
CAENE V I STOR IA  ESTAÇÃO  DE  GNC  EM  TERESÓPOL I S  
COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 3 MIL M³ DE GÁS, O SISTEMA JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO 

O 
s consumidores industriais que queiram adquirir 
acima de 25 mil m³ diários de gás canalizado no 
Estado do Rio poderão efetuar a aquisição direta-
mente do produtor. Esta é uma das resoluções 

que consta na deliberação do Processo Regulatório que 
trata das Condições Gerais e Tarifas para Autoprodutores, 
Auto-importadores e Consumidores Livres de Gás Natural 
que foi julgado pelo CODIR, em Sessão Regulatória       
Extraordinária realizada na manhã do dia 13 de setembro. 
A deliberação da Agenersa recomenda ao Governo do   
Estado a celebração de termos aditivos aos contratos de 
concessão das concessionárias CEG e CEG Rio, responsá-
veis pela distribuição de gás canalizado no estado para que 
esta decisão seja implantada. "Concordo com a sugestão 
do relator no que se refere à necessidade de redução do 
limite de 100.000 m³ para 25.000 m³ de gás canalizado por 
dia, para os consumidores industriais, visando adequar os 
Contratos de Concessão à realidade do mercado", diz o 
voto revisor do conselheiro-presidente José Bismarck Vianna 
de Souza. A deliberação  entra em vigor após a sua publi-
cação no Diário Oficial do Estado.  

Com esta medida, espera-se aumentar o número dos chama-
dos "consumidores livres", que atualmente necessitam de um 
consumo mínimo de 100 mil m³ por dia de gás canalizado. "No 
momento, apenas uma empresa atua como consumidor livre no 
Estado do Rio. A estimativa é que, neste novo patamar, o nú-
mero de consumidores livres eleve-se para cerca de 40", diz o 
conselheiro-relator do processo, Moacyr Fonseca.   
(Continua na página 03) 
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O 
s técnicos da CAENE, Marco Madeira e Fabrício 
Fanchiotti, vistoriaram, dia 25 de setembro, as insta-
lações da nova Estação de Distribuição Gás Natural 
Comprimido (GNC) da CEG Rio em Teresópolis, na 

Região Serrana. Localizada no Bairro Ermitage, a estação, 
que tem um quilômetro de rede e capacidade de armazenar 
três mil metros cúbicos de gás, entrou em operação no dia 17 
de setembro para abastecer clientes residenciais, industriais, 
postos de GNV e estabelecimentos comerciais do município. 
"Nós verificamos que as instalações da nova estação estão 
adequadas e funcionando de acordo com as normas específi-
cas, inclusive com o Certificado de Aprovação do 16º Grupa-
mento de Bombeiros Militares de Teresópolis", disse  Madeira. 

A nova estação de GNC é com-
posta por sistemas de dois módulos 
de estocagem de gás natural GN e 
mais dois da unidade de descom-
pressão e regulagem de pressão; 
uma Estação de Regulagem e   
Medição destinada à rede de dis-
tribuição de gás natural em média 
pressão e casa de controle. Além 
disso, a estação possui um siste-
ma itinerante formado por quatro 
carretas com 154 cilindros cada 
uma e capacidade total de arma-

zenamento de 24.640 m³ de gás. A Estação de GNC de        
Teresópolis tem ainda sistemas de proteção contra incêndio e 
pára-raios. 
A estação começou a ser construída em 2010 e é monitorada 
pelo Centro de Controle e Operações da CEG. 
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Deliberação da Agenersa reduz limite mínimo de consumo de gás 
Medida é válida para indústria que consome acima de 25 mil m³ diários de gás e queira adquiri-lo direto do produtor 
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Fotos CAENE 

Revisor do processo, conselheiro-presidente Bismarck lê o seu voto na sessão extra 



EVENTOS 
 

M 
arco Antônio Martins   
Almeida, do Ministério de 

Minas e Energia, apresentará a 
política de gás natural dia 28 de 
outubro, na Fecomércio. 
 

D 
e 22 a 26 de outubro será 
realizado o Seminário Na-

cional de Distribuição de Energi-
a Elétrica (SENDI), no Centro de 
Convenções Sul America - Ave-
nida Paulo de Frontin, nº 01, 
Cidade Nova, Centro do Rio. 
 

N 
o dia 29 de outubro acon-
tece o XIV Encontro de 

Energia do Rio de Janeiro 
(Enerj). O Encontro será realiza-
do das 9h às 12h, no Centro de 
Convenções da ACRJ. 
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Curso de extensão 
de planejamento e  
gestão da CEPERJ 
 

A  Fundação Centro      
Estadual de Estatísticas,  
Pesquisas e Formação 
de Servidores Públicos 

do Rio de  Janeiro (CEPERJ) está 
com inscrições abertas para o 
Curso de Extensão de Planeja-
mento e Gestão em Políticas 
Públicas que será realizado em 
parceria com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). O curso tem como foco 
o planejamento e a gestão nas 
áreas tradicionais de competên-
cia de governos municipais e 
estaduais, assim como nas  
novas funções que cabem aos 
governos em decorrência da 
rápida evolução tecnológica, 
social e econômica. 

É necessário que os interessa-
dos sejam profissionais gradua-
dos. O investimento é de R$ 
2.420,00 (à vista) ou matrícula 
R$ 720,00 (setecentos e vinte 
reais) mais cinco parcelas de 
R$ 340,00. O curso começa dia 
08 de outubro, das 18h às 21h, 
às segundas e quartas-feiras. 
Para outras informações aces-
se: www.ceperj.rj.gov.br.  

Dia da AGENERSA Contra o Câncer de Mama Dia da AGENERSA Contra o Câncer de Mama Dia da AGENERSA Contra o Câncer de Mama Dia da AGENERSA Contra o Câncer de Mama     
    

O 
s monumentos e prédios do Rio estão ganhando iluminação em tons rosa, a cor 
da campanha internacional contra o câncer de mama, comemorado dia 19 de 
outubro. Desde o ano passado, a Agência elegeu 25 de outubro o “Dia da       
AGENERSA Contra o Câncer de Mama”.  

Neste dia, venha trabalhar com uma peça de roupa cor 
de rosa para alertar a todas as mulheres para a     im-
portância dos exames preventivos, que ajudam a sal-
var vidas. “A campanha é uma brincadeira que 
serve para alertar a todas as mulheres para a 
importância dos exames preventivos. Ano passa-
do tivemos uma ótima adesão dos nossos cole-
gas e espero que este ano todos participem no-
vamente vestindo uma roupa cor de rosa”, assi-
nala a assessora-chefe da ASRIN e idealizadora 
do evento, Ana Patricia Mendonça.  

A  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) vai iniciar, no dia 16 de outubro, a 
identificação biométrica de 30.739 servidores ativos, inativos e pensionistas. Estão nesse 
grupo 20.676 novos servidores ativos, 3.404 servidores ativos que tiveram problemas na 
qualidade da captura da digital ou da fotografia, 5.191 novos pensionistas e 1.464 pensionis-

tas ou inativos que tiveram seus dados capturados, mas foram reprovados no controle de qualidade. 
De acordo com a Ascom da Seplag, a identificação dos novos servidores ativos será para aqueles que 
ingressaram no Estado de janeiro de 2011 a agosto de 2012. Os servidores devem consultar o seu 
agendamento no site www.idfuncional.rj.gov.br. Os postos de atendimento estão localizados nos se-
guintes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Volta     
Redonda, Três Rios, Friburgo, Petrópolis, Araruama, Campos e Itaperuna. O horário de funcionamen-
to é de 9h às 17h. 
Antes de fazer a identificação, os novos servidores ativos e pensionistas devem abrir sua conta no 
Bradesco, informando sua condição ao banco, já que o comprovante da conta bancária onde o Estado 
deposita o pagamento, como talão de cheque, cartão ou extrato, é um dos documentos que deve ser 
apresentado. Os outros são: originais de contracheque, carteira de identidade e CPF. 
Para receber a carteira de Identidade Funcional, os servidores devem validar seus dados cadastrais 
no site www.idfuncional.rj.gov.br, a partir do quinto dia útil após a identificação. A validação dos dados 
é obrigatória. As informações a serem confirmadas são os dados pessoais dos servidores. Assim, 
antes de começar, o servidor deve ter em mãos os números da carteira de identidade, CPF, Título de 
Eleitor, Carteira de Trabalho, PIS ou Pasep e Certificado de Reservista, este último para os homens. 

Foto: Divulgação 

O Cristo Redentor já pode ser visto cor de rosa  

em outubro 

Estado convoca 30 mil servidores e             

pensionistas para identificação biométrica 
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P ara o conselheiro-relator do Processo Regulatório que trata das Condições Gerais e Tarifas para Autoprodutores,               
Auto-importadores e Consumidores Livres de Gás Natural, que foi julgado pelo CODIR em Sessão Regulatória Extraordinária 
realizada dia 13 de setembro, além de contemplar os consumidores livres, as resoluções abrangem os autoprodutores e os auto-
importadores, contribuindo para a expansão do mercado de gás natural, em consonância com os objetivos da Lei do Gás. 

Antes desse processo ser levado a julgamento na Sessão Regulatória, a Agenersa realizou consulta e audiência públicas, em que  
foram recebidas e debatidas contribuições de dez empresas e associações de consumidores de gás. 
Além de funcionários da Agência, da CEG e CEG Rio, também participaram da Sessão Regulatória representantes da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), da Associação Técnica Brasileira das Indústrias Auto-
máticas de Vidro (ABIVIDRO), da Petrobras, da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), da Associação Brasileira dos 
Investidores em Autoprodução de Energia (ABIAPE), da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL) e de 
grandes empresas no estado. Nesse mesmo dia, o CODIR também julgou outros quatros processos regulatórios referentes à CEG e 
CEG Rio. 

Redução do limite mínimo de consumo contribuirá para expansão  

do mercado de gás natural, acredita conselheiro-relator  

C 
om o objetivo de estreitar e fortalecer o relacionamento com as associa-
ções de moradores e líderes comunitários, a Prolagos lançou dia 25 de 
setembro o Programa Afluentes. De acordo com a concessionária, o pro-
grama é um novo canal de comunicação e integração da Prolagos com a 

comunidade. Através de reuniões e palestras, que serão realizadas nas associações 
de moradores e na sede da Companhia, em São Pedro da Aldeia, as lideranças 
comunitárias de toda área de concessão da empresa (São Pedro da Aldeia, Cabo 

Frio, Iguaba Grande, Arraial do Cabo e 
Armação dos Búzios) poderão dar suges-
tões, fazer solicitações e saber das    
ações que estão sendo desenvolvidas 
pela Prolagos no bairro e cidade onde 
moram.  
Ainda nestas ocasiões, a Prolagos promoverá visitas guiadas à empresa, onde os líde-
res terão a oportunidade de conhecer suas instalações e os processos de tratamento 
de água e esgotos. “O Programa Afluentes permitirá diminuir a distância entre os mora-
dores e a empresa e isso ajudará a concessionária a melhorar a cada vez mais a pres-
tação de serviços e a promover ações de melhorias nos bairros. A empresa quer ser 
parceira da comunidade, estando sempre de portas abertas aos seus usuários, de   
forma a garantir a satisfação dos serviços prestados”, ressalta Thais Medeiros,        
coordenadora do Programa Afluentes. 
A Prolagos está realizando o levantamento e a atualização do cadastro de líderes    
comunitários que atuam na área de concessão da empresa. A primeira reunião e visita 
à Prolagos com líderes será no final do mês de outubro.  

COMUN IDADE S  DA  Á RE A  DE  CONCE S S ÃO  DA  PRO L AGO S   
GANHAM  NOVO  C ANA L  DE  COMUN I C A Ç ÃO  COM  A  EMPRE S A   

Prolagos nas redes sociais  

A  Prolagos lançou a sua marca 
nas redes sociais Twitter,   
Facebook e Youtube. De acor-
do com a concessionária, os 

perfis nas redes sociais são um novo canal 
de comunicação onde os clientes poderão 
tirar dúvidas, ter acesso a informações da      
empresa, ver dicas de consumo, entre 
outros assuntos.       

Confira os endereços:  
twitter.com/Prolagos ;  
facebook.com/Prolagos ;  
youtube.com/user/ascomprolagos   

Lançamento do Programa Afluentes na sede da Prolagos  

Foto: Ascom Prolagos 



GERENTE DA CAENE APRESENTA SÉRIE ABSTRATA EM             
EXPOSIÇÃO COLETIVA NO CENTRO DO RIO 

 

O 
 gerente da CAENE e artista plástico, Jorge Calfo, é um dos 
artistas da exposição "Cinco Matizes", que está aberta no   
Centro Cultural  do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
(TRT - RJ). Calfo apresenta 20 telas da Série Fibrose Paleta, 

que faz estudos sobre os movimentos das cores. Também  apresentam 
trabalhos na mostra, os artistas plásticos Yara Mochiaro, Vera Gonzales, 
Fátima Cabral e Ed Falcão. “Cinco Matizes” fica em exposição até 25 de 
outubro, no Centro Cultural do TRT - RJ (Avenida Presidente Antônio 
Carlos, nº 251, Centro, Rio de Janeiro), das 10h às 17h. 
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É o aniversário... 

02/10 João  - SECEX 
03/10  Wallace - CAENE 

06/10  Mathera  - ASSIN 
07/10 Gabriel  - VIGIA  

10/10 Rômulo  - CASAN 
12/10 Moacyr  - CODIR 

14/10 Maria Clara - OUVID 
18/10 Robson - MOTORISTA 

20/10 Marcielle  - Est. SECEX 
21/10 Deise - Est. CODIR/RB 
23/10 Claudeci  - MOTORISTA 

BOA S - V I NDA S :  
P AU LO  FE L I P E  
 

Ouvidoria AGENERSA  

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

Renan, estagiário da CAENE 

Q uem vê o garoto com 
cara tímida pelos corre-
dores da Agenersa não 
imagina o quanto ex-

trovertido ele é. Com 19 anos, Renan Marques 
Piombine, carinhosamente chamado de 
“Ursinho Carinhoso” em seu setor, é um jovem 
determinado, esforçado e um aluno aplicado. 
Estudante do último período do Curso Técnico 
em Edificações no CEFET, Renan também é 
aluno do segundo ano de Engenharia Civil na 
UERJ. “Pretendo concluir a minha faculdade e 
seguir me especializando na minha área fazen-
do pós-graduação e mestrado. Quero ser bem-
sucedido, construir muitos prédios... E que eles 
não caiam”, diz com seriedade e uma boa dose 
de bom humor ao mesmo tempo. 
Há sete meses na CAENE, Renan está no se-
gundo estágio de sua carreira profissional, que 
está apenas no começo, frise-se. “Fiz outro 
estágio numa empresa de reformas onde mexia 
com AutoCad, fazia desenhos de projetos. Na 
Agenersa, estou aprendendo a mexer com 
processos, fazer vistorias... Aprendo muito na 
rua com os técnicos da CAENE”, afirma. 

ENTREVISTA 

Ronan Gomes, da Presidência 

T empo depois de ter tomado posse na Agenersa, 
em julho de 2011, Ronan dos Santos Gomes foi 
chamado de Severino pelos colegas. A brincadei-
ra surgiu por causa das diferentes funções que ele 

exerceu na Agência, ao mesmo tempo em que desempe-
nhava o seu cargo oficial: chefe de gabinete da Presidên-
cia. “Acumulei o cargo de superintendente administrativo 
de dezembro de 2011 a maio deste ano, e na chefia da 

SECEX fiquei por três meses. Para mim, foi um grande desafio assumi a SECEX 
um mês após ter entrado na Agenersa porque, pode-se dizer, ali é o coração da 
Agência, é onde passa todos os processos regulatórios e administrativos. É uma 
responsabilidade muito grande, mas com o empenho dos servidores a gente conse-
guiu concluir com louvor o período que foi necessário”, afirma.  
Nascido há 29 anos em Saquarema, município da Região dos Lagos, Ronan é 
casado e pai de um menino de dois meses. Filho de um pescador aposentado e 
de uma professora aposentada do Estado, ele é formado em Direito pela     
Universidade Estácio de Sá de Niterói, tem pós-graduação em Direito Penal e 
Processo Civil e está concluindo o MBA em Gestão Pública. "Eu era um pouco 
relapso, queria ser jogador de futebol, mas os meus pais me incentivaram muito 
a estudar porque queriam que eu tivesse a chance que eles nunca tiveram. Eu 
vi muitos amigos abandonarem os estudos sem ao menos completar o Ensino 
Médio, até que um dia uma pessoa de Saquarema me disse, quando eu estava 
na sétima série, que eu tinha que querer algo melhor para mim porque tinha 
total capacidade e que o caminho para se conquistar algo era através dos estu-
dos. Eu percebi isso e conclui a faculdade com muito esforço", assinala. 
Por seis meses Ronan fez doutorado em Ciências Jurídicas na Universidad 
Católica Argentina e teve que parar o curso por causa das atribuições do dia a 
dia. Ronan já trabalhou na Procuradoria Geral e no Setor de Compras da    
Prefeitura de Saquarema e na Alerj. “Inicialmente fui para a Assembleia Legis-
lativa para trabalhar como assessor jurídico do deputado Paulo Melo, onde o 
auxiliava nos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, depois fui de-
signado para a Procuradoria da Alerj e então ingressei na Agenersa, auxiliando 
o conselheiro-presidente e a Agência como um todo nas questões administrati-
vas e processuais”, explica Ronan, que guarda para o ano que vem o lança-
mento de um livro que está escrevendo sobre licitação. "É um livro voltado para 
a pessoa leiga ou para aquele que lida com empresa, ou até mesmo funcioná-
rio público que está na área há pouco tempo e possa estar conhecendo um 
pouco da matéria. Não vou me aprofundar muito, vai ser um livro mais didático, 
para estudantes e pessoas que não estão muito centradas no setor".  
Obs. O tom vermelho e preto deste Box é em homenage m  a um dos grandes 
amores do entrevistado: o Flamengo! 


