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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 e a Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos  
(ERSAR) de Portugal assinaram 
um protocolo de cooperação 

técnica e científ ica para 2013. O acordo, 
que durará um ano, tem como objetiv o a 
troca de experiências entre os dois     
órgãos para promov er o intercâmbio de 
inf ormações e capacitação técnica, tendo 
em v ista que a Agenersa será o órgão 
responsável pela regulação dos consórcios 
públicos de gestão de resíduos sólidos no 
Estado do Rio e das obras de saneamento 
prev istas no Programa de Saneamento 
Ambiental do Entorno da Baía de       
Guanabara (PSAM). 
Participaram da assinatura do protocolo, no 
dia 16 de novembro, o presidente do Conselho 
Diretivo da ERSAR, Jaime  Melo Baptista, e 
os conselheiros Roosevelt Brasil e Luigi Troisi, 
que     viajaram para Europa para participar da 
missão "7 Visitas Técnicas a Portugal -     
Gerenciamento de Resíduos".  
"A ERSAR é responsável pela regulação 

e fiscalização dos serviços públicos de esgoto e 
gestão de resíduos urbanos em Portugal. É 
um modelo regulatório relativamente novo, 
imparcial e transparente no monitoramento da 
qualidade dos serviços e dos preços praticados 
pelas entidades gestoras dos resíduos urbanos. 
É esta experiência que pretendemos levar para a 
regulação dos consórcios públicos de gestão de 
resíduos sólidos no Estado do Rio à medida que 
forem assinados os contratos de concessão", 
explicou o conselheiro Luigi. 
Portugal tem experiências bem-sucedidas 
em saneamento, com destaque para a  
gestão de resíduos urbanos, que inclui  
práticas como responsabilidade comparti-
lhada e de pós-consumo, reciclagem multi-
material e logística reversa. "Toda essa 
estrutura que   encontramos em Portugal 
resulta de uma nova política regulatória 
para um setor que foi implantado há duas 
décadas. A criação da ERSAR assegu-
rou as regras do f uncionamento bem  
como deu apoio técnico às entidades  
gestoras. São esses exemplos exitosos  

que queremos lev ar para a Agenersa.  
Vamos unir a nossa experiência de 
regulação em energia e saneamento 
com a regulação da gestão de resíduos  
de Portugal para assegurarmos um 
bom andamento dos consórcios e   
trazermos benef ícios à população",  
af irmou Roosev elt. (Veja também:   
Conselhei ros da Agenersa participam 
de missão técnica a Portugal, pág. 03)  

Roosevelt, Lui gi e Jaime assinam o documento: 
cooperação té cnica e científica em 2013 

Foto: Divulgacao  

Agenersa assina protocolo de cooperação com ERSAR, de Portugal 
O acordo prevê a troca de experiência entre os dois órgãos por um ano para a promoção de intercâmbio em regulação 

NOVA  POLÍTICA  ESTADUAL DE GNR SERÁ  REGULADA  PELA  AGENERSA 
PROJETO OBRIGA CEG E CEG RIO  A COMPRAR GÁS NATURAL  RENOVÁVEL PRODUZIDO NO RIO DE JANEIRO  

A 
 Agenersa será o órgão responsáv el pela regulação 
para v iabilizar a produção e transporte do gás natural 
renov ável (GNR), uma nov a política do Gov erno do 
Estado para a geração de combustível a partir de resí-

duos orgânicos. Os  termos do projeto de lei f oram apresenta-
dos pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, 
no Seminário Gás Natural, realizado dia 28 de nov embro, na 
sede da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecomércio). Pelo projeto, as concessionárias CEG e CEG Rio 

serão obrigadas a adquirir 
todo o GNR produzido no 
estado, limitados a 5% do 
v olume de gás convencional 
a ser entregue ao mercado 
f luminense. 
A Política Estadual de Gás 
Natural Renováv el prevê          
incentivos à geração do   
combustível a partir de resí-
duos orgânicos, que serão 
transformados em biogás e 
que contribuirão para a redu-
ção da produção de gases do 
ef eito estufa no Estado do Rio 
de Janeiro. O projeto de lei - 
que f oi enviado pelo gov erna-
dor Sérgio Cabral ao presi-

dente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), Paulo 
Melo - tem o objetiv o de fomentar a utilização do biogás gerado 
em aterros sanitários e sua distribuição como gás canalizado pelas 
concessionárias de CEG e CEG Rio. Os prazos e os preços para 
viabilizar a produção e transporte do GNR serão regulados pela 
Agenersa. 
“A ideia é promov er o aumento da participação do biogás na 
matriz energética do estado. É um  projeto que obriga as con-
cessionárias a comprar o gás que f or gerado nos aterros sani-
tários. É importante do ponto de v ista ambiental e também aju-
da a v iabilizar o melhor uso dos resíduos sólidos do Rio de 
Janeiro. Mas, antes de ser env iado pelo gov ernador à Assem-
bleia, o projeto f oi f eito em consenso e em amplo entendimento 
com a CEG, Firjan, a Secretaria de Ambiente, a Secretaria da 
Fazenda e a Agenersa”, disse Bueno. 
Também estiveram presentes ao seminário os conselheiros da     
Agenersa, José Bismarck Vianna de Souza, Moacyr Almeida, Roosevelt 
Brasil e Luigi Troisi, o presidente da Alerj, Paulo Melo, o presidente do 
Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, a diretora do Departamento de Gás 
Natural do Ministério de Minas e Energia, Symone Christine de Santana 
Araújo, além de empresários e  especialistas que debateram as ten-
dências e os desafios para o futuro do setor energético. O encontro 
abordou questões como a política de preços do gás natural, o mercado 
secundário sob as óticas do produtor e da indústria e o futuro do gás 
natural e do gás não convencional no Brasil. Com informações da 
Ascom do Governo do Estado. (Veja também: Conselheiro    
Moacyr participa de debate sobre gás, pág  4) 

Nesta edição : 
 
Consórcios de resíduos serão 
regulados pela Agenersa       
             Pág. 03 
CODIR se reúne com  secretário 
Português e especialista do BID  
             Pág. 04 
Prolagos lança TV Águas              
             Pág. 06 
Agenersa contra o câncer de 
mama                              Pág. 07 

 
Entrevista com Wallace Santos
            Pág. 08 



Pá gina  2  AG ENERS A Inf o rm a 

Expediente: 

Conselho Diretor da AGENERSA 
Presidente - José Bismarck Vianna de Souza 

Darcília Aparecida da Silva Leite 
Moacy r  Almeida Fonseca 

Roosev elt Brasil Fonseca 
Luigi Eduardo Troisi 

______________ 
AGENERSA Informa   é uma publicação da Assessoria de   

Relações Institucionais - ASRIN. 
 

Editora-chef e da ASRIN: Ana Patricia Mendonça 
               Estagiária: Gabriella do Nascimento  

Fone: (21)2332-6478 
                  E-mail:  

  imprensa@agenersa.rj .gov.br   

 
Avenida Treze de Maio, 23 / 23º 

andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ  

CEP 20031-902 

www.agenersa.rj.gov.br  

CONTATOS DA AGENERSA:  

Geral: (21) 2332-6469 

Fax: (21) 2332-6468 

 

O P I NI ÃO 
 
Que Tempo é Este?*  

 

E 
stamos chegando ao 
f im de mais um ano, e 
como sempre remetemo-nos 
às mesmas perguntas: 

dei um passo adiante em minhas 
realizações? Valeu a pena cada 
dia trabalhado? Minha f amília 
participou de minhas conquistas 
pessoais e profissionais?  
Em meio a estas perguntas, 
outro rito também é comum, o 
de f azermos as mesmas       
promessas de mudanças que 
sabemos que são necessárias, 
tais como: de hábitos que não 
sejam saudáveis, a inclusão da 
prática de exercício físico, tempo 
liv re e tudo o mais que possa 
nos dá a sensação de           
realização.  
Enf im, o fim do ano tem esse 
jeito natural de nos mostrar que 
algo está indo e abrindo        
caminho para o nov o. Querendo 
ou não, f icamos sempre com a 
sensação de que o ano f oi bom, 
mas podemos ser melhores do 
que f omos.  
Não é por acaso que em meio a 
tudo isso, o calendário cristão 
tem o seu ápice em dezembro. 
Dar e receber presentes       
representa, nesta v ertente, a 
celebração da v ida e do amor, é 
a maneira que temos de dizer 
muito obrigada a cada           
presenteado por ter f eito parte 
da nossa história neste ano que 
está se despedindo. De fato, 
este é o tempo que nos permite 
repensarmos a vida. Ele nos traz 
uma reflexão sobre fé e esperança.  
O nascimento do menino Jesus 
nos traz a expectativ a da      
necessidade de darmos sentido 
a nossas ações, de não fazermos 
as coisas por acaso. Pelo contrário, 
nossos f eitos precisam agregar 
v alor para nós e para o outro.  
É tempo de festa, estamos   
encerrando mais um ciclo de 
nossa jornada. Há muito o que 
se comemorar, trabalhamos 
muito, crescemos juntos com os 
nov os desaf ios propostos para 
nossa Agência. Que v enha o 
Ano Nov o cheio de nov idades 
capazes de dar o gás necessário 
a um novo tempo. 
 
*Artigo de Deise Mattos,       
assistente e pregoeira / SUPAD 

Presidente José Bismarck apresenta a Agenersa em 

seminário sobre regulação na ACRJ 

O 
 conselheiro-presidente José Bismarck 
Vianna de Souza apresentou o cenário 
atual da Agenersa no Seminário    
Aspectos Jurídicos e Administrativos 

das Agências  Reguladoras, realizado na manhã 
do dia 30 de outubro, na sede da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).    
Promovido pela Vice-Presidência da ACRJ,  o 
seminário f oi totalmente pautado pelos aspectos 
jurídicos e administrativos que env olvem as 
atribuições, organização, controle e princípios 
que orientam as agências reguladoras. 
José Bismarck falou sobre o papel da      
Agenersa e os princípios regulatórios       
aplicados pela Agência Reguladora Fluminense, 
que é responsáv el pela regulação dos serv i-
ços públicos de distribuição de gás canaliza-
do no Estado do Rio – CEG e CEG Rio – e 
abastecimento de água e coleta e tratamento 
de esgoto na Região dos Lagos – concessionárias 
Águas de Juturnaíba e Prolagos.  
"A nossa missão é regular e fiscalizar as atividades das 
concessionárias para que o serviços públicos    
outorgados tragam benefícios diretos à população. 
Somente em 2011 abrimos 150 processos     
regulatórios para apurar se houve responsabilidade 
da CEG nas explosões do bueiros no Rio.      
Implantamos a conciliação para dar agilidade ao    
julgamento dos processos regulatórios de forma 
amigável. Criamos Tarifa Social de Água para os 
beneficiários do Minha Casa, Minha Vida da    
Região dos Lagos. Estamos lançando a Ouvidoria 
Itinerante. E para o ano que vem, vamos          
implementar a certificação ISO 9001 na Agenersa.. 
Nós vamos mostrar que temos procedimentos, 
regras claras. Quem estiver sendo regulado por 
nós vai cumprir certas exigências, mas terá clare-
za na regulação", disse o conselheiro-presidente 
da Agenersa.  
Para Sérgio Guerra, que é professor titular de 
Direito Administrativo da FGV, a criação de 
agências reguladoras no Brasil trouxe      

mudanças no direito administrativ o. "As   
agências reguladoras vêem num contexto de 
globalização. Por que criar agências        
reguladoras? Para criar instituições, entidades, 
órgãos com certa autonomia, com independência 
até mesmo para atuar em questões que   
politicamente não seriam tratadas pelo poder 
público central", af irmou. 
O seminário foi intermediado pelo vice-
presidente da ACRJ, Corintho de Arruda  
Falcão Filho, e também contou com outros 
dois conf erencistas: os procuradores do   
Estado do Rio, Flávio Amaral Garcia, que 
f alou sobre priv atização e parcerias público 
priv adas, e Gustav o Binenbjom, que        
discorreu acerca do controle sobre as      
escolhas regulatórias. Também participaram 
do seminário, o conselheiro Luigi Troisi, os 
assistentes da Presidência, Marcelo Menezes, 
Bruna Duarte, Letícia Liberatori e Tiago   
Marra, e a assistente da CAPET, Rosângela 
Silv a. 

O vice-presidente da ACRJ, 
Corintho Falcão, entrega 
certificado de palestrante ao 
conselheiro-presidente da 
Agenersa 
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O 
s conselheiros Roosevelt Brasil e 
Luigi Troisi viajaram para Europa 
para participar da missão "7 visi-
tas técnicas a Portugal - Geren-

ciamento de Resíduos". A missão f oi forma-
da por administradores públicos, empresá-
rios, consultores e gestores brasileiros, que 
tiveram a oportunidade de conhecer o fun-
cionamento dos modernos aterros sanitá-
rios, estações de tratamento de esgoto, 
centrais de incineração e unidades de cole-
ta seletiva nas cidades de Porto, Év ora e 
Lisboa.  
Na ERSAR, além da assinatura do protoco-
lo de cooperação, foi apresentado aos con-
selheiros todo o mecanismo de regulação 
de Portugal nos segmentos de água, esgo-
to e resíduos sólidos. Os representantes 
também se encontraram com diretores da 
Agência Portuguesa do Ambiente.  
Outras visitas técnicas foram realizadas às 
modernas instalações da ETAR de Alcântara, 
no Centro de Lisboa, administrada pela 
estatal SIMTEJO, que pertence ao grupo 
Águas de Portugal, o maior grupo empresa-
rial do país. Os conselheiros também co-
nheceram o aterro sanitário administrado 
pela Suldouro, que é a empresa 

responsáv el pelo tratamento e valorização 
dos resíduos sólidos e urbanos, de Vila 
Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.  
Os conselheiros também v isitaram o      
Sistema Integrado de Gestāo de Resí-
duos da empresa  LIPOR – Serviço       
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos 
do Grande Porto -, que é a entidade res-
ponsável pela gestão, valorização e trata-
mento dos resíduos urbanos produzidos 
pelos municípios de Espinho, Gondomar, 
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 
Valongo e Vila do Conde. O sistema é com-
posto pela Central de Incineração e as uni-
dades de coleta seletiva - Estação de    
Triagem e a Central de Compostagem. As 
unidades de tratamento mecânico-biológico 
administradas pela empresa Valnor, estatal 
com capital composto por 51% de Águas 
de Portugal e 49% de 25 municípios na 
região do Alentejo. “Essas unidades são 
uma interessante solução para áreas rurais. 
Além dos resíduos urbanos, as unidades 
também reciclam resíduos da construção 
civil, produz biogás e recicla peças automo-
tivas de veículos terminais. Em 2001, havia 
nessa região 29 lixōes. Hoje, há uma em-

presa que atua num raio de 120 km, onde 
90% dos resíduos são valorizados e ape-
nas 10% vai para o aterro sanitário, aten-
dendo a 280 mil habitantes”, explica Luigi. 
Para a Agenersa, a v iagem dos conselhei-
ros servirá para a aquisição de experiên-
cias. "Essa visita nos dá conhecimento e 
embasamento teórico e prático que vão 
contribuir para os futuros processos regula-
tórios", diz Luigi. "Os sistemas são moder-
nos, seguem normas ambientais e podem 
servir de exemplo para os consórcios brasi-
leiros", acrescentou Roosevelt.  

Conselheiros da Agenersa participam de missão técnica a Portugal 

A 
 Agenersa será o órgão responsável pela regulação dos consórcios públicos de gestão de resíduos sólidos da Baixada 
Fluminense e das Regiões Centro Sul, Sul Fluminense, Vale do Caf é, Noroeste, Serrana 1 e 2 e dos Lagos. Coordenada 
pelo Gov erno do Estado, através da Secretaria do Ambiente, e com inv estimentos do Fundo Estadual de Conserv ação 
Ambiental (Fecam), a iniciativa env olve 48 cidades. De acordo com a Lei Estadual 4.556/05 de 06 de junho de 2005, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 38.618, de 08 de dezembro de 2005, caberá à Agenersa regular e normatizar os      
consórcios, cujas autorizações para a criação foram publicadas no Diário Of icial do Estado em outubro. 
Competirá à Agenersa regular e normatizar as ativ idades desses consórcios que irão operar os aterros sanitários no Estado do 
Rio, de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e seguindo 
as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). A fiscalização das ativ idades f icará a cargo do     
Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 
Conf ira a relação completa dos consórcios e os municípios que integram cada um deles: 
1. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos da Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, 

Nov a Iguaçu e São João de Meriti. 
2. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Lagos 1: Araruama, Saquarema e Silv a Jardim. 
3. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Centro Sul: Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Paracambi, Japeri e 

Queimados. 
4. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Sul Fluminense 2: Resende, Itatiaia, Bocaina de Minas, Porto Real e Quatis. 
5. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Vale do Café: Vassouras, Barra do Piraí, Rio das Flores e Valença. 
6. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Noroeste: Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italv a, Itaocara, São      

Fidélis, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, São José de Ubá, Lage de Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Miracema,       
Porciúncula, Nativ idade e Varre-Sai. 

7. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Serrana 1: Carmo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis. 
8. Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos Serrana 2: Três Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, 

Petrópolis e Sapucaia. 

Consórcios de gestão de resíduos sólidos serão regulados pela Agenersa 

Fotos: Divulgação 



Mudanças na Agenersa  

A pós quatro anos à frente da Assessoria 
Jurídica da Agenersa, Luís Marcelo do 
Nascimento pediu afastamento do cargo 
e voltou a dar expediente apenas na 

Procuradoria Geral do Estado. Com a saída de 
Luís Marcelo, Ronan dos Santos Gomes foi nome-
ado Procurador Geral da Agenersa. Ronan tem 29 
anos, é advogado e trabalha na Agência desde 
julho do ano passado. Ao mesmo tempo em que 
desempenhava a chefia de gabinete da Presidên-
cia, Ronan já acumulou os cargos de superinten-
dente administrativo e secretário executivo. "Estou 
muito feliz por assumir um cargo em um setor de 
suma importância na Agenersa e que eu me iden-
tifico, porque é a área da minha formação. Eu me 
sinto preparado, mas espero   contar com a ajuda 
da equipe da Procuradoria e de todos da Agener-
sa", assinalou Ronan. A chef ia de gabinete da 
Presidência ficará a cargo de Dulce Alarcão. 
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CODIR SE  REÚNE COM SECRETÁRIO PORTUGUÊS E  ESPECIALISTA  DO BID 

O 
 CODIR se reuniu com o 
secretário de Estado do 
Ambiente e do Ordenamento 
do Território de Portugal, Pedro 

Af onso de Paulo, e com o especialista em 
saneamento do Banco Interamericano de 
Desenv olvimento (BID), Yv on Mellinger. 
Na pauta, possív eis acordos de 
cooperação técnica nas áreas de 
saneamento e gestão de resíduos sólidos 
urbanos, tendo em v ista que a Agenersa 
também será o órgão responsável pela 
regulação dos consórcios públicos de 
gestão de resíduos sólidos no Estado do 
Rio e das obras de saneamento prev istas 
no Programa de Saneamento Ambiental 
do Entorno da Baía de Guanabara 
(PSAM), que irão benef iciar 15 
municípios do entorno da baía.  
Na reunião, o conselheiro-presidente 
José Bismarck Vianna de Souza apresen-
tou o cenário atual e mostrou a experiên-
cia da Agenersa em regulação. "É muito 
importante mostrar a experiência da   
Agência em lidar com consórcios, como o 
da Região dos Lagos, por exemplo. Mas 
nós também queremos manter laços es-
treitos com Portugal, porque vai nos aju-
dar muito. Nós temos um país que en-
frentou há cerca de dez anos os proble-
mas que estamos enfrentando e nós  
podemos pegar a lição desse país e tra-
zer para o Rio de Janeiro", disse José      

Bismarck. 
Para o secretário do Ambiente de Portugal, 
a possibilidade de f irmar convênios de 
cooperação com a Agenersa é um dos 
objetiv os da v inda da comitiva ao Brasil. 
Para Pedro Af onso, apesar de o modelo 
português de regulação ser diferente do    
brasileiro, Portugal tem muito para ensinar.  
"Nós v iemos para tentar disseminar a 
experiência de Portugal nos setores de 
abastecimento de água, de saneamento 
e de gestão de resíduos urbanos.       
Celebramos acordos de cooperação com 
os estados de São Paulo, Espírito Santo 
e Pernambuco. E esta reunião é uma 
oportunidade de partilhar com v ocês um 
dos nossos desaf ios atuais em Portugal. 
Nós temos uma entidade reguladora para 
o setor elétrico e outra para o saneamento, 
água e dos resíduos, mas nós estamos 
enf rentando muitos desaf ios que têm a 
v er com questões regulatórias e de tarif as 
e de concessão do sistema. Criamos a 
inf raestrutura que temos nos últimos 10, 
15 anos. Fizemos um pouco de tudo que 
v ocês estão tentando f azer agora. Vocês 
irão encontrar em Portugal, seja no ente 
regulador ou nas empresas, as pessoas 
que implementaram tudo isso que terá 
que ser f eito. Será uma experiência única, 
já que na Europa os outros países são 
muito mais ricos e mantém sua           
inf raestrutura há mais de 60 anos", explicou 

o secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, que é ligado 
ao Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território 
de Portugal. 
O representante do BID f icou satisf eito 
com a apresentação do conselheiro-
presidente da Agenersa e ressaltou que a 
parceria com Portugal trará bons resultados. 
"Gostei muito da exposição da Agenersa. 
Se as empresas portuguesas começarem 
a se interessar pelos projetos brasileiros 
será um ótimo intercâmbio para troca de 
experiência. Mas pelo que foi apresentado 
aqui, a Agenersa está apta a regular os 
municípios e f uturamente a CEDAE", 
af irmou Yvon Mellinger. 
Também participaram da reunião, que f oi 
realizada na sala da Presidência da        
Agenersa na tarde do dia 12 de outubro, 
os conselheiros Moacy r Almeida, Darcília 
Leite, Roosev elt Brasil e Eduardo Troisi, 
o gerente executiv o do PSAM, Gelson 
Baptista Serv a, o cônsul geral de 
Portugal no Rio de Janeiro, Nuno de 
Mello Bello, a diretora de Assuntos 
Europeus e Relações Internacionais, 
Gabinete de Planejamento e Políticas, 
Alexandra Ferreira de Carvalho, o chefe 
de gabinete da Secretaria de Estado do 
Ambiente e do Ordenamento do Território 
de Portugal, Paulo Coelho, e o gestor de 
negócios, Walter Plácido. 

 José Bismacrk apresenta um histórico e 
desafios da Agenersa aos visitantes 

A comitiva portuguesa: Alexandra, Paulo, Pedro Afonso e Nuno Bello: Futuras    
parcerias servirão para trocar experiência entre brasileiros e portugueses  

Gelson Serva, Yvon Mellinger e        
Roosevelt Brasil 

Conselheiro Moacyr participa de debate sobre gás  

O 
 consel heiro Moacyr Almei da foi um dos par ticipantes do Seminário Gás  
Natur al,  realizado dia 28 de novembr o, na F ecomérci o.  O seminário reuni u 
empresári os, especi alistas e autori dades em debates sobr e as tendênci as  
e desafi os do setor.  

Mediado pel o jor nalis ta George Vidor, Moacyr fal ou no pai nel que debateu os desa-
fios do auto-pr odutor, auto-importador e consumi dor li vre. "O gasoduto Bol ívia-
Brasil foi o começo de tudo. Eu tenho a honr a e o prazer de ter partici pado muito 
dessas discussões desde o i níci o, então isso me ajuda muito a r esgatar a his tóri a.  
Eu me lembro q ue na Petr obr as se discuti a por que não ter a l ei do g ás. A l ei do 
gás nasceu, mas el a tem um monte de pedaços que fazi a sentido em 1997. E el a 
foi caminhando até que cheg ou num grande acordo par a se conseguir a lei possí-
vel. A l ei do gás diz que tem que ter o autopr odutor, o autoi mpor tador e o consumi-
dor li vre. Temos todos esses el ementos e o único ofertante continua sendo a Petro-
bras . No Estado do Rio, por exemplo, tem mais ou menos quase quatro anos da 
deli ber ação sobr e o consumi dor li vre, q ue era 100 mil metros cúbicos por di a, que 
era do contrato de 1997. Naquel a época fazia todo o senti do. Cem mil em 2012 não 
faz mais nenhum senti do. Quase quatro anos depois des-
sa deliberação nós temos um consumidor li vre no Estado 
do Rio. Qual a explicação par a isso? Uma interrogação. 
São Paulo é 10 mil. Quantos consumidores li vres? Zer o. 
Então o pri meir o desafio que col oco é quem é o consumi-
dor li vre. Se não  tem consumidor li vre, para que a l ei do 
gás? Para que ter a r egulação? O consumidor li vre fica 
esperando que aconteça alg uma coisa",  disse M oacyr.  
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Assistente do DPRHU participa de encontro de RH do governo 

A 
assistente do DPRHU, Janaína Pires de Souza, representou a Agenersa no 6º Encontro de Gestores de       
Recursos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (6º RH-RJ), realizado nos dias 25 e 26 de        
outubro. Com o tema “Gestão de Pessoas: uma questão de competências”, o encontro reuniu profissionais de 
RH de diferentes órgãos do governo estadual. 

Além de palestras que abordaram temas como liderança no século XXI, conceito de gestão por resultado e avaliação de 
desempenho, Janaína pode assistir à apresentação de Claudia Garritano, coordenadora nacional da ONG Programas 
Corporativos da Arte de Viver, que defende que para trabalhar bem e de forma eficiente, é necessário treinar a respira-
ção."Durante quase 20 minutos a Claudia Garritano ensinou alguns exercícios de meditação através da respiração 
(inspiração lenta e profunda e expiração rápida, soltando todo o ar da barriga), objetivando aliviar o estresse cotidiano e 
nos energizarmos para enfrentar os desafios, o que agradou demais a todos", explicou Janaína, que também gostou da 
palestra de João Lins, consultor de gestão de pessoas e de mudanças da PWC. 
"Ele falou do conflito entre as gerações X e Y nas empresas. A geração X (idades entre 30 e 45 anos) tem enfrentado 
algumas dificuldades em se adaptar à geração Y (idades entre 20 a 30 anos) e vice-versa. A geração X é preocupada 
com o conhecimento, experiência e foco. A geração Y tende a fazer várias coisas ao mesmo tempo. O João mostrou que 
é necessário desenvolver um clima de cooperação organizacional, envolvendo as duas gerações, de forma que uma  
esteja preparada para respeitar as diferenças existentes, aprendendo uma com o conhecimento da outra, cada um à sua 
realidade".  

O 
 dia 28 de novembro marcou a despedida da conselheira 
Darcília Leite das Sessões Regulatórias da Agenersa.  
O conselheiro-presidente José Bismarck pediu pausa 
no julgamento dos processos para que Darcília recebesse 

homenagens dos funcionários da Agência. "Eu vou fazer uma inversão de 
pauta. Vou chamar talvez o processo mais difícil que eu já enfrentei 
nesta Agência. Neste processo eu aprendi muito, é uma grande lição 
e o processo agora, doutora Darcília, é em sua homenagem", brincou 
o conselheiro-presidente. Para José Bismarck, Darcília se tornou um 
paradigma do que é realizar um trabalho bem-feito. "Todos aqui, quando 
começam, querem saber como é o voto da conselheira Darcília, 
como ela se posicionou diante de determinada questão. Este respeito que 
todos nós temos, que os operadores do Direito têm, que as pessoas da 
regulação têm, será levado pela senhora aonde estiver. Darcília será 
lembrada aqui não só como a excelente pessoa que é, de caráter 
ilibado, uma pessoa que mantém a palavra, mas também como uma 
pessoa que difunde os seus conhecimentos. E, acima de tudo, também 
sabe ouvir. Por isso é difícil estar me despedindo da senhora como 
membro do nosso colegiado. Quero te dizer muito obrigado pelo   
profissionalismo, pela seriedade, pelo caráter, pelo coleguismo. Muito 
obrigado pelas lições de Direito e muito obrigado, acima de tudo, pela 
grande lição de vida que dá a todos nós. Esta Casa sempre estará 
aberta para a senhora", disse o conselheiro-presidente.   
O gerente da CAENE, Jorge Calfo, leu um poema de própria autoria 
em que fala sobre o tempo e da importância de certos fatos que marcam 
vidas. "O tempo nos faz imaginar, observar, sentir e decidir as coisas 
que foram ou ainda são maravilhosas. O que nos deu ou ainda no dá 
sabedoria e compaixão. A grande verdade é que o tempo só deixou 
ou deixará vivo aquilo que se foi, ou sempre será verdadeiro.         
Conselheira Darcília, tenha plena certeza que estará viva na memória 
de todos da Agenersa para sempre", recitou Calfo. 
Um dos consultores jurídicos da CEG, Renato Otto, também prestou 
homenagem à conselheira. "Em nome do escritório Siqueira Castro, 
transmito o reconhecimento pelo importante trabalho pela regulação 
no Estado do Rio que a senhora desenvolveu durante todos esses 
nove anos. Sua preocupação com análise célere dos processos que 
estiveram sob sua relatoria, sua firmeza em fazer relatórios minuciosos e 
ao mesmo tempo imparciais, sua grande preocupação com a apreciação 
de absolutamente todos os argumentos deduzidos pelos interessados dos 
processos, coisa que hoje em d ia a gente sabe que nem mesmo o poder 
judiciário difere toda sua atenção", disse o advogado. 
Para o subsecretário de Energia da SEDEIS, a honradez, dignidade e 
profissionalismo da conselheira Darcília trouxe admiração e aprendizado 
para todos que conviveram com ela. "A senhora nos ajudou muito a 

construir e a trazer não só a evolução do gás natural ao longo do tempo, 
mas também a evolução desta casa, da Agenersa. Ela é merecedora, se 
tivesse o cargo, de conselheira de honra para perpetuar o seus            
conhecimentos junto a todos nós", sugeriu Jorge Loureiro. 
Darcília também ganhou uma retrospectiva em fotos, em uma       
apresentação montada por funcionários da SECEX, e recebeu um 
buquê de flores das mãos do servidor João Carlos. "Ofereço aqui uma 
rosa à secretária executiva com a qual eu homenageio todos vocês, 
que são fundamentais para o nosso trabalho. Quero registrar a minha 
alegria imensa por ter compartilhado da regulação do Estado do Rio 
de Janeiro em momentos  tão importantes. Outros momentos       
igualmente importantes virão, mas participar dessa construção é um 
momento único", agradeceu Darcília.  
Além de agradecer à sua equipe de gabinete - Vera Lúcia,  
Bernardo Kloss e Wlady a Mattos, a conselheira também     
prestou homenagem ao governador Sérgio Cabral e à ex-
gov ernadora Rosinha Garotinho pela indicação do nome dela 
para compor o CODIR. "Não posso deixar de registrar o meu 
agradecimento à gov ernadora Rosinha Garotinho e ao governador 
Sérgio Cabral, que indicaram o meu nome para esta taref a.  
Agradecer aos deputados da Assembleia Legislativa, que    
v otaram e conf iaram que realizaríamos aqui um trabalho que o 
Estado do Rio de Janeiro merece. Eu concluo este mandato 
f eliz pela oportunidade do que tiv e que f azer, pelas pessoas 
com quem tive oportunidade de conv iv er, pela marav ilhosa 
escola que é trabalhar com um colegiado. Esse time nos f orma 
um colegiado comprometido com a solução das questões, isso 
nos faz exercer uma característica fundamental para o ser humano, 
que é a humildade. O bem mais precioso da Agência são os seus 
funcionários e as melhores coisas são as nossas decisões que     
deixamos para este estado porque contribui para o seu desenvolvimento 
e também na vida das pessoas. Quero fazer um agradecimento 
muito especial a Verinha, ao Bernardo, a Wladya e a todos que 
passaram pelo meu gabinete. A Agência continuará trilhando o 
seu caminho de sucesso para a regulação forte porque o         
concessionário, o investidor, o usuário precisam de uma regulação 
forte, de uma regulação séria e comprometida e isso eu não tenho 
dúv ida que a Agência continuará proporcionando. Desejo pleno e 
total sucesso à Agência", despediu-se Darcília, após nove anos de 
serviços na Agenersa.  
O mandato de Darcília termina oficialmente dia 09 de          
dezembro, mesma data em que o encerra a representação do 
conselheiro Roosevelt Brasil, que já está indicado pelo        
gov ernador do Estado para ser reconduzido ao cargo. 

Darcília se despede do CODIR e ganha homenagens de servidores 
“Concluo este mandato feliz”, disse a conselheira após nove anos na ASEP, Agetransp e Agenersa 



A 
 Prolagos está ampliando a sua responsabilidade socioambiental com o lançamento do Saúde Nota 10. De acordo com 
a Assessoria de Comunicação da Concessionária, o Programa, que tem o apoio das secretarias de Educação e de  
Meio Ambiente dos municípios da área de concessão, v ai abordar, de um jeito dif erente, lúdico e div ertido, conceitos de 
saneamento e sustentabilidade. O público-alv o são alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental das escolas 

públicas de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Iguaba Grande. Além de palestras, haverá concursos de 
desenho e redação, com premiação para os três primeiros colocados em cada categoria. 
O trabalho do Saúde Nota 10 conscientiza os estudantes sobre os benefícios do esgoto tratado para 
a saúde, meio ambiente e qualidade de vida. Os alunos também recebem informações sobre a  
importância da água tratada para consumo humano e aprendem sobre o papel de cada um para a 

conserv ação dos recursos      
hídricos, através do uso racional 
da água no dia a dia. 
Para apoiar didaticamente o 
prof essor em sala de aula,   
durante as palestras, a Prola-
gos distribuirá aos alunos uma    
cartilha, que tem como persona-
gem principal o mascote da 
concessionária: o Prolaguito. A 
história em quadrinhos descreve 
o processo de tratamento de 
água e esgoto e ainda desperta 
as crianças para a importância 
da preservação do meio ambi-
ente e do desafio de tornar o 
planeta mais sustentável. 

P R OLA GOS  LA N Ç A  TV  Á GUA S  
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Novo programa socioambiental da Prolagos atende escolas públicasNovo programa socioambiental da Prolagos atende escolas públicasNovo programa socioambiental da Prolagos atende escolas públicasNovo programa socioambiental da Prolagos atende escolas públicas 

Mascote Prolaguito: organização, agilidade 
e a multifuncionalidade da Prolagos 

Foto: Ascom Prolagos 

A 
 Prolagos lançou no dia 02 de outubro um nov o 
canal de inf ormação para as pessoas que estão 
conectadas à internet conhecer sobre os serv iços 
prestados pela concessionária: a TV Águas. 

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prolagos, a 
TV Águas apresenta reportagens em vídeo e traz informações, 
dentre outros assuntos, sobre saneamento, meio ambiente, 
consumo de água consciente e saúde. As matérias são    
postadas a cada 15 dias no site da Prolagos 
(www.prolagos.com.br/tvaguas), no canal da empresa no 
Youtube (www.y outube.com/ascomprolagos) e também são 
compartilhadas nas redes sociais Facebook.com/Prolagos e 
Twitter.com/Prolagos. 

Abastecimento de água na Região dos Lagos será ampliado 

O 
s moradores da Região dos Lagos serão beneficiados com projetos que irão ampliar o sistema 
de abastecimento de água em três municípios. Nas duas últimas sessões regulatórias o       
CODIR julgou processos que autorizam investimentos da   Prolagos nos municípios de Iguaba 
Grande, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e Cabo Frio.  

Na Sessão Regulatória do dia 31 de outubro, o CODIR aprovou cinco projetos que irão ampliar o sistema 
de abastecimento de água e coleta de esgoto, beneficiando 13,8 mil moradores. Com investimentos de 
cerca de R$ 5,8 milhões, a Prolagos vai ampliar o sistema adutor e expandir a distribuição de água dos 
bairros Parque dos Desejos e Balneário dos Signos, em Iguaba Grande; implantar o sistema de abasteci-
mento de água no Bairro Cisne Branco, em São Pedro da Aldeia; expandir a distribuição de água no Bair-
ro Florestinha, no Distrito Tamoios, em Cabo Frio; e implantar o sistema de captação de esgotos no Valão 
de Manguinhos, em Búzios. 
Já na Sessão Regulatória de 28 de novembro, o CODIR autorizou a Prolagos a investir cerca de R$ 4 
milhões para implantar o sistema e expandir a distribuição de água dos bairros Maria Joaquina e Boa 
Vista, em Búzios; nos bairros Cruz e Jardim Primavera, em São Pedro da Aldeia; dos bairros Vila   
Nova, Nova Iguaba e Coqueiros em Iguaba Grande. Serão beneficiados quase 7 mil moradores. As 
obras devem levar de 30 dias a quatro meses para serem executadas. 

D 
ev ido à atualização do custo do gás natural por parte da 
Petrobras, as tarifas de gás na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro tiveram redução a partir de 1º de           
dezembro.  

De acordo com a CEG,  a redução chegará a 0,09% para clientes 
residenciais e comerciais e a 0,40% para os demais consumidores. 
Com a redução, os clientes residenciais que consomem uma média 
de 40 m3/mês terão um desconto de R$ 0,02 na fatura. Para o mer-
cado industrial, a redução pode chegar a 0,31%, dependendo do 
perf il de consumo. No caso do GNV, a redução será de 0,33%, mas 
o repasse para as bombas ficará a cargo dos postos de combustível. 

Tarifas de gás  têm redução  CEG tem novo telefone para      
atender portadores  

de necessidades especiais 

A 
 CEG inaugurou um nov o número de telefone, 
exclusivo para atendimento de pessoas          
portadoras de necessidades especiais. De acor-
do com inf ormações divulgadas pela imprensa, 

atrav és do 0800- 0310234, a concessionária vai atender os 
clientes portadores de def iciência auditiva ou de f ala.         

O novo telefone f uncionará 24 horas, todos os dias. 
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P 
elo segundo ano consecutivo os funcionários v estiram-se de cor de rosa em 25 de  outubro para comemorar o Dia da       
AGENERSA Contra o Câncer de Mama. Com o  tema "Câncer de Mama - mais grave que a doença é a falta de 
inf ormação", a campanha é uma brincadeira para alertar a todas as mulheres sobre a importância dos exames 
prev entiv os. "O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada no mês de outubro para prevenir contra o câncer de 

mama e a Agenersa não podia ficar de f ora, já que temos muitas mulheres no nosso quadro f uncional. É um dia para alertar que 
é preciso se cuidar, já que o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo", explica a assessora-chef e da 
ASRIN, Ana Patricia Mendonça. 
A novidade deste ano ficou por conta da distribuição de 80 folhetos educativos que foram elaborados pela ASRIN e entregues a 
funcionários e v isitantes da Agenersa. "Pegamos informações da Fundação Laço Rosa e montamos o material porque acreditamos que 
não basta apenas pedir para vestir rosa, temos que informar também sobre os riscos da doença e como se prevenir. Agora espero que 
cada uma eleja seu Dia Rosa e cuide-se", assinala Ana.  

Agenersa veste-se de rosa contra o câncer 



Confraternização de fim de ano será dia 19 
 

P 
ara encerrar o calendário de eventos e celebrar a chegada 
de 2013, os funcionários da Agenersa vão se reunir no dia 
19 de dezembro para a confraternização de fim de ano.  
Na mesma data, será realizada a troca de presentes do 

amigo oculto, que tem como sugestão de presente CD, DVD ou 
liv ro. A brincadeira tem é para aproximar os colegas e criar um 
clima de descontração para fecharmos o ano com chave de ouro.  
A confraternização acontece no dia 19 de dezembro, após a Ses-
são Regulatória, no Auditório da Agenersa. Entre nessa brincadeira e div irta-se com seus colegas.  
Não deixe de participar! 
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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... 

05/11 Isabella  - CODIR/RB 
07/11 Fernanda  - SECEX 

11/11 Marcus   - MOTORISTA 
15/11 Letícia - Est. SORFI 
21/11 Giuliana  - Est. PROC 

29/11 Darcília - CONSELHEIRA 
29/11 André  - MOTORISTA 
30/11 Claudia - SECEX 

01/11 César - CODIR/RB 
13/12 Felipe - ASSIN 

16/12 Gilberto - MOTORISTA 
23/12 Alexandre - CAPET 
31/12 Raquel - LIMPEZA 

BO A S - V I N D A S :  
KA T H L E E N  

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 

ouv idoria@agenersarj .gov .br 

LembreteLembreteLembreteLembrete    
Visite nosso site e assista às Visite nosso site e assista às Visite nosso site e assista às Visite nosso site e assista às 

sessões regulatórias                 sessões regulatórias                 sessões regulatórias                 sessões regulatórias                 
em transmissão ao vivoem transmissão ao vivoem transmissão ao vivoem transmissão ao vivo    
www.agenersa.rj.gov.brwww.agenersa.rj.gov.brwww.agenersa.rj.gov.brwww.agenersa.rj.gov.br    

Próxima Sessão    Próxima Sessão    Próxima Sessão    Próxima Sessão        
RegulatóriaRegulatóriaRegulatóriaRegulatória    

    
19/12/201219/12/201219/12/201219/12/2012    

ESTAGIÁRIO DO MÊS 

Horrana, estagiária da AUDIT 

S 
er bem-sucedida e  
poder dar uma vida 
melhor para a família. É 
o que espera a estagiária da Auditoria de 

Controle Interno (AUDIT) do seu futuro prof issional, 
Horrana Gonçalves Lopis.    Nascida em Niterói há 
17 anos, Horrana está na Agenersa desde      
dezembro de 2011. Filha de Janaina Martins  
Gonçalves e Gesiel Carlos Lopis, Horrana tem 
duas irmãs e já está casada há 1 ano e 7 meses.  
Moradora de São Cristovão, estuda o 2° ano do 
Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor 
Ernesto Faria, no mesmo bairro onde reside, e 
pretende cursar administração ou contabilidade. 
"Porque já estou trabalhando nessa área",  explica. 
Para Horrana, com o estágio na Agenersa, o segundo 
de sua carreira, ela está ganhando experiência,  
conhecimento e crescimento prof issionais e o fato 
de estar em um setor que f iscaliza as atividades 
da Agência não é problema. "Fui aprendiz na 
Novo Rio durante um ano. Eu trabalhava no 
Operacional. Na Agenersa minha função é  
super tranquila; tenho um chefe que me ajuda 
muito. Sempre quando tenho dúvidas ele me 
ajuda bastante", diz. Para os colegas            
estagiários, Horrana deixa uma mensagem. 
"Mergulhem com tudo em todas as              
oportunidades que tiverem". 

ENTREVISTA 

Wallace, assistente da CAENE 

C 
onciliar compromissos do dia a dia com estudos é sem-
pre uma tarefa difícil, que requer força de vontade. Mas, 
quando se tem determinação e interesse em estar em 
modo de constante aprendizado, todo o recurso é válido. 

No caso do assistente da CAENE, Wallace Santos, o meio que ele 
encontrou para continuar estudando foi o Ensino a Distância (EAD). 
"Eu quero me manter ocupado. Não quero chegar ao fim de carrei-
ra e estar acomodado, sem evoluir. Se eu puder, quero fazer cursos até morrer.       
Aprender é bom. Atualização é fundamental. Estudando pelo EAD eu consigo conciliar 
com meu trabalho na Agenersa sem prejuízo para minhas atividades", afirma . 
Formado em Engenharia Industrial Elétrica, com ênfase em Eletrônica pelo CEFET-RJ,  
Wallace atualmente cursa Física na UFRJ e faz MBA em Petróleo, Gás e Energia. "Estudo 
em casa, à noite. Somente as provas são presenciais. Aí eu tenho que ir ao polo, que fica em 
Campo Grande, a cada dois meses, um fim de semana inteiro", explica. 
Além de adquirir conhecimentos, Wallace pretende garantir uma ativ idade extra 
para quando se aposentar, daqui a 20 anos. "Pretendo fazer os próximos concursos 
do Estado para o Ensino Médio e, depois, para o Superior, dar aula em faculdade.  
Já estou pensando o que v ou fazer quando me aposentar. Estou criando uma   
carreira complementar, que me permita manter a cabeça em atividade", diz.  
Carioca, separado e pai de um casal de filhos, Wallace faz parte do quadro efetivo da 
Agenersa desde março de 2004. A partir daí, assumiu diferentes funções em distintos 
setores da Agência e no Governo Estadual.  "Trabalhei no gabinete do então conselhei-
ro-presidente João Paulo Dutra até outubro de 2009; preparava os votos, os relatórios, 
fazia instrução dos processos. Em dezembro daquele ano fui para a CASAN, onde  
fiquei por seis meses. Depois, fui cedido à Subsecretaria de Patrimônio da Seplag, onde 
fiz um curso de avaliação de imóveis e de perícia pelo CREA. Nos dois anos e meio em 
que estive na Seplag viajei muito pelo interior, principalmente para o Norte e Nordeste 
do estado, onde vistoriava e avaliava imóveis. Em maio de 2011 voltei para a Agenersa, 
já direto para CAENE, onde estou lotado até hoje",  assinala. 
A passagem pela iniciativ a privada foi rápida porque a determinação de Wallace 
sempre falou mais alto e passar em concursos públicos parece estimulá-lo. "Logo 
que eu saí da faculdade trabalhei dois anos numa empresa de instrumentação ele-
trônica. Depois fui para a Defesa Civil  e em seguida, CET-Rio até ser convocado 
para a Agenersa", informa Wallace, que teve que se adaptar à nova realidade. "No 
início eu estranhei bastante porque são mais de 12 anos em atividade operacional, 
totalmente afastado da minha formação. Quando eu v im trabalhar aqui para fazer 
relatório e ficar o dia inteiro na frente do computador eu estranhei demais, era tudo 
muito calmo. Hoje eu digo que ainda estou em fase de adaptação porque sinto falta 
da ação da rua. Quando há explosão, se não f eriu ninguém, eu acho sensacional. 
Se não machucar ninguém está ótimo porque é animado você estar em ação. 
Sou um menino de rua", af irma. 
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