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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 
quinta Sessão Regulatória deste ano marcou o início 
do novo CODIR que, com a entrada de Luigi Eduardo 
Troisi, voltou a sua formação original de cinco conse-
lheiros. Luigi tomou posse no último dia 09, no Gabi-

nete da Presidência, e, embora 
ainda não seja relator de nenhum 
processo, pode participar das vo-
tações. Também fazem parte do 
CODIR, José Bismarck Vianna de 
Souza, que é o conselheiro-
presidente, Darcília Aparecida da 
Silva Leite, Moacyr Almeida     
Fonseca e Roosevelt Brasil. 

A última sessão foi realizada dia 
24 de maio, quando foram coloca-
dos em pauta 42 processos refe-

rentes às quatro concessionárias reguladas pela Agenersa. A 
próxima Sessão Regulatória está marcada para o dia 19 de 
junho, às 10h, no Auditório da Agência.  

Sessão Regulatória de maio marca nova formação do C ODIR 
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O 
modelo empregado pela Agenersa nas atividades de 
regulação e fiscalização das concessionárias CEG, 
CEG Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba deverá 
ser o mesmo que o Governo do Estado vai utilizar 

para que a Companhia  Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) 
seja subordinada à Agência. 
De acordo com a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), o 
processo do convênio para a Agenersa regular a CEDAE já 
começou, mas a sua conclusão só está prevista para 2016. 
Uma fração dos recursos de um acordo firmado entre o Gover-
no do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para custear o programa de saneamento do entorno da 
Baía de Guanabara, irá financiar a regulação da CEDAE. Com 
esta verba, servidores da Agenersa, e até da própria Compa-
nhia, serão capacitados.  
A informação foi confirmada pelo conselheiro-presidente da 
Agenersa, José Bismarck Vianna de Souza, no dia 15 de maio, 
quando o conselheiro Luigi Eduardo Troisi foi apresentado aos 
funcionários da Agência. "Estamos numa época de muitos de-
safios. Já estamos com um grupo de trabalho montado, já esta-
mos vendo essa partida para a regulação da CEDAE, mas va-
mos fazer isso aos poucos, à medida que formos fazendo uma 
reestruturação da Agência. Nós vamos ter padrões para seguir 
e esses padrões já estão na carta de intenções que foram acei-
tos pelo Governo do Estado. O contrato já foi assinado e teori-
camente nós já estamos aderindo a essas cláusulas", disse 
Bismarck. Atualmente a CEDAE se reporta à Secretaria Esta-
dual de Obras e aos 66 municípios aos quais é conveniada. 

Além da CEDAE, a expectativa é que a Agenersa também pas-
se a regular, em breve, os consórcios de resíduos sólidos e as 
companhias de energia elétrica Light e Ampla. “Para que isso 
aconteça nós vamos ter que fazer uma reestruturação, que vai 
ser pensada, vai ser realizada ao longo do tempo para irmos 
nos adaptando. Nós já começamos a traçar metas e, dentre 
elas, está a realização de um concurso público”, anunciou Bis-
marck. 
Em março passado, o CODIR e representantes do Governo 
do Estado e da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) se reuniram para discutir um Acordo de Interesses 
para a Agenersa fiscalizar as concessionárias Light e Ampla 
no estado. Este foi o primeiro passo para o Convênio de Coope-
ração que a ANEEL pretende assinar com o governo do estadual 
para a descentralização das atividades que abrangem, preferen-
cialmente, a fiscalização, o apoio à regulação dos serviços e 
instalações de energia elétrica e a mediação de problemas e 
soluções entre as con-
cessionárias e, tam-
bém, entre estas e os 
consumidores, por mei-
o da Ouvidoria. Com o 
convênio, a Agenersa 
será a responsável por 
parte das atividades de 
regulação do setor de 
energia elétrica no Es-
tado do Rio. 

Agenersa caminha para regular CEDAE no Estado do Rio 
Agência também deverá fiscalizar resíduos sólidos e companhias de energia elétrica quando passar por reestruturação  

Formação do CODIR deste ano: Roosevelt, Luigi, Bismarck, Darcília e Moacyr 

Bismarck anuncia mudanças na Agenersa 
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OPINIÃO  
 

Idas e Vindas*  
  

T odo ambiente de trabalho 
é marcado por suas 
demandas e rotinas.  Na 
SUPAD, não é diferente. 

Contudo, essa rotina é tempera-
da com a energia e o bom astral 
que temos na Agenersa,  sem 
faltar a pressão necessária a um 
dia a dia dinâmico e acelerado. 
Como nos diz nosso amigo Ademir, 
da SORFI, "vamos tirar o pé do chão!".  

Na SUPAD, os dias requerem, 
também, rapidez quando a trami-
tação dos processos está com 
os dias contados e, ainda, que 
apertemos uns aos outros para 
darmos o devido prosseguimento 
às instruções processuais. 

Com muita emoção e bom hu-
mor, os dias passam rápido, a 
adrenalina só aumenta e nos 
sentimos exauridos e realizados 
a cada processo concluído. Te-
nho a impressão de que adquiri-
mos uma experiência que marca  
a nossa vida para sempre. Nin-
guém é o mesmo pós SUPAD. 

Em um ano de convivência com os 
meus companheiros de sala e com 
três chefias bem distintas em suas 
formas de administrar, imagino que 
cada um de nós superou limites e 
desafios.   

E por falar em gestão, nós só temos 
a agradecer a Ronan Gomes que, 
mesmo sendo chefe de gabinete, 
respondeu por uns bons meses pela 
SUPAD. Podemos dizer que ele era 
um chefe que, em algumas horas, 
parecia estar muito bravo, mas que 
nunca parecia ser  um inimigo. Muito 
pelo contrário, conquistou-nos com 
seu carinho, credibilidade e confian-
ça, que por sinal foram as marcas 
de sua gestão. Finda-se uma ges-
tão, inicia-se outra. 

Queremos dar as boas vindas ao 
nosso novo chefe Luís Manoel e 
desejamos sucesso, emoção e su-
peração em sua gestão! 

A SUPAD é assim, demandas e 
rotinas, estresse e cobranças, expe-
rimentadas com solidariedade e 
bom humor. Diante das idas e vin-
das e das constantes mudanças, 
sobrepujamos os obstáculos e agra-
decemos por cada etapa vencida, 
sabendo que nossos esforços não 
têm sido em vão.   

 

*Deise Mattos - Assistente e 
Pregoeira / SUPAD  

Grupo de Trabalho é criado para implementar Lei de Acesso à Informação 

A Agenersa instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para acompanhar a implementação 
da Lei Federal nº 12.257, regulamentada pelo Decreto 43.597. O GT é formado pelo 
procurador Luís Marcelo do Nascimento, pelo chefe de gabinete Ronan Gomes, 
pelo assessor-chefe da ASSIN, Leonardo Soares Fernandes, e pelo assistente do 

CODIR, Marcelo Ferreira de Menezes. O resultado dos trabalhos da comissão será encami-
nhado ao conselheiro-presidente, em junho.  
Lei garante acesso a dados oficiais — A Lei Federal nº 12.257, denominada de Lei de 
Acesso à Informação, estabelece que os órgãos públicos integrantes da administração dire-
ta dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios deverão disponibilizar 
informações ao cidadão. 
A Lei Federal 12.257/2011 entrou em entrou em vigor no dia 16 de maio e foi regulamentada 
para aplicação por órgãos estaduais pelo governador Sérgio Cabral no dia seguinte, através 
do Decreto 43.597/2012. 
Em cumprimento à Lei de Acesso à informação, a Agenersa já fornece, em sua página na 
internet, o formulário de requerimento para os cidadãos solicitarem dados oficiais sobre a 
Agência.  

O 
s servidores da Agenersa se reuniram no Auditório da Agência na tarde do dia 15 de 
maio para a apresentação oficial do conselheiro Luigi Eduardo Troisi. As boas-vindas 
foram dadas pelo conselheiro-presidente José Bismarck. "Quando entra um conselhei-
ro é uma rotina na Agenersa que seja apresentado a todos os funcionários. Temos a 

honra de contar com a presença do doutor Luigi, uma pessoa muito querida nos meios legislati-
vos não só por suas militâncias, mas também por seu conhecimento técnico. Eu sei que é uma 
pessoa que vem para somar e para ajudar. Seja bem-vindo", disse Bismarck, que na ocasião 
também apresentou a Luigi o procurador da Agência, os gerentes das câmaras técnicas, a secre-
tária executiva e os demais servidores com cargo de chefia. Luigi agradeceu a receptividade. "Eu 
fiquei muito honrado com a indicação do governador Sérgio Cabral. Tenho certeza que estou 

animado com o espírito da 
Agência. Das poucas reuni-
ões que tive com o presiden-
te pude perceber esse espíri-
to de união e de amizade 
que há na Agenersa. Vim 
para somar e espero estar 
com vocês, nos próximos 
quatro anos, realizando um 
trabalho mais eficiente possí-
vel", assinalou. Os conse-
lheiros Roosevelt Brasil e 
Moacyr Almeida também 
prestigiaram a apresentação 
do conselheiro Luigi. 

Funcionários se reúnem para boas-vindas a Luigi Troisi 



Região dos Lagos ganha a quinta Estação de Tratamento de Esgoto 

A 
Região dos Lagos ganhou, oficialmente, sua quinta 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Instalada no 
bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, a nova ETE foi 
construída pela Prolagos e está em operação plena 

desde outubro de 2011, elevando para 71% o índice de cobertura 
em coleta e tratamento de esgotos da concessionária em sua área 
de concessão. A ETE faz parte do programa de revitalização do 
principal cartão postal da região: a Lagoa de Araruama.  
A ETE - que marca o início da segunda fase de esgotamento sani-
tário da região, reduzindo o lançamento de esgotos in natura pelos 
municípios do entorno - recebeu investimentos de cerca de          
R$ 100 milhões. Com a finalização dessa etapa, cerca de 13 mil 
metros cúbicos de esgoto por dia já deixaram de ser lançados na 
Lagoa de Araruama. 
Na primeira fase do esgotamento sanitário, foram construídas 37 

estações elevatórias e quatro 
ETEs. Na segunda etapa, além da 
Estação do Jardim Esperança - 
construída pela Secretaria do 
Ambiente, através do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea), em 
parceria com as concessionárias 
Prolagos e Águas de Juturnaíba - 
foram inauguradas 13 estações 
elevatórias. A nova ETE da Região 
dos Lagos foi inaugurada pelo Governo do Estado do Rio,  Prolagos e 
Prefeitura de Cabo Frio no último dia 08 de maio e teve a presen-
ça dos conselheiros José Bismarck Vianna de Souza, Moacyr 
Almeida e Roosevelt Brasil, do gerente da CASAN Oldemar    
Guimarães e dos assistentes Rômulo Cajueiro e Manuela Souza. 
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A ETE Ponte dos Leites tem 
ganhado cada vez mais visibi-
lidade devido ao seu grande 
potencial de tratamento de 

esgotos utilizando os conceitos da sus-
tentabilidade bem como da economia 
verde. A estação e sua tecnologia 
(Wetland) foram apresentadas pelo 
superintendente da Concessionária 
Águas de Juturnaíba, Carlos Gontijo, 
na tarde do dia 11 de maio, no segundo 
encontro do Fórum Empresarial Rio 
+20 2012, realizado no Planetário da 
Gávea, no Rio. O fórum é um evento 

paralelo e que antecede a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio +20 -, que acontece 
em junho deste ano, na capital carioca. 
De acordo com a Assessoria de Imprensa da concessionária, a 
ideia da empresa é fazer da ETE Ponte dos Leites uma estação 
sustentável. Por ser uma estação de tratamento de esgotos com 
processo peculiar de tratamento avançado, no qual utiliza a nature-
za a seu favor, Águas de Juturnaíba desenvolve diversos projetos 
em prol da sustentabilidade da estação, favorecendo atividades 
socioambientais e educacionais. 
Dentre as atividades apresentadas, o destaque foi para o Proje-
to Resíduo Zero. Segundo o superintendente da concessioná-

ria, as plantas utilizadas na estação para o tratamento dos eflu-
entes crescem em uma velocidade de 20 a 25 vezes maior do 
que se estivessem em outro tipo de solo, devido à grande 
quantidade de nutrientes presentes no efluente. Desta forma, é 
necessário um trabalho constante de poda, que gera cerca de 
450 toneladas de resíduos por mês, de macrófitas flutuantes e 
emergentes. Estes resíduos da ETE são encaminhados em 
parte para ONGs e cooperativas da região para a produção de 
artesanato, com foco na reutilização e reciclagem de fibras, o 
restante dos resíduos será enviado para uma planta de com-
postagem na própria ETE que, até o final de 2012, começará a 
produzir adubo de qualidade, projetando-se na direção da atual 
Política de Resíduos Sólidos e trabalhando a responsabilidade 
social.  
Questionado pela plateia sobre a implantação deste modelo de 
tratamento de esgoto em outros municípios do país, Gontijo 
afirmou que o Grupo Águas do Brasil, do qual a concessionária 
faz parte, até o momento instalou apenas duas estações neste 
formato, a ETE Ponte dos Leites, localizada no município de 
Araruama, com capacidade de tratamento de 200 litros de es-
goto por segundo – a maior da América Latina – e a ETE Caju, 
instalada em Silva Jardim, com vazão de 12 litros por segundo. 
Ele informou ainda que até 2014 será implantada uma estação 
nestes moldes, com capacidade para tratar 30 litros de esgoto 
por segundo, em Praia Seca, também na área da Região dos 
Lagos atendida por Águas de Juturnaíba. 

Tecnologia Wetland é apresentada em fórum que antecede Rio +20 

Foto Ascom Prolagos 

Centenas de pessoas foram à inaugu-

ração da 5ª ETE da Região dos Lagos 

Gontijo apresenta wetland 

Foto: Divulgação 

Estado decreta ponto facultativo de 20 a 22 de junho 

D evido a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - 
Rio +20 -, o  Governo do Estado do Rio de Janeiro concederá ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais, situadas na capital, nos dias 20, 21 e 22 de junho 
de 2012. O decreto foi publicado no D.O. do dia 25 de maio. O decreto determina 

ainda que “o expediente será normal, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas 
repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técni-
cas ou por motivo de interesse público”. 
Rio+20 debaterá desenvolvimento sustentável— A Rio+20 marca os vinte anos de reali-

zação da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e deverá contribuir para definir a agenda do 
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. 
O objetivo da conferência, que será realizada de 13 a 22 de junho, no Rio, é a renovação do compromisso político com o desenvolvi-
mento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpu-
las sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. 
Nos primeiros dias da Rio +20, de 13 a 15 de junho, está prevista a III Reunião do Comitê Preparatório, no qual se reunirão representantes 
governamentais para negociações dos documentos a serem adotados na conferência. Em seguida, entre 16  e 19 de junho, serão programa-
dos eventos com a sociedade civil. De 20 a 22 de junho, ocorrerá o Segmento de Alto Nível da Conferência, para o qual é esperada a presen-
ça de diversos chefes de estado e de governo dos países-membros das Nações Unidas. 



A tradição dos festejos juninos 

O 
mês de Junho é caracterizado por danças, comidas 
típicas, bandeirinhas, além das peculiaridades de 
cada região. É a festa junina, que se inicia no dia 12 
de Junho, véspera do dia de Santo Antônio, e encer-

ra no dia 29, dia de São Pedro. O ponto mais elevado da festa 
ocorre nos dias 23 e 24, o dia de São João. Durante os feste-
jos, que foram trazidos pelos portugueses, acontecem quadrilhas, forrós, lei-

lões, bingos e casamentos caipiras. Os portugueses foram os responsáveis por trazê-la ao Brasil, e 
logo foi inserida aos costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Conheça um pouco da 
historinha de cada santo: 
São Pedro cativa seus devotos por sua origem humilde. Pescador, ele foi Apóstolo de Cristo e depois en-
carregado de fundar a Igreja Católica, tendo sido seu primeiro Papa. Considerado o protetor das viúvas e 
dos pescadores, São Pedro é festejado com a realização de grandes procissões marítimas. No dia de São 
Pedro, todos os que receberam seu nome devem acender fogueiras na porta de suas casas. 
Santo Antônio nasceu em Lisboa, em agosto de 1195, batizado com o nome de Fernando de      
Bulhões. Aos 15 anos, entrou para um convento agostiniano e, em 1220, trocou o nome para Antô-
nio, ingressando na Ordem Franciscana. Morreu em 13 de junho de 1231, a caminho de Pádua, na 
Itália. Padroeiro dos pobres, é considerado o santo casamenteiro.  

Diz a Bíblia que foi São João Batista quem batizou Jesus Cristo com 
as águas do Rio Jordão. É usualmente representado pela figura de 
um menino com um cordeiro no colo, já que teria sido ele quem anun-
ciou aos homens a chegada do cordeiro de Deus. Nascido em 24 de 
junho, é filho de Zacarias e Isabel, e, através de suas atitudes na vida, 
trouxe a mensagem de que "devemos mudar nossos rumos para 
encontrar a luz", sugerindo que o caminho para isso é a meditação, a 
interiorização, a reflexão, pois São João nos ensina que todas as 
respostas estão e serão encontradas dentro de nós. Na Festa de São 
João existe o costume de acender a fogueira, imagem em que a luz 
simboliza a sabedoria, a luz interior e o calor do amor, representando 
o movimento da sabedoria capaz de iluminar o pensamento,        
aquecendo o coração.  
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É o aniversário... 

01/06 Deise - SUPAD 
03/06 Madeira  -  CAENE 

07/06 Silvana   - SORFI 
          Carlos - Est. PROTO 

          Marcelo  - Garçom/Tarde 
10/06 Ana Patricia - ASRIN 

13/06 Marilane  - Recepção 
18/06 Elizama  - Est. DPRHU 

19/06 Antônio - Est. SUPAD 
21/06 Daniele  - Est. SECEX 

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 

ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 
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ESTAGIÁRIO DO MÊS 

Jéssica Lomeu, estagiária da Presidência 

A pelido: Yuki. Cantor favorito: 
Miyavi. Filme que gosta: Dragon Ball. Banda 
de rock: Galneryus. Todos esses nomes 
que não soam familiar para a nossa cultu-

ra, são bem conhecidos de Jéssica Lomeu, uma 
carioca apaixonada pela civilização japonesa. "Sempre 
gostei muito da Ásia, mas gosto mais do Japão. Aprendo 
japonês desde o começo do ano com minha irmã, que 
estuda Letras, Português-Japonês; ela me ensina em 
casa mesmo", explica a jovem de 17 anos, que está na 
Agenersa há oito meses. 
Jéssica mora em Coelho Neto, na Zona Norte, com a 
mãe e três irmãos. Estudante do 2º ano do Ensino 
Médio no CIEP Maria Werneck, em Irajá, pretende 
ser esteticista, mais uma influência da cultura japone-
sa. "Desde pequena eu gosto de mexer com essas 
coisas e me interesso muito pela estética do Japão. 
Também me interesso por moda e pretendo estudar 
no Japão. Então pretendo fazer os dois cursos, que 
até estão muito relacionados, porque se você faz a 
roupa você tem que fazer o cabelo e a maquiagem", 
acredita. O primeiro passo para tornar os sonhos dela 
em realidade já foram dados. "Na Agenersa estou 
tendo meu primeiro contato com o trabalho e sou 
bastante responsável. Este estágio está sendo uma 
forma de aprendizado.  Também meio que trabalho 
numa banda como maquiadora para os ensaios 
fotográficos", diz. 
Jéssica também gosta de livros de filosofia francesa e 
literatura brasielira, jogar video game e desenhar man-
gá, palavra que designa as histórias em quadrinhos 
feitas no estilo... Japonês! "Na América, tem os comics 
Homem-Aranha, X-Men, que são da Marvel. No Japão, 
tem mangá, que é o quadrinho, e anime, que é o que a 
gente vê na TV, por exemplo: Dragon Ball, Bakuman", 
ensina Yuki. 

ENTREVISTA 

Flavine Metne, da Procuradoria 

A dvogada. Professora de Jardim de Infância. Bailari-
na. Assistente de palco do programa infantil Clube 
da Criança, da extinta TV Manchete. Estas são 
algumas das atividades abraçadas por Flavine  

Meghy Metne Mendes. "Trabalho desde os meus 15 anos. 
Foi graças ao programa da Pat Beijo que consegui juntar um 
bom dinheiro e pagar minha faculdade de Direito. Embora 

amasse magistério, sempre tive sonho de fazer Direito e quando entrei no curso 
de Direito, precisei largar o magistério por incompatibilidade de horário", diz.  
Esforçada e batalhadora, Flavine sempre se desdobrou para cumprir carga 
horária. "Conciliava dois estágios mais os estudos da faculdade e uma monitori-
a, que consegui logo no início da Faculdade de Direito. Lá pelo 7º período pas-
sei em diversos estágios públicos, mas escolhi pela Procuradoria Geral do Es-
tado - PGE - e Defensoria Pública. Acho que a Defensoria é a escola da vida, 
todos estudantes de Direito devem passar por lá", sugere.  
Foi através de estágio da PGE que Flavine começou a trabalhar na Agenersa, em 
2005. "Fiquei nesta condição durante um ano. Logo quando acabei o estágio fui 
presenteada com o cargo de assistente do Jurídico. Foi um presente porque ainda 
estava na faculdade. Quando concluí a graduação, assim que tirei a OAB, fui nova-
mente presenteada com o cargo de procurador-geral da Agenersa. Fiquei oito me-
ses no cargo. Foi um dos maiores desafios da minha carreira, pois era recém advo-
gada e logo de cara assumi função de muita responsabilidade mas, graças a Deus, 
deu tudo certo", afirma.  
Atualmente, Flavine divide o trabalho com os estudos da sua segunda pós-
graduação. "Há um ano estou fazendo Mestrado em Direito Público e Evolução 
Social. A primeira pós eu fiz na Escola da Magistratura, que teve duração de três 
anos. Ainda pretendo fazer doutorado e pós-doutorado", explica Flavine, que é cari-
oca, tem 31 anos e está casada há dois anos e meio. 
Se a vida profissional de Flavine está satisfatória, na pessoal ela também não tem 
do que se queixar. "Eu me sinto realizada por ter a oportunidade de fazer o que 
gosto, mas ainda espero crescer profissionalmente. Acho que o ser humano que se 
acomoda é aquele que morreu pra vida! Na vida pessoal, o casamento me realiza, 
bem como a leitura, o balé, que retomei na fase adulta por hobby. É aquele ditado, 
se a vida pessoal vai bem todo o resto vai bem, principalmente porque você conse-
gue lidar com serenidade para todo e qualquer problema da vida", acredita. 

BOA S - V I NDA S :  
Conselheiro Luigi, 
Gabriella, Fernanda, 
Amanda e Gessyca  


