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Ouvidoria registrou dez protocolos de clientes na estreia do 

projeto que leva atendimento à Região dos Lagos  

O  Ouvidoria Itinerante da Agenersa 
deu início ao atendimento nos muni-

cípios das áreas de atuação das conces-
sionárias responsáveis pelo saneamento 
básico na Região dos Lagos. As primeiras 
cidades que receberam o projeto, criado 
para aproximar a Agência dos consumi-
dores da Prolagos e Águas de Juturnaí-
ba,  foram São Pedro da Aldeia, no dia 03 
de abril, seguido de Araruama, no dia 08, 
onde foram regis-
trados, respectiva-
mente, oito e dois 
atendimentos a 
clientes das con-
cessionárias, que 
estão apoiando o 
projeto da Age-
nersa. "Dos oito 
a t e n d i m e n t o s 
realizados em 
São  Pedro, con-
seguimos resol-
ver um no ato 

porque se tratava de reclamação de conta 
de fatura. Os outros sete casos foram re-
gistrados por mim e protocolado pela ouvidora 
da Prolagos. Já os dois casos em Araruama 
foram marcadas vistorias porque se tratava 
de reclamação de consumo elevado", dis-
se a ouvidora da Agenersa, Maria Clara 
Canedo, que explica que cada ocorrência 
registrada é tratada tanto pela Agência 
quanto pelas ouvidoras das concessioná-

rias, que têm um 
prazo para enviar 
respostas aos 
clientes nos pra-
zos estabelecidos, 
de acordo com a 
prioridade do  
assunto.  
Em maio, o Proje-
to Ouvidoria Itine-
rante estará nos 
municípios de     
Saquarema e 
Cabo Frio. 

O s novos limites tarifários a serem 
praticados nos próximos cinco anos 

pelas companhias distribuidoras de gás 
canalizado no Estado do Rio foi tema de 
audiência pública realizada pela Agenersa 
no dia 24 de abril.  

A audiência faz parte do 
processo da 3ª. Revisão 
Quinquenal de Tarifas 
das Concessionárias 
CEG e CEG Rio, em 
que foram apresentadas 
e  d e b a t i d a s  a s 
p r o p o s t a s  d a s 
distribuidoras, além das 
contribuições enviadas 
p e l o s  g r a n d e s 
consumidores de gás. Todo material será 
analisado e incluído nos processos 
específicos que serão julgados pelo 
CODIR em Sessão Regulatória prevista 
para o mês de julho, quando deve sair a 
resolução final.  

As propostas das concessionárias, bem 
como as contribuições estão disponíveis 
no site da Agenersa. 

Durante a audiência, foram apresentados 
os relatórios técnicos da empresa contrata-
da como consultora da Agenersa para 
analisar as propostas das concessionárias 
CEG e CEG Rio e das câmaras técnicas 

de Energia (CAENE) 
e de Política Econô-
mica e Tarifária 
(CAPET). No tempo 
reservado para mani-
festação do Poder 
Concedente, o subse-
cretário de Estado de 
Desenvo l v imen to 
Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços 
(SEDEIS), Marcelo 

Vertis, falou sobre a importância da partici-
pação do governo estadual no plano tarifá-
rio para o setor de gás. "Nós temos acom-
panhado com muita proximidade as dis-
cussões da revisão tarifária com vistas a 
definir um conjunto de tarifas competitivas 
que permitam o desenvolvimento econômi-
co e social do nosso estado", disse Vertis. 
(Continuação na página 03) 

Cerca de cem pessoas participaram da        

audiência pública no Auditório do DER 

Maria Clara e Thaís Medeiros atendem ao casal Elizabeth Resende e Rogério 

Vieira, em São Pedro da Aldeia: problema resolvido em 20 minutos 

Foto: Divulgação 

http://www.agenersa.rj.gov.br/default.asp


O  conselheiro Luigi 
Troisi representou a 

Agenersa no Encontro das 
Agências Reguladoras de 
Energia, realizado dia 04 
de abril, no Centro de   
Convenções de Vitória. 
Promovido pela Agência de 
Serviços Públicos de Ener-
gia (ASPE), o encontro foi 
realizado dentro da progra-
mação da I Semana Esta-
dual de Energia e do VI 
Fórum Capixaba de Energia, 
organizado pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo.  

Com apoio da Associação 
Brasileira de Agências de 
Regulação (ABAR),  o Encontro 
das Agências Reguladoras 
debateu temas como a re-
gulação no contexto da Lei 
11.909/2010 (Lei do Gás) e 
a importância e o modelo 
de descentralização da 
regulação no setor elétrico 

brasileiro, discutindo o rela-
cionamento das agências 
com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). O 
conselheiro Luigi participou 
ainda da Reunião Interna 
dos Dirigentes das Agên-
cias Reguladoras de Ener-
gia. "Foi muito importante a 
participação da Agenersa 
nestas reuniões, na medida 
em 
que pude 
conhecer 
e trazer 
para o 
Conselho 
Diretor as 
impres-
sões e 
experiên-
cias de 
outras  
agências 
regulado-
ras de 

energia que têm contratos 
em parceria  com a Aneel 
em seus estados", afirmou 
o conselheiro.  

Também participaram das 
reuniões representantes da 
ASPE, ABAR, Petrobras, 
Abegás, ANP, além de em-
presários do setor, autori-
dades e estudantes com 
interesse no setor. 

Agenersa participa de audiência pública que  

debateu distribuição de energia pela Ampla 

O 
 gerente da CAENE, Jorge Calfo, participou 

da Audiência Pública da Comissão de    

Minas e Energia da Câmara dos Deputa-

dos, realizada em Brasília, no dia 04 de abril. Os deba-

tes foram em  torno dos problemas no fornecimento 

de energia elétrica nos 66 municípios fluminenses 

atendidos pela Concessionária Ampla. 

A presença da Agenersa na audiência se deve ao 

fato de que o Governo do Estado do Rio e a  

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

deverão firmar um Convênio de Cooperação para 

que a fiscalização das atividades das concessio-

nárias Light e Ampla sejam realizadas pela Agên-

cia Reguladora Fluminense. Além disso, é co-

mum as concessionárias Prolagos e Águas de 

Juturnaíba, responsáveis pelo saneamento básico 

na Região do Lagos, comunicarem à Agenersa que 

a interrupção de energia elétrica por parte da 

Ampla causam paradas das bombas, prejudican-

do o fornecimento de água.  

"Nós participamos dessa audiência pública ape-

nas como ouvinte, já que há intenção do Governo 

do Estado do Rio e a Aneel firmarem um Convê-

nio de Cooperação para que a fiscalização das 

atividades das concessionárias Light e Ampla 

sejam realizadas pela Agenersa. Então, é impor-

tante que a Agência esteja presente em todos os 

debates que envolvam as concessionárias distri-

buidoras de energia elétrica no Estado", disse 

Jorge Calfo.  

Convocada pela Comissão de Minas e  Energia 

da Câmara Federal, a audiência pública teve a 

participação de representantes da Ampla, da 

Aneel, de prefeitos e  vereadores dos municípios 

da área de atuação da concessionária. Em seis 

meses o grupo voltará a se reunir em Angra dos 

Reis para que seja levadas soluções para os 

problemas apontados pelos deputados da   

comissão, que são, dentre outros, as constantes 

interrupções no fornecimento, bem como a falta 

de investimento na melhoria da prestação de 

serviço, a dificuldade de atendimento aos usuá-

rios e a preocupação com a não aplicação de 

recursos na ampliação da rede existente.  
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EVENTO 

23 de maio de 2013 
O Futuro da Indústria, a         

Indústria do Futuro 
 

No dia 23 de maio, o Sistema 
FIRJAN comemora o Dia        

Nacional da Indústria, celebrado 
dia 25, na sede da Federação. 

O evento “O Futuro da Indústria, 
a Indústria do Futuro” debaterá 
dois assuntos de real relevância 

para o processo industrial  
fluminense nos próximos anos: 
Manufatura Digital e Shale Gas 

(também conhecido como  
Gás de Xisto). 

“O Futuro da Indústria, a  
Indústria do Futuro” terá dois 

painéis para tratar desses temas, 
uma exposição sobre Manufatura 

Digital e, por enquanto, oficinas 
de Petróleo e Gás, Moda,  

Construção Civil e  
Metalmecânico, que irão retratar 

como esses segmentos poderão se 
apropriar dessa discussão para 

desenvolvimento de seus  
processos produtivos. 

 
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 

Próxima  

Sessão Regulatória 

28/05/2013 

Conselheiro representa a Agenersa em encontro sobre energia  

Foto: Divulgação 

Representantes de agências reguladoras de energia do Brasil, 

com André Pepetone (centro), diretor da Aneel, que falou sobre a 

importância da descentralização dos serviços de energia 



A lém da propostas das Concessionárias CEG e CEG Rio, que foram debatidas na    
audiência pública do dia 24 de abril, também foram apresentadas as contribuições da 

Escola de Negócios da PUC-RJ (IAG), da Consultoria Empresarial em Energia e Regula-
ção Ltda. (Zenergas), da UTE Norte Fluminense, da Petrobras, do Sindicato da Indústria 
de Refinação e Moagem de Sal do Estado do Rio de Janeiro (Sindisal), da Associação 
Brasileira de Grandes Consumidores Indústria de Energia e de Consumidores Livres 
(ABRACE), da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), do Siqueira 
Castro Advogados e Sindicato das Indústrias de Vidros Cristais e  Espelhos do Estado do 
Rio de Janeiro (Sindividros).  

Cerca de 100 pessoas participaram da audiência, dentre elas os conselheiros da         
Agenersa  José Bismarck Vianna de Souza, que é o presidente do CODIR, Moacyr      
Almeida, Roosevelt Brasil, Luigi Troisi e Silvio Santos Ferreira. O governo estadual      
também foi representado pelo subsecretário de Energia da SEDEIS, Jorge Loureiro.    
Estiveram presentes ainda servidores dos gabinetes dos conselheiros da Agenersa, o  
deputado estadual Nilton Salomão, que falou em nome da Alerj, e representantes de    
grandes empresas consumidoras de gás natural.  

CEG e CEG Rio teriam aumento de tarifas de acordo com  

as propostas das concessionárias 
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O s servidores da Agenersa 
têm até o dia 15 de maio 

de 2013 para entregar na ARHU 
uma cópia da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) ano-base 2012 
apresentada à Receita Federal. 
A medida está prevista na 
Deliberação nº 180 do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
de 10/03/94. No ato da entrega, 
o funcionário da ARHU verifi-
cará a que ano e exercício a 
declaração se refere, bem 
como se está completa, para 
então colocar o documento 
em um envelope que será 
lacrado e identificado na pre-
sença do servidor. "Todos os 
funcionários têm que apresentar a 
cópia da declaração completa no 
prazo, com informações exatas, 
pois a ausência do documento ou 
o atraso de remessa de sua cópia 
causam sanções ao servidor", 
explica a assessora-chefe da 
ARHU, Cássia Pinheiro. 

EXTRATO - O extrato da 
Declaração do IRPF/2012 está 
disponível no site da Receita 
(www.receita.fazenda.gov.br). 
Para acessar é necessário utili-
zar o código de acesso gerado 
na própria página ou certificado 
digital emitido por autoridade 
habilitada. O acesso ao extrato 
permite ao contribuinte: identificar 
eventuais pendências que acar-
retam a retenção da declaração 
em malha fina, bem como resol-
vê-las; conferir se as quotas do 
IRPF estão sendo quitadas cor-
retamente; solicitar, alterar ou 
cancelar débito automático das 
quotas, dentre outros serviços. 

RETARDATÁRIOS - Quem 
perdeu o prazo para a entrega 
da Declaração do IRPF/2012, 
ainda pode fazer o acerto de 
contas com o fisco. Neste 
caso, haverá uma  multa por 
atraso de no      mínimo R$ 
165,74 e, no máximo, de 
20% do valor do imposto 
devido. O pagamento pode 
ser feito por meio de Darf  
gerado no próprio     programa. 
A Receita Federal estima que 
serão restituídos cerca de R$ 
12 bilhões aos contribuintes. 
O primeiro lote de restituição 
do IRPF 2013 estará disponí-
vel no dia 17 de junho.  

Servidores têm até o 

dia 15 de maio para 

entregar cópia da 

declaração do IRPF 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://blogs.estadao.com.br/entenda-seu-ir/2013/04/30/receita-define-datas-de-lotes-de-restituicao-do-ir-2013/
http://blogs.estadao.com.br/entenda-seu-ir/2013/04/30/receita-define-datas-de-lotes-de-restituicao-do-ir-2013/


O s conceitos de saneamento e sustentabilidade foram abordados de forma lúdica e divertida para os alunos da     
Escola Municipal Eva Maria Conceição Oliveira, no Bairro Vila Verde, em Búzios, no dia 12 de abril, durante especi-

al do Programa de Responsabilidade Socioambiental da Prolagos.  

Os estudantes assistiram à apresentação do espetáculo “As aventuras no mundo encanado”, do Programa Saúde Nota 10 da 
Prolagos, que é encenado pela Trupe Falcatrua e tem como personagem principal o polvo Prolaguito, mascote da con-
cessionária, que, de acordo com a Assessoria de Comunicação da empresa, já virou o super -herói da garotada. 

Os alunos vencedores dos concursos de redação e desenho foram premiados no evento. Em março, os estudantes rece-
beram palestras, em sala de aula, sobre a importância da água tratada para o consumo humano e o papel que cada cida-
dão tem na preservação dos recursos hídricos e preservação ambiental. Os vencedores ganharam bicicletas, mochilas e 
kits da Prolagos. 

Em 2013, mais de 10 mil alunos serão beneficiados pelo Saúde Nota 10 em 13 escolas municipais na área de concessão 
da Prolagos nas cidades de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 
Lançado em setembro do ano passado, o Programa já realizou mais de 50 palestras em escolas públicas nos cinco muni-
cípios atendidos pela Concessionária, beneficiando cerca de 2.000 estudantes.  

 

Prolagos leva conceitos de saneamento para                                   

escolas públicas da Região dos Lagos 
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A  Concessionária Águas de Juturnaíba deu 
início, no mês de abril, ao Ligação Legal, 

programa focado na comercialização, no     
cadastro de novas ligações, na regularização 
de  ramais clandestinos e na negociação de 
débitos. Os moradores do Bairro Praia Seca, 
em Araruama, foram os primeiros beneficiados. 

Segundo a Assessoria de Imprensa da conces-
sionária, a ideia é que após 90 dias o programa 
seja estendido ao Bairro Villatur, em Saquarema, 
outro local com níveis de perda de água acima 
do esperado pela empresa. A intenção é que o 
serviço seja oferecido a todos os bairros dos 
três municípios atendidos. 

Com o objetivo de promover mais agilidade aos 
processos e comodidade aos moradores,    
Águas de Juturnaíba disponibilizou um posto 
de atendimento móvel, onde representantes da 
empresa realizam serviços até então oferecidos 
apenas nas lojas da concessionária. 

A ação prevê diversas facilidades, como a exe-
cução de ligações em tempo reduzido, parcela-
mentos diferenciados, descontos nas ligações, 
entre outros. 

Os clientes de Praia Seca interessados em 
regularizar ou solicitar uma nova ligação devem 
procurar o posto de atendimento próximo ao 
DPO, e se informar sobre os documentos    

necessários para a realização dos serviços. 
Equipes de vistoria também estão no bairro 
percorrendo as residências e disponibilizando 
material informativo. 

“O programa vem sendo muito importante, pois 
possibilita que as pessoas regularizarem suas 
ligações sem correr o risco de sofrer sanções 
legais, criminais, além de ampliar o atendimen-
to aos novos clientes. Nosso objetivo nesse 
momento é levar qualidade de vida a popula-
ção de Praia Seca, antes não atendida”,       
explicou Carlos Gontijo, superintendente da       
concessionária. 

Águas de Juturnaíba lança Projeto Ligação Legal em Araruama 

Foto: Divulgação 

Atendimento móvel da concessionária: foco no cliente                                    

Fotos: Ascom/Prolagos 

Você sabia? 

O  CODIR nomeou a 

assistente da  Pro-

curadoria, Flavine Meghy 

Metne, a presidente da 

Comissão de Ética, que 

é encarregada de      

acolher denúncias de 

transgressões éticas, 

bem como de implemen-

tar, acompanhar e avaliar 

as ações de gestão da 

ética da Agenersa. A 

resolução foi publicada 

no Diário Oficial do Estado 

do Rio do dia 01º de abril 

de 2013. Também fazem 

parte da comissão os 

servidores Carol Bastos 

Reis, Alessandro Mathera 

e Rodrigo Lopes       

Gonçalves. 



É o aniversário... 
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Boas-vindas: 

Ricardo Paes 
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Sugestões e colaborações para o próximo 

AGENERSA Informa  

podem ser enviadas para:       

 imprensa@agenersa.rj.gov.br  

Ouvidoria AGENERSA 

0800 0249040 

ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

10/05 Nilza -  AUDIT  

14/05 Bernardo - PROC  

21/05 Carla - Est. CODIR/LT 

23/05 Kamila - Est. CODIR/SS 

30/05 Sabrina - Est. CODIR/LT 

31/05 Roosevelt - CODIR 

 

Para Sempre * 
 
Por que Deus permite 
que as mães vão-se embora? 
Mãe não tem limite, 
é tempo sem hora, 
luz que não apaga 
quando sopra o vento 
e chuva desaba, 
veludo escondido 
na pele enrugada, 

água pura, ar puro, 
puro pensamento.  
Morrer acontece 
com o que é breve e passa 
sem deixar vestígio. 
Mãe, na sua graça, 
é eternidade. 
Por que Deus se lembra 
- mistério profundo - 
de tirá-la um dia? 
Fosse eu Rei do Mundo, 

baixava uma lei: 
Mãe não morre nunca, 
mãe ficará sempre 
junto de seu filho 
e ele, velho embora, 
será pequenino 
feito grão de milho. 
 *Carlos Drummond de Andrade 
  

Feliz Dia das Mães 
12/05/2013  


