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 Após colocar em consulta pública, desde 21 de novembro passado, em sua página da 
internet, todos os  documentos referentes à segunda Revisão Quinquenal dos Contratos de Con-
cessão da Prolagos, que atende às cidades de Cabo Frio, São Pedro d´Aldeia, Iguaba, Armação de 
Búzios e Arraial do Cabo e de Águas de Juturnaíba, responsável pelo abastecimento às cidades 
de Araruama, Saquarema e Silva Jardim, a AGENERSA, realizou  duas  Audiências  Públicas na 
Região.  

 Esta foi a primeira vez que Audiências Públicas sobre as concessionárias de saneamento 
são realizadas em áreas de atuação da Prolagos e Águas de Juturnaíba, o que demonstra o inte-
resse da AGENERSA em se aproximar da população e estimular sua participação nos eventos. 

 A Revisão Qüinqüenal dos contratos de concessão de saneamento tem como objetivos: 
estabelecer os novos limites tarifários, manter o equilíbrio econômico financeiro das concessões 
e traçar o plano de investimentos para os próximos anos. 

 A primeira Audiência aconteceu no dia 10 de novembro último, quando cerca de 200 
pessoas reuniram-se no auditório da Universidade Estácio de Sá de Cabo Frio para assistirem à 
apresentação da proposta de Concessionária Prolagos, bem como a exposição do relatório técni-
co elaborado pela  Fundação Getúlio Vargas – FGV, consultoria  contratada pela AGENERSA para 
dar apoio à equipe técnica da Agência na análise dos pleitos das duas concessionárias. 

 Participaram da Audiência Pública da Prolagos, além de representantes 
da sociedade civil organizada e o público em geral, o Presidente do INEA, Luis 
Firmino Martins Pereira, representado o Poder Concedente Estadual, os prefeitos 
de Armação de Búzios, Delmiro Braga, de Arraial do Cabo, Anderson Cardoso de 
Brito, de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes e de São Pedro d´Aldeia, Carlindo 
Filho, todos representantes do Poder Concedente Municipal. 

 O presidente do Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ e prefeito 
de Araruama, André  Luiz Mônica e Silva, o Deputado Estadual Gilberto Palmares e 
o representante do Ministério Público, Promotor Leandro Navega, também com-
puseram a mesa e participaram das exposições.   

 Mario Flávio, Secretário Executivo do CILSJ e Arnaldo VilaNova, utilizaram 
o tempo reservado ao Consórcio e às Ongs. O encerramento das exposições teve a palavra de 
Alexandre Guedes, Gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária e Coordenador do Grupo 
de Trabalho da Agenersa para as Revisões 
Quinquenais. 

 Àqueles que apresentaram contribui-
ções e inscreveram-se para participar, tiveram, 
também o tempo reservado para suas mani-
festações, quando foram levantadas questões 
sobre investimento e planejamento futuros, 
bem como projetos voltados para a educação 
ambiental 
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Mesa de Abertura da Audiência Pública 
da Prolagos, dia 10/11, no auditório da 
Universidade Estácio de Sá de Cabo 
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Cerca de 200 pessoas lotaram o auditó-
rio da Estácio de Sá  durante Audiência 

Pública da Prolagos. 



 A AGENERSA, no aprimoramento de suas atividades e em busca da melhoria contínua, está  transmitindo  suas 
Sessões Regulatórias, simultaneamente, em sua página na internet, a fim de promover a transparência de suas decisões e 
atingir um número cada vez maior de consumidores. 

 O sistema de transmissão em tempo real, pelo site, está disponível desde a 7ª.  Sessão Regulatória, dia 30 de ju-
nho passado, marcando uma iniciativa pioneira na regulação do Estado do Rio de Janeiro. 

 A Agenersa conta com a crescente participação da sociedade no acompanhamento de seu trabalho, lembrando 
que a contribuição de todos é o diferencial para seu aperfeiçoamento.  

 Para assistir às Sessões, acesse  http://www.agenersa.rj.gov.br/aovivo.asp. 

 Para participar, entre em contato com a Agência no e-mail sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br . 

 Nossa próxima Sessão Regulatória, a última do ano, acontece dia 22 de dezembro próximo. 

 No dia 11 de novembro último, foi a vez da 
Audiência Pública da 2a. Revisão Quinquenal 
do Contrato de Concessão de Águas de Jutur-
naíba reunir, no auditório da Universidade 
Cândido Mendes de Araruama, mais de 100 
pessoas das cidades atendidas pela Conces-
sionária. 
 
Seguindo a mesma a programação da Audiên-
cia Pública da concessionária Prolagos, reali-
zada um dia antes na cidade de Cabo Frio, 
representantes da sociedade civil organizada, de organizações não governamentais e cli-
entes de Águas de Juturnaíba acompanharam a exposição técnica da proposta da Conces-
sionária, o relatório técnico da Fundação Getúlio Vargas e as manifestações dos Poderes 
Concedentes Estadual e Municipais ali representados pelo Presidente do INEA, Luis Firmi-
no, pelo Prefeito de Araruama, André Mônica, pela Prefeita de Saquarema, Franciane Ga-
go Motta e o Prefeito de Silva Jardim, Marcelo Zelão. 
 
Em ambas Audiências Públicas, a AGENERSA colocou à disposição dos presentes um 
stand de atendimento de sua Ouvidoria. 

 
Após os eventos, todas as apresentações e contribuições apresenta-
das foram disponibilizadas na página da Agência na internet 
www.agenersa.rj.gov.br, no link consulta pública. 
 
Todas essas informações serão reunidas e analisadas pela FGV para 
posterior parecer do  Grupo de Trabalho da AGENERSA que levará 
em consideração o pleito da Concessionária e o estudo da Fundação. 
 
A decisão final sobre o processo da 2a. Revisão Quinquenal das Con-
cessionárias de Saneamento acontecerá em Sessão Regulatória, ain-
da a ser agendada. 
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Mesa de Abertura da Audiência Pública de Águas de Juturnaíba, 
dia 11/11, no auditório da Universidade Cândido Mendes 

Da esquerda para a direita, Claudio Abduche, de Àguas do 
Brasil e Àguas de Juturnaíba, Luis Firmino, presidente do INEA, 
FGV e Felipe Ferraz, da Prolagos. 



 

(dados de economia, sem considerar desconto de 75% do IPVA, concedido para carros com GNV) 

  
Km roda-

dos 
  
  

no mês 

  
Gasto men-

sal 
Gasolina 

  
R$ 2,52 (L) 

  
Gasto men-
sal  álcool 

  
R$ 1,60 (L) 

  
Gasto men-
sal  GNV 

  
R$1,47 
(m3) 

  
  

Economi-
a 

GNV/ 
Gasolina 

  
  

Economi-
a 

GNV 
Álcool 

  
Tempo de 

recuperação 
do investi-
mento no kit 
  
Gasolina 

  
Tempo de 

recuperação 
do investi-
mento no kit 
  
Álcool 

5.000 R$1.260 R$ 1.142 R$ 525,00 58,3% 54,1% 3 meses 3,5 meses 

4.000 R$1008,00 R$ 914,29 R$ 420,00 58,3% 54,1% 3,7 meses 4,4 meses 

3.000 R$756,00 R$ 685,71 R$ 315,00 58,3% 54,1% 4,9 meses 5,9 meses 

2.500 R$630,00 R$571,43 R$262,50 58,3% 54,1% 5,9 meses 7,1 meses 

2.000 R$504,00 R$457,00 R$ 210,00 58,3% 54,1% 7,4 meses 8,8 meses 

1.500 R$378,00 R$ 342,00 R$ 157,00 58,3% 54,1% 9,9 meses 11,8 meses 

1.200 R$ 302,00 R$ 274,00 R$ 126,00 58,3% 54,1% 12,4 meses 14,7 meses 

1.000 R$ 252,00 R$ 228,57 R$ 105,00 58,3% 54,1% 14,8 meses 17,6 meses 

700 R$ 176,00 R$ 160,00 R$ 73,50 58,3% 54,1% 21,2 meses 25,2 meses 

Mercado de GNV no Rio cresce com campanha da CEGMercado de GNV no Rio cresce com campanha da CEGMercado de GNV no Rio cresce com campanha da CEGMercado de GNV no Rio cresce com campanha da CEG 
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 A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) vem comemorando o crescimento do número de con-

versões para gás natural veicular (GNV).   

 Dados do Instituto Brasileiro de Petróleo,Gás e Biocombustíveis (IBP) revelam que o carioca está realmente apos-

tando no Gás Natural Veicular. De janeiro a setembro deste ano foram realizadas 23 mil conversões. Com isso, o Rio conti-

nua na liderança deste mercado, sendo responsável por 85% do total de instalações de kit-gás realizadas no país. De agos-

to a setembro houve um aumento de 5% do volume de conversões realizadas no Rio.  

 O bom resultado é fruto da campanha informativa que a CEG está realizando desde julho, em parceria  com outras 

empresas do setor. A CEG decidiu investir nesta campanha depois que realizou uma pesquisa que revelou que 34% dos 

usuários de GNV desconhecem o cálculo de rendimento em relação a outros combustíveis. Muitos motoristas estavam com-

parando o preço na bomba, sem avaliar o rendimento obtido com cada tipo de combustível.  

 Para garantir o benefício do IPVA é necessário fazer a homologação num organismo de inspeção credenciado pelo 

Inmetro e realizar agendamento no DETRAN para a troca do documento de alteração do tipo de combustível, após a insta-

lação do kit-gás. 

 Para ajudar o motorista a fazer essa conta, a Companhia desenvolveu um simulador que pode ser acessado no site 

www.usegnv.com.br. Lá o motorista pode calcular o rendimento, economia e também o tempo que levará  para recuperar 

o investimento realizado na instalação do kit.   

Confira a simulação de vários perfis de motoristas: 

Fonte: Assessoria de Relações Externas da CEG 



Um novo procedimento adotado pela Prolagos para dar mais agilidade no atendimento e comodidade aos consu-

midores é a possibilidade de agendar pelo telefone o seu atendimento nas agências da concessionária. A ligação é gratui-

ta.  

As solicitações que necessitam da assinatura do cliente, ou seja, que exigem que o cliente compareça pessoal-

mente a uma das lojas de atendimento, poderão ser feitas com hora marcada. Nesse caso, incluem-se pedidos de ligação 

de água, ligação na rede de esgoto e transferência de titularidade, cujo atendimento pode ser agendado pelo 0800-7020-

195 (área de concessão) e (22) 2621-5095 (demais localidades) 

A facilidade visa diminuir o tempo de espera nas lojas estimulando o uso do Serviço de Atendimento ao Cliente 

(SAC). Diversos serviços podem ser solicitados e resolvidos via SAC, 

como pedido de 2ª via de contas, informações sobre cronograma de 

manobras de abastecimento, dúvidas sobre valores, solicitação de 

reparos na rede de água e esgoto e no ramal predial, análise de con-

ta e até simulação de parcelamento de débitos com a empresa. 

O novo procedimento também vai facilitar a vida dos clien-

tes da Prolagos que moram fora da área de concessão da empresa, 

que poderão marcar o atendimento para a data em que estarão na 

Região dos Lagos. 

Controle de Qualidade da Água e Atendimento ao ClienteControle de Qualidade da Água e Atendimento ao ClienteControle de Qualidade da Água e Atendimento ao ClienteControle de Qualidade da Água e Atendimento ao Cliente 
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A água que chega à casa dos consumidores por meio de caminhões-pipa na Região dos Lagos ganhou fiscalização redobra-

da desde 9 de novembro passado. Em atendimento ao Decreto Federal 5.440/2005, a Prolagos e as Vigilâncias Sanitárias 

dos municípios de Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo firmaram um acordo para intensificar o controle da 

qualidade da água fornecida pelos carros-pipas numa tentativa de padronizar a qualidade da água distribuída pela rede da 

concessionária e a dos pipas.  

A parceria entre a Prolagos e os representantes da Vigilância Sanitária  é fruto de uma reunião na qual foram estabelecidos 

os mecanismos criados para melhorar a fiscalização e dificultar a ação dos caminhões-pipa clandestinos ou com procedên-

cia desconhecida.  

Além do lacre de segurança, que já é utilizado, um laudo de controle da qualidade da água, com numeração exclusiva, 

será expedido pela unidade de Tomada de Pipa da Prolagos, que para executar os novos procedimentos passou por melho-

rias e adequações,  a todos os caminhões abastecidos no local e deverá ser exigido pelo consumidor. No documento, have-

rá o resultado das análises da água realizadas semanalmente pelo laboratório próprio da concessionária e certificadas por 

um laboratório terceirizado.  

O laudo terá registrado os números dos lacres de segurança que garantem que a água carregada chegará ao seu destino, 

sem sofrer violações. 

Além de cumprir o Decreto Federal 5.440/05, que determina a divulgação mensal dos resultados dos principais parâmetros 

analisados, a entrega do laudo de controle da Qualidade da Água é uma maneira de atestar, junto ao consumidor, que a 

qualidade da água fornecida ao cliente pelo caminhão-pipa é a mesma que a distribuída pela rede da Prolagos à popula-

ção. 

O que o consumidor deve exigir na hora de comprar água de carro-pipa? 

- Lacre de segurança 

- Laudo de controle de qualidade de água, com numeração exclusiva 

- Nota fiscal ou ordem de serviço expedida pela Prolagos 

Foto: Ana Schneider 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prolagos 
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A empresa foi privatizada há 12 anos, e nesse período 
aumentou de 569 mil para 800 mil e numero de clientes 
e quase triplicou o volume de gás distribuído (2,6Mm3/
dia para cerca de 7,3Mm3/dia em2008, investindo para 
ampliar a sua base de clientes industriais e domésticos 
nos 45 municípios em que já opera e iniciar a distribuição 
em outras 13 cidades.   

O potencial do Rio de Janeiro também foi destacado por 
Jorge Delmonte, gerente de Gás Natural do IBP ressaltou 
a concentração de 70% de consumo total de gás natural 
no país no Rio e em São Paulo e o presidente do Conselho 
Empresarial de Energia da Firjan, Armando Guedes, enfati-
zou a necessidade uma política pública de longo prazo 
para disseminar o uso do gás.  

  

O debate “Gás Natural: distribuição, regulação e desenvol-
vimento sustentável” foi o oitavo evento organizado pelo 
Fórum de Desenvolvimento do Rio em 2009, sempre so-
bre grandes temas da agenda de desenvolvimento do 
estado do Rio de Janeiro. 

RIO DE JANEIRO SE PREPARA PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO E RIO DE JANEIRO SE PREPARA PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO E RIO DE JANEIRO SE PREPARA PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO E RIO DE JANEIRO SE PREPARA PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO E 
DA DEMANDA DE GÁS NATURALDA DEMANDA DE GÁS NATURALDA DEMANDA DE GÁS NATURALDA DEMANDA DE GÁS NATURAL    
Plano de expansão da CEG prevê investimentos para levar gás para 
pelo menos mais 13 cidades nos próximos anos e o governo esta-
dual vai incentivar uso de GNV em veículos pesados 

  

O estado do Rio de Janeiro se prepara para o aumento da 
produção e da demanda de gás natural nos próximos anos. 
Vão ser necessários investimentos na implementação de 
infraestrutura de produção e distribuição de gás, massifica-
ção do uso doméstico e industrial e políticas públicas que 
permitam transformar a riqueza do gás natural em desen-
volvimento e distribuição de renda.  

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Julio 
Bueno, apontou uma nova fronteira de expansão para o gás 
natural: o uso em veículos pesados, como caminhões, ônibus 
e tratores. Hoje, 80% das conversões de veículos para uso 
de gás natural no Brasil são feitas no Rio de Janeiro. 

 

INVESTIMENTOS PRIVADOSINVESTIMENTOS PRIVADOSINVESTIMENTOS PRIVADOSINVESTIMENTOS PRIVADOS 

A Ceg, empresa que detém a concessão da distribuição de 
gás natural no estado do Rio de Janeiro, deve investir, de 
2008 até 2012, cerca de R$1 bilhão na interiorização do Gás 
Natural, no financiamento de um plano de renovação das 
redes antigas e na construção de “backups” previstos no 
contrato com a Petrobras.  

 A Assembléia Legislativa do Rio sediou, dia 16/11 passado, o debate “Gás 
natural: distribuição, regulação e desenvolvimento sustentável”, promovido 
pelo Fórum de Desenvolvimento. Durante o encontro, que reuniu no Plenário 
Barbosa Lima Sobrinho da Alerj entidades representativas do mercado de gás 
natural no Rio de Janeiro, foram feitas projeções da produção no estado, em 
ascensão, e discutidas medidas para fortalecer o mercado do estado, que é o 
maior produtor do País, com 40% da produção e 47,5% das reservas do Bra-
sil.  

Para o presidente da Alerj e do Fórum, deputado Jorge Picciani (PMDB), o 
debate serviu para apontar tendências e fornecer insumos para o planeja-

mento de longo prazo. 

O Presidente da Agenersa, José Carlos dos Santos 
Araújo, apresentou uma breve retrospectiva da his-
tória da regulação do serviço de distribuição de gás natural em nosso Estado, a partir do trabalho 
de fiscalização e acompanhamento da Agência Reguladora do cumprimento do contrato de con-
cessão, verificando a execução de obras e investimentos, remuneração das concessionárias, im-
plantação de políticas públicas e proteção aos consumidores, dentre quaisquer questões que exi-
jam a mediação do ente regulador.  

Participaram do evento, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Julio Bueno, o 
Presidente da CEG, Bruno Armbrust, o Gerente de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, 
Jorge Paulo Delmonte e o Presidente do Conselho de Energia da Firjan, Armando Guedes. Os De-

putados Domingos Frasão e Luiz Paulo também participaram do debate. 

 Ao longo do evento foram apresentados dados do crescimento do mercado de gás natural no Rio de Janeiro e no Brasil, 
bem como o panorama atual do segmento e perspectivas futuras. 

Agenersa participou de debate sobre gás natural em evento na AlerjAgenersa participou de debate sobre gás natural em evento na AlerjAgenersa participou de debate sobre gás natural em evento na AlerjAgenersa participou de debate sobre gás natural em evento na Alerj    
A Alerj, através do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro,  promoveu  o debate 
Gás Natural: Distribuição, Regulação e Desenvolvimento Sustentável.Gás Natural: Distribuição, Regulação e Desenvolvimento Sustentável.Gás Natural: Distribuição, Regulação e Desenvolvimento Sustentável.Gás Natural: Distribuição, Regulação e Desenvolvimento Sustentável. 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 
José Carlos dos Santos Araújo, 
presidente da Agenersa, em pales-
tra no Fórum de Desenvolvimento Plenário Barbosa Lima Sobrinho, dia 16/11. 
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Em 2009, o já tradicional Dia das Crianças na AGENERSA  
foi comemorado no dia 15 de outubro passado de um mo-
do diferente, com palestras e atividades voltados para a 
educação ambiental. 

A convite da Agenersa, 
as crianças, filhos e 
parentes dos funcio-
nários da Agência, 
assistiram a apresen-
tação do pro jeto 
“Saber Faz Bem,” par-
te do programa de 
educação ambiental 

desenvolvido pela Prolagos em visita aos colégios da Regi-
ão dos Lagos, sob a responsabilidade de Adriana Pereira, 
Assessora Comunicação e Imagem da Concessionária. 

As crianças participaram, 
também,  de roda de conta-
ção de história que ensinou, 
ludicamente e com a partici-
pação de cada um,  o pro-
cesso de formação de uma 
Bacia Hidrográfica, um pro-
jeto Grupo de Educação para 
o Meio Ambiente - GEMA, 
de Barra de São João. 

Após implantar seu Programa de Coleta 
Seletiva Solidária, em maio de 2009, a AGE-
NERSA, atendendo ao Decreto Estadual 
40.645/07, que institui a implantação do 
programa nas repartições públicas estadu-
ais, a Agência assistiu, ao longo do ano, o 
crescimento de sua coleta.  

O resultado foi divulgado em 16 de dezem-
bro último, pela Comissão de funcionários 
designados para executar a implantação do 
Programa., cujo sucesso conta com a cons-
cientização de todos os servidores  

Para Implantação do Programa de Coleta 
Seletiva, foram tomadas algumas providên-
cias:  aquisição de Lixeiras para Coletas Mul-
tiseletivas instaladas em área de uso co-
mum, na copa;   aquisição de Caixas Coleto-
res de Papel A4, entregues para cada fun-
cionário para separação dos materiais;  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,  celebração de convênio com a Cooperativa Coopercentro para coleta 
semanal do material a ser reciclado e substituição gradual da resma de papel branca pela de papel reciclado. 
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Coleta Seletiva cresce na AGENERSAColeta Seletiva cresce na AGENERSAColeta Seletiva cresce na AGENERSAColeta Seletiva cresce na AGENERSA    

Agenersa e o Meio Ambiente 

3 2

17

49
45

17

62

17

8

25

7

58
65

7 8

41

119

87

18

105

0

20

40

60

80

100

120

KG DE 
MATERIAL

MÊS

COLETA SELETIVA

PAPEL BRANCO

JORNAL/D.O.

TOTAL

Outro momento de destaque no evento foi a troca de experi-
ências com alunos do programa Agenda Água na Escola, pro-
jeto de educação ambiental do Governo do Estado, através 
do INEA - Instituto Estadual do Ambiente em parceria com o 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João para desenvolvi-
mento de jovens gestores ambientais com foco na gestão e 
preservação  hidrográfica. 

Na parte da tarde, as crianças 
participaram de oficina de 
reciclagem construindo brin-
quedos e utensílios a partir de 
garrafas pet, com o apoio da 
equipe da Secretaria de Esta-
do do Ambiente. 
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Dia das Crianças na AGENERSA é comemorado Dia das Crianças na AGENERSA é comemorado Dia das Crianças na AGENERSA é comemorado Dia das Crianças na AGENERSA é comemorado 
com foco na educação ambientalcom foco na educação ambientalcom foco na educação ambientalcom foco na educação ambiental    

Dia das Crianças Dia das Crianças   

na AGENERSAna AGENERSA  

15 de outubro de 200915 de outubro de 2009 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Contação de História da Ong GEMA 

Adriana Pereira, da Prolagos, em palestra 
do programa “Saber Faz Bem” 

Oficina de Reciclagem com Garrafas PET 

José Carlos dos Santos Araújo (terceiro da 
direita para a esquerda) recebe grupo de 
educadores ambientais da Região dos Lagos 
e crianças do projeto Agenda Água na Escola 
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Visite nosso site: 

www.agenersa.rj.gov.br 

E assista às  

Sessões Regulatórias em 

transmissão simultânea. 

Próxima Sessão: 

 em 17 de dezembro, às 10h 

http://www.agenersa.rj.gov.br/aovivo.asp 

Conselheiro Presidente: José Carlos dos Santos Araújo 
Conselho Diretor:  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 

Expediente 

PÁGINA 7 

Após aderir à Campanha  “Rio Contra Gripe A”, a AGENERSA está, agora, participando da Campanha Rio Contra Dengue, 
tendo solicitado, inclusive, a adesão das concessionárias reguladas CEG—CEG Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba. 

“Se cada um fizer a sua parte poderemos vencer a batalha contra o Aedes aegypti.” 

A Assessoria de Relações Institucionais da AGENERSA A Assessoria de Relações Institucionais da AGENERSA A Assessoria de Relações Institucionais da AGENERSA A Assessoria de Relações Institucionais da AGENERSA 
deseja a todos um Feliz Natal e um 2010 de muito deseja a todos um Feliz Natal e um 2010 de muito deseja a todos um Feliz Natal e um 2010 de muito deseja a todos um Feliz Natal e um 2010 de muito 

sucesso e realizaçõessucesso e realizaçõessucesso e realizaçõessucesso e realizações. 


