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Cobrança pelos Recursos Hídricos  
na Região dos Lagos 

 A água é um bem econômico e um  recurso  limitado  da  natureza, que 

desempenha importante papel no processo de  desenvolvimento  econômico e 

social, e é necessário incentivar a racionalização de seu uso. 

 A cobrança pelo uso dos recursos hídricos já acontece, há mais de  50 

anos, em países do Primeiro Mundo, e tem comprovado ser o instrumento mais 

poderoso para a gestão racional das águas. 

 Mesmo  no Brasil,  considerado  um  país  onde  a  água é  abundante, 

observa-se a tendência de escassez e a necessidade de racionalização.   

 A União editou, em 1997, Lei Federal de Recursos Hídricos, como parte 

da Política Nacional de Recursos  Hídricos, visando  organizar a utilização das 

águas nacionais pelos diversos usuários que retiram água dos corpos hídricos 

para usos industriais, agrícolas, de  geração de  energia, de abastecimento de 

água, obrigando-os a pagar pelo uso da água. 

 O Rio de Janeiro instituiu as políticas estaduais de recursos hídricos, es-

tabelecendo a Lei Fluminense 3.239, de 1999, com diretrizes gerais e, em 2003, 

a Lei Estadual 4.247, sobre  a cobrança pelo uso dos recursos.  

 A Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas — Serla, é o 

órgão responsável pela gestão  e  execução  da política  estadual de  recursos 

hídricos e tem a atribuição de cobrar pelo  uso desses recursos de domínio do 

Estado do Rio, definindo os  respectivos  valores a  serem  arrecadados, sob a 

supervisão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

 Na cobrança inicial, em 

2003, o legislador vedou o re-

passe das despesas pagas 

pelo uso dos recursos hídricos 

para o consumidor.   A recente 

Lei 5.234, de 05 de maio de 

2008, alterou a Lei anterior e o 

critério da cobrança.  A  partir 

de agora, pagarão pelos recur-

sos hídricos todos os usuários 

urbanos, industriais e rurais 

que utilizarem as águas super-

ficiais ou subterrâneas de domínio do Estado.  

Ouvidoria: 0800 24 90 40  
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Mapa da Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro,  

da área de abastecimento de água das concessionárias 

Águas de Juturnaíba e ProLagos, reguladas pela Agenersa 
Imagem: site CLSJ 
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Cobrança pelos Recursos Hídricos  
na Região dos Lagos (continuação) 

 O repasse decorrente da cobrança  pelo uso da água será  explicitado  na  conta  de  água do 

consumidor.  A nova legislação estadual de  2008, ao estabelecer esse novo critério, considera, não o 

valor material da  água  como bem econômico,  mas o direito à sua utilização. O objetivo é fomentar a 

racionalização do uso, a conservação e a  recuperação  dos  recursos  hídricos  e  o  planejamento de 

mecanismos   econômicos  e financeiros de gestão de sua utilização. 

 Hoje, o Estado do Rio  de  Janeiro  é  o  primeiro  a  institucionalizar a cobrança sistemática pelo 

uso das águas dos seus cursos fluviais. A Agenersa teve  importante  papel  nessa  iniciativa  pioneira  ao 

estabelecer a forma de repasse  aos  consumidores  do valor pago à Serla  pelas  Concessionárias Á-

guas de Juturnaíba e Prolagos. 

 A metodologia definida pela Agência, a ser adotada pelas concessionárias de abastecimento de 

água da Região dos Lagos, é o rateio da cota mensal a ser paga à Serla pelo volume mensal total médio 

de água faturado no ano anterior àquele da cobrança. Desta forma, o consumidor pagará um valor anual 

fixo por cada metro cúbico de água consumido referente ao repasse pela cobrança dos recursos hídricos. 

 Foi fixado,  para  o  ano  de  2008,  o  valor  de   R$ 0,0162  (um centavo, seis décimos e dois cen-

tésimos de centavo), por metro cúbico de água  medido pela  concessionária, o repasse a ser feito aos 

usuários do valor  referente  àquele pago pela Concessionária à Serla, à exceção do mês de Maio/2008 

cujo repasse ao consumidor é o equivalente a 24 dias de consumo, referente a R$ 0,0130 (um centavo e 

três décimos de centavo)  por  metro  cúbico  de água medido pela Concessionária, em razão de a Lei 

Estadual ter entrado em vigor somente no dia 06 de maio de 2008. 

 A Agência Reguladora, além de  pugnar pelo equilíbrio econômico financeiro da Concessionária, 

deve observar a supremacia do interesse  público  e  não  permitir que uma generalização legal possa 

ameaçar a qualidade dos serviços e os investimentos necessários.  

 Todo o abastecimento de água dos oito municípios da Região dos Lagos atendidos pelas conces-

sionárias  Águas de Juturnaíba e  ProLagos  utilizam  os recursos  hídricos da  Lagoa  de  Juturnaíba, 

alargamento natural  de 8 km2 do leito do Rio São João que teve sua capacidade aumentada para 43 

km2  no ano de  1978,   quando   foi  construída  a  represa  de  Juturnaíba   pelo Departamento Nacional   

de Obras e Saneamento. 

Ouvidoria: 0800 24 90 40  
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Rio São João, onde ficam a Lagoa  e a 

Represa de Juturnaíba, em Silva Jardim 
Fotos: arquivo de Oldemar Guimarães 



Prolagos apresenta retrospectiva 
 dos primeiros meses de 2008 

 A Prolagos apresentou, dia 26 de agosto passado, na  cidade  de  Cabo 
Frio, um panorama geral da concessão nos últimos 8 meses. 
 A  melhoria da  Central de Atendimento,  a  implantação da Ouvidoria, a 
renovação  da frota de serviço  e  a  ampliação do horário de atendimento para 
os fins de semana, com o objetivo de atender aos veranistas, são exemplos 
dessas mudanças. 
 A Prolagos lançou o programa “Água Legal” para combater o furto de 
água, que  prejudica não só o  abastecimento, bem como a qualidade da água, 
a partir da exposição da rede.   
 Para   combater   o   furto  em   escala,    conta    com  o  apoio   da   
Delegacia  de  Defesa de Serviços Delegados e realizou,  entre  janeiro  e julho 
deste ano, 32 operações de combate  ao furto. Foram detectadas   irregularida-

des  em   140  estabelecimentos  comerciais e residências que 
correspondem a uma economia de 23 mil m3, o suficiente para 
abastecer aproximadamente 1.000 residências.  
 Desenvolveu  o  Programa  de  Educação e  Conscien-
tização Ambiental junto às escolas, professores e  alunos  e 
também   implantou   internamente   o  projeto   “Aprendiz  
Legal” em parceria com a  Secretaria Municipal  de  Educação  
e o CIEE. 
 A Diretoria da Prolagos anunciou a mudança de sede 
da empresa para a cidade de São Pedro D’Aldeia até o final do 
ano. 
 O objetivo é centralizar as operações, melhorando a 
produtividade e a comunicação entre os funcionários. 
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Agenersa em parceria com  
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Mário Borges, Diretor Presidente da Prolagos,  
na apresentação em Cabo Frio 

Foto: Ana Schneider 

 Entre os dias 12 e 15 de agosto de 2008, foi realizada em Brasília, na  Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, sob coordenação do Departamento de  Ambiente  Urbano, a 
Oficina de trabalho para Regionalização e Gestão Associada de Serviços Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos  e sua articulação com a gestão dos demais serviços públicos de saneamento 

básico.  

 Com apoio do Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), da Secretaria de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e do Hydroaid – Instituto de Gestão da Água para o 
Desenvolvimento – Turim (Cooperação Internacional Brasil Itália em Saneamento Básico), o objetivo do 
evento foi capacitar os participantes em estratégias de regionalização e constituição de consórcios públi-
cos de saneamento básico, interpretação e aplicação de lei, além de desenvolvimento de modelo tecnoló-
gico para gestão integrada de resíduos sólidos, entre outros. 

 Representando a Agenersa, esteve presente o Regulador Engenheiro, Pedro Alexandre Moitrel 
Pequeno, em continuidade ao desenvolvimento das  atividades conjuntas em andamento entre os dois 
órgãos estaduais, destacando-se a introdução dos conceitos de regulação de serviços de saneamento  
básico  nas  políticas  públicas  estaduais,   principalmente  à  luz  da  Lei  Federal 11.445/2007 – Política 
Nacional de Saneamento Básico.  
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Consumidor  Livre  
de Gás Natural 

 Após a  Audiência  Pública da  2ª  Revisão Qüinqüenal de Tarifas das 
concessionárias  CEG  e CEG-Rio,  ocorrida no dia 04 de julho passado, evento 
que contou com a presença de mais de 120 pessoas e colheu contribuições de 
entidades  da  sociedade civil organizada, a Agenersa recebeu, em  sua sede, 
representantes da Abividro e da UTE Norte Fluminense. 
 Em  pleno  andamento da análise da Revisão, tanto a Abividro, no dia 12 
de agosto passado, quanto a UTE Norte Fluminense, no  último dia 25,  tiveram  
a oportunidade de detalhar, para o Conselho Diretor e equipe técnica da Agência, 
suas  contribuições  já  apresentadas na Audiência Pública. 
 No próximo dia 11 de setembro, a Agenersa estará recebendo represen-
tantes da Abrace, com o mesmo objetivo.  

 A Revisão Qüinqüenal  dos contratos de Concessão  tem   o  
objetivo de  estabelecer os novos limites tarifários e base 
remunerada das concessionárias de abastecimento de gás no 
Estado do Rio de Janeiro, a  serem praticados no qüinqüênio 2008-
2012.  
 Todas as contribuições apresentadas, e suas respectivas 
análises técnicas, estão disponíveis na página da Agenersa, no 
endereço www.agenersa.rj.gov.br. 
 A partir do dia 11 de setembro, também estará disponível na 
página da Agência o Relatório da Revisão Quïnqüenal da Conces-
sionária CEG-Rio.  
 O próximo passo será a apreciação do processo de Revisão 
da CEG-Rio, em sessão regulatória pública, com data a ser 
marcada. A decisão do Conselho Diretor será a posição final da 
Agenersa. 

Agenersa recebe a UTE Norte Fluminense em 

sua sede, dia 25 de agosto último 
Foto: Claudio Andrade 

Passados dez anos de concessão, o Estado do Rio possui a maior rede do serviço público de distribuição 
de gás canalizado do país. Quando o processo começou, as áreas de concessão tinham cerca 2,3 mil 
quilômetros de gasodutos. Em dezembro de 2007, a malha tinha 4,7 mil quilômetros, o que  garante a 
oferta de energia para o Estado e atrai novos investimentos industriais para o Rio de Janeiro. 

A Agenersa participa desse processo ativamente e foi pioneira ao definir as condições para fornecimento 
de gás natural para consumidores livres, definindo, como tais, aqueles que: contratem junto à CEG e 
CEG-Rio uma capacidade diária, contratada, superior a 100.000 m3/dia, para um único ponto de entrega, 
adquirindo gás diretamente do produtor e utilizando o sistema de distribuição das concessionárias. 

O preço a ser pago pelos consumidores livres às concessionárias segue o critério de  pagamento  por 
capacidade de distribuição contratada, e deve ser equivalente à tarifa cobrada dos consumidores industri-
ais, descontados os impostos e o custo de aquisição do gás. 

O prazo mínimo estabelecido pela Agência para a vigência dos contratos de consumidor livre é de cinco 
anos, tempo que as concessionárias precisam para planejamento de suas operações e investimentos, e 
em função do programa de expansão e otimização do uso de sua rede de distribuição de gás. 

A decisão da Agenersa foi respaldada, também,  em contribuições colhidas após Consulta Pública sobre 
o tema.  
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 O 1º Legal Gas  Forum  —  A  visão  oficial do governo e do setor 
produtivo sobre os assuntos legais da indústria de Gás Natural Nacional, 
aconteceu no período de 18 a 20 de Agosto passado, no  Rio de Janeiro, e 
contou com a participação do Gerente da Câmara de Política Econômica e Ta-
rifária da Agenersa, Alexandre Guedes. 
 
 Como palestrante do painel “Mercado Livre do Gás”, Guedes  apresen-
tou  as condições  fundamentais,  legais  e  mercadológicas, para a  regula-
mentação do fornecimento de gás ao consumidor livre.   
 
 Os grandes consumidores de gás natural do Rio de Janeiro já têm as 
regras para se declararem “livres” para escolher de qual produtor vão comprar 
o insumo. A regulamentação, inédita no país, cria uma nova classe de consu-
midores industriais no Estado.  
 
 O pioneirismo em estabelecer as condições gerais de consumo aos 
consumidores livres de gás reflete o trabalho ativo e participativo da Agenersa 
na busca da manutenção do equilíbrio entre as três partes do  processo de 
concessão – o governo do Estado, os consumidores e as concessionárias. 
 
 

Agenersa no Legal Gas Forum 
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CEG explica normas de segurança para síndicos 

 
A  Companhia  Distribuidora  de  Gás  do  Rio de Janeiro – CEG esteve presente ao “Encontro de 
Síndicos da Barra da Tijuca”, evento que aconteceu nos dias 14 e 15 de agosto passado e contou 
com a participação de mais de 500 inscritos. 
 
A CEG, em parceria com a ABADI - Associação Brasileira de Administradores de Imóveis, apresentou  
uma palestra informativa sobre “Instalações internas adequadas ao uso do gás canalizado”, com  o 
objetivo de conscientizar síndicos e demais inscritos sobre a importância do cumprimento das normas 
de segurança estabelecidas pelo Regulamento de Instalações Prediais de Gás do Rio de Janeiro 
(RIP).  
 
Todos os participantes receberam um folheto com ilustrações e exemplos de como proceder com as 
instalações e adequações para o uso correto do 
gás. as Companhias  CEG e  CEG-Rio vêm  
adotando, também, outras ações que buscam  
sensibilizar seus clientes sobre o correto uso do 
gás. Para  tal, lançou campanha  através de 
anúncios em revistas que  circulam no Rio de 
Janeiro, bem como em suas contas de gás. 
 
Estiveram  presentes  no  evento  o  Gerente da 
Câmara  de  Energia da Agenersa, Jorge Luiz 
Calfo, a  Ouvidora  da  Agência, Maria  Clara 
Canedo, e sua equipe. 

Instalações Adequadas  
para Gás Canalizado 

Apresentação da CEG no “Encontro de Síndicos da Barra da Tijuca”,  
dia 15 de agosto último 

Foto cedida pela CEG 

Página 5 



 

 O Conselheiro Presidente, José Carlos dos Santos Araújo, acompa-
nhado do Conselheiro Sérgio Raposo e do Gerente da Câmara de Sanea-
mento, Oldemar Guimarães, foram recebidos pela Diretoria da ARSESP — 
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, 
no dia 25 de agosto passado, para conhecerem a estruturação da Agência 
paulista em função do convênio de descentralização firmado com a Aneel 
desde 2004. 
 
 No  dia  24 de julho  passado, a  diretoria  e o  corpo  técnico  da 
Agenersa assistiram, em sua sede no Rio de Janeiro,  à apresentação de 
diretores e superintendentes da Aneel sobre a descentralização da fiscali-
zação das concessionárias de energia elétrica a partir de parcerias firma-
das com as Agências Reguladoras Estaduais. 
 
 A descentralização de parte das atividades da Aneel, realizada por 
meio de convênios de cooperação com as agências reguladoras estaduais, 
é um mecanismo de delegação das competências da Agência Nacional aos 
estados, com o objetivo de agilizar e aproximar suas ações  junto aos con-
sumidores de energia elétrica, agentes setoriais e demais segmentos da 
sociedade, com respeito às peculiaridades locais e regionais. 
  
 A aproximação e troca de informações entre Agenersa, Arsesp e 
Aneel caminham para um futuro convênio de descentralização no Rio de 
Janeiro. 
 

 Após  definida  a  data  e  o local  da  realização  do  VI Congresso 
Brasileiro de Regulação, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de maio de 
2009, no Sheraton Hotel, a Comissão Organizadora da  ABAR,  presidida  
pelo Conselheiro da  Agenersa, Sérgio Raposo,  iniciou a chamada para a 
apresentação de trabalhos técnicos.  
 O Congresso de Regulação é o maior evento sobre regulação no país 
e acontece bianualmente. O último evento contou com a  apresentação oral 
de 172 trabalhos técnicos e 23 painéis.  
 Os desafios das regulações setoriais e o debate sobre as políticas de 
regulação são objetivos do VI Congresso,  a fim de permitir aos profissionais 
a liderança do processo de evolução da regulação no Brasil.  
  Os interessados em apresentar trabalhos técnicos  têm prazo até o 
dia 24 de outubro de 2008 para apresentação das sinopses.  
 As sinopses deverão versar sobre os principais temas ou inovações 
relacionados com a arquitetura e organização das agências reguladoras e a 
melhoria da qualidade e eficiência dos atos regulatórios, da fiscalização dos 
mesmos, da mediação e resolução de conflitos, bem como do envolvimento 
dos principais atores no processo de regulação.  

 O resultado da seleção de sinopses será divulgado no dia 06 de de-
zembro próximo. Mais informações no site da ABAR: www.abar.org.br .. 

Organização do 
6º Congresso Brasileiro de Regulação 
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 A Assessora de Relações Institucionais da Agenersa, Ana Lucia Schneider, participou do 8º. Congresso 
Brasileiro de Comunicação no Serviço Público, realizado em São Paulo nos dias 27, 28 e 29 de agosto último, 
e do curso Gestão de Riscos e Crises em  Comunicação  no  Serviço Público, dia 27 de agosto passado. A 
participação no evento foi uma pausa para o resgate de conceitos de comunicação e a renovação de idéias.  
 O curso de Gestão de Riscos e Crises abordou os ganhos que uma instituição tem ao adotar medidas 
preventivas de trabalhar na identificação e  no diagnóstico de  áreas ou temas críticos, erros, problemas ou 
conseqüências negativas para o órgão.  
 A Gestão de Riscos monitora, estuda e avalia o ambiente, com o  objetivo  de prevenir  incidentes e  for-
mar decisões e soluções antecipadas das incertezas. A Gestão de Crises prepara a instituição para uma crise 
“anunciada”,  para minimizar o ruído na comunicação e danos aos processos de informação e relacionamento.  
 Ao longo do 8º Congresso, foram destacas: a importância da comunicação no relacionamento do gover-
no com a sociedade e a necessidade de aperfeiçoamento constante nos mecanismos da comunicação pública, 
através da valorização da ferramenta de planejamento de longo prazo 
na administração pública em combate ao improviso. 
 Outros importantes temas abordados foram a comunicação inte-
grada para mapeamento situacional e uniformidade de  discurso, a go-
vernança corporativa e o papel dos gestores de informação, a criação da 
função de Gestor Público em Comunicação e a política de comunicação 
na forma de uma gestão clara para atingir os públicos internos e exter-
nos. Ainda, mecanismos de mensuração qualitativa das ações de comu-
nicação e avaliação de resultados do planejamento de comunicação. 
 Em seus 200 anos de existência, o desempenho da imprensa 
nesse período foi, também, amplamente debatido em vários painéis.   

Congresso de Comunicação  
no Serviço Público 

 Em continuidade ao Programa  de  Aperfeiçoamento de Pessoal  
para   os  funcionários da  Agência  aconteceu,  no   dia  21  de   agosto 
passado,  o  seminário   interno  sobre   “Controle   Judicial   dos   Atos   
Regulatórios”,  promovido pela Procuradoria Geral da Agenersa. 
 Luis Marcelo Marques do Nascimento,  procurador geral da Agência, 
convidou o Dr. Sérgio Pimentel, Procurador do Estado, para falar sobre o 
tema.  
 Os atos regulatórios são atos administrativos dotados de uma série 
de atributos e se submetem ao controle judicial. O agente regulador detém 
a presunção de conhecimento técnico que precisa ser privilegiada, a fim de 

garantir, através da transparência de suas decisões, a  
legitimidade de seus atos.  
 Na opinião  do  Procurador  Sérgio Pimentel, “a 
análise   judicial  dos  atos  praticados  pelas  Agências 
Reguladoras tem que se pautar num voto de confiança ao 
órgão, de decisão técnica sustentável do ponto de vista de 
sua    motivação.   Se   as  Agências forem sempre questi-
onadas  judicialmente, o marco regulatório não apresenta 
segurança  e  afasta investidores”.  

O Procurador Geral da Agência, Luis Marcelo, recebe o Procurador do  
Estado, Sérgio Pimentel, em evento da Agenersa 

Seminário Interno sobre 
“Controle Judicial dos Atos Regulatórios” 

Foto:  Ana Schneider 
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Abertura do 8º Congresso de Comunicação 

Foto:  Ana Schneider 



 Caminhando no sentido da melhoria contínua, a  Agenersa  montou 
uma sala exclusiva para sua nova biblioteca.  O acervo da Agência conta com  
títulos nas  áreas  de  direito,  economia,  regulação,  administração pública, 
energia e saneamento.  Até  o  momento,  127  títulos   foram catalogados pela  
funcionária da Agência, Maria Madalena Vicente Alves. 

 Além  de  livros, a  biblioteca  da  Agência  reúne,  também,   revistas  
especializadas,   material   institucional  de   concessionárias  e   Agências Re-
guladoras, cd´s e dvd´s e mantém um acervo de Diários Oficiais do Estado.  

 Os órgãos da Agência podem encaminhar a solicitação ou recomenda-
ção  de  aquisição  novos  títulos para a  biblioteca, através   de   formulário 
interno específico, disponível na intranet. 

 Em julho passado, o  Centro  de  Pesquisas  de  Energia  Elétrica — 
Cepel,  empresa do  grupo Eletrobrás, encaminhou para compor nosso acervo 
livros se sua publicação relacionados à pesquisa na área de energia. 

Agenersa monta sua nova biblioteca 

 No fim do ano passado, a 
Agenersa mudou-se para sua sede 
própria de 1,2 mil metros quadra-
dos, área quase duas vezes maior 
que a do  antigo endereço. 
 Desde o  início  do ano, a 
Agência vem realizando licitações 
para contratação e aquisição de ser-
viços e produtos que visam sua or-
ganização interna.  
 A contratação de segurança 
desarmada e de serviço administra-
tivo de apoio para sua recepção são    

iniciativas  para   garantir a 
segurança e o conforto  na 
nova sede.  
  A aquisição de novo mobiliá-
rio tornou-se imprescindível 
para   a   estruturação   da  
Agência na realização de suas 
atividades de regulação.  
Após licitação,  realizada  em 

junho  passado,  os  setores  da  
Agência  receberam   mesas,   ca-
deiras,   gaveteiros,  armários  e  
estantes. Com a chegada do mobili-
ário, foi concluída, também, a mon-
tagem  da  copa,  disponível aos 
servidores. 
 Ainda em apoio às ativida-

des externas, foi concluída a licita-
ção para locação de veículos, que 
previa o aluguel de mais um carro 
de serviço para maior facilidade e 
flexibilidade na realização dos traba-
lhos de fiscalização da Agenersa.  
Hoje, a frota da Agência conta com 
três carros. 
 Iniciada em julho, a reforma 
do auditório da Agenersa foi concluí-
da em agosto passado, com a che-
gada de 25 novas cadeiras com 
prancheta. 
 Em julho último, foi realizada 
a fixação do data show, a instalação 
do equipamento de som, a aquisi-
ção e instalação de tela LCD e de 
gravador de DVD.  
 A sala de som também rece-
beu novo mobiliário e está prepara-
da  para a  transmissão direta ao 
equipamento multimídia. 
 As adequações no auditório, 
com capacidade para 35 pessoas 
sentadas, visam aumentar o confor-
to para seus frequentadores, a prati-
cidade para seus operadores e a 
qualidade de exibição das apresen-
tações nos inúmeros eventos que lá 
acontecem regularmente. 

Agenersa no Programa Euro Brasil 
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Estruturação Interna 

Novo  mobiliário e 
 auditório reformado  

Madalena, nova funcionária   
da Agenersa 
Foto: Adeliane Rodrigues 

Foto: Ana  Schneider 

Auditório da Agenersa 

Foto: Claudio Andrade 

Assessoria de Relações  
Institucionais 



 Os aniversariantes  do  mês  de  Agosto  tiveram a primeira festa cole-
tiva do ano na nova copa da Agência. 

 Cínthia Pitz, Claudio Andrade e os FIAs Leonardo (presidência) e Ri-
cardo (Secex) receberam os cumprimentos dos demais funcionários no dia 28 
de agosto passado.   

 A motivação de realizar uma festa única, mensal, foi garantir a todos 
que festejam seu aniversário naquele mês uma comemoração pa-
ra a data, com economicidade de recursos e tempo útil do horário 
de trabalho aos que participam e colaboram com a confraterniza-
ção.   

 Para isso, em julho passado foi lançada uma enquete na 
intranet, cujo objetivo foi  proporcionar ao grupo a oportunidade de 
decidir sobre a melhor ocasião para realização da festa mensal 
dos aniversariantes. 

 Por uma maioria de 50% dos votantes, a data escolhida 
para a confraternização foi a última sexta – feira do mês. Dos vo-
tantes, 38,89% optaram pelo último dia útil do mês e 11,11% re-
gistraram sua neutralidade quanto ao assunto.  

  Em setembro, a data da confraternização será no dia 26. 

Aniversariantes de  
Agosto 

 É com grande satisfação  que a Agenersa parabeniza seus funcio-
nários Marlon Bibiano Fonseca (Casan) e Cláudio Andrade (Assin) pela 
conclusão de mais uma etapa importante em suas vidas. 
 
 Marlon Bibiano Fonseca, engenheiro e  Analista de Regulação apro-
vado no concurso da extinta Asep-RJ, graduou-se em Direito, pela Universi-
dade Estácio de Sá, no último dia 25 de agosto. A cerimônia aconteceu no 
Scala, no Leblon. Marlon também já conquistou outro degrau muito impor-
tante na carreira jurídica obtendo aprovação imediata  no Exame de Ordem  
- OAB RJ. A Agenersa agora conta com mais um advogado em seu quadro 
funcional.  
 
 Cláudio José Andrade,  Assessor  de  Informática,  formou-se no 
curso superior de Rede de Computadores, também pela  Universidade Es-
tácio de Sá,  no dia 03 de setembro último.  A cerimônia de formatura tam-
bém foi celebrada no Scala. Cláudio é o responsável pelo setor de informá-
tica desde a Asep-RJ e, no próximo mês de novembro, completa sete anos 
acompanhando a trajetória da regulação no Estado do Rio de Janeiro. 
 
 A Agenersa acredita na melhoria contínua de seus funcionários e na 
busca pelo aperfeiçoamento pessoal e qualificação técnica como caminho 
para o sucesso de suas atividades. 

Profissionalização  

Página do Servidor 
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Marlon e o Conselheiro Presidente 
José Carlos dos Santos Araújo 

Já graduado, Claudio e sua turma 
de formatura. 

Foto: Arquivo Pessoal 

Foto: Arquivo Pessoal 

Leo,  Claudio, Cinthia e Ricardo em sua festa de 
aniversário, dia 28 de agosto. 

Foto: Adeliane Rodrigues 
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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 

A Agenersa existe para: 

“assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as 

condições  de  regularidade, continuidade,  eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, zelando pelo fiel e rigoroso cumpri-

mento das normas aplicáveis e dos contratos de outorga de serviços públicos” 

 

Boas Vindas :  

Celi Gonçalves Dornelles -  Conselho DiretorConselho DiretorConselho DiretorConselho Diretor 

Letícia Benevides Liberatori -  PresidênciaPresidênciaPresidênciaPresidência 

Maria Madalena Vicente Alves - BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca 

Conselheiro Presidente: José Carlos dos Santos Araújo. 

Conselho Diretor: Ana Lucia Sanguedo Boynard Mendonça,  Darcília Aparecida da Silva Leite, José Claudio Murat Ibrahim e Sérgio 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  

Avenida 13 de maio, 23/23º Andar 

20031-902 Rio de Janeiro RJ 

Tel: 21-2299-4900 

Fax: 21-2299-4899 

imprensa@agenersa.rj.gov.br 

ouvidoria@agenersa.rj..gov.br 

0800 24 90 40  

Agência Reguladora de Agência Reguladora de Agência Reguladora de Agência Reguladora de     
Energia e Saneamento Básico Energia e Saneamento Básico Energia e Saneamento Básico Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeirodo Estado do Rio de Janeirodo Estado do Rio de Janeirodo Estado do Rio de Janeiro    

Visite nosso site: 

www.agenersa.rj.gov.br 

Expediente 

Segurança da Informação é a proteção da informação contra vários tipos de ameaças, a fim  de garantir  a continuidade  do  
trabalho.  Independente  da  forma da  informação - papel, mídia  eletrônica, conversa, etc é  recomendável  sua proteção 
adequada. Portanto, são dicas e boas práticas: 
 
Manter mesa limpa e tela limpa - quando não estiverem sendo utilizados, papéis e mídias eletrônicas devem ser guardadas 
em gavetas ou armários, especialmente fora da hora de trabalho.  Computadores devem  ser  protegidos  por  senhas ou 
bloqueados na ausência do usuário. 
 
Documentos em impressoras, copiadoras ou fax - documentos com informações sigilosas, quando impressos, copiados ou 
recebidos por fax, devem ser imediatamente recolhidos. 
 
Segurança do correio eletrônico - cuidado ao abrir arquivos anexados ou acessar links em e-mails. Lembre-se que anexos ou 
links podem conter programas prejudiciais ao computador  e à rede.  Não divulgue listas de empregados para fora da empre-
sa. Evite a propagação de correntes e boatos. Além de espalhar a desinformação, podem induzir os funcionários a fornecer 
informações que venham causar danos ao computador. 
 
Uso de senhas - nunca anote sua senha; não divulgue ou compartilhe sua senha; altere, no primeiro acesso, qualquer senha 
inicial que receber; mude suas senhas periodicamente; evite referências a pessoas conhecidas e datas como aniversários e 
casamento. Também não adianta criar uma senha tão indecifrável que não possa ser memorizada. 
 
Conversa em ambientes públicos - evite falar sobre assuntos relacionados ao seu trabalho em eventos sociais, cursos, meios 
de transporte, aeroportos, restaurantes, elevadores e, principalmente, ao celular . 


