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Projeto pretende levar serviços da Agência aos clientes da Prolagos e Águas de Juturnaíba 

 

A proximar a Agenersa dos clientes das concessionárias Águas de Juturnaíba e Prolagos. 
É com este objetivo que a Agência vai lançar a Ouvidoria Itinerante. O projeto, que está 
sendo elaborado por Maria Clara Canedo, pretende levar os serviços da Ouvidoria para 
os municípios da área de atuação das concessionárias. "Uma vez por mês, uma cidade 

atendida por cada concessionária será contemplada e os clientes poderão fazer reclamações, 
denúncias, dar sugestões e tirar dúvidas com relação aos serviços prestados pelas concessioná-
rias Prolagos e Águas de Juturnaíba", informa Maria Clara. 
O Projeto Ouvidoria Itinerante terá o apoio das ouvidorias das concessionárias e do Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). "Já me reuni com as ouvidoras das concessionárias e 
com Mário Flávio, do Consórcio Lagos São João, para discutirmos a elaboração do projeto e soli-
citar apoio dos municípios para montarmos a estrutura do atendimento em locais de fácil acesso 
da população de forma a atender o nosso objetivo, que é, dentre outras coisas, tornar a           
Agenersa conhecida na Região dos Lagos", explica Maria Clara.  
A previsão é que o Projeto Ouvidoria Itinerante comece em novembro deste ano. 
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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 clientes com baixa renda que moram nos municípios 
da Região dos Lagos atendidos pelas concessionárias 
Prolagos (Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Iguaba 
Grande e São Pedro da Aldeia) e Águas de Juturnaíba 

(Araruama Saquarema e Silva Jardim) terão direito à Tarifa Social 
de água. A deliberação foi homologada na manhã do dia 26 de 
julho, na Sessão Regulatória da Agenersa, e entra em vigor a par-
tir da publicação no Diário Oficial do Estado.  
A Tarifa Social é um desconto na conta de água que terão di-
reito famílias com renda mensal de até três salários mínimos, 
beneficiárias de algum programa de proteção social dos gover-
nos federal ou estadual, moradoras de um único imóvel com 
até 50 m² de área construída e que consumam até 10m³ de 

água por mês (média anual). Para obter o benefício, os clientes 
devem se cadastrar nas lojas de atendimento das concessioná-
rias em suas áreas de atuação.  
A deliberação da Agenersa 
exclui da Tarifa Social os 
clientes que, mesmo pre-
enchendo todos requisitos, 
estejam inadimplentes jun-
to às concessionárias ou 
que tenham utilizado qual-
quer tipo de fraude nas 
instalações para forneci-
mento de água.  

 

Conselheiros na 8ª sessão ordinária do ano 

Homologada Tarifa Social de água para clientes de baixa renda  

da Região dos Lagos  

Ouvidoras Maria Clara, Fabiana Pereira, 
da CAJ, e Thaís Medeiros, da Prolagos 

Audiência pública debateu a lei do gás  
 

O 
s debates em torno do Processo Regulatório que trata das condi-
ções gerais e tarifas para autoprodutores, auto-importadores e 
consumidores livres de gás natural produziram um dia inteiro de 
discussões na Audiência Pública Lei do Gás e seus Impactos no 

Estado do Rio, que a Agenersa realizou no dia 05 de julho. Empresas, as-
sociações que representam grandes consumidores de gás, CAPET e CAE-
NE  apresentaram suas considerações acerca 
do tema. Participaram dos debates, o coordena-

dor geral de mercado de gás natural do MME, Hugo Gosmann, o subsecretário de Estado da 
SEDEIS, Marcelo Vertis, o gerente de assuntos regulatórios da Petrobras, José Carvalhinho 
Filho, e a presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São 
Paulo (ARSESP), Silvia Calou, que falaram sobre a regulação e comercialização do gás natu-
ral no Brasil.  
Estiveram presentes na audiência pública os conselheiros da Agenersa, José Bismarck Vianna de 
Souza, Darcília Leite, Moacyr Almeida, Roosevelt Brasil e Luigi Troisi, além de funcionários de diferentes 
setores da Agência, representantes do Governo do Estado, de universidades e associações de grandes 
consumidores de gás e empresários de diversos setores.   (Continuação na página 03) 
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OPINIÃO  
 
Um marco na democracia* 
 

A Lei de Acesso à    
Informação entrou 
em vigor em 16 de 
maio de 2012.        

Em função da norma, os ór-
gãos e entidades da Adminis-
tração Pública ficaram obriga-
dos a divulgar uma série de 
informações de maneira proativa 
em seus respectivos sítios eletrôni-
cos e passaram a receber pedidos de 
solicitação de acesso a informações 
por meio dos diversos Serviços de 
Informações ao Cidadão (SICs), físico 
ou eletrônico. 
Um Estado Democrático de 
D i r e i t o  p r e s s up õ e  um a     
Administração Pública mais 
transparente, pois a transpa-
rência torna os governos 
mais democráticos e não há 
melhor fiscalização dos atos 
oficiais do que uma opinião 
pública bem informada. 
A t ransparênc ia  é a ún ica 
forma de impedi r  que de-
terminados atos da admi-
n is t ração públ ica este jam 
vic iados ou mascarados, 
perm i t indo  à  popu lação 
conhecer  de que forma 
seus representantes estão 
operando a “co isa públ i -
ca” ,  e  se estão obedecen-
do aos pr inc íp ios  bás icos 
da lega l idade,  impessoal i -
dade,  mora l idade,  publ i c i -
dade e ef ic iênc ia .   
Ressal ta-se que a t rans-
parênc ia  sempre fo i  o  foco 
da Agenersa,  que mesmo 
antes da vigênc ia  da nor-
ma,  já  d isponib i l izava em 
nosso s i te  todos os con-
t ra tos  admin is t ra t ivos ce-
lebrados,  bem como o  
acompanhamento das l ic i -
tações ao vivo.  
Por tanto,  o  s is tema de in-
f o rm aç ões  t r az i do  pe la 
nova norma é um marco 
na democrac ia  do Pa ís ,  
po is  quanto melhor  in for-
mada é uma soc iedade a 
respei to  da v ida da comu-
n idade,  melhores condi -
ções e la  terá de exercer  o  
contro le  soc ia l  sobre a 
atuação dos seus repre-
sentantes.  
 
 
*Ronan Gomes, advogado e 
c h e f e  d e  g a b i n e t e  d a              
Presidência 

CONSELHE I ROS  V I S I TAM  ETA’ S  E  ETE ’ S   
DA  REG IÃO  DOS  LAGOS  

O 
s conselheiros Roosevelt Brasil e Luigi Eduar-
do Troisi e seus assessores, visitaram a Regi-
ão dos Lagos para conhecer as estações de 
tratamento de água (ETA´s) e de esgoto 

(ETE´s) das concessionárias reguladas pela Agenersa. 
Diretores e técnicos da  Prolagos e Águas de Juturnaíba 
guiaram os visitantes pelas estações, onde foram apre-
sentadas suas instalações e funcionamento. Também 
participaram da visitação, realizada nos dias 26 e 27 de 
junho, os servidores da CASAN e o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Lagos São 
João (CILSJ), Mário Flávio Moreira.  

Foto: Ascom Prolagos 

Estado garante: triênio é direito adquirido do servidor 

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro (Seplag) garante que o 
adicional por tempo de serviço é um direito adquirido do servidor. Dessa forma, não há hipó-
tese de o governo retirar o triênio para quem já recebe ou promover qualquer outro tipo de 
mudança. A informação foi divulgada no dia 26 de junho.    

De acordo com a Seplag, as reestruturações efetuadas recentemente em diversas categorias, como 
a criação da carreira de professor com carga horária de 30 horas e as alterações nas carrei-
ras dos policiais civis, mantiveram o pagamento de triênios. A Ação Direta de Inconstitucionali-
dade nº 4.782 ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) man-
tém todos os direitos dos servidores públicos estaduais. Isso quer dizer que os triênios estão garanti-
dos, e a ação apenas dá respaldo jurídico para a criação de carreiras que tenham formas de progres-
são e remuneração desatreladas do tempo de serviço. 

Para esclarecer as dúvidas, a Seplag elaborou um questionário com as perguntas frequen-
tes, e suas respectivas respostas, que os servidores têm feito sobre a ADI nº 4.792. Para 
outras informações acesse o site http://www.rj.gov.br/web/seplag. 

Grupo da Agenersa participante da visita técnica 

AGENERSA  PARTICIPA DE DEBATE  NA OAB-CABO FRIO 
 

O 
 chefe de gabinete da Presidência, Ronan Gomes, representou a Agenersa no II 
Fórum Permanente de Saneamento e Saúde Ambi-
ental realizado no dia 19 de junho, em Cabo Frio. 
Promovido pela Comissão de Direitos Ambientais e 

Ecológicos da 20ª Subseção da OAB-RJ, o fórum debateu, 
dentre outros assuntos, a questão da tarifa mínima na presta-
ção de serviços de água e esgoto cobrada pela Prolagos. 
"Essa cobrança é legal, justificando-se o equilíbrio econômico
-financeiro do Contrato de Concessão", explicou Ronan. Parti-
ciparam do fórum representantes da  OAB-RJ, da Concessio-
nária Prolagos, do Consórcio Intermunicipal Lagos São João e de 
associações de moradores de Cabo Frio. 

Divulgação 

Ana Paula, da Prolagos, e Ronan: 
tarifa mínima em debate 



PROLAGOS  AMPLIA  SISTEMA  DE  ESGOTO  EM  BÚZIOS  

Águas de Juturnaíba lança Campanha Débito Automático 

P ara facilitar ainda mais a vida do cliente, a Concessionária Águas de Juturnaíba 
(CAJ) lançou, no dia 9 de julho, a Campanha Débito Automático. A campa-
nha acontece simultaneamente em todas as concessionárias que compõem 
o Grupo Águas do Brasil, e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida 

dos consumidores e, por isso, o conceito está ligado ao “Tempo e Comodidade”. 
O cliente que aderir ao débito automático ainda ganha um relógio de parede persona-
lizado. De acordo com a Assessoria de Comunicação da concessionária, o brinde 
remete à vantagem do débito automático, ou seja, "lembra ao cliente que o tempo é 
precioso para desperdiçar em filas de bancos, lotéricas ou balcões da empresa para 
pagamento de contas. Ao aceitar o débito automático das contas de água, os clientes 
podem se dedicar a atividades saudáveis, sem correr o risco de ter o abastecimento 

cancelado ou pagar multas por atrasos". 
Para se cadastrar no débito automático e retirar o relógio, basta procurar uma das lojas de atendimento da CAJ e preencher um 
formulário com nome ou Razão Social, número da ligação de água, código do banco, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ, 
datar e assinar. O banco vai se encarregar da aprovação do débito automático. A confirmação da inclusão no sistema será feita 
através de mensagem específica na conta de água.  
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A  Prolagos está ampliando o sistema de coleta de 
esgotos na Estrada da Usina, no Centro de Armação 
dos Búzios. A obra consiste na implantação de 
interceptores e linhas de recalque (tubulações para a 

coleta e bombeamento de esgotos), com extensão total de 2,2 
quilômetros. 
De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prolagos, a 
obra irá melhorar o sistema de esgotamento sanitário existente 
no centro da cidade, ampliando a captação de esgotos na 
localidade de 70 para 100 litros por segundo. Todo esse 
volume será transportado para tratamento em tubulações de 

até 300 milímetros para a Estação de Tratamento de Esgotos 
(ETE) de Búzios, localizada no 
Bairro São José. 
Com investimentos de 
aproximadamente R$ 2 milhões, a 
ampliação do sistema de coleta de 
esgotos da Estrada da Usina irá 
beneficiar, diretamente, hotéis e 
residências com a captação plena 
de todo o esgoto produzido por 
cerca de 20 mil pessoas.  

Foto: Ascom Prolagos 

Obra de ampliação do sistema de 
coleta de esgotos em Búzios  

R epresentadas pelo presidente Bruno Armbrust, CEG e CEG Rio sinalizaram a possibilidade de negociar com o 
Governo do Estado do Rio a redução do volume do fornecimento de gás para os consumidores livres, que hoje 
é de 100 mil metros cúbicos de gás/dia. "Qualquer mudança desse volume tem que ser muito bem analisada 
para não prejudicar os demais clientes, que são a grande maioria", afirmou Armbrust, em entrevista ao jornal 

Monitor Mercantil, no intervalo da Audiência Pública Lei do Gás e seus Impactos no Estado do Rio, realizada dia 05 de 
julho, no auditório do DER. 
Sempre presente nas questões que envolvem a distribuição do gás natural, a Associação Brasileira de Grandes Consumi-
dores da Indústria de Energia e de Consumidores Livres (ABRACE) - associação que representa 50 grandes 
consumidores de gás no Brasil - defendeu a abertura do mercado como condição necessária para a ampliação da 
competição na indústria de gás natural no país. "EUA, Reino Unido, Espanha, por exemplo, adotaram a abertura do 
mercado como forma de ampliar a competição em um esforço objetivo de desenvolver sua indústria de gás. A abertura do 
mercado vai ampliar a competição no Brasil e trazer incentivo para novos produtores, auto-importadores e 
autoprodutores, em consequência ", afirmou a assessora econômica e regulatória da ABRACE, Camila Schoti. 
Além de CEG, CEG Rio e ABRACE, também apresentaram suas ponderações na audiência pública acerca das contribui-
ções enviadas no período da consulta pública, a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro 
(ABIVIDRO), o Instituto Brasileiro de   Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), a PETROBRAS, a Associação Brasileira da 
Indústria Química (ABIQUIM), a Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (ABIAPE), a Associ-
ação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL) e a Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas 
(ABRAGET). 
No dia 14 de agosto, às 10h, no Auditório da Agenersa, haverá uma Sessão Regulatória Extraordinária para julgar o processo 
que trata das Condições Gerais e Tarifas para Autoprodutores, Auto-importadores e Consumidores Livres de Gás Natural.  

 

Concessionárias sinalizam negociar redução do volume de gás para consumidores livres 
Foi o que afirmou o presidente da CEG e CEG Rio, Bruno Armsbrust, em entrevista na Audiência Publica Lei do Gás  
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Dia dos PaisDia dos PaisDia dos PaisDia dos Pais 

V 
ocês são    

capazes de 

colorir o azul 

do céu com 

todas as cores do arco-íris 

porque são vencedores. 

Não importa os obstáculos, 

as tempestades, os dias 

nublados porque vocês 

sempre estarão de pé,  

direcionando os seus   

objetivos, planos e sonhos 

para um lugar de vitórias. 

Energia é a palavra  

mágica de vocês,      

sabedoria também. Elas 

fazem definir os seus 

caminhos, suavizando 

seus passos, abrindo seus 

horizontes e trazendo o 

dourado do sol às suas vidas. 

Vocês são sensacionais. 

Guerreiros e vitoriosos. 

Sigam sempre em frente 

sem mito, sem meta, 

sem medo porque    

vocês são (e sempre 

serão) capazes. 

Feliz Dia dos Pais!  

 



O 
dia 11 de agosto é a data da lei de     
criação dos cursos jurídicos no Brasil. 
É, também, o Dia do Advogado. O 
profissional que entra em ação 

quando as relações entre os indivíduos na sociedade não 
funcionam dentro das normas estabelecidas.  
O advogado é aquele que norteia e representa clientes em 
qualquer instância, juízo ou tribunal, sendo: 
Bom, quando necessário. Justo, sempre. Intransigente com 
a injustiça e a ilegalidade. Solidário com o inocente e duro 
com o infrator.  

O AGENERSA Informa parabeniza os advogados José Birmarck, Darcília Leite, Luís Marcelo 
Nascimento, Flavine Metne, Edson Vaz, Marcus Simonini, Ronan Gomes, José Antonio,    
Wladya Mattos, Bernardo Kloss, Margarida Sanches, Dulce Alarcão, Marcelo de Menezes,  

Bruna Teixeira, Igor  Pegado, Isabela Vaz, Bruno Teixeira, 
Tiago Marra, César Corrêa e Ana Beatriz Velasque. 
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Sugestões e colaborações para o Sugestões e colaborações para o Sugestões e colaborações para o Sugestões e colaborações para o 

próximo AGENERSA Informa    próximo AGENERSA Informa    próximo AGENERSA Informa    próximo AGENERSA Informa    

podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:      podem ser enviadas para:          

    imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br imprensa@agenersa.rj.gov.br     

É o aniversário... 

04/08 Bruno  - SECEX 
04/08 Renata - Est. ASRIN 

07/08 Thamara - Est. CODIR/RB 
11/08 Cinthia  - SECEX 

22/08 Leonardo - ASSIN 
31/08 Jéssica  - Est. PRESI 

Ouvidoria AGENERSA 

 

0800 0249040 

 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

LembreteLembreteLembreteLembrete    
Assista às sessões regulatórias                Assista às sessões regulatórias                Assista às sessões regulatórias                Assista às sessões regulatórias                

em transmissão ao vivo em transmissão ao vivo em transmissão ao vivo em transmissão ao vivo     
pelo nosso sitepelo nosso sitepelo nosso sitepelo nosso site    
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ESTAGIÁRIO DO MÊS 

Carol, estagiária da CAPET 
 

N ão estranhe se ouvir 
alguém chamando uma 
garota loira de "Barbie" 
pelos corredores da 

Agência. Este é o apelido carinhoso de Carol Carroz-
zino, que desde criança adora a cor rosa e é colecio-
nadora da boneca mais famosa do mundo. "Eu cole-
ciono Barbie desde os 11, 12 anos de idade, além 
disso adoro rosa, daí o apelido. Nem sei quantas 
bonecas tenho, mas a minha favorita eu comprei 
com o meu primeiro salário daqui do estágio. É uma 
edição de colecionador: Barbie Legally Blonde, inspi-
rada na personagem da atriz Reese Witherspoon em 
Legalmente Loira, filme que adoro”, diz. 
Nascida e criada no Rio de Janeiro, Carol tem 17 
anos, é estudante do curso técnico administrativo, na 
unidade da Faetec em Marechal Hermes, e há seis 
meses começou seu primeiro estágio. "Estou na 
CAPET. Gosto muito do meu setor, aprendo bastan-
te. No meu dia a dia faço planilhas mexendo um 
pouco com matemática, faço inventário de processo, 
vejo fluxo, entrego processo", explica Carol. 
Atualmente, ela também ocupa seu tempo com o 
Pré-Enem, curso oferecido gratuitamente pela 
Secretaria de Estado de Educação para alunos da 
rede pública estadual se prepararem para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem). "Pretendo 
fazer Engenharia Ambiental e depois uma pós em 
Direito Ambiental", afirma Carol. 

ENTREVISTA 

Luis Manoel Valverde, da SUPAD 

A  adaptação profissional é uma questão de tempo e 
dedicação. Esta frase, de Luís Manoel Valverde, é 
sua resposta para explicar como lidar com os dife-
rentes desafios que o trabalho lhe proporciona. 

"Mas o tempo quem faz é a gente", completa.  
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Gama 
Filho, Luis Manoel é casado com a bibliotecária Adriana e 

pai de Luana, de 12 anos. "Sou muito feliz. Tenho uma família linda, meu pai, 
amigos, emprego, carro, casa; não passo fome, tenho saúde, etc. Dá para ficar 
triste com tudo isso? Para ser mais feliz do que já sou queria poder ver todas as 
crianças na escola e fora do caminho das drogas e que os idosos tivessem o 
respeito que merecem", diz. 
TV Globo, Bancos ABC Roma e Nacional, Câmara de Comércio Americana são 
alguns empregadores do extenso currículo de Luis, que desde 2008 trabalha na 
Agenersa.  Ele já ocupou os cargos de assessor, no gabinete do então conse-
lheiro Sérgio Raposo, e de superintendente financeiro. Atualmente, está à frente 
da SUPAD. "'Quem sabe faz a hora não espera acontecer', já dizia Geraldo 
Vandré em sua famosa canção. Vejo esta nova fase com bons olhos e com a 
disposição de sempre: a de trabalhar e buscar bons resultados", assinala.  
Para Luís, mudanças são necessárias para o bom andamento do setor que está 
sob seu comando e a primeira delas é a motivação da sua equipe. "Pretendo 
mostrar para eles que quando todos se unem em busca de um bem comum os 
resultados aparecem mais rápido e todos ganham. Temos que ter consciência 
das nossas responsabilidades para com a Agenersa, que não é somente uma 
autarquia; ela é muito mais que isso, ela é o que seus servidores são capazes 
de fazer", acredita. 
Diante dos novos desafios, Luis mantém uma velha fórmula para enfrentar o dia 
a dia e manter a serenidade: um sítio em Jacarepaguá, onde mora e cultiva 
diferentes tipo de espécies da flora. Além de plantas ornamentais, como sa-
mambaia, bromélia, antúrio, esperança e renda portuguesa, também é possível 
encontrar pés de genipapo, cajá, manga, laranja, caqui, goiaba, manga, abaca-
te, caju, tangerina, coqueiro, acerola, uva, jabuticaba e até umbu, um fruto típico 
do semi-árido do nordeste do Brasil.  
"Aprendi com meus pais a gostar da terra. Quando criança, boa parte da nossa 
alimentação vinha dela. Além disso, hoje, minha filha sente o cheiro da terra 
molhada quando chove, corre na grama, cultiva a terra... Coisas raras hoje em 
dia nas grandes cidades. Que tal você sentar embaixo de um pé de coqueiro 
em um dia ensolarado e avistar um casal de tucanos e de araras? Isso não tem 
preço! Tira o estresse de qualquer um", acredita. 
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