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O 
CODIR da Agenersa multou a CEG em R$ 125 mil 
pela má qualidade das obras no Centro do Rio de 
Janeiro. A decisão foi julgada no dia 20 de dezembro 
quando foi realizada a última Sessão Regulatória do 

ano de 2011. Também foram deliberados outros 26 processos 
regulatórios relativos à CEG/CEG Rio e mais um referente a 
Águas de Juturnaíba e dois da Prolagos. 
O processo que multou a CEG foi aberto após fiscalização da 
CAENE - realizada dia 22 de novembro passado - constatar 
irregularidades no andamento das obras realizadas pela conces-
sionária nas ruas do Centro do Rio, como falta de sinalização, 
canteiros mal conservados e obras paralisadas. Foram vistoria-
dos canteiros de obras nas ruas Ramalho Ortigão, Sete de  
Setembro, Carioca, Ouvidor, Evaristo da Veiga, Rosário, São José, Rodrigo Silva e Assembleia, 
nas avenidas 13 de Maio, Almirante Barroso, Rio Branco e no Largo da Carioca.  
“Várias ruas do Centro do Rio de Janeiro vêm sofrendo obras de substituição da rede de 
ferro fundido, porém vários trechos que estiveram em obras têm sido abandonados pelas 
empresas prestadoras de serviço dessa Concessionária, com tapumes jogados em vias de 
tráfegos, colocando veículos e pedestres em risco, bem como gerando acúmulo de sujeiras 
e depósito de materiais de sobra de obras”, consta no voto. A CEG pode recorrer da decisão. 
CODIR realizou 13 sessões regulatórias este ano 
As sessões regulatórias ocorrem uma vez por mês, mas devido a uma sessão extraordinária 
que aconteceu em janeiro passado, o CODIR realizou 13 sessões este ano, em que foram 
deliberados 24 processos regulatórios referentes à Concessionária Águas de Juturnaíba, 
34 relativos à Prolagos e 266 relacionados à CEG/CEG Rio. Além do CODIR - formado por José Bismarck Vianna de Souza, que 
é o conselheiro-presidente, Moacyr Almeida Fonseca, Sergio Raposo, Darcília leite e Roosevelt Brasil -, participaram da sessão 
os servidores da Agência e funcionários que representam as concessionárias. 
Todos os processos deliberados estão disponíveis no site da Agenersa (www.agenersa.rj.gov.br). A próxima Sessão Regulatória 
está prevista para o dia 16 de janeiro, às 10 horas, no auditório da Agência. 
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Prorrogada consulta pública

A  Agenersa prorrogou até o dia 
31 de janeiro o prazo para 
recebimento de contribuições 
para a 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”.  
As propostas podem ser enviadas por 
correspondência à Agenersa (Av. Tre-
ze de Maio, nº 23/23º andar), através de 
c o r r e i o  e l e t r ô n i c o 
(consultapublica@agenersa.rj.gov.br) 
ou ainda por meio de formulário dispo-
níve l  no s i te  da Agência 
(www.agenersa.rj.gov.br), no link 
“Consulta Pública”.  

Conselheiros Roosevelt, Sergio, Bismarck, Darcília e Moacyr na última sessão do ano 

O auditório ficou lotado na 13ª Sessão Regulatória  

A Ouvidoria da Agenersa recebeu 2.343 
registros de consumidores relaciona-
dos às concessionárias reguladas 
pela Agência de janeiro a dezembro 

de 2011. Deste total, 2.085 tiveram suas solici-
tações atendidas ou fechadas. O número é 
semelhante ao mesmo período do ano anteri-
or, quando foram recebidas 2.289 ligações, 
sendo 1.643 solucionadas. A grande maioria 
de ocorrência é referente à CEG: 2.257 recebi-
das e 2004 fechadas; em seguida vem a Prola-
gos, com 42 ocorrências, sendo 37 soluciona-
das; depois a CEG Rio, com 38 recebidas e 34 
fechadas, e a Concessionária Águas de Jutur-
naíba, cuja Ouvidoria registrou apenas seis 
ocorrências recebidas e fechadas em 2011.  
“As ocorrências recebidas são todas as re-
clamações que o nosso Call Center cadastra 
no sistema, e as fechadas são as respondi-
das e, efetivamente, solucionadas pela   
Ouvidoria”, explica a ouvidora da Agenersa,   
Maria Clara Canedo. 
Segundo ela, as reclamações variam de 
acordo com a época do ano. “Nos períodos 
mais frios, a maior quantidade de reclama-
ção da CEG e CEG Rio é sobre consumo 

elevado, já que os aquecedores consomem 
muito mais Gás Natural do que os fogões. 
Outra reclamação muito comum, que recebo 
ao longo de todo o ano, é sobre atendimen-
to, descumprimento de agendamento, demo-
ra no atendimento de alguma solicitação. Da 
Prolagos e de Águas de Juturnaíba, nos 
períodos de alta temporada e férias, também 
há um aumento das reclamações, principal-
mente sobre falta de abastecimento”, infor-
ma Maria Clara. 
Os usuários dos serviços concedidos podem 
enviar suas soli-
citações via liga-
ção gratuita pelo 
Call Center - o 
mais utilizado -, 
através de for-
mulário de pre-
enchimento sim-
ples disponível 
na internet, por e-
mail, via fax ou 
ainda através de 
carta endereça-
da à Agenersa. 

Ouvidoria registra 2,3 mil ocorrências em 2011 

Maria Clara: reclamações variam de 
acordo com a época do ano 



A G E N E R S A  E C ON OM I Z O U  2 0 %  C OM  L I C I T A Ç Õ E S  A T R A V É S  D O  S I G A  EM  2 0 1 1  

D e acordo com dados da SUPAD, a Agenersa economizou cerca de 20% com as licitações feitas através dos pregões eletrônicos 
realizados por meio do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (Siga) em 2011. Os dados foram apresentados pelo chefe de 
gabinete da Presidência da Agenersa, Ronan Gomes, em um seminário na Universidade Candido Mendes no dia 10 de dezembro. 
Ronan falou de licitações e contratos administrativos para os alunos do curso de pós-graduação em Administração Pública. “O 

encontro foi interessante porque pude falar da minha experiência adquirida no setor público. Também apresentei as atividades desenvolvidas 
na Agenersa e como conseguimos economizar este ano com as licitações feitas através do SIGA”, explicou Ronan.
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O 
Rio de Janeiro foi escolhida uma das cidades-sede da Copa de 2014. E o sane-
amento básico é um dos segmentos que vem mobilizando discussão da socie-
dade, pois a infraestrutura será fundamental para a boa organização do evento. 
Diante disso, a Agenersa foi convidada a participar do Seminário 2014 - Sanea-

mento na Rede, que reuniu representantes dos governos federal, estaduais e municipais 
no Rio, nos dias 6 e 7 de dezembro. O conselheiro-presidente José Bismarck Vianna de 
Souza representou a Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) e foi mode-
rador do painel Regulação - Experiência da Agência Reguladora. 
Também participaram do seminário os conselheiros Sergio Raposo e Roosevelt Brasil, o 
procurador Luís Marcelo, o engenheiro regulador Pedro Pequeno e os assistentes Wallace 
Santos, Dulce Alarcão, Rômulo Cajueiro, Luiz Manoel Valverde, Marcelo Ferreira de Mene-
zes, Letícia Liberatori e Bruna Duarte. Para Bruna, o seminário debateu temas relativos ao 
saneamento básico não só no Estado do Rio como em todo o Brasil que contribuirá para 
suas atividades na Agência. “Deu para ilustrar bem como está o saneamento básico no nosso País. Como eu trabalho para o ente re-
gulador do Rio, foi importante saber o que já foi e está sendo realizado nesse setor e as perspectivas futuras”, assinala. 

CABO FRIO TERÁ AUMENTO DE 20% NO                   
FORNECIMENTO DE ÁGUA

A  adutora de água que fica embaixo da Ponte Feliciano 
Sodré, no Centro de Cabo Frio, foi revitalizada. Com a 
obra, a Prolagos pretende aumentar em 20% a capacida-
de do fornecimento para a região central do município, 

além de garantir mais segurança operacional ao abastecimento 
durante a alta temporada. 

O trabalho de revitalização da adutora, com 115 metros de exten-
são, consistiu na inserção de uma nova tubulação de PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade) no interior da adutora existente, 
feita de aço carbono. Para ser realizado, o serviço contou com 

interrupções programadas no abasteci-
mento de água e interdições da ponte em 
meia-pista no mês de dezembro. “A ação 
foi emergencial porque encontramos um 
vazamento na tubulação, então aproveita-
mos para trazer melhorias para a adutora 
e aumentar em mais 100 litros por segun-
do o volume de água fornecido para a 
região central de Cabo Frio”, informa a 
diretora executiva da Prolagos, Paula Me-

Papai Noel gigante da Prolagos 

M oradores e turistas de 
São Pedro da Aldeia, 
onde fica a sede da 
Prolagos, estão sendo 

recepcionados por um Papai Noel 
inflável gigante. O boneco tem seis 
metros de altura e foi instalado no 
pátio externo 
da concessio-
nária, às mar-
gens da Ro-
dovia Amaral 
Peixoto, prin-
cipal via de 
acesso aos 
municípios de 
Cabo Frio, 
Búzios e Ar-
raial do Cabo.  
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Foto Ascom Prolagos 

Cerca de 20 funcionários traba-

lharam na adutora em Cabo Frio 

Foto Ascom Prolagos 

ETA  J U T U R N A Í B A  R E C E B E         
P R O J E T O  H O R T A  E S C O L A   

A  Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, em 
Araruama, recebe, desde o início do segundo semestre 
de 2011, alunos da creche Escola Municipal Joaquina 
Rangel para participar do Projeto Horta Escola, em que as 

crianças podem acompanhar todos os processos das plantas, des-
de o plantio até a colheita.  

Com o acompanhamento de agrônomo 
do município, a concessionária disponibili-
za um local saudável e adequado para o 
plantio e cultivo dos produtos em uma 
área reservada da ETA Juturnaíba. A 
empresa fornece equipamentos de prote-
ção individual e as sementes, que são 
plantadas pelos alunos. Toda a colheita 
vai para a escola - que fica ao lado da 
ETA - para complementar a merenda 
escolar. O projeto é realizado em parceria 
com as secretarias municipais de Ambi-
ente e de Educação de Araruama. 

Fotos Ascom CAJ 

Horta Escola: Alunos plantam sementes  



F uncionários se reuniram no Auditório da Agener-
sa na tarde do dia 21 dezembro para a confra-
ternização de fim de ano. O encontro teve a par-
ticipação dos servidores, terceirizados e estagiá-

rios, que brindaram o encerramento das atividades festi-
vas com o tradicional lanche e entrega do peru natalino. 
A novidade deste ano ficou por conta do sorteio de brin-
des que, assim como o buffet servido para os presentes, 
foi patrocinado pelo CODIR. A troca de presentes do  

amigo oculto também animou a festa, que começou com 
um discurso do conselheiro-presidente José Bismarck. 
“Assim como as grandes empresas, também quero que 
passemos a chamar a Agenersa de ‘nossa’ porque te-
mos que nos orgulhar de trabalhar aqui, já que a nossa 
atividade influencia positivamente na vida de milhares de 
pessoas. É muito bom estar com vocês e espero que 
esta parceria perdure pelo tempo que o nosso Estatuto 
permitir”, falou Bismarck.      

AGENERSA Informa Página 3 

����������	
�������������	����	�����������������������	��



Vernissage de Jorge Calfo 

F uncionários da Agenersa pres-
tigiaram  o lançamento da 
exposição “Flutuantes” do 
artista plástico e gerente da 

CAENE, Jorge Calfo. “Fiquei muito 
feliz com a presença dos colegas e 
com a realização desta exposição 
porque é a realização de um sonho e 
marca o fim de um ano de muitas 
mudanças na minha vida”, diz.  
A vernissage foi realizada no Espaço Sala 
Carmela Dutra, no Clube Militar do Rio de 
Janeiro, onde Calfo apresentou 58 traba-
lhos que seguem a linha abs-
trata e ficaram expostos por 
todo mês de dezembro.  

01/01 Max - MOTORISTA   
          Marcelo  - Vigia  
04/01 Fábio Cortes - CAPET  
09/01 Leonardo  - PROTO  
16/01 Hélio - MOTORISTA  
19/01 Suely - LIMPEZA  
20/01 Rosangela - CASAN  
23/01 Marco Antônio - SUPAD  
31/01 Margarida - SUPAD  
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É o aniversário... 

LembreteLembreteLembreteLembrete    
    

Visite nosso site e    Visite nosso site e    Visite nosso site e    Visite nosso site e    
assista às sessões    assista às sessões    assista às sessões    assista às sessões    
regulatórias em regulatórias em regulatórias em regulatórias em 

transmissão ao vivotransmissão ao vivotransmissão ao vivotransmissão ao vivo    
www.agenersa.rj.gov.brwww.agenersa.rj.gov.brwww.agenersa.rj.gov.brwww.agenersa.rj.gov.br        

Próxima Sessão      Próxima Sessão      Próxima Sessão      Próxima Sessão      
RegulatóriaRegulatóriaRegulatóriaRegulatória    

16/01/201216/01/201216/01/201216/01/2012    

Ouvidoria AGENERSA

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

ENTREVISTA* 
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V iajado, inteligente, conhecedor de vinhos e da história do Brasil 
e do mundo. Torcedor do Fluminense e atleta nas horas vagas. 
Assim é Fábio Cortes. Solteiro, sem filhos, nasceu no município 
do Rio há 49 anos. Administrador de empresas formado pela 

antiga Faculdade Ibero-Americana, hoje Centro Universitário Ibero-
Americano, para ele, trabalhar na Agenersa representa respeito ao Contra-
to de Concessão e às regras existentes. “Nada do que fazemos aqui está 
solto, largado no ar. Nada que eventualmente tenhamos que inventar, a 
gente não inventa nada, a gente cumpre regras”, acredita.  
Fábio é gerente da CAPET da Agenersa desde janeiro de 2001, um ano 
após ser aprovado em concurso público para o Governo do Estado. 
“Trabalhei em curtos períodos em empresas privadas, mas o principal da 
minha formação profissional é no serviço público. Comecei aqui na    

SUPAD, passei um período na equipe do conselheiro João Paulo Andrade, depois com a conselheira 
Darcília Leite e vim para a CAPET”, esclarece.  
Por causa de um problema respiratório, Fábio começou a praticar natação aos 17 anos e tomou gosto 
pelo esporte. Desde então, mantém treinos diários, mas nada de competição. “É mais para manter a 
forma e a boa saúde. Eu já participei de alguns poucos eventos, entre eles a Travessia dos Fortes, em 
três ocasiões, que foram muito marcantes para mim porque a sensação de atravessar o mar de Copaca-
bana de ponta a ponta é gratificante. Mas eu não estava ali para quebrar record nem ganhar medalhas. 
Estava disputando comigo mesmo para fazer algo além, algo diferente, fazer uma travessia completa e 
chegar são e salvo do outro lado com saúde”, afirma. 
Leitor assíduo de jornais, livros e revistas, Fábio gosta de informação e faz das suas viagens - outro 
hobby em sua vida particular - mais um meio para adquirir conhecimento. “Não sei dizer quantas cidades 
brasileiras eu conheço, mas já estive em 20 das 27 unidades da Federação e tenho boas histórias de 
praticamente todas elas para contar”, assinala. Além do Brasil, países das américas do Norte e Sul e da 
Europa também já fizeram parte do roteiro de viagens do gerente da CAPET, que tem em Paris sua 
cidade favorita. “Paris é uma cidade brilhante; é uma cidade que você tem que ir sem preconceitos e 
disposto a conhecer. Já estive duas vezes lá e é um lugar mágico. Era um desejo que eu tinha desde crian-
ça que só consegui realizar numa terceira tentativa e ainda assim tive alguns contratempos antes de viajar, até 
posso dizer que foi uma felicidade eu ter tido esses contratempos todos, porque eu pude aproveitar muito me-
lhor a cidade, o que ela oferecia para mim. Aquele mundo novo que estava aberto na minha frente”, suspira. 
Teatro, cinema e literatura também fazem parte do dia a dia de Fábio, que se inspira no escritor paulista     
Monteiro Lobato para encerrar a entrevista. “Um país se faz com homens e livros”, finaliza.�
*Colaborou Renata Austim 

Caixas d´água vedadas; 
Calhas Limpas; 

Tonéis, galões, poços e barris 
bem vedados; 
Pneus sem água e em lugares 
cobertos; 
Ralos limpos e com tela; 

Bandejas de ar-condicionado 
limpas e sem água; 

Bandejas de geladeira limpas e 
sem água;
Pratos de vasos de planta com 
areia até a borda; 
Bromélias e outras plantas sem 
acúmulo de água; 

Vasos sanitários, sem uso 
constante, fechados; 

Baldes virados com a boca para 
baixo; 
Lonas de cobertura bem esticadas 
para não formar poças; 

Piscinas e fontes sempre    
tratadas. 

www.riocontradengue.com.br 

BOAS -VINDAS  ÀS  
ESTAGIÁRIAS :  
CAROL ,  RE JANE ,  
SAYANE, ROSEANE, 
KARINA EHORRANA     

Fique atento! 

S 
ervidores públicos que 
recebem pagamento em 
conta-salário podem pedir 
a transferência automática 

do dinheiro para o banco que esco-
lher. A nova regra que garante a 
portabilidade entra em vigor no 
primeiro dia útil de janeiro de 
2012. De acordo com as normas 
estabelecidas pelo governo, para 
transferir o salário para outra con-
ta diferente da aberta pelo empre-
gador, é preciso que a indicação 
seja feita por escrito à instituição 
financeira. O banco é obrigado a 
aceitar a ordem no prazo de até 
cinco dias úteis. Os recursos de-
vem ser transferidos para o banco 
escolhido pelo empregado até as 
12h do dia do crédito do salário. 


