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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  Agenersa realizará, dia 13 de setembro, às 10h, no Auditório da Agência, uma nova Sessão Extraordinária para 
julgar o Processo Regulatório que trata das Condições Gerais e Tarifas para Autoprodutores, Auto-importadores e 
Consumidores Livres de Gás Natural. Na sessão realizada dia 14 de agosto, o conselheiro-presidente José 
Bismarck Vianna de Souza pediu vistas do processo. Além de funcionários da Agenersa, da CEG e CEG Rio, 

também participaram da reunião representantes da SEDEIS, Petrobras e de associações de grandes consumidores, como 
ABRACEEL e ABIAPE. 
O referido processo foi tema de debate na Audiência Pública Lei do Gás e seus Impactos no Estado do Rio, que a Age-
nersa realizou no dia 05 de julho 
passado. Representantes das con-
cessionárias CEG e CEG Rio, de 
indústrias de diferentes setores, de 
associações que representam gran-
des consumidores de gás 
participaram das discussões. 

Agenersa realizará nova Sessão Regulatória Extraord inária para julgar Lei do Gás 

C 
om a aquisição de novos móveis e equipamentos eletrô-
nicos e de informática para ampliação do seu espaço 
físico, a Agenersa  doou os antigos para o RIOSOLIDA-
RIO - Obra Social do Rio de Janeiro. A Agência se valeu 

do Decreto Estadual Nº 43.301, de 21 de novembro de 2011, que 
prevê a transferência de bens móveis considerados inservíveis 
entre órgãos da Administração Pública. "A Agenersa seguiu todos 
os trâmites do decreto estadual. Nós disponibilizamos o cadastro 
dos bens móveis no site da SEPLAG para tornar pública a nossa 
intenção, mesmo assim, não fomos contatados por nenhum órgão 
estadual. Então falamos com o RIOSOLIDÁRIO, que mostrou 
interesse em receber a doação", explicou o superintendente da 
SUPAD, Luís Manoel Valverde. 
Foram doados para o RIOSOLIDÁRIO, dentre outros, apare-
lhos de fax e telefônico, armários, cadeiras, CPUs, microcom-
putadores, copiadoras. Os bens foram recolhidos no dia 16 de 
agosto pelo assessor do RIOSOLIDÁRIO, Wagner Gabry, e 
levados para a sede da instituição, em Laranjeiras, Zona Sul do 
Rio. "Nós separamos o material, fazemos reparo se houver 
necessidade e distribuímos em parte para ser utilizado pelas 
pessoas assistidas por nossos programas e outros são repas-

sados para as organizações sem fins lucrativos apoiadas pelo 
RIOSOLIDÁRIO. Toda doação é muito bem-vinda porque sem-
pre tem destinação", informou Wagner. 
O RIOSOLIDÁRIO é uma obra social que há cinco anos atua 
na busca de alternativas que aproximem os vários setores da 
sociedade em torno de objetivos comuns, como viabilizar a 
inclusão social de adolescentes em situação de risco e vulnera-
bilidade social, dar proteção a mulheres vítimas de violência 
doméstica, oferecer ensino de educação infantil de qualidade e 
defender os direitos dos idosos.  

AGENERSA DOA BENS MÓVEIS PARA RIOSOLIDÁRIO 
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Lei do Gás também é 
debatido na ARSESP 

A Lei do Gás e suas Implicações. 
Este é o tema do workshop reali-
zado pela Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia de São 
Paulo (ARSESP) no dia 28 de 
agosto. Participaram dos deba-
tes, profissionais ligados à regula-
ção, à gestão das concessões, ao 
meio acadêmico e profissionais 
de diversos setores. O gerente da 
CAPET, Fábio Côrtes, represen-
tou a Agenersa. "O evento guarda 
estreita ligação com os assuntos 
que temos tratado em nosso pró-
prio processo sobre o tema e 
objetivou aparar arestas de pen-
samento e vislumbrar rumos a 
seguir. Os resultados foram bem 
interessantes", disse Fábio.  

Luís Manoel, Wagner, da RIOSOLIDÁRIO, e parte dos 245 bens doados pela Agenersa 
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OPINIÃO 
 
O papel  do  RH* 
 

T 
rabalhando na área de 
pessoas há 21 anos, 
observo como as coisas 
mudaram. É certo que 

os avanços tecnológicos contri-
buíram muito para isso, mas 
houve avanços muito mais con-
sistentes nas pessoas, uma vez 
que a competitividade saudável 
vem tirá-las da zona de conforto 
em que se sempre se colocaram, 
obrigando-as a se adequar às 
inovações, que derrubam, como 
uma tsunami, conceitos arraiga-
dos e ultrapassados.  
Entendo que já passa da hora de 
repensar qual deve ser o papel 
do RH nesse novo cenário. O 
que se espera e para onde se 
pretende ir?  
Nunca se falou tanto em gestão 
de pessoas como ultimamente, 
porque entendeu-se finalmente 
que para um órgão apresentar 
resultados consistentes, é preci-
so ter um olhar diferenciado para 
as pessoas, não encarando-as 
apenas como meros recursos. 
Há que se investir no capital 
intelectual, buscando e potencia-
lizando talentos, a fim de promo-
ver atendimento aos crescentes 
desafios que se apresentam a 
cada dia. 
Só pessoas podem promover 
mudanças. Só elas são capazes 
de interagir com os demais inte-
grantes do grupo e com os obje-
tivos e metas traçados pelo ór-
gão. Só um setor que gere pes-
soas e não apenas recursos é 
capaz de agregar valor. 
Aqui na AGENERSA isso não é 
diferente e temos enfrentado 
muitos desafios na gestão de 
pessoas, para adequar situações 
pretéritas às novas demandas, 
trabalhando para reestruturar o 
Quadro de Pessoal, ajustando-o 
ao contexto mercadológico atual, 
criando critérios para avaliação 
do trabalho executado, estabele-
cendo metas, dentre outras a-
ções.  
Na minha opinião, o caminho 
para promovermos as mudanças 
que queremos ver acontecer é 
investir nas pessoas! É sucesso 
garantido! 
 
*Cássia Pinheiro, diretora do 
DPRHU 

A diretora do  DPRHU 
da  Agenersa, 
Cássia Pinheiro, 
esteve presente 

no 38º Congresso Na-
cional de Gestão de 
Pessoas (CONARH  -
2012), o mais importante 
evento de gestão de pessoas da América Latina e segundo maior do mundo. Por quatro dias, 
Cássia pode participar de debates e oficinas sobre o papel e a contribuição do RH e dos gestores 
de pessoas no desempenho das organizações e no crescimento do país.  
"Esses encontros são sempre enriquecedores e motivadores, permeados por palestras, filmes e tantas 
outras atividades que, além de nos fazer repensar qual é o papel que desempenhamos na instituição 
que representamos, nos faz pensar no que podemos inovar e quais as melhores práticas a adotar no 
trabalho que desenvolvemos. Em se tratando de Gestão de Pessoas a coisa fica mais rica ainda, por-
que procurar talentos é algo instigante e desafiador", diz Cássia. 
Com o tema "Acelerar para competitividade: o desafio humano", Cássia também conferiu de 
perto a feira de negócios do CONARH, que reuniu mais de  120 organizações dedicadas a 
oferecer as principais novidades e os últimos lançamentos em produtos e serviços para ges-
tão de pessoas. "É um evento grandioso, com um público estimado em 20.000 visitantes, 
3.300 congressistas e 170 palestrantes, num espaço gigantesco. As novidades oferecidas 
borbulham em cada estande, como é o caso da poltrona auto massageadora, já adotada em 
algumas empresas que mantive contato, alocada em algum espaço destinado ao bem-estar 
dos funcionários, propiciando-lhes momentos 
de relaxamento para melhor desempenho de 
suas tarefas diárias, uma vez que boa parte 
de seu tempo é gasto no trabalho e onde, por 
vezes, estão sujeitos a muito estresse decor-
rente das atividades que desenvolvem diaria-
mente. Em muitos casos, 15 minutinhos de 
parada por dia podem fazer toda a diferença. 
Muito interessante também são os jogos edu-
cativos, que podem ser utilizados para promo-
ver uma maior interação entre os setores da 
empresa", assinala.  
O 38º CONARH foi realizado de 19 a 22 de agosto, 
no Transamérica Expo Center, em São Paulo. 

Diretora do DPRHU participa do maior congresso 

de gestão de pessoas da AL 

Mais de 3 mil profissionais de RH participaram do CONARH, que teve a maior tela de 
projeção indoor para eventos corporativos do Brasil 

Foto: Divulgação 

VALORES DO AUXÍLIO-SAÚDE SÃO REAJUSTADOS 

O 
s servidores tiveram atualizados os limites dos valores do auxílio-saúde concedido 
pela Agenersa. O reajuste, aprovado pelo CODIR em reunião interna realizada dia 10 
de julho, foi calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. A atuali-
zação entra em vigor a partir de agosto, quando a instrução normativa foi publicada no 

Diário Oficial. 

Cássia no evento promovido pela ABRH, em São Paulo   

Foto: Divulgação 



Comerciantes são flagrados utilizando água imprópria na Região dos Lagos 

U ma operação de combate ao comércio irregular de produtos impróprios para con-
sumo da Delegacia do Consumidor (DECON), Delegacia de Proteção ao Meio  
Ambiente e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), flagrou estabeleci-
mentos comerciais de Búzios e Cabo Frio utilizando água imprópria para o consu-

mo. A ação policial contou com o apoio de uma equipe de técnicos da Prolagos que coleta-
ram e fizeram análise de amostras da água que é utilizada em hotéis, bares e restaurantes 
na Região dos Lagos. 
Segundo o delegado Paulo Roberto Lima de Freitas, responsável pela operação, realizada 
no dia 15 de agosto, quatro estabelecimentos foram visitados e em três deles os policiais 
flagraram a utilização de água imprópria para o consumo.  Os responsáveis pelos estabeleci-
mentos foram presos em flagrante e levados para a 127ª delegacia, em Armação dos       
Búzios. Eles foram autuados por comercialização de produtos impróprios para o consumo humano e liberados após o pagamen-
to de fiança. Caso sejam condenados pela Justiça, poderão pegar de dois a cinco anos de prisão. 
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AGENERSA PRESENTE EM FÓRUM DE SANEAMENTO EM SP 
  

A assistente da CAPET, Rosângela Silva, representou a Agenersa no 23º Encontro Técnico da Associação de Engenheiros da Sa-
besp (AESabesp) e 23ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (FENASAN), realizados de 06 a 08 de agosto, no Pavilhão 
Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. Os eventos são os mais importantes da América Latina e servem de fórum para a 
divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adu-

ção e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos e disposição final de resíduos, reunindo as principais empresas, fabricantes 
e fornecedoras de materiais e serviços para saneamento ambiental. 
Além dos eventos da AESabesp, Rosângela também visitou as sedes da SABESP e da ARSESP, na capital paulista. "Eu me 
reuni com assessores das presidências tanto da Companhia de Saneamento quanto da Agência Reguladora. Pude conhecer 
um pouco mais dos dois lados, como é feita a regulação e a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário da maior cidade do Brasil. Levantei subsídios importantes que poderão ser aproveitados na Agenersa 
em futuros trabalhos sobre regulação", explica Rosângela. 
Encontro das Águas  
Também em São Paulo, o engenheiro de regulação Pedro Pequeno participou do 4º Encontro Nacional das Águas (ENA). O congresso 
tratou de temas como regulação, planejamento, gestão, sustentabilidade e novas tecnologias e reuniu as principais lideranças do setor 
privado de saneamento básico do País, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, no centro de convenções da Abimaq.  

Foto: Ascom Prolagos 

Presos foram liberados da delegacia de após 
pagamento de fiança 

A s concessionárias Prolagos e Águas de Juturnaíba já 
começaram o cadastramento dos clientes que têm 
direito a desconto na conta de água, atendendo à 
deliberação da Agenersa que entrou em vigor no dia 

14 de agosto. A Tarifa Social foi homologada na Sessão Regu-
latória do dia 26 de julho e vai beneficiar cerca de seis mil famí-
lias de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Iguaba Grande, São 
Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema e Silva Jardim.  
A Tarifa Social é um desconto na conta de água que têm direito 
as 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 preenchendo todos requisitos, estejam inadim-
plentes junto às concessionárias ou que tenham utilizado qual-
quer tipo de fraude nas instalações para fornecimento de água. 

CONCESSIONÁRIAS CADASTRAM CLIENTES PARA TARIFA SOCIAL DE ÁGUA  
DELIBERAÇÃO DA AGENERSA ENTROU EM VIGOR NO DIA 14, BENEFICIANDO CERCA DE 6 MIL FAMÍLIAS DA REGIÃO DOS LAGOS  

A 
Agenersa está concluindo a refor-
ma e ampliação de sua sede no 
Edifício Darke. Desde a última 
semana de   agosto, a SECEX, 
SUPAD , SORFI, ASSIN e a bibli-

oteca foram deslocadas para o 26º andar. 
Dividido em sete salas amplas,  o espaço é 
moderno, mobiliado com móveis de design 
dinâmico e sofisticados, formados por ilhas 
de trabalho e mesas em "L", que contribuem 
para a integração dos usuários e otimização 
do espaço.  

SETORES  DA  AG ENERS A  SÃO  DESLO CADOS  PARA  O  26º  ANDAR  
SECEX, SUPAD, SORFI, ASSIN e biblioteca ganharam novas salas e móveis modernos 



Agenersa tem nova recepcionista 

A pós quase quatro anos de estágio na 
ASRIN da Agenersa, Renata Austim foi 
promovida à recepcionista da Agência. 
Renata era responsável pela elabora-

ção dos clippings impresso e eletrônico diários. 
Além disso, fazia a atualização dos murais de 
notícias da Agência e da Intranet diariamente. 
Ela também exercia funções administrativas, colaborava com as entrevistas para o AGENERSA Informa 
e como recepcionista nos eventos internos e externos da Agenersa. Desde o dia 29 de agosto Renata é 
funcionária terceirizada e trabalha na recepção das 09h às 18h. "Foi exatamente um ano de trabalho... Eu 
perdi uma ótima colaboradora, mas fico feliz que ela tenha conseguido o primeiro emprego dela com 
carteira assinada. Isso demonstra o quanto ela é esforçada e talentosa. Tenho certeza que este foi o se-
gundo passo para o sucesso profissional da Renata, que muito contribuirá para dar as boas-vindas àque-
les que frequentam a Agenersa e causar uma ótima impressão da nossa recepção", afirmou a assessora-
chefe da ASRIN, Ana Patricia Mendonça. Renata tem 20 anos, é aluna do 3º ano do Ensino Médio e mãe 
de um menino. Para seu lugar na ASRIN foi deslocada a estudante Mylena de Araújo.  

Página 4 AGENERSA Informa 

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... 

BoasBoasBoasBoas ----
v indasv indasv indasv indas ::::
Peter 
Gutierres 

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 
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ESTAGIÁRIO DO MÊS 

Roseane, estagiária da  
SUPAD  

A carioca Roseane da 
Silva da Rocha, mais 
conhecida como Ro-
se, é a filha do meio-

do casal Raimundo Mendes da Rocha Junior 
e Roseli Alves da Silva Rocha. Estagiária da 
SUPAD desde dezembro do ano passado, 
Rose ainda tem cerca de quatro meses de 
trabalho na Agência, onde desempenha algu-
mas atividades administrativas. "Autuo pro-
cessos, requisito material no almoxarifado, 
faço relatório de bens patrimoniados e fico na 
recepção de vez em quando", explica. 
Segundo Rose, o estágio está sendo impor-
tante na vida dela pela aquisição de experi-
ência e conhecimento. "Uma experiência 
para os próximos trabalhos que terei na mi-
nha vida", acredita. Moradora de Bonsuces-
so, ela cursa o 3º ano do Ensino Médio no 
Colégio Estadual Olga Benário Prestes e já 
está inscrita para o ENEM. "Eu quero fazer 
faculdade de Nutrição porque gosto de mexer 
com alimentos, de alimentação saudável 
apesar de comer muita besteira", diz.  

ENTREVISTA 

Luis Marcelo, da Procuradoria 

D e 16 a 19 de outubro próximo, o procurador da 
Agenersa, Luis Marcelo do Nascimento, participa 
do 38º Congresso Nacional de Procuradores de 
Estado, em Foz do Iguaçu. Lá, ele vai apresentar 

um trabalho que está desenvolvendo sobre a Lei de Acesso 
à Informação, que entrou em vigor no dia 16 de maio deste ano. "Essa inova-
ção da Lei de Acesso é importante para a própria democracia, mas tem algu-
mas restrições como, por exemplo, a questão dos vencimentos. Muita gente 
fica receosa de divulgar por nome, então poderia ser divulgada de forma mais 
ampla, sem individualizar. Você pode divulgar o quanto determinado cargo ga-
nha, se tem ou não gratificação, sem divulgar nomes, ai basta saber que cargo 
a pessoa ocupa e qualquer um terá acesso à informação. Inicialmente eu achei 
difícil ir contra, mas o decreto que regulamenta a lei extrapola a questão do 
poder regulamentar e é esse estudo que vou apresentar no Congresso dos 
Procuradores", informa Luis Marcelo.  
Formado em Administração de Empresas pela Universidade Santa Úrsula,em 
1996, Luis Marcelo logo obteve o reconhecimento do seu esforço: a aprovação 
em um concurso para Prefeitura do Rio. "Tinha passado em um concurso para 
agente administrativo. Comecei a trabalhar na Secretaria de Administração e foi 
lá que comecei a ingressar no meio jurídico, a ter contato diário com advogados 
e processos", explica Luis Marcelo. Determinado, decidiu, então, voltar para a 
faculdade para cursar Direito. Em 2004, ele concluiu a nova formação na Uni-
versidade Estácio de Sá com uma meta: passar em concurso público para a 
Procuradoria Geral do Município (PGM) ou do Estado (PGE). "Em 2006 fui a-
provado no 14º Concurso para Procurador do Estado do Rio", esclarece.  
Após dois anos lotado na PGE, Luis Marcelo foi indicado a assumir a chefia da As-
sessoria Jurídica da Agenersa. "Aceitei a indicação com tranquilidade apesar de 
nunca ter chefiado uma equipe. No início senti um pouco de dificuldade por causa 
dos assuntos técnicos. Eu li bastante livros sobre regulação, estudei vários proces-
sos, que eram analisados com mais calma para ver os assuntos. Além disso, a 
equipe já era mais antiga e me ajudou muito até engrenar ", diz Luis Marcelo, que 
tem em sua mesa o livro Comentário da Lei de Licitações e Contratos Administrati-
vos, de Marçal Justen Filho. "É meu livro inseparável", brinca.  
Filho de militar da Aeronáutica, Luis Marcelo é casado e pai de duas meninas. 
Ele divide o seu tempo entre a família, a Agenersa, a PGE e aos treinos de arte 
marcial, que já lhe renderam alguns contratempos. "Desde agosto de 2010 eu 
faço Jiu-Jitsu. Antes, era judô. Em fevereiro de 2011, sete dias antes do Carna-
val, eu quebrei o pé lutando e tive que ficar um ano fora dos treinos. Também já 
machuquei a costela. É um treino bom para tirar o estresse do dia a dia", acredita. 

09/09 Josiane - CODIR/LT 
12/09 Carlos  - GARÇOM 

14/09 Marcelo   - CODIR/JB 
16/09 Rodolfo   - SUPAD 

          Juliana  - DPRHU   
18/09 Vera - CODIR/DL 

19/09 José Antonio - CODIR/MF 
21/09 Joselaine - LIMPEZA 

22/09 Manuela  - CASAN 
24/09 Tiago - CODIR/JB 
28/09 Edson  - PROC 

30/09 Bruno - MOTORISTA 
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desenvolvimento   da desenvolvimento   da desenvolvimento   da desenvolvimento   da 

Agenersa.Agenersa.Agenersa.Agenersa.    


