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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 
 Conselho Diretor (CODIR) decidiu, 
na Sessão Regulatória realizada 
dia 29 de março, que a CEG e 
CEG Rio não poderiam ter reajus-

tado as tarifas sociais dos beneficiários do 
programa Minha Casa, Minha Vida em janeiro 
deste ano. Para o CODIR, as concessionárias 
descumpriram o Contrato de Concessão e o 
artigo 5º da Lei Estadual 2752/97 que obriga 
as empresas a informar o aumento aos clien-
tes com antecedência de trinta dias. Assim 
sendo, o reajuste de 3,79% para consumido-
res da CEG e de 3,53% para os da CEG Rio 
só valerão a partir de 30 dias após a publica-
ção do reajuste. Depois desse prazo, a    
Agenersa calculará os valores cobrados a 
mais e determinará como os clientes serão 
reembolsados.  
Na mesma Sessão Regulatória, o CODIR 
também determinou que a CEG e CEG Rio 
passem a prestar seus serviços de colocação/
retirada e substituição de medidores  em tur-
nos das 7h às 12h e das 12h às 18h, de se-
gunda-feira a sexta, podendo assim o cliente 
optar pelo atendimento domiciliar pela manhã 
ou à tarde, gerando maior comodidade para o 

cons umi-
dor. Atual-
mente, as 
c onc es -
sionárias 
d ist ribu i-
doras de 
gás natu-
ral so-
m e n t e 
disponibilizam aos clientes a escolha do dia, 
sendo o horário de atendimento o comercial, 
das 8h às 18h. 
Ao todo, foram colocados em pauta 40 pro-
cessos regulatórios referentes às concessio-
nárias reguladas pela Agenersa - CEG e 
CEG Rio, Águas de Juturnaíba e Prolagos. 
Atualmente o CODIR é formado pelos conse-
lheiros José Bismarck Vianna de Souza, que 
é o presidente, Moacyr Almeida, Darcília Leite 
e Roosevelt Brasil. Além do CODIR, Também 
participaram da sessão o vogal Mário Flávio, 
funcionários da Agência e das concessioná-
rias reguladas, além de clientes das empre-
sas que vieram acompanhar de perto o julga-
mento dos seus processos. 

CE G  E  C EG  R I O  N ÃO  P O D I A M  RE A JU S TA R         
TA R I F A S  S O C I AI S  E M  J A N E I RO   

O 
 CODIR e representantes do Gov erno do Estado do 
Rio e da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) se reuniram no dia 16 de março para dis-
cutir um Acordo de Interesses para a Agenersa f is-

calizar as concessionárias de energia elétrica Light e Ampla 
no estado.  
Este é o primeiro passo para o Convênio de Cooperação que a 
ANEEL pretende assinar com o governo do estadual para a des-
centralização das ativ idades que abrangem, preferencialmente, a 

fiscalização, o apoio à regulação 
dos serviços e instalações de e-
nergia elétrica e a mediação de 
problemas e soluções entre as 
concessionárias e, também, entre 
estas e os consumidores, por meio 
da Ouvidoria. Com o convênio, a 
Agenersa será a responsáv el por 
parte das atividades de regulação 
do setor de energia elétrica no 
Estado do Rio. 
No encontro, o superintendente 
de relações institucionais da 
ANEEL, Hércio Brandão, f ez 
uma apresentação em que mos-
trou a estrutura e competências 
do órgão. "Nós regulamos o f un-

cionamento do setor elétrico. A nossa missão é proporcionar 
condições fav oráv eis para que o mercado de energia elétrica 
se desenv olv a com equilíbrio entre os agentes e em benefício 
da sociedade", resumiu.   
A ANEEL deu início à descentralização das atividades em regime 
de gestão associada de serviços públicos, mediante convênio de 
cooperação com Estados e Distrito Federal, por meio de agências 
ou órgãos de regulação estaduais em 1998. Atualmente, a ANEEL 
mantém convênio com dez agências reguladoras no Brasil: AR-
CON (PA), AGER (MT), AGEPAN (MS), AGR (GO), ARSEP (RN), 
ARPB (PB), ARPE (PE), ARSAL (AL), ARSESP (SP) e AGESC 
(SC). Já as agências AGEAC (AC), ATR (TO) e ASPE (ES) estão 
em processo de celebração de Acordo de Interesses, mesmo nível 
em que a Agenersa se encontra. "Este é o momento em que com-
partilhamos conhecimentos e damos apoio na criação e ajuste de 
normativos da agência estadual para que atenda aos requisitos 
exigidos pela ANEEL, que são regidos pelo art 39,  e finalmente 
celebrarmos o Convênio de Cooperação", explicou Hércio. 
Além de Hércio Brandão, também representou a ANEEL a 
gestora de conv ênios Raphaela Rezende. Participaram da 
reunião os conselheiros José Bismarck Vianna de Souza, 
Moacy r Almeida, Darcília Leite e Roosev elt Brasil, a secretá-
ria executiv a da Agenersa, Cinthia Pitz, além do subsecretário 
estadual de Desenv olv imento Econômico, Energia, Indústria e 
Serv iços (SEDEIS), Marcelo Vertis, e Luiz Antônio de Almeida 
Silv a, que é superintendente de Energia da SEDEIS. 
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AUDIÊNCIA  PÚBL ICAAUDIÊNCIA  PÚBL ICAAUDIÊNCIA  PÚBL ICAAUDIÊNCIA  PÚBL ICA    

D ia 13 de abril a Agenersa realiza 
a Audiência Pública Metodologia 
para o Desenvolvimento de 
Estudo Sobre os Custos das 

Obras Referentes à 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 f unções, terá como objetiv o 
realizar o levantamento de ref erências, 
criando bases de comparação para o custo 
geral dos investimentos que a CEG e CEG 
Rio se propõem a realizar no estado. A 
audiência pública será realizada no 
Auditório da Agência, a partir das 8h. A 
prev isão é que o parecer jurídico da 
audiência seja disponibilizado dia 31 de 
maio. 



P 
ara marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, os f uncionários da Agenersa tiveram uma tarde dife-
rente. Tendo o gerente da CAPET, Fábio Cortes, como mestre de cerimônia, as atividades começaram com uma mensagem 
do conselheiro-presidente da Agência, que, rapidamente, parabenizou as mulheres. "A gente tem v ontade de aprender todo 
dia, mas principalmente aprender com as mulheres. Aprender a falar, aprender a ser doce, a hora de saber receber a doçura. 

É isso que f az a mulher diferente e faz com que ela se torne especial. Quando a mulher mostra toda sua emoção, ela mostra para gen-
te aquilo tudo o que o homem gostaria de ter e não tem capacidade, não tem coragem de dizer. Como é doce saber ser doce e a mu-
lher sabe ser doce, mesmo na hora de dizer não", afirmou José Bismarck.   
O gerente da CAENE, Jorge Calfo, presenteou a conselheira Darcília Leite com um quadro de sua autoria. "Em nome da conselheira, 
eu homenageio todas as mulheres da Agência", disse. Logo após, os f uncionários assistiram duas palestras ministradas por seus cole-
gas de trabalho. A assessora  da Procuradoria, Flavine Meghy Metne, falou sobre os aspectos jurídicos do assédio moral, assunto que 
ela v em estudando há alguns anos. "Eu descobri que dois funcionários do TJ se suicidaram e eles apresentavam quadro clínico de 
assédio moral. Esta situação me preocupou por causa do seu crescimento, então resolvi apresentar o estudo na Agenersa para mos-
trar que o assunto é grave", explicou Flavine, que definiu assédio moral como "toda situação de constrangimento e humilhação contí-
nua em que é submetido um funcionário no exercício de suas funções". 
A Lei Maria da Penha também foi tema de discussão no Auditório da Agenersa. Além de fazer um histórico sobre a criação do dia dedi-
cado à mulher, o chefe de gabinete da Presidência, Ronan Gomes, apresentou dados sobre agressões contra as mulheres no Brasil e 
no mundo e as formas de violência doméstica e familiar. "Tendo em vista a luta das mulheres aqui no Brasil, já que elas foram reprimi-
das por muitos anos, até 1962 elas eram consideradas relativamente incapazes e à medida em que começaram a se destacar, a vio-
lência física e psicológica também ganha visibilidade. Então a Lei Maria da Penha surgiu para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher e erradicar a discriminação sofrida pelo decorrer dos anos de conquistas", assinalou Ronan.       
As homenagens ao Dia da Mulher terminou com a abertura de uma exposição temporária de Jorge Calfo. Os quadros, que retratam o 
univ erso feminino, ficaram expostos nas paredes da  Agência por oito dias.  
De acordo com dados de fevereiro, a Agenersa possui em seus quadros 105 funcionários, sendo 47 mulheres: 29 servidoras, cinco 
funcionárias de empresa terceirizada e 13 estagiárias do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). 

Assédio moral e Lei Maria da Penha  

Palestras e exposição em homenagem às mulheres da AgenersaPalestras e exposição em homenagem às mulheres da AgenersaPalestras e exposição em homenagem às mulheres da AgenersaPalestras e exposição em homenagem às mulheres da Agenersa    

A 
pós quatro anos, 
Sérgio Burrowes 
Raposo encerra 
seu mandato no 

CODIR. Sérgio Raposo 
é economista, advogado e 
administrador de empre-
sas. Iniciou sua carreira 

em 1966, no Grupo Othon, tendo 
assumido cargos de liderança em 
empresas privadas, como CitiBank e 
TV Globo. Desde 1996 era diretor 
superintendente da Câmara de Co-
mércio  Americana quando assu-
miu, no dia 05 de março de 2008, o 
cargo de conselheiro da Agenersa. 
Com sua saída, o CODIR fica forma-
do pelos conselheiros José Bismarck, 
Moacyr Almeida, Darcília Leite e 
Roosevelt Brasil até que o governa-
dor do estado indique e a Alerj apro-
ve o nome do novo integrante. 
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Á 
guas de Juturnaíba lançou a campanha educativa “Gato não combina com 
água”. A campanha faz parte do Programa de Controle e Redução de Perdas, 
realizado desde o ano passado pela concessionária e tem como objetivo a 
regularização das ligações clandestinas de água e esgoto na área atendida. 

De acordo com a empresa, foram inseridos dois outdoors em Araruama e um em 
Saquarema. Além disso, estão sendo distribuídos folhetos informativos nas resi-
dências e em todas as centrais de atendimento ao cliente.  
Durante a campanha, o consumidor que regularizar a situação de sua residência junto à concessionária, não terá qualquer tipo 
de cobrança ou sanção penal. A concessionária lembra que o prejuízo dos "gatos" não af eta somente a empresa, já que a exis-
tência dessas ligações ilegais acaba prejudicando o abastecimento dos clientes regulares, principalmente na alta temporada.  
Além disso, pelo Código Penal, o f urto de água é considerado crime e pode lev ar à pena de um a quatro anos de prisão. No en-
tanto, durante o período da campanha promov ida por Águas de Juturnaíba, que irá até o dia 30 de abril de 2012, as delegacias 
não registrarão queixas e o Ministério Público não abrirá processos contra os infratores. A intenção é que as pessoas procurem 
a concessionária por iniciativ a própria e regularizem sua situação. Para realizar o serv iço, basta que o consumidor v á a uma das 
lojas de Águas de Juturnaíba lev ando comprov ante de residência, documento de identidade e CPF (original e cópia dos dois 
últimos). A empresa também disponibiliza inf ormações sobre a campanha pelo telefone - SAC: Região dos Lagos: 0800 725 
0265 / Demais localidades: (22) 3201-1010. 

ÁGUAS  DE  JUTUR N AÍB A  FAZ  C AM PANH A  C ONTR A   
L IG AÇÕ ES  C L AND EST IN AS  D E  ÁGUA  

Prolagos e CAJ são parceiras em projeto de qualidade da água 

G 
arantir o equilíbrio do ecossistema dos rios que a-
bastecem de água a Região dos Lagos e envolv er a 
população nas decisões sobre o uso sustentáv el da 
água são as metas do Projeto AGente das Águas, 

fruto da parceria entre as concessionárias Prolagos e Águas de 
Juturnaíba (CAJ), Consórcio Intermunicipal Lagos São João 
(CILSJ), Comitê de Bacia Lagos São João e Fundação Oswal-
do Cruz (FIOCRUZ). O projeto foi lançado pelo parceiros no dia 
23, em Búzios, em uma cerimônia que teve participação do 
secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc, da presidente 
do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Marilene Ramos, do 
gerente da CASAN, Oldemar Guimarães, do chefe de gabinete 
da Presidência da Agenersa, Ronan Gomes, e da assessora de 
Relações Institucionais da Agência, Ana Patricia Mendonça. 
De acordo com as concessionárias, serão investidos R$ 260 
mil para manter as ativ idades do projeto nos próximos dois 
anos, que consiste na capacitação técnica de 120 líderes co-
munitários a fim de que se tornem aptos a realizar a av aliação 
e o monitoramento da qualidade da água dos principais rios da 
bacia hidrográf ica da região. Após a capacitação, que será feita 

por técnicos da FIOCRUZ, o trabalho dos grupos de agentes 
v oluntários terá acompanhamento periódico dos pesquisadores 
com o objetiv o de atingir padrões excelentes de ef iciência e de 
tornar os dados reconhecidos of icialmente. 
Governo do Estado entrega obras de saneamento 
No mesmo ev ento, o Gov erno do Estado f ez a entrega oficial 
da conclusão das obras de saneamento do bairro Cem Braças, 
na Praia de Manguinhos, em Búzios, que deixou de receber o 
lançamento de 2.160 m³ de esgoto por dia. A estrutura é com-
posta por 466 metros de interceptores que, somados a 132 
metros de linhas de recalque, captam 25 litros de esgoto por 
segundo. O esgoto é bombeado para uma estação elevatória 
construída na localidade de Manguinhos e direcionado, através 
de uma rede de aproximadamente 1,8 quilômetro, para trata-
mento na ETE de Búzios, no bairro São José. Com capacidade 
de v azão de 36 litros por segundo, a elevatória v ai atender a 
uma população estimada de 10 mil pessoas. As obras totaliza-
ram inv estimentos de R$ 3,5 milhões e foram executadas por 
meio de parceria entre a Prolagos, INEA e a Prefeitura de     
Búzios. 

A 
ouv idora Maria Clara Canedo representou a Agenersa no Seminário Consumidor 
Consciente, promovido pela Prolagos para marcar o Dia do Consumidor, comemora-
do em 15 de março. O ev ento reuniu os f uncionários da concessionária, líderes co-
munitários, representantes das prefeituras, de órgãos de defesa do consumidor e 
entidades de classe.  

Os participantes do seminário tiveram a oportunidade de obter informações sobre o Contrato 
de Concessão da Prolagos e os investimentos realizados pela empresa na área de sanea-
mento dos municípios de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da 
Aldeia. Debates sobre os procedimentos comerciais, bem como o esclarecimento dos direitos 
e dev eres do consumidor do saneamento também f izeram parte do encontro. “A iniciativa de-
monstrou que a concessionária respeita os consumidores e está aberta a ouv ir e acolher sugestões para a melhoria da prestação 
dos serviços, além de manter o diálogo aberto e transparente com todos”, disse Maria Clara. 
Na ocasião, a Prolagos lançou o nov o website da empresa (www.prolagos.com.br). De acordo com a concessionária, o nov o site 
é mais completo, interativo e funcional, pois of erece informações aos usuários, além de esclarecimento de dúvidas, solicitação 
de serviços e obtenção de conhecimentos sobre obras e projetos da empresa. "O novo site da Prolagos f oi ref ormulado com o 
objetiv o de atender as expectativas do consumidor moderno, que é exigente e está sempre em busca de informação. A página já 
está no ar e representa mais um canal de comunicação com a população", afirmou a ouvidora da Prolagos, Thaís Medeiros. 

Ouvidora da Agenersa participa de seminário promovido pela Prolagos 

Presidente da Prolagos, Car los Rom a Jr., abre 
seminár io par a ouvir os cl ientes da empres a 

Foto: Ascom Prolagos 



O significado da Páscoa*... A Páscoa é uma festa cristã que celebra a 
ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na cruz, seu corpo foi coloca-
do em um sepulcro, onde ali permaneceu, até sua ressurreição, quando seu 
espírito e corpo foram reunificados. É o dia santo mais importante da religião 
cristã, quando as pessoas participam de cerimônias religiosas. Muitos costu-
mes ligados ao período pascal originam-se dos festivais pagãos da primavera. 
Outros vêm da celebração do Pessach, ou Pas-
sover, a Páscoa judaica. É uma das mais impor-
tantes festas do calendário judaico, que é cele-
brada por 8 dias e comemora o êxodo dos israe-
litas do Egito durante o reinado do faraó Ram-
sés II, da escravidão para a liberdade. Um ritu-
al de passagem, assim como a "passagem"  de 
Cristo, da morte para a vida.No português, co-
mo em muitas outras línguas, a palavra Páscoa 
origina-se do hebraico Pessach. Os espanhóis 
chamam a festa de Pascua, os italianos de Pas-
qua e os franceses de Pâques. Feliz Páscoa!  
*Do site Kidcafé-Escola 

ESTAGIÁRIO DO MÊS    

Thamara da Silva Guedes 

T hamara é carioca 
de Laranjeiras. 
Nasceu em 07 de 
agosto de 1993 

e é a f ilha mais velha de 
Lenice da Silv a Lima e Solimar da Rocha 
Guedes, que também são os pais da peque-
na Ana Luíza, de apenas 03 aninhos. Thama-
ra é estudante do Curso Técnico em Admi-
nistração no Colégio Estadual João Alfredo, 
no Maracanã. Há sete meses na Agenersa, 
ela é estagiária do gabinete do conselheiro 
Roosev elt Brasil. "Eu já fiz outro estágio em 
uma empresa no Norte Shopping, no setor de 
Auditoria, onde adquiri alguma experiência, 
mas eu acredito que aqui, por ser um órgão 
público, eu aprenda mais e melhore meu 
currículo", acredita Thamara, que pretende 
ainda cursar Engenharia ou ser funcionária 
pública. Mas ela sabe que o caminho não é 
f ácil. Para os colegas estagiários que estão 
começando agora, Thamara deixa uma men-
sagem que resume bem um bom início pro-
f issional. " Temos que começar de baixo para 
conquistarmos o sucesso aos poucos", diz a 
jov em vascaína que, além de futebol, tam-
bém gosta de teatro, "preferência por comé-
dia", e ir ao cinema. 

ENTREVISTA 

Manuela Souza, assistente da CASAN 

P 
ensamento positivo, obstinação, dedicação ao trabalho, 
conf iança em si mesma e uma dose de sorte. Estes 
são os segredos do sucesso para Manuela Pereira 
Souza, 19 anos, que desde dezembro do ano passa-

do tornou-se assistente da CASAN, após quase quatro anos de 
estágio na Agenersa. "Quando v ocê mostra interesse, passa 
conf iança para as pessoas e isso f az com que elas confiem em 
v ocê, no seu trabalho para, então, vir o reconhecimento. Além disso, é preciso 
sorte para trabalhar num lugar onde as pessoas não medem esf orços para ensi-
nar, ajudar, a incentivar. Sinto-me sortuda de verdade", acredita. 
Nascida em Lagarto, interior de Sergipe, aos três anos de idade Manuela mudou-se com 
os pais e duas irmãs para o Rio de Janeiro. "Onde morávamos era muito difícil. Daí meu 
pai, que é mestre de obra, foi chamado para fazer uma obra aqui no Rio. Depois ele 
voltou para buscar a gente, porque ele achou que aqui no Rio iríamos nos desenvolver 
melhor", explica a moradora de Pilares, na Zona Norte. 
Apesar da pouca idade, Manuela já f ez vários cursos e participou de concursos culturais 
até conseguir o estágio na Agenersa, seu primeiro contato com o trabalho profissional. 
"Minha nomeação foi uma surpresa. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente 
acaba conseguindo", afirma. Por um ano e meio Manuela estudou Petróleo e Gás na 
UniverCidade. Também fez curso administrativo na Fundação para Infância e Adoles-
cência (FIA) onde aprendeu as atividades diárias administrativas de repartições públicas 
e escritórios. No fim deste ano, Manuela termina o Curso Técnico de Edificações, no 
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), no Maracanã, para, então, prestar 
vestibular para Engenharia Civil.  
"Estou me preparando para isto. Ainda não me sinto realizada prof issionalmente 
porque ainda não sou f ormada. Eu ainda tenho muita coisa para f rente para 
conseguir. Cheguei a pensar em f azer jornalismo, mas a ideia logo saiu da mi-
nha cabeça porque a construção, a Engenharia Civil foi o que me atraiu mesmo, 
é o que eu gosto e é o que quero seguir", diz.  
Mas Manuela não é só estudo e trabalho. Ela também gosta de diversão, de curtir a na-
tureza nas horas vagas. "Para mim, a natureza é uma coisa pura, sabe? Vou ao Zoológi-
co, praia, adoro teatro, procuro me interessar pelas coisas em geral", assinala. 
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É o aniversário... 

05/04 Vanda – CODIR / MF 

10/04 Mauro – AUDIT 

12/04 Simonini – PROC 

         Ronan – PRESI 

16/04 Maicon – PROTO  

20/04 Pedro Pequeno – CASAN 

21/04 Wanderley – MOTORISTA 

24/04 Cássia – DPRHU 

25/04 Rodrigo – Est. SECEX 

B O A S - V I N D A S :  
R O DO L F O ,  R O DR I G O ,  
É R I C A ,  R E N A N ,  
W I L L I A M ,  J U L I A N E  E  
C A R L O S  E D U A R DO   

Ouv idoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouv idoria@agenersa.rj .gov .br 
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