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A  Sessão Regulatória Ordinária de 
julho inaugurou a reforma do Auditó-

rio da Agenersa. As paredes foram pinta-
das na cor camurça, dando um tom só-
brio e ao mesmo tempo sofisticado ao 
auditório, cujo teto permaneceu branco.  
A Agenersa está concluindo a reforma e 
ampliação de sua sede no Edifício     
Darke. Desde o ano passado, as pare-
des das salas e corredores têm ganhado 
novas cores. Setores como a SECEX, 
SUPAD, SORFI, AUDIT, ASSIN e      
Ouvidoria foram deslocados para o 26º 
andar. O espaço foi dividido em sete 
salas amplas e mobiliado com móveis de 
design dinâmico e sofisticados, formados 
por ilhas de trabalho e mesas em "L", 
que contribuem para a integração dos 
usuários e otimização do espaço.  
CODIR está com quatro integrantes 
Realizada dia 31, a Sessão Regulatória 
teve a presença dos quatro integrantes 
que atualmente compõem o CODIR: 
conselheiros José Bismarck Vianna de 
Souza, que é o presidente, Roosevelt 
Brasil Fonseca, Luigi Eduardo Troisi e 
Silvio Carlos Santos. Quarenta e quatro 
processos regulatórios foram julgados: 
três da Prolagos, quatro referentes à 

Concessionária Águas de Juturnaíba, e 
37 processos regulatórios referentes às 
Concessionárias CEG e CEG Rio. A  
próxima Sessão Regulatória está       
prevista para o dia 29 de agosto.  

Agenersa migra dados de servidores para novo  

sistema de gestão de recursos humanos 

D esde o dia 1º de julho, a Agenersa 
migrou seus dados do Sistema de 

Administração de Pessoal - SAPE - para 
o Sistema Integrado de Gestão de     
Recursos Humanos - SIGRH-RJ. As  
servidoras do ARHU, Cássia Pinheiro e  
Janaína Souza, participaram de curso 
que a Equipe de Treinamento e Suporte 
da Seplag ministrou para apresentar o 
SIGRH-RJ, um sistema de gestão de 
pessoal descentralizado e participativo, 
capaz de gerar, de modo automático, 
uma folha de pagamento. Implantado 
nas secretarias desde julho de 2012, o 
SIGH-RJ tem como principais aspectos 
positivos a confiabilidade das informa-
ções, a redução de custos, a agilidade 
institucional, a diminuição da carga de 
trabalho burocrática, a valorização do 
capital humano, a transparência da ges-
tão e a ampliação dos canais de comuni-
cação com os servidores do estado. 
De acordo com informações da Seplag, 
a iniciativa significa a retomada da atuali-
zação tecnológica dos instrumentos  
gerenciais do Estado do Rio de Janeiro, 
garantindo maior eficácia e estruturação 
de instituições, pessoas, processos e 
valores. "Nós tivemos acesso às novas 
ferramentas e às mudanças do sistema, 

que ainda está passando por pequenos 
ajustes. O que mais me chamou a aten-
ção é que no SIGRH há um link entre o 
cadastro dos servidores e o pagamento, 
coisa que não existia antes. Então o sis-
tema traz mais segurança, transparência 
e integração da nossa vida funcional", 
disse a assistente do ARHU, Janaína 
Souza. O curso foi realizado de 19 de 
junho a 02 de julho, na Seplag. (Leia  
também "Com implantação do SIGRH, 
concessão de benefícios passa a ser 
automatizados" , pág. 02) 

Para Janaína, os servidores ganham segurança e 

transparência com a implantação do SIGRH-RJ 

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


N o dia 06 de julho, todos os servidores receberam uma circular da assessora de recursos 

humanos, Cássia Pinheiro, sobre a implantação do Projeto de Modernização de Gestão de 

Recursos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Dentre algumas etapas previstas no projeto, 

como a  identificação funcional biométrica – Identidade Funcional –, está a implantação do    

SIGRH-RJ. De acordo com a circular, a "implantação vem ocorrendo gradativamente, iniciando-se 

pelos Órgãos da Administração Direta, com a migração dos dados do Sistema de Administração 

de Pessoal – SAPE – para o SIGRH". 

"Uma das principais vantagens do novo sistema é a possibilidade de termos, no futuro, os históricos 

funcionais mais organizados cronologicamente, à medida que os dados dos servidores forem 

sendo depurados e/ou inseridos, fato que no sistema anterior não era possível porque muitos 

dados eram lançados, sobrepondo-se ao anterior. Outra grande vantagem é que muitas concessões 

de benefícios passam a ser automatizados a partir do momento do lançamento no SIGRH",  

esclareceu Cássia em seu comunicado.  

A circular apresentou ainda algumas situações que passaram a ter novo enfoque no SIGRH e 

que devem merecer maior atenção e determinadas providências por parte de alguns servidores, 

são elas: 

 A identificação do servidor será feita através da sua ID Funcional, que pode ser 

localizada no contracheque; 

 Os campos "Registro Geral" (documento expedido por órgão de identificação 

civil) e "Identidade Profissional", devem ser preenchidos para atualização cadastral 

do servidor; 

 O servidor que apenas apresentou ao ARHU a cópia do seu registro profissional, 

deve entregar também a cópia de documento de identificação civil entre os dias 

15 e 16 de julho para ajustes no SIGRH; 

 O período para inclusão de dados no SIGRH é contínuo. O que irá determinar 

se algum lançamento irá produzir efeitos na folha de pagamento seguinte é a 

data e hora fixada pela Seplag para fechamento dos comandos; 

 O pagamento do terço constitucional de férias passa a estar atrelado ao gozo 

das férias do exercício. Então, no momento em que for lançado o gozo do exercício 

em curso (2013), será gerado o pagamento do terço constitucional (no caso de 

gozo parcelado, o pagamento se dará no primeiro período do parcelamento). 

Caso não haja marcação das férias, automaticamente não haverá o pagamento; 

 Qualquer alteração do período de gozo de férias, deverá ser devidamente informado 

a ARHU, constando do documento que solicitar tal alteração, o novo período para 

gozo. Caso não seja informado o novo período, o gozo lançado anteriormente será 

removido, o que acarretará o desconto do terço constitucional pago; 

 As ocorrências de frequência serão lançadas no SIGRH, à vista do Cartão de 

Frequência do servidor, anexados os documentos comprobatórios que justifiquem 

tais ocorrências, devendo o mesmo ser encaminhado à ARHU todo 1º dia útil de 

cada mês, não havendo mais lançamentos no Mapa de Controle de Frequência; 

 Eventual liberação de crédito ou comando de débito dos servidores, anteriores a 

data marco da migração do SAPE para o SIGRH (01/07/2013), está sob a          

responsabilidade da Seplag e obedecerão rotina própria estabelecida pela mesma; 

 Os servidores da Agenersa, que estiverem na condição de requisitados internos 

e que, contribuam em seus órgãos de origem, para  o regime geral da previdência 

social - INSS -, deverão apresentar a ARHU, até o dia 08 de julho, cópia do 

último contracheque em que figure a base para cálculo da contribuição          

previdenciária em seu órgão originário, a fim de que seja ajustado no SIGRH o 

valor, evitando que o mesmo sofra desconto neste Órgão acima do teto fixado 

pela Previdência Social.  
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EVENTOS 

5 a 7 de agosto de 2013 

Sitenel e Seenel 

Eventos acontecerão em agosto, 

no Centro de Convenções        

SulAmérica, na Cidade Nova,     

Rio de Janeiro 

5 de agosto de 2013 

     “Petróleo:Perspectivas e Desafios”      

Encontro acontecerá no Palácio 

do Comércio, no Centro do Rio 

19 e 20 de agosto de 2013 

UGas Fórum Brasil 2013 

1º Forum Nacional de Exploração 

de Gás Não Convencional. 

Sede Administrativa do Governo 

de Minas Gerais 

27 a 30 de agosto de 2013 

21º Fenasucro, 

no Centro de Eventos Zanini, 

Sertãozinho, São Paulo  

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 

Próxima  

Sessão Regulatória 

29/08/2013 

Com implantação do SIGRH-RJ na Agenersa,    

concessão de  benefícios passa a ser automatizada 



C om o objetivo de identificar e diferenciar os estabelecimentos 

que oferecem água potável e tratada aos seus clientes, promo-

vendo a saúde da população, a Prolagos lançou o Selo de Qualidade 

da Água, que já pode ser visualizado em alguns restaurantes partici-

pantes do 12º Festival Gastronômico de Búzios, que acontece até 13 

de julho. 

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prolagos, Buzin 

Gastronomia, Capricciosa Pizza DOC, Cigalon, Mineiro Grill, Parvati e 

Satyricon são alguns dos restaurantes que já possuem a certificação, 

garantindo aos visitantes a segurança de que a manipulação de ali-

mentos é feita com água tratada. 

O Selo de Qualidade da Água faz parte de uma campanha para in-

centivar o uso de água potável na Região dos Lagos e atesta o local 

que utiliza, exclusivamente, a água fornecida pela Prolagos. O certifi-

cado será distribuído gratuitamente pela concessionária a estabeleci-

mentos comerciais como restaurantes, lanchonetes, padarias, hotéis, 

escolas, lavanderias, fábricas de gelo, hospitais, além de órgãos públi-

cos. O selo, que pode ser solicitado pelo SAC da concessionária e é 

disponibilizado em formato de placa ou adesivo para ser afixado em 

local visível no imóvel. 

A lista com os estabelecimentos 

que possuírem a certificação da 

Prolagos estará disponível no site 

d a  c o n c e s s i o n á -

ria (www.prolagos.com.br) e será 

divulgado pelas mídias digitais 

( f a c e b o o k . c o m /

prolagos e twitter.com/prolagos).  

Qualidade da Água 

A água fornecida pela Prolagos passa por rigoroso controle de quali-

dade e atende a todos os parâmetros de potabilidade estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde, que determina os padrões de qualidade da 

água para consumo humano no Brasil.  

O monitoramento de qualidade da água na concessionária       come-

ça desde a captação, passando pelo tratamento e distribuição, até 

chegar aos milhares de imóveis e estabelecimentos comerciais na 

Região dos Lagos. Mensalmente a Prolagos realiza, em média, 5.500 

análises em diversos pontos do sistema de tratamento e abastecimen-

to, garantindo assim a verificação da potabilidade em toda a área de 

concessão. 

Prolagos lança Selo de Qualidade da Água 
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N o ar, desde o início 

de julho, o novo site 

do Grupo Águas do Brasil 

e concessionárias leva 

facilidades e modernidade 

ao alcance de todos. De 

acordo a Assessoria de 

Comunicação do grupo, a 

nova plataforma permite 

aos usuários terem acesso 

às informações da empre-

sa e de suas concessioná-

rias de maneira intuitiva e 

rápida. 

Com o crescimento do   

Grupo, o setor de comuni-

cação institucional sentiu a 

necessidade de levar aos 

seus clientes uma ferra-

menta mais moderna e 

funcional. De acordo com 

a analista de comunica-

ção, Raquel Taranto, que 

acompanhou e participou 

da elaboração dos sites, 

essa mudança contribui 

para a imagem do Grupo e 

seu relacionamento com 

os clientes. “Além da facili-

dade na manutenção, o 

site está mais bonito e 

informativo", afirma Ra-

quel.  

Para o analista de negó-

cios da TI, Fabiano Carva-

lho, a nova plataforma 

possui uma boa relação 

com as ferramentas de 

busca. “Ela permite uma 

customização sem preci-

sar de muito conhecimento 

de programação. Assim, 

todo trabalho é   desenvol-

vido e monitorado de for-

ma rápida e simples”, con-

clui Fabiano. 

O projeto foi produzido 

pela empresa aPública e 

contou com o apoio da TI, 

que  monitorou o passo a 

passo do desenvolvimento 

da plataforma e, a equipe 

de   Comunicação Institu-

cional, ficou responsável 

pela inclusão de todo o 

conteúdo no site. 

A modernização não alte-

rou os endereços eletrôni-

cos dos sites. O site da 

Concessionária Águas de Ju-

turnaíba continua sendo 

a c e s s a d o  p o r 

www.aguasdejuturnaiba.co

m.br.  

Você sabia? 

A equipe da Câmara de          

Resíduos Sólidos (CARES) já 

está instalada no 23º andar da    

Agenersa, na antiga sala em que 

ficavam a ASRIN, que agora 

está na sala de porta de vidro, e 

Ouvidoria, que foi transferida 

para o 26º andar,  

onde era a biblioteca.  

A CARES foi criada por meio do 

Decreto Estadual 44.217,      

publicado no Diário Oficial do 

Estado no último dia 21 de  

maio. Subordinada à SECEX, a 

CARES terá de acompanhar, 

supervisionar e fiscalizar os 

contratos de concessão dos  

consórcios públicos de gestão 

de resíduos sólidos da Baixada 

Fluminense e das Regiões  

Centro Sul, Sul Fluminense, 

Vale do Café, Noroeste, Serrana 

1 e 2 e dos Lagos, iniciativa que 

envolve 48 cidades, e que    

também conta com a              

participação do Estado. A    

fiscalização ambiental dos   

consórcios ficará a cargo Inea.  

Sob a gerência do engenheiro 

regulador Pedro Pequeno,    

também faz parte da equipe da 

CARES, o engenheiro             

especialista em saneamento, 

Carlos Augusto Pessoa.              

O ramal do setor é  26481.    

Grupo Águas do Brasil lança  

nova ferramenta de comunicação 

N o dia 07 de agosto 

será realizada a II         

Conferência Regional de Meio 

Ambiente Lagos São João -   

Resíduos Sólidos.  

Além de painel sobre resíduos 

sólidos, a conferência vai 

selecionar as ações prioritárias 

e eleger os delegados para 

a IV Conferência      Estadu-

al de Meio Ambiente do Rio 

de Janeiro.  

O evento, promovido pelo 

Consórcio Intermunicipal  

Lagos São João, acontece 

das 09h às 16h30, no Tea-

tro Municipal Dr. Átila Soa-

res da Costa, em São Pedro 

da  Aldeia. Outras informa-

ções podem ser obtidas 

através do telefone (22) 

2665-0750 e pelo e-mail 

cilsj@lagossaojoao.org.br. 

http://www.prolagos.com.br/
http://facebook.com/prolagos
http://facebook.com/prolagos
http://twitter.com/prolagos
http://www.aguasdejuturnaiba.com.br
http://www.aguasdejuturnaiba.com.br


 

É o aniversário... 

Neste dia 11 de agosto, nossa homenagem... A vocês, que deram a vida e ensinam seus filhos a vivê-la com dignidade; 

A vocês, que iluminam os caminhos obscuros com afeto e dedicação para que seus filhos trilhem sem medo e cheios de esperanças; 

A vocês, que se doaram inteiros e renunciaram aos seus sonhos, para que, muitas vezes, pudessem realizar os dos seus filhos; 

A vocês, pais por natureza, por opção e amor... Sintam-se agraciados e merecidos por esta dádiva divina! 

E como disse o escritor Millôr Fernandes: pais e filhos não foram feitos para ser amigos; foram feitos para ser pais e filhos. 

Feliz Dia dos Pais! 
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Ouvidoria AGENERSA 

0800 0249040 

ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

04/08 Bruno - SECEX 
04/08 Renata - Recepção 
08/08 Edson -  ASSIN 
11/08 Cinthia - SECEX 

Sugestões para  

 imprensa@agenersa.rj.gov.br  


