento. O número é: 0800 7250265. 

  O Pacto pelo Saneamento no Estado do Rio de Janeiro, programa criado pelo Governo do 
Estado com o  objetivo de erradicar, num prazo de 10 anos, todos os lixões existentes no estado, bem 

como levar a 80% da população fluminense  o tratamento  de  esgoto, conta com  a  participação  da  
Agenersa que passará a atuar, também, na regulação  dos  Contratos  de Concessão de tratamento de 
resíduos sólidos, a começar pelo Município de Mesquita. 

 A  Agenersa participou, através  do regulador  Pedro Pequeno,  interlocutor  da  Agência com a 
Secretaria de Estado do Ambiente do evento “Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, 
promovido pela SEA, na UERJ, em 11 de março último.  
Dando início às Palestras do Programa de Aperfeiçoamento Interno 

em 2009, Pequeno apresentou a palestra sobre  o 
“Estabelecimento  de  Critérios  para de Regulação de Resíduos 
Sólidos”, dia 12 de março, no auditório da Agenersa.  

 No dia 28 de  abril,.  representantes do  Banco  Mundial 
estiveram  em  reunião  na sede  da  Agenersa para falar sobre 
investimentos na gestão de resíduos sólidos. 

 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 
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Saneamento  

REVISÕES QUINQUENAIS 

Ouvidoria: 0800 024 90 40  

 Desde abril, o  Grupo de Trabalho das Revisões  Quinquenais  das concessionárias  Prolagos  e 

Águas de Juturnaíba, juntamente com a equipe da Fundação Getúlio Vargas, consultoria contratada pela 

Agenersa para dar apoio ao estudo da Quinquenal, vêm efetuando visitas às sedes das Concessionárias 

com o  propósito de dirimir  dúvidas quanto a aspectos administrativos da concessão, bem como visitar 

obras da Prolagos e Águas de Juturnaíba. em etapa de coleta de dados do processo de Revisão Quinque-

nal da concessionária. 

Foto: Ana Schneider 

Representantes do Banco 

Mundial recebidos  na Agenersa 
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Ouvidoria: 0800 024 90 40  

REUNIÕES  TÉCNICAS  

No dia 04 de maio passado, representantes da Petrobras estiveram 

reunidos com a equipe  técnica e o Conselho Diretor, no auditório da 

Agenersa, para esclarecimentos sobre a Revisão Quinquenal da con-

cessionária CEG Rio. 

 

A Agenersa recebeu, em seu auditório, no dia 12 

de maio último, representantes  da CSA Siderúr-

gica do Atlântico, para esclarecimentos sobre o 

contrato de compra de gás com a concessionária 

VISTORIA 

A Câmara Técnica de Energia — CAENE realizou, dia 15  

de abril passado, uma vistoria conjunta com a CEG RIO 

à Estação de Regulagem e Medição (ERM) no bairro 

Floriano do Município de  Rezende – RJ, onde  foram 

verificadas as qualidades das instalações, já em fase 

adiantada de montagem. Esta estação  abastecerá a 

siderúrgica Votorantin. Na visita, foi verificado também 

a  chegada  do gasoduto  de  abastecimento de  gás 

natural cujo extensão é de 5.480 metros. 

No dia 14 de maio, a Agenersa recebeu, também em seu 

auditório,  representante da concessionária CEG, que apre-

sentou nova modalidade de comercialização de contratos 

de gás de curto prazo, através de leilão eletrônico. 

Foto: Ana Schneider 

Ilustração retirada da apresentação  

da concessionária CEG   

Representantes da CSA recebidos pela 

equipe da Agenersa   

Foto: Marco Aurélio Madeira 



COLETA SELETIVA 

 No dia 13 de maio último, com palestra da Consultora Socioambiental 
da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, Pólita Gonçalves, a Agenersa 

implantou seu Programa de Coleta Seletiva Solidária, da qual participaram, 
também, o representante da Cooperativa COOPERCENTRO, Sr. Aldemir Me-
nezes e os funcionários terceirizados de manutenção e limpeza das instala-

ções da Agência. 
 Esta iniciativa atende ao Decreto Estadual Nº. 40.645/07, que insti-
tui a implantação de programa de Coleta Seletiva Solidária nas repartições 
públicas estaduais, com a separação na fonte dos resíduos sólidos reciclá-

veis produzidos e sua doação às cooperativas ou associações de catadores. 
 Para Implantação do Programa de Coleta Seletiva, foram tomadas as 
seguintes providências: 

* aquisição de Lixeiras para Coletas Multiseletivas instaladas em área de uso 
comum, na copa; 
*  aquisição de Caixas Coletores de Papel A4, entregues para cada funcioná-

rio; 
* aquisição de Canecas de Louça para substituição de copos descartáveis, 
também distribuídas individualmente; 

* aquisição de Poupa-Copos para utilização por visitantes; 
* aquisição de lixeiras específicas para descarte de copos plásticos de café e 
Água e 
* celebração de convênio com a Cooperativa Coopercentro – Cooperativa de 

Seleção e Comercialização de Materiais Recicláveis do Centro da Cidade Lt-
da, para coleta semanal do material a ser reciclado. 
 A Comissão Interna da Agência, criada para efetivar a implantação da Coleta Seletiva Solidária 

apresentou, dia 26 de maio, os primeiros resultados do Programa de Coleta Seletiva da Agenersa, quan-
do foram recolhidos pela Coopercentro, na primeira semana de coleta, 75Kg de papel branco, 185Kg de 
jornal e 12 sacos de material para separação e reciclagem. 

 O sucesso do Programa de Coleta Seletiva conta com a conscientização de todos os servidores 
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 LICITAÇÃO 

 O primeiro pregão do ano, para contratação de prestação de serviço de 

garçom, aconteceu no dia 28 de abril. O certame  teve como vencedora 

a empresa Clarity Serviços Ltda e a Agência obteve uma economia de 

R$ 11.927,12 sobre o valor estimado que era de R$ 33.031,97. O se-

gundo pregão, que aconteceu dia 29 de abril, para contratação de pres-

tação de serviços de buffet, teve como vencedora a empresa M Maia 

Promoções e Eventos e gerou uma economia de R$ 9,320,00 sobre o 

valor inicial estimado em R$ 15.300,00. 

 
Informativo 

Atividades  Internas 

Ouvidoria: 0800 024 90 40  

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Ao alto, Pólita Gonçalves recebe uma caneca de 

Roberta Camões, presidente da Comissão Interna , ao 

lado do Presidente da Agenersa, José Carlos dos 

Santos Araújo. No meio, material adquirido pela 

Agência e, abaixo, reunião de Implantação do Projeto 

de Coleta Seletiva Solidária da Agenersa. 

Foto: Ana Schneider 

Comissão de Licitação da Agenersa 
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Ouvidoria: 0800  024 90 40  

Informativo 

VISITA TÉCNICA 

 No dia 23 de maio último, retomando o Programa de 
Aperfeiçoamento Interno desenvolvido em 2008, que incluía 

visitas técnicas às concessionárias reguladas pela Agenersa,  
vinte funcionários da Agência estiveram na  Prolagos e Águas 
de Juturnaíba. 

  Em São Pedro D´Áldeia, a equipe visitou a nova sede 
da Prolagos, onde conheceu o Centro de Controle Operacional 
(CCO), uma unidade de supervisão e controle de todo o siste-
ma de abastecimento de água e captação e tratamento de es-

goto nos municípios da área de concessão da empresa. 
 Com equipamentos de alta tecnologia, o CCO possibili-
ta, em tempo real, o controle dos serviços de produção, reser-

vação e distribuição de água, recalque dos esgotos através das 
estações elevatórias de esgoto, a programação dos serviços 
nas redes, instalações e equipamentos, bem como efetuar a 

segurança patrimonial das instalações da empresa.  O CCO da 
Prolagos funciona 24 horas, em conjunto com o call center, no 
atendimento aos clientes. A seguir, o corpo técnico fez breve 

visita à ETE de São Pedro d`Aldeia  
  Na área sob concessão de Águas de Juturnaíba, os funcionários visitaram, em Araruama, a ETE 
Ponte dos Leites. O sistema adotado para o tratamento de esgoto pela concessionária utiliza lagoas de 
aeração e sedimentação e o uso de áreas inundadas para purificação dos efluentes,  chamadas  wetlands.   

Atividades  Externas   

DIVULGAÇÃO 
 A distribuição gratuita de folders institucionais da Agenersa nas cabines da praça de pedágio da 
concessionária Via Lagos, bem como a disponibilização do mesmo material na loja mantida pela conces-

sionária no shopping Graal, importante ponto de informação para quem viaja em direção à Região dos 
Lagos, aconteceu durante o mês de maio. 
Essa iniciativa  pretende  dar  conhecimento  à  população que  busca a  Região quanto  a  atuação da 

Agenersa junto às concessionárias de energia e saneamento básico.  

Foto: Ana Schneider 

Foto: cedida pela Via Lagos Foto: cedida pela Via Lagos 

Acima, CCO da Prolagos, em São Pedro D´Aldeia. Abaixo, funcionários  

da Agenersa na ETE de Ponte dos Leites, em Araruama. 

Usuários da Rodovia Via Lagos  

recebem o folder institucional da 

Agenersa na cabine de pedágio. 
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 FÔLEGO RENOVADO  

Fábio Nascimento, analista de regulação administrador e Marcus Simonini, assessor jurídico,  participa-

ram,  dia  05  de  abril passado, da  Travessia dos Fortes, tradicional maratona aquática que  reuniu 2.500 

atletas de 18 estados brasileiros. 

Depois de dois anos fora do calendário,  o evento 

contou com o apoio da Nova Cedae e do Governo do 

Estado, com o objetivo de fortalecer a candidatura 

da cidade do Rio de Janeiro a sede das Olimpíadas 

de 2016.  

Fábio e Simonini largaram no Forte de Copacabana e 

nadaram 3.800 metros até a chegada no Forte Du-

que de Caxias, no Leme, completando a prova em 

pouco mais de 1 hora. Parabéns ao dois pelo entusi-

asmo e determinação!  

Ouvidoria: 0800  024 90 40  

Informativo 

Página do Servidor 

CAMPANHAS 

 Funcionários da  Agenersa  participaram do projeto  Rede Governo 

de Telefonia Integrada, quando foi lançada a  campanha “Use os 5 últimos 

números”, no Auditório do Departamento Estadual de Telecomunicações do 

RJ (DETEL), dia 19 de maio último. 

 A Agenersa, que vinha adotando as orientações para efetuar ligações 

dentro da rede de telefonia do governo desde a migração de seus ramais, 

em novembro do ano passado, percebeu uma redução mensal média de 

84% em sua conta de telefonia fixa. 

 A Agência afixou, em seus murais e em 

áreas de circulação, os cartazes  da  Campanha, 

bem como adesivou  todas  as suas linhas com 

selos que orientam sobre o  modo  correto  de fa-

zer as ligações. Desse modo, a  Agência  preten-

de  conscientizar, ainda mais, seus funcionários e 

fortalecer o projeto de telefonia do Governo do 

Estado. 

 A Agenersa divulga, também, as campa-

nhas contra a dengue, sobre a Lei Seca e                        

sobre descarte de resíduos sólidos. 
Foto: Ana Schneider 

Foto:  Comunicação do Governo do Estado 



Avenida 13 de maio, 23/23º Andar 

20031-902 Rio de Janeiro RJ 

Tel: 21-2332-6469 
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ouvidoria@agenersa.rj..gov.br 
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Boas Vindas :  
Rossana Correa — Presidência 

Roberto Lopes de Araújo Neto — Chefe de Gabinete 

Conselheiro Presidente: José Carlos dos Santos Araújo 

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

Secretária Executiva: Cínthia Pitz P. Pinheiro 

O Informativo Agenersa é uma publicação da Assessoria de Relações Institucionais. Editora Responsável: Ana Lucia Schneider 

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 

Ouvidoria: 0800  024 90 40  
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   TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DO LIXO:  

   

 

  Papel:   

 

2 a 4 semanas   

 Tecido de algodão:   1 a 5 meses   

 Corda:  3 a 4 meses   

 Meia de lã:   1 ano   

 Vara de bambu:  1 a 3 anos   

 Goma de mascar:  5 anos   

 Estaca de madeira pintada:   13 anos   

 Lata de conserva:   100 anos   

 Lata de alumínio:  500 anos   

 Plástico:  450 anos   

 Vidro e pneus:  
Tempo 
 indeterminado  

Espaço Aberto 

Semana AGENERSAAGENERSAAGENERSAAGENERSA 

 do  Meio Ambiente 

Data: de 01 a 05 de junho 

Local: Auditório da  Agenersa 

Horário: das 16h às 18h 

 


