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A 
 Agenersa tem buscado acelerar 
a solução para as reclamações 
que envolvem os consumidores 

das concessionárias reguladas pela  
Agência - CEG, CEG Rio, Prolagos e 
Águas de Juturnaíba. Na Sessão        
Regulatória do dia 26 de fevereiro, o   
CODIR julgou o recurso de um processo 
regulatório, aberto em 23 de agosto de 
2012, em que a Concessionária CEG foi 
multada em R$ 20 mil por causa da   
demora na ligação de gás para um      
usuário. O recurso foi negado. 
"Estamos dando celeridade aos processos 
autuados pela Ouvidoria. São quatro 
meses para julgamento do processo 
desde sua abertura e outros três para 
julgamento do recurso, o que dá uma 
média de sete meses para sua conclusão. 
Todos os envolvidos nesses processos 
estão de parabéns", disse o conselheiro-
presidente da Agenersa, José Bismarck 

Vianna de Souza.  
Dos 44 processos regulatórios julgados pelo 
CODIR na segunda sessão regulatória do 
ano, 26 foram abertos em 2012, sendo 
que 20 deles foram autuados a partir da 
reclamação de usuários junto à Ouvidoria. 
"Nós somos, na prática, um órgão de 
defesa do consumidor. É de nossa       
responsabilidade fazer com que os       
serviços prestados por parte das  empresas 
concessionárias sejam cumpridos sem 
prejuízo para o consumidor", afirma José 
Bismarck. Leia também: Ouvidoria    
registra 2,2 mil ocorrências em 2012. 
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A 
 Agenersa realizou no dia 29 de 
janeiro a primeira Sessão    
Regulatória Ordinária do ano. 

Foram deliberados cinco processos da 
Concessionária Águas de Juturnaíba, 
nove da  Prolagos e 33 referentes às 
Concessionárias CEG e CEG Rio.  
A primeira Sessão Regulatór ia  
também marcou a nova formação 
do CODIR, que está composto 
por José Bismarck Vianna de Souza, 
que é o conselheiro-presidente, 
Moacyr Almeida Fonseca,    
Roosevelt Brasil, Luigi Eduardo 
Troisi e Silvio Santos Ferreira.  
O conselheiro Roosevelt Brasil 
reassumiu o cargo no dia 03 de 
janeiro, menos de um mês  
após ter encerrado seu primeiro 
mandato de um ano e quatro 
meses no CODIR. Já Silvio  San-

tos tomou posse no dia 07 de janeiro, na 
vaga anteriormente ocupada por Darcília 
Aparecida Leite. Por ser novo no Conselho, 
Silvio Santos teve direito a voto, mas não 
relatou nenhum processo. Roosevelt e 
Silvio têm mandato de quatro  anos. 

Conselheiros Roosevelt, Luigi, Bismarck, Silvio e Moacyr: o 

novo CODIR da Agenersa 
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O 
s conselheiros José 
Bismarck, Moacyr 
Almeida, Roosevelt 

Brasil, Luigi Troisi e Silvio 
Santos participaram da    
Assembleia Geral Ordinária 
do Conselho de Associados 
do Consórcio Intermunicipal 
Lagos São João (CILSJ), 
realizada na manhã do dia 06 
de fevereiro, no Teatro      
Municipal de São Pedro da 
Aldeia, na Região dos Lagos. 
Na pauta, a eleição e posse 
da nova direção do CILSJ, 
apresentação das atividades 
executadas e demonstrativo 
das contas do Consórcio.  
Foi eleito para presidir o 
CILSJ o prefeito de São   

Pedro da Aldeia, Cláudio 
Chumbinho Vasquez, e para 
a Vice-Presidência, o prefeito 
de Arraial do Cabo,         
Wanderson Cardoso de Brito,      
conhecido como Andinho. Os 
dois tomaram posse no   
mesmo dia do pleito e      
presidirão o CILSJ no biênio 
2013-2015. O secretário 
executivo e vogal do 
CILSJ nas sessões      
regulatórias da Agenersa, 
Mário Flávio Moreira, foi 
reconduzido ao cargo. 
 O Consórcio visa fortalecer a 
gestão compartilhada do meio 
ambiente da Região dos  
Lagos. No mesmo dia,     

também foi realizada a reunião 
de eleição e posse dos novos 
integrantes da Plenária e da 
Diretoria Colegiada do Comitê 
de Bacias Hidrográficas   
Lagos São João (CBH Lagos 
São João) para 2013 a 2015. 
A Agenersa mantém um  
acordo de cooperação técnica 
com o CILSJ, que reúne  
representantes do Governo 
do Estado, dos municípios da 
Região dos Lagos e da sociedade 
civil organizada. Esta parceria 
é fundamental para análise e 
encaminhamento regulatório 
das questões relacionadas 
ao saneamento básico na 
região, desde a concessão 
dos serviços. 
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O 
 modelo empregado pela Agenersa na 
regulação e fiscalização das empresas 
responsáveis pelo abastecimento de 

água e coleta e tratamento de esgoto na 
Região dos Lagos foi o tema principal de um 
encontro que reuniu o CODIR e representantes 
do Ministério da Economia, Comércio e   
Indústria do Japão (METI). Os conselheiros 
Moacyr Almeida, Roosevelt Brasil, Luigi Troisi 
e Silvio Santos recepcionaram a delegação, 
formada pelos consultores da Ernst & Young 
Japão/Brasil - empresa contratada para  
prestar assessoria ao governo japonês -  
Yutaro Oku, Kenichiro Fukuda, Marcus    
Maione e Monique Serracelli. 
O METI está realizando um estudo cujo   
objetivo é identificar as oportunidades em 
que empresas japonesas podem participar 
do setor de saneamento 
no Brasil por meio de 
projetos de concessão em 
parceria público-privada 
(PPP), potencialmente em 
associação com empresários 
brasileiros. "Vamos fazer 
uma pesquisa com     
relação ao setor de    
saneamento no Brasil. 
Queremos entender um 
pouco mais das particula-
ridades do mercado e de 

que forma esse mercado é regulado. Por isso 
buscamos o auxílio da Agenersa, justamente 
para mostrar aos japoneses de que modo o 
setor é regulado no Rio de Janeiro", disse 
Serracelli, que é auditora da Ernst & Young 
Brasil. 
O conselheiro Moacyr apresentou o cenário 
atual, as perspectivas e a experiência da 
Agenersa em regulação, focando nas atividades 
relacionadas às concessionárias Prolagos e 
Águas de Juturnaíba. “Como fomos o primeiro 
estado visitado pela delegação, achamos 
importante que os consultores entendessem 
o funcionamento da Agenersa, os processos 
que envolvem a licitação e concessão das 
áreas e o mercado do saneamento básico no 
Estado do Rio, que até 2015 será todo regulado 
por nós”, explicou Moacyr, que entregou uma 

cópia em inglês do Relatório 
de Atividades 2005-2011, 
que a Agenersa vai    
lançar em março.  
A reunião foi realizada na 
tarde do dia 28 de janeiro, na 
sala da Presidência. Também 
participaram do encontro a 
chefe de gabinete da         
Presidência, Dulce Alarcão, a 
assessora Bruna Martins e a 
assessora-chefe da ASRIN 
Ana Patricia Mendonça. 
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Consultores e CODIR:  destaque para a regulação 

das concessionárias de saneamento básico 

EVENTOS 

5 a 7 de março de 2013 
Rio Gas Forum 

O fórum anual estratégico para a 
cadeia de valor no setor de gás no 

Brasil é promovido pela Petrobras 

6 e 7 de março de 2013 
4º Seminário Internacional de 

Energia Nuclear 
Realizado em parceria com a 

Eletrobras Eletronuclear, evento 
discute segurança e geração de 
energia em usinas nucleares 

11 a 13 de março de 2013 
AIM Brazil Oil & Gas Asset 

Integrity0 Management          
Conferência debate gerenciamento 
da integridade de ativos para a   

indústria de óleo e gás brasileira 

12 de março de 2013 
UK Energy in Brazil 2013 

Oportunidades de negócios entre 
empresas brasileiras e britânicas de 

Energia são debatidas no Rio 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 
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A 
 Ouvidoria da Agenersa registrou 
em 2012, através do seu Call Center, 
2.277 ocorrências de consumidores 

das concessionárias reguladas pela      
Agência, número cerca de 3% menor que o 
do ano anterior. A maioria das ocorrências 
recebidas é referente à Concessionária 
CEG: 2.153; em seguida vem a Concessionária 
Prolagos, com 66 ocorrências; depois a CEG 
Rio, com 47, e 11 ocorrências relacionadas à 
Concessionária Águas de Juturnaíba.  
O setor também contabilizou uma pequena 
redução nos processos regulatórios autuados: 
de 81, em 2011, para 72 no ano passado - 
como alguns processos tratam de mais de 
um episódio, é possível contabilizar 106 
ocorrências. Dos processos autuados pela 
Ouvidoria, 66 são referentes à Concessionária 
CEG, quatro relacionados à CEG Rio e 
três processos regulatórios concernentes à 
Concessionária Prolagos. 
"Nós partimos do princípio de que todas as 

ocorrências recebidas estão suscetíveis de 
serem solucionadas pelo nosso setor porque 
são, na maioria das vezes, questionamentos 
referentes a atendimento, descumprimento de 
agendamento, número do SAC das concessionárias, 
por isso os processos autuados são muito  
menores. Somente as ocorrências             
efetivamente recorrentes, em que há    
insatisfação do cliente com relação à    
solução dada pela concessionária originam 
Processo Regulatório", explica a ouvidora 
da Agenersa, Maria Clara Canedo.  
Para ela, é natural que a CEG receba um 
registro maior de ocorrências, tendo em 
vista que a concessionária tem quase 800 
mil clientes, ao passo que a CEG Rio tem 
perto de 30 mil, Águas de Juturnaíba    
possui pouco mais de 57,5 mil e a Prolagos, 
cerca de 100,5 mil clientes. "Além disso, a 
CEG atua na Região Metropolitana,      
justamente a área onde a Agenersa é mais 
conhecida", informa Maria Clara. 

Ouvidoria registra 2,2 mil ocorrências em 2012 
Número é cerca de 3% menor que o ano anterior; maio ria é da CEG 
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C 
om o tema "Conscientização sobre 
Segurança da Informação", a        
Assessoria de Informática (ASSIN) 

realizou, no dia 24 de janeiro, um ciclo de 
palestras para os funcionários da Agenersa.  
Dividido em três turmas, o encontro serviu 
para instruir e conscientizar os servidores 
para as melhores práticas de utilização dos 
meios tecnológicos, após uma auditoria  
detectar falhas que poderiam trazer prejuízo 
não só ao usuário do equipamento, como 
também para a Agência. "Eu fiz a auditoria e 
notei erros gritantes que precisávamos    
corrigir. Não adianta instalar anti-vírus se na 
auditoria eu vi usuários escrevendo senhas 
na tela do computador, por exemplo", disse o 
servidor da ASSIN que ministrou a palestra, 
Felipe Cruz.   
Baseada nas normas ISO 27001 e ISO 

27002, que estabelecem as diretrizes e   
princípios gerais da gestão da segurança da 
informação dentro de uma organização,  
Felipe apresentou dados estatísticos sobre o 
crescimento da internet, falou das            
consequências e especificidades dos vírus 
que atacam na rede mundial de computadores 
e mostrou como são realizadas as fraudes 
informatizadas. Ele também alertou para 
alguns procedimentos dos usuários que   
podem evitar problemas na internet.  
"É uma boa prática procurar o S do HTTPS 
ou o ‘cadeado’ porque demonstra certificação 
de página segura. É bom observar também 
se a instituição em que esteja navegando é 
válida. Estamos tentando implantar na    
Agenersa as normas ISO 27001 e ISO 
27002 para nos proteger porque ela é focada 
em segurança da informação", afirmou Cruz, 
que lembrou ainda que o conteúdo          
apresentado pode ser utilizado tanto no dia a 
dia do trabalho quanto em casa. 

Você sabia? 

Estão disponíveis na 

Pasta I:\ Manual 

de Gestão de     

Protocolo os       

novos modelos de      

formulários a     

serem utilizados 

pelos servidores da 

Agenersa.  

A medida visa 

cumprir os        

procedimentos de 

protocolo e         

orientações        

dispostos no  

Decreto nº 

43.897/2012,               

padronizando a  

estrutura             

documental da   

Agência à numeração 

única de protocolo  

do   

governo estadual. 
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Auditoria detectou falhas na utilização dos meios tecnológicos motivando o encontro  



É o aniversário... 

http://cincoerres.wordpress.com/ 
 

P 
ara chamar a atenção dos servidores 
para a questão do meio ambiente, os 
corredores da Agenersa ganharam 

lixeiras de coleta seletiva. Foram adquiridas 
20 lixeiras de aço inoxidável, sendo dez para 
o lixo reciclável e dez para o comum 
(orgânico), e duas coletoras de plástico para 
pilhas e baterias. A Agência também solicitou 
à empresa responsável pela limpeza de suas 
dependências, a utilização de sacos plásticos 
diferenciados para o recolhimento do lixo: 
preto para o comum e transparente para o 
reciclável. "A Agenersa já possuía lixeiras de 
coleta seletiva na copa, mas elas não eram 
suficientes. Então decidimos distribuir as  
novas pelos corredores, inclusive ao lado dos 
bebedouros, para incentivar o descarte correto 
de cada produto em seu devido lugar. Com as 

novas lixeiras, colocamos a coleta seletiva 
em prática efetivamente e contribuímos 
ainda mais para ajudar o nosso planeta", 
explica o idealizador do projeto, conselheiro-
presidente José Bismarck Vianna de    
Souza. 
É considerado lixo reciclável jornais, revistas, 
papel velho, papelão, isopor, latinhas, garrafas 
de refrigerantes, embalagens de produtos de 
limpeza, cortiça, plástico, vidros e         
metais, já o lixo orgânico ou comum é   
composto por restos de comida, cascas de 
frutas/legumes, alimentos estragados, 
ovos, gorduras, papel higiênico, laticínios, 
pó de café, chá, erva do chimarrão, podas 
de  jardim e outros. É importante que o lixo  
reciclável oriundo de embalagens de     
alimentos estejam limpos antes do descarte. 

Dependências comuns da Agenersa ganham     Dependências comuns da Agenersa ganham     Dependências comuns da Agenersa ganham     Dependências comuns da Agenersa ganham     

lixeiras para coleta seletivalixeiras para coleta seletivalixeiras para coleta seletivalixeiras para coleta seletiva    

Página 4 

BoasBoasBoasBoas----vindas:vindas:vindas:vindas:    

Silvio Santos, Silvio Santos, Silvio Santos, Silvio Santos, 

Ana Claudia, Ana Claudia, Ana Claudia, Ana Claudia, 

Rafael, Luiz Rafael, Luiz Rafael, Luiz Rafael, Luiz 

Carlos, Ana Carlos, Ana Carlos, Ana Carlos, Ana 

Cristina, TatianaCristina, TatianaCristina, TatianaCristina, Tatiana    

e Fabianoe Fabianoe Fabianoe Fabiano 

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     

Ouvidoria AGENERSA  

0800 0249040 
ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

Conheça o tempo de decomposição de alguns resíduos sólidos:  

05/03 Fabiano – CODIR/JB 
06/03 Jorge Calfo – CAENE                     
09/03 Eliana – CODIR/JB 
14/03 Bruna -  PRESI 
14/03 Oldemar  -  CASAN 

15/03 Fabricio - CAENE 

19/03 Flavine - PROC 

21/03 Luigi – CODIR/LT 

26/03 Rafael – CODIR/SS 


