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L E I A  N O  C O M P U T A D O R .  S Ó  I M P R I M A  S E  F O R  I M P O R T A N T E .  

O 
s processos autuados pela Agenersa que têm 
regimes de tramitação prioritária passaram a re-
ceber identificações próprias pela SECEX. Fazem 
parte deste grupo, os processos instaurados com 

urgência, que agora estão sendo identificados com etiqueta 
na cor magenta - antes eram carimbados -, e os que envol-
vem pessoas com 60 anos ou portadoras de doenças gra-
ves, que vêm marcados com etiqueta amarela.  

Instrução do CODIR garante prioridade a idosos 
Os usuários titulares dos serviços públicos concedidos com 
idade igual ou superior a 60 anos ou portadoras de doenças 
graves ganharam o direito à prioridade de tramitação de 
processos regulatórios na Agenersa, graças a uma Instru-
ção Normativa do CODIR, que entrou em vigor no dia 09 de 
janeiro, quando foi publicado no Diário Oficial do Estado. 

Para ter direito ao atendimento prioritário, o consumidor 
deve comprovar a idade ou doença existente e protocolar o 

pedido na Agência.  

Sendo a prioridade aprovada, o processo receberá etiqueta ama-
rela. “Este é mais um recurso para atendermos rapidamente os 
direitos dos consumidores que, por lei, já deveriam ter prioridade. 
A identificação serve para que os setores envolvidos no processo 
estejam cientes do regime de tramitação prioritária”, diz o conse-
lheiro-presidente José Bismarck Viana de Souza.  

Terão direito ao benefício, pessoas com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, portadoras de deficiência, física ou mental e 
doenças graves, como tuberculose ativa, esclerose múltipla, neo-
plasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartros e anquilo-
sante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, 
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 
doença tenha sido contraída após o início do processo. 
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O 
s fiscais da CAENE, Jorge Calfo e Wallace Santos, 
acompanharam o trabalho dos técnicos da CEG na 
noite do dia 25 de janeiro, quando três prédios desa-
baram na Avenida 13 de Maio, Centro do Rio. Por 

medidas de segurança, o fornecimento de gás na região teve 
que ser interrompido. Para realizar este trabalho, equipes da 
concessionária quebraram calçadas em quatro pontos próxi-
mos ao local do desabamento.  
“Nós fiscalizamos todo o trabalho da CEG e abrimos processo 
regulatório para documentar os fatos ocorridos naquela noite. 
As primeiras informações diziam que haveria um forte cheiro de 
gás na hora dos desabamentos, por isso a interrupção do for-
necimento no entorno dos prédios que desabaram teve de ser 
feita imediatamente. Agora vamos aguardar as conclusões dos 
peritos para juntar ao processo”, explica Calfo. 
De acordo com a CEG, a empresa não fornecia gás para ne-
nhum dos três prédios que desabaram e não havia registro de 

pedido de vistoria para 
esses edifícios.  

Interdição suspende 
prazos regimentais 
Por causa do acidente, 
vários prédios foram in-
terditados pela prefeitura, 
inclusive o Edifício Dar-
ke, onde fica a Agener-
sa, o que levou o CODIR 
a suspender os prazos 
regimentais por seis dias. 
O CODIR também realizou a primeira Sessão Regulatória do 
ano dia 30 de janeiro, 
ao invés de 26, como 
estava previsto, e trans-
feriu, por precaução, a 
sua realização para a 
sede da Agetransp. 
Mas, devido à falta de 
acesso aos processos 
que seriam julgados, o 
CODIR interrompeu a 
sessão para retomá-la no dia 03 de fevereiro. Estiveram pre-
sentes o conselheiro-presidente José Bismarck, os conselhei-
ros Moacyr Almeida, Sergio Raposo e Roosevelt Brasil, a se-
cretária executiva Cinthia Pitz, o gerente da CAENE Jorge  
Calfo e os assistentes João Carlos, Marcelo Menezes, Wladya 
Mattos,  Leonardo Fernandes e Caio Barbosa. 

CAENE FISCALIZA  ATUAÇÃO  DA  CEG NA  NOITE  EM  QUE   
PRÉDIOS  DESABARAM  NO  CENTRO  DO  R IO  
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D esde o dia 19 de janei-
ro os funcionários da 
Agenersa estão partici-
pando da campanha de 

validação dos dados do Projeto 
Identidade Funcional, que tem 
como objetivo cadastrar os servi-
dores que ingressaram no Go-
verno Estadual a partir de janeiro 
de 2011. Os funcionários devem 
consultar o seu agendamento no 
DPHRU e comparecer no dia, 
horário e local marcado munido 
de carteira de identidade, CPF e 
contracheque. A identificação 
biométrica segue até o dia 03 de 
abril, e está sendo realizada pela 
Seplag. 
Os servidores já cadastrados  
devem entrar no site 
www.idfuncional.rj.gov.br para 
verificar a atual situação, e aque-
les que estão na lista para agen-
damento devem comparecer por-
que pode ter havido inconsistência 
nos dados biométricos ou proble-
mas com a foto. Já os funcionários 
recém-admitidos que não constem 
na lista devem aguardar o agenda-
mento. 
Para receber a carteira de Identi-
dade Funcional, os servidores 
devem validar seus dados       
cadastrais no site 
www.idfuncional.rj.gov.br a partir 
do décimo quinto dia útil após a 
identificação. A validação dos da-
dos é obrigatória. As informações 
a serem confirmadas são os da-
dos pessoais dos servidores. As-
sim, antes de começar, o servidor 
deve ter em mãos os números dos 
seguintes documentos: carteira de 
identidade, CPF, Título de Eleitor, 
Carteira de Trabalho, PIS ou   
Pasep e Certificado de Reservista, 
este último para os homens. 

C 
om o objetivo de dar transparência e 
trazer para o debate questões que 
envolvem as atividades dos funcioná-
rios da Agenersa, o CODIR criou porta-

rias instituindo grupos para elaborar, dentre ou-
tras, propostas de progressão funcional e valoriza-
ção dos servidores. “O CODIR entende que, se 
há mudanças a serem implementadas que inter-
ferem na organização profissional com reflexos na 
vida pessoal dos nossos funcionários, nada mais 
justo que um grupo se reúna, estude todas as 
ideias e nos traga propostas para avaliarmos tais 
possibilidades”, esclarece o conselheiro-
presidente José Bismarck.  
Progressão funcional - Temas como planos 
de cargos e salários, concurso público, refor-
ma da estrutura organizacional da Agenersa, 
acompanhamento da progressão funcional 
dos servidores efetivos e demais demandas 
que surjam com o crescimento administrativo 
e regulatório da Agência, serão estudados 
pelo Grupo Técnico Multidisciplinar (GTM). O 
grupo será coordenado pela diretora do DP-
RHU, Cássia Pinheiro, e composto pelo ge-
rente da CAPET, Fábio Cortes, o auditor da 
Agenersa, Mauro Araújo, o assistente da 
Procuradoria, Edson Vaz Borges, e o chefe 
de gabinete da Presidência, Ronan Gomes. 
A Portaria nº 224 foi publicada no Diário Oficial 
do dia 11 de janeiro. Nela, o CODIR também 
apresenta as justificativas para criação do 
GTM: revisão e/ou estabelecimento de um 
plano de cargos e salários (PCS); existência 
de cargos vagos de provimento efetivo, do 
quadro de pessoal permanente, e a possibili-
dade de preenchimento dessas vagas; a 
necessidade na revisão da renumeração 
desses servidores, fixada há dez anos; refor-
mulação organizacional da Agência, com 
adequação de cargos, funções, atribuições e 
vinculação hierárquica mais compatível com 
as demandas atuais e futuras, tais como 
regulação de resíduos sólidos e convênio 
com a ANEEL.  
“Essas questões precisam ser estudadas, uma a 

uma, para que sejam trazidas à Presidência à 
medida que o grupo tenha uma proposta concluí-
da referente a cada tema. A partir daí nós vamos 
submeter ao CODIR de forma que possamos 
implantar determinada ação por meio de proces-
so próprio se o conselho achar que é pertinente”, 
informa Bismarck. 
As reuniões do grupo acontecerão conforme 
cronograma e pauta a ser elaborado pela 
coordenação e deverão ocorrer de forma 
interativa. O GTM terá prazo máximo de 120 
dias para apresentação das propostas finais. 
Alteração de Instrução Normativa sobre 
frequência - O CODIR aprovou a criação de um 
grupo de trabalho (GT) que tem como objetivo 
elaborar critérios e procedimentos a serem adota-
dos para alteração do item da Instrução Normati-
va que prevê que o DPRHU é o responsável úni-
co pelo controle de frequência dos servidores, 
para que o mesmo seja compartilhado por todos 
os respectivos chefes diretos dos funcioonários. O 
GT é composto pela diretora do DPRHU, Cássia 
Pinheiro, que é a presidente, pelo auditor Mauro 
Araújo, pelo gerente da CAPET, Fábio Cortes, e 
pela assistente da Procuradoria, Flavine Meghy 
Metne. A portaria que instituiu o grupo foi publica-
da no Diário Oficial do dia 09 de janeiro. O GT tem 
30 dias - podendo ser prorrogado por mais 30 - 
para a conclusão dos trabalhos.  
Informática - A aquisição de material de infor-
mática para todos os setores da Agenersa, tam-
bém levou o CODIR a criar a Comissão de Acom-
panhamento e Fiscalização de Contratos. O asses-
sor-chefe da ASSIN, Leonardo Fernandes, e o assis-
tente, Caio  Barbosa, são os responsáveis por esta 
comissão, que 
tem por objeti-
vo receber, 
analisar, confi-
gurar e distri-
buir os novos 
equipamentos 
que foram 
adquiridos no 
ano passado. 
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Caio e Leonardo da ASSIN: responsáveis pela TI 

Arquivo ASRIN 
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T erminou no dia 31 de 
janeiro o prazo para en-
vio de contribuições para 
a consulta pública que 

definirá os custos de investimen-
to  em inf raestrutura de 
distribuição de gás canalizado no 
Estado do Rio. Além da CAENE 
e CAPET,  apresentaram 
contribuições a CEG, ABRACE e 
ABRAGET. Os textos serão 
analisados pelas câmaras 
técnicas e Procuradoria da    
Agenersa. Assim que os traba-
lhos forem concluídos, os pare-
ceres técnicos e jurídicos serão 
disponibilizados no site da     
Agência.
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O 
 CODIR da Agenersa se reuniu no 
dia 11 de janeiro, na sede da  
Agência, com representantes das 
concessionárias distribuidoras de 

gás (CEG) e de energia (Light), da Prefeitura 
do Rio e da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). O objetivo do encontro é 
assegurar um plano de ação entre as conces-
sionárias para evitar novas explosões nos 
bueiros da cidade, já que o monitoramento 
independente que a prefeitura está realizando 
termina no dia 09 de fevereiro. 

“A Prefeitura do Rio nos comunicou que o 
monitoramento independente que ela 
vem realizando na rede subterrânea da 
cidade está chegando ao fim, então nos 
adiantamos para saber qual o plano de 
ação da CEG e da Light para dar continu-
idade a esse trabalho, que tem ajudado a 
evitar acidentes com bueiros”, informou o 
conselheiro-presidente José Bismarck.  

O superintendente de fiscalização da ANEEL, 
agência responsável pela regulamentação 
e fiscalização da Light no Estado do Rio, 
José Moisés Machado da Silva, assinalou 
que o monitoramento deve ir além da medi-
ção de gás. “É necessário que todas as 
caixas sejam revistas, dando prioridade à 

manutenção elétrica e não somente à medi-
ção de presença de gás”, disse. 

A Prefeitura do Rio reduziu o número de equi-
pes que realizam o monitoramento dos índi-
ces de explosividade dos bueiros já que as 
explosões diminuíram. “Estamos com duas 
turmas nas ruas até o dia 09 de fevereiro, 
quando termina o contrato com a empresa 
responsável pelo monitoramento. A prefeitura 
está mais tranquila porque está vendo a ação 
das concessionárias, os investimentos que 
têm trazido resultados positivos com a conse-
quente diminuição das explosões. Então, a 
solução para o fim do monito-
ramento e a consequente 
diminuição das explosões 
está ligada aos investimentos 
das empresas”, assinalou o 
subsecretário municipal de 
Conservação, Marcos Aurélio 
Oliveira. 

Os representantes da CEG e 
da Light informaram que, 
além de terem interesse em 
continuar com o monitora-
mento, as concessionárias 
estão investindo na moderni-
zação de suas redes.           

A próxima reunião está prevista para o dia 
13 de março, quando as concessionárias 
CEG e Light deverão apresentar um plano 
de ação para dar continuidade ao monitora-
mento dos bueiros no Rio. Também partici-
param da reunião os conselheiros Moacyr 
Almeida Fonseca, Sergio Raposo, Darcília 
Leite e Roosevelt Brasil, o gerente da         
CAENE, Jorge Calfo, a secretária executiva, 
Cinthia Pitz, os representantes da Light, Ermínio 
Pinto e José Beni, e da CEG, Bruno Armbrust 
Antoni Almela, Tatiana Garcia, Diogo Franco, 
Paulo  Atem e Kátia Junqueira. 
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A Prolagos investiu R$ 45 milhões em 2011 para ampli-
ar os sistemas de abastecimento de água e de coleta 
e tratamento de esgoto em Arraial do Cabo, Búzios, 
Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.  De 

acordo com a concessionária, os municípios da área de con-
cessão estão com um aumento de 30% da oferta de água com 
a operação plena da Linha Trimumu, cujo último trecho de o-
bras foi concluído em abril do ano passado. O volume de água 
ofertado neste verão aumentou de 950 litros por segundo para 
1.300 litros por segundo.  

A empresa informou que investiu em tecnologia e inteligência 
no sistema operacional e ampliou a automação de suas unida-

des operacionais, empregando mais segurança à distribuição 
de água. A reativação de boosters (casas de bombas) e a utili-
zação de novos reservatórios, como o de São José e Humaitá, 
em Búzios, e do Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, tam-
bém foram algumas das medidas utilizadas pela concessionária 
para assegurar o bom abastecimento das cidades neste verão. 
“A medida contribuirá para reduzir o risco de rompimentos de 
tubulações e outros acidentes que possam comprometer o for-
necimento de água. Realizamos os investimentos previstos e 
tomamos todas as medidas preparatórias para termos uma das 
melhores temporadas em termos de abastecimento”, destacou 
Paula Medina, diretora executiva da Prolagos. 

CODIR, ANEEL, CEG e Light:: plano de ação para evitar explosões no Rio 
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Á 
guas de Juturnaíba ampliou a rede coletora de esgoto 

no Bairro Santo Expedito, em Silva Jardim. De acordo 

com a concessionária, foram implantados mais de 

1.200 metros de redes de esgoto sanitário que aten-

derá 70 novas residências. A coleta deste material 

conta com o sistema de separador absoluto.  

Ainda segundo a concessionária, a obra teve sua conclusão 

dentro do prazo determinado, que era até o dia 30 de dezembro do ano pas-

sado, e foi realizada com autorização da prefeitura do município.   

Foto: Ascom CAJFoto: Ascom CAJFoto: Ascom CAJFoto: Ascom CAJ    



D icas para curtir o verão e o carnaval, evitando acidentes e doenças 
indesejáveis: 
1. Beba muita água, várias vezes ao dia. No mínimo, 1,5 litro diariamente.  
2. Água de coco e sucos de fruta natural são excelentes bebidas. 

Hidratam e refrescam.  
3. Evite tomar sol entre 11h e 17h (horário de verão), mas se for inevitável use 
protetor solar. 
4. Para se refrescar, prefira os picolés de fruta que são menos calóricos em 
comparação com os sorvetes em massa.  
5. Comece a refeição com uma porção grande de salada. Elas são ricas em 
fibras e água, dando maior sensação de saciedade.  
6. As frutas são boa fonte de água, carboidratos, vitaminas e minerais. Elas 

podem ser consumidas como sobremesas e, também, como opção para pequenos lanches 
entre as refeições principais.   
7. Uma boa opção para quem for à praia é levar uma bolsa térmica cheia de frutas e água. 
Quando a fome bater, dispense as frituras e batidas dos quiosques e consuma alimentos mais 
saudáveis.   
8. Use camisinha e curta o melhor da vida sem preocupação. 
9. O consumo de bebida alcoólica potencializa os riscos de acidentes, especialmente em    
ocasiões como os festejos carnavalescos. Por isso, se beber não dirija. 
10. No mais, um ótimo carnaval com segurança, saúde e diversão! 

ENTREVISTA 
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N ascida e criada no Rio, Maria Clara Canedo é uma 
típica garota carioca: cabelos longos e bem cuida-
dos, pele bronzeada, sorriso largo e de uma simpa-
tia que contagia. Com firmeza, ela não vacila em 

dizer que se considera uma pessoa feliz. “É claro que tenho 
angústias, sou medrosa, carente... Mas agradeço a Deus 
todo dia pela minha saúde, pela saúde da minha filha, da 
minha família, pelos meus amigos. Eu sou feliz”, afirma a mãe de uma única filha, 
Marina, de 14 anos, que foi batizada com este nome por causa da sonoridade mis-
turada à paixão da Maria Clara pelo mar.   
Maria Clara está com 41 anos e há quase cinco é a responsável pela Ouvidoria 
da Agenersa. “A Ouvidoria entrou na minha vida de uma maneira totalmente 
inesperada. Simplesmente apareceu uma oportunidade para trabalhar aqui 
como ouvidora, que eu não sabia nem o que era na época, e eu aproveitei a 
oportunidade. Logo depois fui buscar capacitação, fui entender o que era 
“Ouvidoria” e me apaixonei pela profissão”, diz a libriana, que é formada em 
Publicidade e Propaganda pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha). 
Antes da Comunicação, Maria Clara cursou três anos de Psicologia, o que para 
ela não foram em vão, pois no seu dia a dia ela lida com pessoas e, algumas 
vezes, precisa de uma certa dose de paciência e compreensão. “Talvez tenha 
ajudado bastante porque é muito satisfatório lidar com o público. Se o cliente 
me manda dez e-mails questionando coisas, querendo mais detalhes, eu res-
pondo a todos eles, nunca os deixo sem uma resposta. Eu sempre tento esgo-
tar todas as perguntas e questionamentos. Umas pessoas são ótimas, super 
legais, simpáticas, outras são rabugentas, mal educadas, que às vezes chega 
a ser engraçado. Tem pessoas que desabafam comigo sobre suas vidas, cho-
ram e simplesmente ouvi-las é uma forma de apoio psicológico”, acredita.   
Espírita Kardecista desde a adolescência, há cinco anos Maria Clara perdeu a 
mãe, a quem considera um grande exemplo de vida. A partir daí, ela aprendeu a 
lidar com a saudade da morte. “A mamãe traz as melhores recordações da minha 
vida. Toda criação que ela me deu, nossa convivência, cumplicidade. Minha mãe é 
meu grande ídolo e está muito presente na minha vida. Eu adoro falar dela, adoro 
estar com os amigos dela. Tenho fotos dela espalhada pela minha casa inteira. 
Então, eu acho que pela minha religião e por se tratar de alguém tão especial, eu 
tive que aprender a aceitar a morte. A saudade que eu sinto é uma saudade sem 
revolta, é uma saudade profunda de conviver com ela, é assim que eu lido com a 
morte dela”, ensina Maria Clara, que diz acreditar em amor incondicional mas, “só 
pelos nossos filhos, pelos nossos pais”. 

ESTAGIÁRIO DO MÊS 
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A partir deste número o AGENER-
SA Informa também vai falar um 
pouco dos estagiários que bus-
cam experiência profissional. 

Para estrear a coluna, Rodolfo Maciel 
Diniz. Ele tem 19 anos, é carioca nascido 
na Tijuca. Mora com os pais e dois irmãos no Bairro da 
Penha.  Há um ano começou seu estágio e está se despe-
dindo da Agenersa no dia 20 de fevereiro. “Aqui é minha 
primeira experiência profissional. Já realizei alguns serviços 
para o Protocolo, SORFI, SECEX, mas sou estagiário da         
SUPAD”, explica.  
Esforçado e determinado, Rodolfo cursou Eletrotécnica na 
Escola Técnica Juscelino Kubitscheck e outras formações 
extras de Montagem e Manutenção e é aprendiz de eletri-
cista no SENAI. Além da Agenersa, Rodolfo também é esta-
giário da Rede Globo de Televisão. “Tenho certeza que 
todas essas oportunidades irão me garantir um bom futuro 
profissional”, acredita.  
Como todo jovem, Rodolfo gosta de navegar na Internet 
quando está de folga. “Mas também gosto de sair com a 
rapaziada, jogar bola e 
torcer pelo meu         
Fluminense”, afirma. 
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É o aniversário... 

03/02 José Bismarck - CODIR  

05/02  Luís Manoel - CODIR / SR  

08/02  Igor - PROCURADORIA 

           Letícia - CODIR / JB 

11/02  Ademir - SORFI 

12/02  Verônica - SECEX 

           Wladya - CODIR / DL 

14/02  Caio - ASSIN 

19/02  Thaíssa - Est. OUVID 

           Roberto - Est. CODIR/SR

24/02  Horrana - Est. PRESI 

25/02  Dulce - CODIR / JB 

BOAS -V INDAS :  
T I AGO  MARRA  
E  BRUNO   

Ouvidoria AGENERSA

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

ERRATAERRATAERRATAERRATA: 

Fábio Cortes é gerente da 
CAPET desde janeiro de 
2011 e não desde janeiro 
de 2001, como publicado 
na última edição do    

AGENERSA Informa. 

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    

    
03/02/201203/02/201203/02/201203/02/2012    


