
O 
 Conselho Diretor 
(CODIR) da Agener-
sa multou a Compa-
nhia Distribuidora de 

Gás do Rio de Janeiro (CEG) 
em aproximadamente R$ 2,5 
milhões pela explosão de um 
bueiro da Light em Copacaba-
na, Zona Sul do Rio, que dei-
xou um casal de turistas ame-
ricanos gravemente ferido. O 
processo regulatório foi julga-
do no início da tarde do dia 30 
de novembro, na 12ª Sessão 
Regulatória da Agência. A 
multa aplicada corresponde ao 
valor máximo previsto no con-
trato de concessão.  A Con-
cessionária pode recorrer da 
decisão. 
A explosão ocorreu por volta 

das 10h30, do dia 29 de junho 
do ano passado, em uma câ-
mara subterrânea da Light na 
Rua República do Peru, esqui-
na com a Av. Nossa Senhora 
de Copacabana. Iniciado por 
um curto circuito nas fiações 
da Light, o acidente foi agrava-
do pela presença de gás natu-
ral em quantidade explosiva. 
Com a explosão, a tampa do 
bueiro, de 350 kg, voou e as 
labaredas feriram gravemente 
o casal de turistas americanos 
que passava a pé pelo local. A 
CEG foi considera culpada 
porque após 24 horas e até 72 
horas após o acidente foi de-
tectada presença de gás em 
nível explosivo no local, se-
gundo informação do laudo do 

Instituto de Criminalística Car-
los Éboli (ICCE). 
O CODIR também julgou pro-
cessos regulatórios referentes 
às concessionárias Prolagos e 
Águas de Juturnaíba. Todos          

os relatórios dos processos da 
12ª Sessão Regulatória estão 
disponíveis no site da Agenersa. 
A próxima sessão será realizada 
dia 20 de dezembro, às 10h, no 
auditório da Agência. 
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INVEST IMENTOS  DO  GÁS  CANAL IZADO   
EM  CONSULTA  PÚBL ICA  

A  Agenersa deu início à Consulta Pública “Metodologia para o Desenvolvimento 
de Estudo Completo a Respeito dos Custos das Obras Destinadas à Instalação 
de Infraestrutura de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do Rio de 
Janeiro”. A Agência pretende buscar a contribuição da sociedade para o 

desenvolvimento de uma metodologia de definição de custos que, dentre outras funções, 
tenha como objetivo realizar o levantamento de referências, criando bases de 
comparação.  
As contribuições poderão ser enviadas até o dia 30 de dezembro próximo por correspon-
dência enviada à Agenersa (Av. Treze de Maio, nº 23/23º andar), através de correio ele-
trônico (consultapublica@agenersa.rj.gov.br) ou ainda por meio de formulário disponível 
no site da Agência (www.agenersa.rj.gov.br), no link “Consulta Pública”. A participação é 
aberta a todos.  
As propostas de metodologia de estudo elaboradas pelas câmaras Técnica de Energia 
(CAENE) e de Política Econômica e Tarifária (CAPET) da Agenersa encontram-se 
disponíveis no site da Agência, no link “Consulta Pública”. “As contribuições irão nos 
auxiliar na análise das estimativas dos quantitativos demandados e dos custos unitários 
das obras a serem realizadas, obtendo-se, assim, uma estimativa do custo geral desses 
investimentos que a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) se propõe 
a realizar. Através dessa consulta pública também começaremos a reunir subsídios que 
irão contribuir para analisarmos e aprovarmos os investimentos e definir os cronogramas 
físico-financeiros da CEG”, explica o conselheiro-presidente da Agenersa, José Bismarck 
Vianna de Souza. 
Todas as contribuições estarão disponíveis no site da Agência à medida que forem 
recebidas. 

A  Agenersa prorrogou para 
31 de dezembro o prazo 
para que as câmaras téc-
nicas entreguem seus 

pareceres referentes à Consulta 
Pública “A Lei do Gás e seus im-
pactos no Estado do Rio de Janei-
ro”. Nove empresas enviaram con-
tribuições para a consulta, que tem 
como objetivo elaborar as condi-
ções tarifárias e de regulação da 
prestação do serviço de distribui-
ção de gás natural para autoprodu-
tores, auto-importadores e consu-
midores livres. 



Químico Alexandre Pontes 

P R O L A G O S  D E B A T E  S I S T E M A  D E  E S G O T O  N A  U FR J  

A s questões ambientais, químicas e sociais relacionadas ao sistema de esgo-
to utilizado no município de Cabo Frio foram tema de mesa-redonda na II 
Semana de Química do Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), realizada no dia 30 de novembro. O químico Alexandre 

Pontes, responsável pelo setor de Controle de Qualidade e Operação de Esgoto da 
Prolagos, falou sobre os investimentos da concessionária em coleta e tratamento de 
esgoto realizados nos últimos 13 anos. Foram R$ 160 milhões que contribuíram de 
forma decisiva para a recuperação das praias e da Lagoa Araruama, cartão-postal da 
região.  

As cinco ETEs localizadas em Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba 
Grande, mais 133 km de rede coletora, são responsáveis pela captação e tratamento 
de 70 milhões de litros de esgoto por dia. A ETE do Jardim Esperança, em Cabo Frio, 
está em fase de pré-operação e elevou de 55% para 71% o índice de atendimento 
em coleta e tratamento de esgotos da Prolagos em sua área de concessão. 
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FUNCIONALISMO ESTADUAL

Abertura de conta 
Após formalizar no Bradesco, 

servidor deve apresentar       
comprovante no DPRHU 

Q uem ainda não abriu a 
conta no Banco      
Bradesco deve se   
apressar. Dia 14 de 

dezembro é o último dia de aten-
dimento aos servidores estaduais 
no posto da capital, localizado na 
Cidade Nova. 
O procedimento é obrigatório, 
inclusive para quem já é corren-
tista do Bradesco. Após a forma-
lização da abertura, é preciso 
que cada funcionário da Agener-
sa entregue ao DPRHU cópia do 
correspondente comprovante a 
fim de que seja arquivado em 
sua pasta funcional. 
A apresentação nos postos do 
Bradesco precisa ser feita de 
acordo com o agendamento reali-
zado através do site
www.mudancadeconta.rj.gov.br. 
Os centros funcionam de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 18h. É 
necessário apresentar carteira de 
identidade, CPF e comprovante 
de residência. Caso o seu CPF 
não conste no site do banco, 
entre em contato com o telefone 
0800 882 0202. 
A nova conta corrente já está pré
-aberta e os servidores irão for-
malizar a mudança com cadastro 
de assinatura e digitais da palma 
da mão. Depois do primeiro salá-
rio, é possível escolher a agência 
de sua preferência. Quem não 
abrir a conta, não receberá o 
salário. 

————————————

PRAZO 

14/12/2011 

————————

Data do último dia 
de atendimento aos 
servidores estadu-
ais no posto da    
capital, na Cidade 
Nova. 

O 
s técnicos da CAENE, Wallace 
Santos e Alexandre de Carvalho 
Pereira, realizaram, dia 08 de    
novembro, vistoria para verificar o 

andamento das obras da Estação de Distri-
buição de Gás Natural Canalizado (GNC) de 
Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.  

A obra está sendo realizada pela CEG Rio, 
concessionária responsável pela distribuição 
de GNC no município, e vai dar lugar à esta-
ção que foi destruída pelas chuvas em janei-
ro deste ano. “A concessionária montou ins-
talações provisórias, as quais estão operan-
do até hoje, visando restabelecer o abasteci-
mento de gás o mais rápido possível. A nova 
estação conta com pára-raios, tipo “gaiola de 
Faraday”, sistema de drenagem e outros 
itens de segurança visando evitar que as 
fortes chuvas que caem sobre a região, no 
verão, venham a provocar o corte de forneci-
mento de gás novamente”, explica Wallace.  

A nova Estação de Distribuição de GNC está 
sendo construída em um terreno comprado 
pela concessionária no Bairro Vila América. 
De acordo com os técnicos da Agenersa, a 
obra está adiantada em relação a seu prazo 
de conclusão, previsto para fevereiro de 
2012. (Fotos CAENE)
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Pára-raios instalados ao longo do muro 

Nova Estação de Regulagem 

Foto Ascom Prolagos 

Químico Alexandre Pontes 



V isando o aperfeiçoamento dos seus servidores com o intuito de melhorar o desempenho de suas funções, a Agenersa 
incentiva a participação de todos em seminários, cursos e congressos. “Estas atividades são importantes para que nos-
sos funcionários façam uma reciclagem e troquem experiências com outros colegas. Então, sempre que possível, a 
Agenersa estará colaborando com aquele servidor que quiser estudar porque isto irá se refletir no seu trabalho e, con-

sequentemente, no bem servir da Agência à população”, diz o conselheiro-presidente José Bismarck Vianna de Souza.  

Além de atividades de curta duração, a Agenersa também apóia cursos de extensão, pós-graduação, mestrado e doutorado. 
“Os interessados devem comunicar à chefia imediata para que o pedido seja formalizado junto à Presidência, que irá analisar a 
solicitação”, informa o chefe de Gabinete da Presidência, Ronan Gomes. 
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        Servidores participam de curso de gestão 
administrativa

O 
s servidores Leonardo Soares Fernandes, 
da ASSIN, Marco  Antônio Rodrigues Silva 
e Lúcio Nascimento, ambos da SUPAD, 
foram designados pela SECEX para repre-

sentar a Agenersa no curso de Gestão de Contratos, 
Convênios e Licitações Administrativas na Escola de 
Gestão de Contas (ECG) do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio. 

Durante o treinamento, realizado de 07 a 10 de 
novembro, na sede da ECG, em Niterói, os servi-
dores puderam ampliar seus conhecimentos rela-
tivos à gestão de contratos e convênios de forma 
estratégica e legal. Entre os tópicos abordados ao 

longo do curso estiveram conceito de licitação, 
modalidades, registro de preços e padronização, 
pregão eletrônico, terceirização na administração 
pública e convênios administrativos. 

Para Leonardo, o curso contribuiu para seu 
crescimento e profissionalização. “Além de 
mostrar todas as fases do processo, desde a 
licitação até o acompanhamento do serviço 
ou aquisição de produtos e a sua legislação, 
o treinamento foi interessante para melhorar 
a troca de informações com colegas de   
outros órgãos”, disse o assessor-chefe da 
ASSIN. 
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Seminário 2014 -          
Saneamento na Rede 

O conselheiro-presidente da  
Agenersa, José Bismarck Vianna 
de Souza, será o moderador do 
painel Regulação – Experiência 
da Agência Reguladora –       
Cidades da Copa, no Seminário 
2014 – Saneamento na Rede, 
que acontece nos dias 6 e 7 de 
dezembro, no Rio. Bismarck vai 
representar a Associação Brasi-
leira de Agências de Regulação 
(ABAR) no evento. 

O seminário tem como objetivo 
colocar em debate os desafios, 
necessidades e soluções, através 
da discussão dos projetos e   
potencialidades de cada cidade e 
estado eleitos pela FIFA para 
sediar a Copa, com a análise 
conjuntural da estrutura e gestão 
do saneamento, perspectivas de 
recursos e formas de otimizar e 
agilizar os investimentos em cada 
cidade. 

A Agenersa vai patrocinar a ins-
crição de 10 funcionários. Se 
você quiser participar, procure a 
SECEX. 

O Seminário 2014 - Saneamento 
na Rede acontecerá nos dias 06 
e 07 de dezembro, no Centro 
Empresarial Rio – Edifício Argen-
tina (Praia de Botafogo, 228 / 2º 
andar – Botafogo – Rio de Janei-
ro – RJ).

A  ouvidora Maria Clara Canedo participou 
do XIV Congresso Brasileiro de Ouvido-
res / Ombudsman, que reuniu profissio-
nais do poder público e da iniciativa 

privada de 16 a 18 de novembro, em São Paulo. 
Promovido pela Associação Brasileira de 
Ouvidores/Ombdsman (ABO), da qual Maria Clara 
é associada, o congresso debateu temas 
relacionados à classe como o Modelo Brasileiro 
de Ouvidoria, a importância da gestão e melhores 
práticas de ouvidoria no Brasil.  
Também foram realizadas oficinas em que os 
congressistas puderam discutir temas setoriais, 
como a Ouvidoria nos Serviços Regulados. “O que 

eu pude observar é que 
não existe ainda um 
modelo padrão para o 
serviço da ouvidoria. 
Cada agência ou 
empresa tem um setor 
com  perfil próprio e um 
número de ouvidores 
diferente do outro. Mas 
no fundo, todos temos a 
mesma função, que é a 
de mediar conflitos, negociar interesses e criar 
soluções para atender melhor cada cliente”, afirma 
Maria Clara. 

A 
 diretora de Recur-
sos Humanos da 
Agenersa, Cássia 
Pinheiro, esteve 

presente no 5º Encontro de 
Gestores de Recursos Huma-
nos do Governo do Estado do 
Rio, que foi realizado no audi-
tório da Procuradoria Geral do 
Estado, no Centro da cidade, 
nos dias 24 e 25 de novembro. 
Promovido pela Seplag, o 
encontro reuniu 260 servido-
res que representaram as 
áreas de Recursos Humanos 
de todos os órgãos do gover-

no estadual e teve como  
tema “Desafios para Gestão 
de Pessoas no Estado do Rio 
de Janeiro”.  
Durante os dois dias do   
evento, os gestores de RH 
puderam aprimorar conheci-
mentos e debater com vários 
especialistas do próprio   
governo estadual e também 
com convidados do Governo 
Federal, de Minas Gerais, da 
Prefeitura do Rio, da Petro-
bras, da ABRH, da Universi-
dade de São Paulo, além de 
consultores independentes. 

Para Cássia, esses encon-
tros são enriquecedores. “Os 
conteúdos transmitidos pelos 
palestrantes se somam às 
experiências que cada órgão 
estadual vivencia no dia a 
dia. É importante estarmos 
antenados com as novidades 
que estão acontecendo na 
área de RH por todo o País e 
com as inovações introduzi-
das pelos diversos órgãos 
estaduais e pela SEPLAG no 
sentido de melhorar as práti-
cas de gestão em nosso Es-
tado”, assinala. 

OUV I DORE S  S E  REÚNEM  EM  CONGRE S SO  BR A S I L E I RO  

Maria Clara e ouvidores de outros 
estados na Faculdade São   

Camilo, SP 

Foto: arquivo pessoal 



C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O   

F IM  DE  ANO  DA  AGENERSA  
 

P ara encerrar o calendário festivo e comemorar 
a chegada de 2012, os funcionários da              
Agenersa vão se reunir no dia 21 de dezembro 
para a confraternização de fim de ano.  

Na mesma data, será realizada a troca de presentes do 
amigo oculto, que este ano tem como sugestão de       
presente CD, DVD ou livro. Quarenta e duas pessoas  
estão participando da brincadeira, que tem como objeti-
vo aproximar colegas e criar um clima de descontração. 
Na entrega dos presentes, cada participante vai declarar 
as características físicas ou de personalidade do amigo 
oculto até que todos adivinhem quem é. 
A confraternização acontece no dia 21 de dezembro, às 
13h, no auditório da AGENERSA.  
Não deixe de participar! 
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É o aniversário... 

04/12  Luís MarceloLuís MarceloLuís MarceloLuís Marcelo    

             PROCURADORIA 

 RobsonRobsonRobsonRobson 

 MOTORISTA 

05/12     VanessaVanessaVanessaVanessa 

 SUPAD 

06/12 LoasseLoasseLoasseLoasse 

 EST. SUPAD 

23/12     Alexandre GuedesAlexandre GuedesAlexandre GuedesAlexandre Guedes 

 CAPET 

ENTREVISTA* 
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A  partir deste número o AGENERSA Informa abre uma 
série de entrevistas com seus funcionários. A cada mês, 
vamos buscar uma pessoa que nos fale do seu dia a dia 
profissional e do universo que o cerca. Na estreia, o ge-

rente da CAENE, Jorge Calfo.  
Nascido e criado na Cidade do Rio, Calfo é arquiteto, urbanista, 
com especialização em Petróleo e Gás Natural. Separado, é pai de 
um casal de filhos e avô de Enzo. Gerente da Câmara Técnica de 
Energia, trabalha na Agenersa desde 2001. Ele é um dos respon-
sáveis pela regulação e monitoramento do serviço de distribuição 
da CEG e CEG Rio. Para Calfo, apesar de algumas dificuldades no 
dia a dia, o trabalho compensa. “É uma satisfação trabalhar na 
área pública porque você está ali realizando algo que vai em fun-
ção do bem público, em função da melhoria de um serviço público 
concedido que atende a milhares de pessoas”, diz. 
Com apenas quatro horas de sono diário, Calfo encontrou nas ar-
tes plásticas a forma para relaxar. “A pintura é o ponto de descar-

rego e recarrego das baterias e é a maneira que encontrei para restabelecer o equilíbrio físico 
e mental”, afirma. Somente este ano, ele participou de quatro exposições coletivas no Rio – 
Forte de Copacabana, Palácio Itamaraty, Iate Clube Brasileiro e Sala do TRT-RJ – e suas o-
bras estiveram presentes na Contemporary Art Fair, no Paquistão; na International Artexpo 
New York, nos Estados Unidos; na 5th Edition Art Meeting in London, no Reino Unido; na Uniti 
Nell´Arten, na Itália, e  Salon Art Shopping, na França. 

Sua próxima exposição será “Flutuantes”, em que pretende apresentar um Jorge Calfo modifi-
cado, livre das formas e rumos, resultado da limitação de tempo e espaço por causa de fatos 
que modificaram a sua vida. “Este foi um ano de muitos acontecimentos particularmente difí-
ceis, que limitava a minha dedicação à arte. Mas não me dei por vencido e busquei na arte 
abstrata a inspiração para submergir, deixando o trabalho surgir sem maiores preocupações 
com formas e cores”, explica.   
“Flutuantes” fica em exposição de 7 a 29 de dezembro, no Espaço Cultural Sala Carmela Du-
tra, no Clube Militar do Rio de Janeiro – Av. Rio Branco, nº 251, Cinelândia –, das 9h às 17h. 
*Colaborou Renata Austim 

A Agenersa 
ganhou uma 
linda Árvore de 
Natal em sua 
recepção 
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BOAS -V INDAS :  
MANUELA  E  
VANES SA  

Ouvidoria AGENERSA

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

Ame a vida, doe sangue 

A pesar das constantes campa-
nhas, ainda existe um número 
insuficiente de doadores de 
sangue para atender a deman-

da dos hospitais. Para cada 100 brasi-
leiros, somente dois doam sangue com 
regularidade, quando o necessário 
seria ter entre 3% e 5% da população 
brasileira adotando a prática. 
Se você está bem de saúde, tem entre 
18 e 65 anos e pesa no mínimo 50 Kg, 
participe deste ato de solidariedade e 
contribua para aumentar o estoque de 
sangue do Hemorio. Se você doar 
sangue, tem garantido, por lei, um dia 
de abono e o ato deverá ser anotado 
positivamente em sua ficha funcional.  
O Hemorio funciona todos os dias, das 
7h às 18h, incluindo sábados, domin-
gos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 
8, no Centro do Rio. Para mais informa-
ções, o voluntário deve ligar para o 
Disque Sangue (0800 282 0708), que 
esclarece dúvidas e informa o endere-
ço dos outros 26 postos de coleta 
distribuídos pelo estado. 


