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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 .  

A primeira Sessão Ordinária do ano, que seria realizada 
em janeiro, teve de ser adiada para o dia 03 de fevereiro 
devido ao desabamento de três prédios na Avenida 13 
de Maio. Por esta razão, o mês foi atípico para as ativi-

dades da Agenersa, quando o CODIR realizou três sessões regu-
latórias: duas ordinárias e uma extraordinária. No total, foram 
julgados 61 processos referentes às concessionárias CEG/CEG 
Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba (CAJ).  
Somente na Sessão Regulatória do dia 29 de fevereiro o CODIR 
deliberou 33 processos que renderam extensos debates, por isso 
a sessão foi interrompida e retomada na tarde do dia seguinte.  
Dentre os processos julgados na última sessão de fevereiro, o 
CODIR deliberou um em que a CEG foi multada em meio milhão 
de reais pela explosão de três caixas da galeria de esgoto da 
CEDAE, na Pavuna, subúrbio do Rio. O acidente aconteceu no 
dia 04 de dezembro de 2010, na Rua Iguaba Grande. Com a ex-
plosão, as três tampas das caixas de esgoto se deslocaram e as 
chamas causaram queimaduras em um adolescente de 14 anos. 
A CAENE detectou falhas na prestação do serviço por parte da 
CEG. "Observamos que vários pontos de obras foram abertos no 
condomínio, que apresentavam sinalização deficiente, em péssi-

mo estado de conser-
vação, sem passagem 
para pedestres, sem 
placa de obras com a 
devida logomarca do 
governo", diz o Relató-
rio de Fiscalização da 
CAENE. Com base no 
relatório, o CODIR en-
tendeu que a CEG 
descumpriu o Contrato 
de Concessão por não atender aos requisitos necessários de 
segurança.  
A CEG também foi multada em R$ 25 mil, por abandono de can-
teiros de obras na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, na Zona 
Norte da cidade. Em uma vistoria realizada há dois meses em 
diferentes pontos da rua, os fiscais da CAENE encontraram tapu-
mes abandonados e repletos de lixo e entulho, além de um bura-
co com risco de causar acidentes. A próxima Sessão Regulatória 
está marcada para o dia 29 de março, às 10h, no Auditório da 
Agenersa.  

Em mês atípico, Agenersa teve três sessões regulatórias em fevereiro 
Por causa de desabamento, a reunião de janeiro foi transferida para o mês seguinte, que também teve outra extraordinária 

N a primeira Sessão Regulatória extraordinária do ano, 
realizada pelo CODIR no dia 09 de fevereiro, foram deli-
berados seis processos. Um deles irá beneficiar cerca 
de seis mil moradores de Arraial do Cabo, na Região 

dos Lagos. Trata-se da ampliação do sistema de abastecimento 
de água potável com a implantação da Adutora de Monte Alto e 
Figueira, obra que será realizada pela Prolagos, cuja conclusão 
está prevista para o segundo semestre deste ano. 
O Processo Regulatório para instalação da adutora que vai benefi-
ciar os distritos de Monte Alto e Figueira foi aberto em 2010, a 
pedido do Comitê de Bacias Hidrográficas das Lagoas (CBHL) e 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). Devido à sua 

complexidade, o projeto teve que 
passar por diversas modificações e 
só foi concluído após vários estudos 
de viabilidade técnica realizados 
pela CASAN da Agenersa, do Insti-
tuto Estadual do Ambiente (Inea) e 
da Prefeitura de Arraial do Cabo.  
Presente à Sessão Regulatória, o 
secretário do Ambiente do municí-
pio, comemorou a autorização da 
obra. “Este é um pleito antigo. A 
realização desse projeto vai trazer 
um enorme avanço na qualidade de 

vida da população dos 
distritos de Monte Alto 
e Figueira, principal-
mente na saúde des-
sas pessoas”, afirmou 
David Barreto de Agui-
ar. 
O CODIR também 
julgou processos regu-
latórios para implanta-
ção de abastecimento 
de água nos bairros 
União, em Iguaba Grande, e no Morro da Cabocla, em Arraial do 
Cabo. Os dois projetos, da Prolagos, foram aprovados. A sessão 
teve ainda o julgamento de dois processos da CEG/CEG Rio e da 
CAJ.  
CEG é multada por má qualidade de obras 
Na primeira Sessão Ordinária do ano, realizada dia 03 de feverei-
ro, a CEG foi multada em R$ 125 mil por falhas nas recomposi-
ções asfáltica e de calçamento nos locais onde a concessionária 
tem feito obras emergenciais de renovação da rede de gás. Técni-
cos da CAENE vistoriaram ruas de Copacabana, na Zona Sul, e 
Centro do Rio e identificaram tapumes em péssimo estado de 
conservação, revestimento de concreto ao invés de pedras portu-
guesas nas calçadas e de pavimentação asfáltica nas ruas.  
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Você Você Você Você 

sabia?sabia?sabia?sabia?    
De sua 
casa ou 
onde quer 
que esteja 
você pode 

acessar o seu Webmail! Entre no 
site www.agenersa.rj.gov.br, no lado 
esquerdo da tela em “Administrativo” 
clique em “Webmail”. Abrirá a jane-
la CorreioRJ. Insira seu E-mail 
cadastrado pela Proderj - aquele 
mesmo que acessa o Outlook -, 
mude o Domínio para agener-
sa.rj.gov.br, digite sua senha e 
acesse seu  e-mail.  A utilização 
desta ferramenta é importante 
para se manter informado sobre 
o que acontece na Agenersa. 

Edson Borges bate recorde de pareceres na Agenersa 

M il pareceres jurídicos com sua assinatura somente na 
Agenersa. Este é o número alcançado pelo servidor  
Edson Vaz Borges. Funcionário concursado da EMATER
-RJ, empresa responsável pela assistência técnica e 

extensão rural no Estado do Rio de Janeiro, Edson está lotado na 
Procuradoria da Agência há três anos e atingiu o milésimo parecer no 
dia 08 de fevereiro. O processo de número mil trata do escapamento 
de gás causado por um furo na tubulação de gás ocorrido no municí-
pio de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. “... não houve responsabilidade da Con-
cessionária CEG”, atestou o “parecerista” em seu recorde. 
Edson Borges é advogado e atua com causas cível, trabalhista e administrativa. Aos 64 anos, é 
divorciado e pai de duas filhas. Dentre outras funções, Edson já trabalhou como advogado da 
extinta ASEP (Agência Reguladora de Serviços Púbicos do Estado do Rio de Janeiro) e foi chefe 
interino da Assessoria Jurídica da Agenersa e da Agetransp. “Um órgão não funciona sem uma 
assessoria jurídica porque fica vunerável. Então todo órgão tem que ter uma procuradoria que 
respalda as decisões e também dá a dimensão das decisões que são tomadas. O parecerista é 
chamado para dar o resultado final de um processo”, explica.  
Para Edson, o recorde alcançado é muito gratificante. “É o reconhecimento de um trabalho que 
faço com muito prazer e dedicação. Espero assinar outros milhares de pareceres pela Agener-
sa”, diz. 

INFORME DE  RENDIMENTOS  

O 
s servidores estaduais  
já podem acessar o 
Informe de Rendimen-
tos na Internet. Desde o 

último dia de fevereiro, a Seplag 
disponibilizou o documento, funda-
mental para a declaração do Impos-
to de Renda da Pessoa Física de 
2012. Você pode acessar através 
do site da Seplag (www.rj.gov.br/
seplag). Para isso, basta clicar no 
banner Informe de Rendimentos e, 
a seguir, digitar o número da Identi-
dade Funcional e a mesma senha 
utilizada para visualizar o contrache-
que na Internet. A Seplag vai enviar 
cópia em papel do documento na 
primeira quinzena de março. 

Ceg oferece atendimento móvel  

P ara melhor atender seus 
clientes, a CEG deu início 
ao serviço de atendimento 
móvel. O posto oferece ser-

viços de emissão de 2ª via da conta 
de gás, solicitação de instalação de 
gás natural, transferência e baixa de 
titularidade da conta, alteração de 
dados do cadastro do cliente e inclu-
são de débito automático, além de 
informações gerais. O primeiro muni-
cípio a receber o serviço foi Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma 
vez por mês o posto será montado 
no Centro da cidade. A próxima visita 
será no dia 27 de março. Arraial do 
Cabo, Barra do Piraí, Cabo Frio, Du-
que de Caxias, Nilópolis, Três Rios, 
Volta Redonda, São Pedro da Aldeia, 
Rio das Ostras, Porto Real, Nova 
Friburgo e Barra Mansa também 
receberão mensalmente o posto mó-
vel de atendimento da CEG. 

Prefeitura do Rio divulga resultado de monitoramento independente  

A Prefeitura do Rio encerrou o monitoramento independente nas caixas subterrâneas da 
Light na cidade no dia 09 de fevereiro. De acordo com a prefeitura, foram realizadas 
40.320 vistorias em 28 bairros nas zonas Norte, Sul e no Centro da cidade. Segundo os 
técnicos, 314 bueiros tinham alto risco de explosão. Entre os locais que mais apresen-

taram bueiros com risco de explosão estão Centro (155), Tijuca (49), Copacabana (41), 
Botafogo (21), Laranjeiras (14) e Flamengo (12).  
O monitoramento independente de bueiros teve duração de seis meses, e foi uma iniciativa do 
acordo de cooperação firmado entre a Prefeitura do Rio, Governo do Estado do Rio, Ministério 
Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro 
(CREA-RJ) para enfrentar as recorrentes explosões em bueiros na cidade. As concessionárias 
Light e CEG permanecem com a obrigatoriedade de cumprir com o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), assinado em agosto de 2011 com o Ministério Público Estadual e a interveni-
ência da Prefeitura do Rio. Pelo TAC, as empresas devem renovar suas instalações e redes 
subterrâneas até julho deste ano.  
CEG e Light também continuam o monitoramento se utilizando das mesmas equipes que 
acompanhavam os técnicos da Concremat, empresa contratada pela prefeitura para fazer 
as medições do nível de explosividade dos bueiros na cidade. Todas as especificações 
técnicas das vistorias realizadas pela Concremat estão mantidas: quatro (04) turmas, de-
vendo cada uma vistoriar, no mínimo, 100 caixas por dia, totalizando o monitoramento de 
400 caixas diariamente. O protocolo de emergência, com a comunicação imediata ao Centro 
de Operações da Prefeitura, também continua a ser seguido caso sejam identificados bueiros 
com alto índice de explosividade. As concessionárias têm que enviar semanalmente um relató-
rio sobre as inspeções realizadas à Agenersa, à ANEEL e Prefeitura do Rio.  

Edson: mil pareceres em três anos 
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O 
s conselheiros Moacyr Almeida e Roosevelt Brasil e a assistente da Presidên-
cia, Letícia Liberatori, participaram do InfraBrasil Expo & Summit, um congres-
so e feira de negócios e networking que reuniu, em São Paulo, empresas pú-
blicas e operadoras privadas de saneamento, ferrovias, rodovias, portos, aero-

portos e transportes urbanos para discutir a infraestrutura do Brasil. 
Os três representantes da Agenersa assistiram palestras cujos temas estão relaciona-
dos às atividades da Agência: saneamento básico, recursos hídricos e resíduos sóli-
dos. "O interessante desse congresso é que encontramos debates sobre diferentes 
setores de infraestrutura, mas eu prefiro focar no saneamento que é um tema muito 
ligado à Agência", afirma o conselheiro Roosevelt. Para ele, o reuso da água é um 
dos assuntos que mais tem chamado sua atenção em eventos do setor. "Tenho visto experiências tecnológicas para a racionali-
zação do uso da água. Eu acredito que o seu reuso deve estar em pauta nas próximas revisões quinquenais. Mas nós devemos 
pensar não só no reaproveitamento do esgoto, como também no reaproveitamento da água para o consumo, coisa que já é feita 
na Europa, no uso racional e eficiente da água, buscando sempre otimizar os sistemas de tratamento e distribuição de água com 
estipulação de indicadores mais ousados e necessários para a redução de perdas de água", diz. 
Para Letícia, a oportunidade de assistir a palestras que mostram políticas públicas de saneamento em outros estados foi muito 
produtivo. "Eu pude ampliar minha visão sobre o mercado do saneamento no Brasil e isso vai ajudar no meu trabalho técnico na 
Agenersa porque as experiências relatadas podem ser trazidas para o cotidiano regulatório da Agência", assinala. 
 

Brazil Gas debate os avanços e desafios do gás natu ral  
Também na capital paulista, os servidores Wallace Santos, da CAENE, e Letícia Liberatori participaram do 2º Brazil Gas Con-
gress, evento voltado para subsidiar o mercado com informações sobre os desafios e avanços da comercialização de gás natu-
ral no Brasil. "Tive a oportunidade de participar de um congresso em que foram discutidos temas que vão além dos processos e 
vistorias do meu dia a dia. Foram apresentados o panorama geral a respeito do gás natural desde o seu histórico, a atual con-
juntura do mercado, perspectivas com o pré-sal, aspectos jurídicos e regulatórios, meio ambiente e licenças ambientais, tarifas", 
esclarece Wallace. Para ele, participar de eventos relacionados a sua área de atividade mas que também debate temas ligados 
a outras câmaras técnicas, só contribuem para aumentar o conhecimento. "Eu me atualizei sobre o que está acontecendo no 
mercado do gás natural como um todo. Aqui, ficamos focados nos processos e quase não sobra tempo para estudar, adquirir 
conhecimento sobre nossa atividade, que é muito mais ampla. Acho que todos deveriam participar de eventos do tipo, não só 
em suas áreas de atuação, mas como em tudo que envolve as atividades da Agenersa", afirma o assistente da CAENE. 
O 2º Brazil Gas Congress foi realizado no dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro, já o InfraBrasil, aconteceu dias 30 e 31 de 
janeiro e dia 1º de fevereiro.  

Servidores da Agenersa participam de congressos em SP 
Seminários debateram amplamente a infraestrutura brasileira e o mercado de gás natural no País 

Foto: Divulgação 

T ambém presentes no InfraBrasil Expo & Summit, em São 
Paulo, representantes das concessionárias Águas de 
Juturnaíba (CAJ) e Prolagos compartilharam suas experi-
ências na área de saneamento na Região do Lagos.  

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prolagos, o pri-
meiro tema apresentado pela concessionária foi a gestão compar-
tilhada na Região dos Lagos. Exercitado pelo Consórcio Intermuni-
cipal Lagos São João (CILSJ) junto à Prolagos, o modelo foi um 
dos tópicos defendidos pelo presidente da empresa, Carlos Roma 
Jr., no painel “Operadora privada no desafio da universalização do 
saneamento”. Esse alinhamento entre a concessionária e a socie-
dade civil organizada é reconhecido como exemplo entre iniciati-

vas satisfatórias para o planeja-
mento e execução de projetos a 
longo prazo de infraestrutura e 
saneamento. Nas sessões téc-
nicas, o gestor de engenharia 
da Prolagos, Wagner Carvalho, 
apresentou o Projeto Águas 
Novas, que consiste na reutili-
zação da água resultante da 
lavagem dos filtros da ETA Ju-
turnaíba e o tratamento e des-

carte adequado do lodo. O projeto permite a reutilização de 90 
milhões de litros de água por mês e ainda evita que, mensalmente, 
216 toneladas de lodo sejam despejadas no meio ambiente, aju-
dando a preservar a Lagoa de Juturnaíba.  
O superintendente da CAJ, Carlos Gontijo, apresentou técnicas 
inovadoras de gestão, controle e manutenção dos serviços, como 
o Projeto de Redução e Controle de Perdas, desenvolvido pelo 
Grupo Águas do Brasil e implantado pela concessionária na Regi-
ão dos Lagos. Segundo a Assessoria de Comunicação Institucio-
nal da CAJ, o projeto foi iniciado em 2011, com metas previstas 
para um período de cinco anos. Seu objetivo é combater as princi-
pais causas das perdas de água em todo o sistema dos municí-
pios atendidos – Araruama, Saquarema e Silva Jardim. Devido à 
grande importância da redução das perdas em questões de sus-
tentabilidade econômica e, fundamentalmente, ambiental, estão 
sendo utilizadas as mais modernas ferramentas e práticas de ges-
tão de projetos ligadas ao tema. Desta forma, Gontijo apresentou 
as práticas adotadas pelo Grupo Águas do Brasil, a fim de que se 
maximizem o impacto das várias ações planejadas, trazendo ga-
nhos de eficácia que venham a agregar valor a todas as partes 
interessadas, em especial o consumidor e o meio ambiente. Den-
tre os resultados do primeiro ano do projeto, foram apresentados 
índices de redução de volume de água perdida. 

P R O L A G O S  E  C A J  C O M PA R T I L H A M  E X P E R I Ê N C I A S  N O  I N F R A B R A S I L  

Foto: Divulgação 

Roma Jr falou sobre a gestão compartilha-
da do saneamento na Região dos Lagos  

Conselheiros Moacyr e Roosevelt com Letícia no InfraBrasil 



Palestra marcará o                                                                    

Dia Internacional da Mulher na Agenersa 

N o dia em que é comemorado o Dia Internacional da      
Mulher, em 08 de março, a Agenersa convida suas funcio-
nárias para participar de uma tarde de palestras e debate. 
A partir das 15h30, no Auditório da Agência, o conselhei-

ro-presidente José Bismarck e a conselheira Darcília Leite falarão 
para as presentes sobre a importância da data. Logo após, haverá 
palestra seguida de debate com Flavine Meghy Metne, assessora da 
Procuradoria, que falará sobre assédio moral à mulher, e Ronan      
Gomes, chefe de gabinete da Presidência, que tratará da Lei Maria 
da Penha. Não deixe de participar! 

ESTAGIÁRIO DO MÊS     
Luiz Felipe Pires,  do Protocolo 

O 
estagiário deste 
mês se despediu 
da Agenersa no último dia de fe-
vereiro. Cumpriu os 12 meses no 

Protocolo. “A importância do estágio para 
minha carreira profissional com certeza é o 
aprendizado”, acredita. Nascido em São João 
de Meriti, na Baixada Fluminense, em 26 de 
março de 1993, Luis Felipe, já foi apelidado 
de Júnior apenas por ter o primeiro e último 
nomes do pai, Luiz Antônio Caetano Pires. 
Solteiro, mora com os pais e dois irmãos no 
Jardim América, na Zona da Leopoldina, 
mesmo bairro carioca onde fica a Escola 
Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, on-
de Luis Felipe concluiu o Ensino Médio. Com 
um ar tímido, é um garoto esforçado, que 
gosta de estudar e tem bastante disposição 
para o trabalho, pois com 18 anos a Agener-
sa é o seu segundo estágio. “O primeiro foi 
no setor administrativo da Faetec. Estou 
buscando estabilidade na vida, quero me 
formar e garantir meu futuro profissional”, 
afirma.  

ENTREVISTA 

 Marco Madeira, CAENE 

1958, 1962, 1970, 1994, 2002. São os anos em 
que o Brasil foi campeão de Copas do Mundo. 
"Em 1970 foi espetacular porque o Brasil ga-
nhou a Copa, pela emoção que a gente teve. 
Brasil e Uruguai foi um jogo marcante... Não 
ganhávamos do Uruguai, aquele fantasma de 
1950 de 3 a 1, o Pelé jogou um partidão", recor-

da o engenheiro industrial mecânico e assistente da CAENE, Marco Madeira. O que 
parece uma bobagem qualquer, sai de sua memória muito rapidamente. Com qua-
se 70 anos, ele consegue lembrar datas importantes que marcaram a sua vida. 
"Gravo todos os números na cabeça. Temos que lutar para ter uma memória sem-
pre em atividade. Então, quando esqueço alguma coisa, eu tento lembrar e acabo 
lembrando. Dizem que isso é um exercício bom. Quando a pessoa se acomoda, 
leva uma vida sedentária, é muito perigoso", alerta. 
Formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1963, Madeira é casado há 
46 anos, pai de quatro filhos e tem três netos. Nascido em 03 de junho de 1942, em 
Angra dos Reis, ele mora em Niterói desde 1951 e não se importa nem um pouco com 
a viagem diária que faz para ir ao trabalho na Agenersa, há 5 anos. "Moro na região de 
Pendotiba, num lugar bem alto, deve ser uns 200 metros acima do nível do mar e como 
hoje em dia não dirijo mais, a viagem de barca é relaxante porque o trajeto é muito boni-
to. Levo uns 15 minutos de lá para cá", afirma. Aposentado da Petrobras desde 2001, 
Madeira nem pensa em se acomodar.  
A busca pelo conhecimento e desafios profissionais são uma constante em sua vida, 
que tem em seu currículo grandes empresas nacionais e estrangeiras. "Antigamente o 
estágio era fácil; a gente via anúncio em jornal, na própria escola, no quadro do mural. 
Comecei minha carreira profissional como estagiário na firma americana ARMCO. Ga-
nhava pouco, mas como nunca tinha trabalhado, foi bom como experiência", diz Madei-
ra, que um ano depois estava em uma fábrica de fósforo, onde conheceu a mulher dele. 
Por causa do envolvimento, teve que deixar o estágio no ano seguinte. "Se duas pesso-
as namorassem para casar, não poderiam continuar, um dos dois teria que sair. Como 
eu já estava me formando, resolvi deixar a Fiat Lux", esclarece. Álcalis, Rhodia, Mobil e 
Souza Cruz também estão presentes no extenso currículo de Marco Madeira. "Eu tinha 
sorte, mas também tinha muita fartura de emprego. Eu sempre gostei de trabalhar em 
fábricas porque via os equipamentos. Eu gostava muito de ir ao fornecedor porque a 
gente aprendia, via os equipamentos sendo instalados, é muito melhor do que você ver 
um projeto, um papel. Tudo bem, livro é bacana, mas você vendo ali, na prática, guarda 
mais a informação", acredita. 
A dedicação em tudo o que faz também é importante do ponto de vista de Madeira para 
quem pretende ser um grande profissional. "Tudo que faço é com muito amor, muita 
garra, procuro sempre fazer o melhor. A gente erra também, tenta aprender. Perguntar a 
alguém que possa ajudar e, por exemplo, procurar caprichar bastante para não errar. Eu 
tenho um pensamento, e não sei se alguém já falou, mas não há inculto que tenha algo 
a ensinar e nenhum sábio que não tenha algo a aprender”, assinala o ex-jogador de 
críquete, esporte inglês que tem alguma semelhança com o baseball. 
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É o aniversário... 

06/03 Jorge Calfo Jorge Calfo Jorge Calfo Jorge Calfo - CAENE 

            RosaneRosaneRosaneRosane - Est. PRESI  

07/03 ElzaElzaElzaElza - LIMPEZA 

09/03 Eliana Eliana Eliana Eliana -  PRESI 

13/03 Sayane  Sayane  Sayane  Sayane  - Est. SORFI 

14/03 OldemarOldemarOldemarOldemar  - CASAN 

            BrunaBrunaBrunaBruna -  CODIR/JB 

16/03 CarolCarolCarolCarol - Est. CAPET 

19/03 Flavine  Flavine  Flavine  Flavine  - PROCURADORIA 

23/03 Érica Érica Érica Érica - Est. SECEX 

30/03 Fernando Benfica Fernando Benfica Fernando Benfica Fernando Benfica - CAPET 

31/03 RoseaneRoseaneRoseaneRoseane  - Est. SUPAD 

B O A S - V I N D A S :  
I G O R ,  V E R Ô N I C A ,  
R O S A N E  E  
A N T Ô N I O  

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 
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