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O  modelo de regulação e fiscalização dos contratos de 

concessão dos consórcios públicos de gestão de 

resíduos sólidos a ser empregado pela Agenersa, foi tema 

de palestra do conselheiro-presidente José Bismarck 

Vianna de Souza, no Seminário do Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos, realizado dia 02 de setembro, na sede 

da Fecomércio/RJ. Na ocasião, o secretário Estadual do 

Ambiente (SEA), Carlos Minc, e a presidente do Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea), Marilene Ramos, lançaram, 

oficialmente, na abertura do seminário, o Pacto da Reci-

clagem, que tem a meta de alcançar 10% nos índices de 

reciclagem de lixo até o final de 2014.  

Além de apresentar as atividades da Agenersa, José 

Bismarck mostrou que o modelo empregado pela Agência 

Fluminense na regulação, controle e fiscalização dos 

contratos de concessão das concessionárias CEG, CEG 

Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba poderá ser aplicado 

aos consórcios de gestão de resíduos sólidos no Estado 

do Rio. "As empresas privadas que são reguladas pela 

Agenersa apresentam bons indicadores de atendimento 

de serviços públicos, seja no abastecimento de água e 

tratamento de esgoto, seja na distribuição de gás canali-

zado", disse Bismarck. 

A Agenersa será respon-

sável pela regulação e 

fiscalização dos contratos 

de concessão dos con-

sórc ios púb l icos de 

ges tão de res íduos 

sólidos da Baixada Flumi-

nense e das Regiões 

Centro Sul, Sul Fluminen-

se, Vale do Café, Noroes-

te, Serrana 1 e 2 e dos 

Lagos, iniciativa que 

envolve 48 cidades, e que também conta com a participa-

ção do Estado do Rio de Janeiro. A fiscalização ambiental 

dos consórcios ficará a cargo do Inea. 

Para o superintendente de Políticas de Saneamento da 

SEA, Victor Zveibil, os arranjos regionais para disposição 

final de resíduos sólidos urbanos, com a criação dos 

consórcios e sua regulação pela Agenersa, dará respaldo 

e contribuirá para o Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

(PERS) atingir metas. "A regulação dos consórcios pela 

Agenersa vai dar mais suporte a esses arranjos regio-

nais", afirmou Zveibil. 

O PERS é o principal instrumento estruturador do sistema 

de gestão de resíduos sólidos, conforme a Lei nº 

12.305/2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS. Apesar de editada de forma precursora, desde 

2003, a lei estadual nº 4.191, que estabelece a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos (regulamentada pelo decre-

to 41.084/2007), a lei federal indica e reforça a necessi-

dade de atualização dos instrumentos jurídicos e de 

planejamento nesse campo. 

O gerente da CARES, Pedro Pequeno, e o assessor 

Carlos Augusto Pessoa, também participaram do seminá-

rio, que teve ainda a presen-

ça de prefeitos, parlamenta-

res, gestores públicos esta-

duais e municipais e repre-

sentantes dos consórcios 

públicos, setores empresari-

al, acadêmico e da socieda-

de civil ligados à cadeia 

produt iva dos resíduos 

s ó l i d os .  (Leia  também 

“Ambiente lança pacto para 

elevar índice de reciclagem 

para 10% até 2014”, pág. 03) 

Conselheiro Silvio participa de debates sobre gestão  

financeira do saneamento em São Paulo 

O  desafio econômico-financeiro para o 
saneamento foi o principal tema debatido 

na conferência "Gestão Financeira do Sanea-
mento - Mecanismos e Eficiência para Alavan-
car os Investimentos no Setor no Brasil", realiza-
da no dias 17 e 18 de setembro, em São Paulo, 
que teve a participação do conselheiro da    
Agenersa, Silvio Carlos Santos.  
Tarifas, contabilidade regulatória, desonera-
ção fiscal e gestão de ativos também foram 
pauta da conferência, que reuniu empresá-
rios, consultores financeiros e especialistas 
em regulação, que analisaram os planos de 
investimento para o setor de saneamento. 
"Essa conferência debateu temas importan-
tes para a nossa atividade mostrando, na 
prática, técnicas metodológicas utilizadas 

para revisões e estruturações tarifárias que 
estão ligadas às exigências regulatórias e 
financeiras. Pelo que pude observar, a    
Agenersa tem se utilizado de elementos 
pertinentes, dentro do que foi apresentado 
por consultores nesse evento, no que tange 
à regulação das concessionárias de sanea-
mento básico", ressaltou o conselheiro Silvio. 
Representantes das concessionárias ARCE, 
Arsesp, Adasa, ARSAE, ARFOR, ARSAL, 
ADEBA também participaram da conferên-
cia, organizada pela Consultoria Hiria e pro-
movida pelo Instituto Trata Brasil, uma orga-
nização, que tem como objetivo coordenar 
uma ampla mobilização nacional para que o 
País possa atingir a universalização do aces-
so à coleta e ao tratamento de esgoto.  

Secretário Carlos Minc, da SEA, lança pacto para elevar 

índice de reciclagem no Estado para 10% até 2014 

Foto: Divulgação  
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Agenersa é observadora de seminário em que empresas 

portuguesas do setor de resíduos mostram suas experiências 

O  conhecimento e a experiência das em-
presas portuguesas do setor dos resí-

duos foram apresentados ao mercado brasilei-
ro na sede do Consulado-Geral de Portugal, na 

Zona Sul do Rio. Durante três dias, palestran-
tes lusitanos apresentaram técnicas que mos-

traram como Portugal realizou, nos 15 últimos 
anos, o gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos urbanos, industriais, de serviços de 
saúde e da construção civil. 

O seminário, realizado de 17 a 19 de setembro, 
contou com a presença do conselheiro da      

Agenersa, Roosevelt Brasil, que participou como 

observador do evento. Para ele, das várias tecno-
logias apresentadas a que chamou mais a sua 

atenção foi o plano de uma região portuguesa 
que envolve 10 municípios, com 210 mil habitan-

tes no total, que reduziu a apenas 4% a quantida-
de de lixo enviada para os aterros, sendo o res-

tante dos 
resíduos reuti-

lizados, dentre 
outras, na 

geração de 
energia, com-

posto orgâni-
co, fabricação 

de móveis, 
sacolas e 

embalagens.  

"É um modelo de gestão totalmente possível, 
sustentável e hierarquizado, cujo plano de resí-

duos sólidos teve como meta inicial erradicar 
os lixões, para então partir para o gerencia-

mento dos resíduos. Ou seja, é o mesmo mo-
delo que o Estado do Rio adotou e que caberá 

à Agenersa estabelecer as metas de redução, 
de aprimoramento dos consórcios de gestão 

de resíduos sólidos assim que começarem a 
atuar efetivamente", disse Roosevelt. De acor-

do com o conselheiro, dos oito consórcios pú-
blicos de gestão de resíduos sólidos já forma-

dos no Estado do Rio, o do Centro Sul está em 

processo de licitação para escolha da empresa 
que irá construir e operar o aterro sanitário da 

região, e os consórcios Noroeste e Vale do 
Café estão preparando a documentação.  

Lixo com tratamento adequado 
A lei federal que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos tem três anos. Um dos seus 
pontos trata das responsabilidades comparti-

lhadas para o destino e tratamento adequado 
do lixo, incluindo cidadãos, prefeituras, fabri-

cantes, importadores, distribuidores. Dados da 
Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) apon-

tam que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro 
mais avançado em iniciativas de tratamento de 

resíduos sólidos: cerca de 92% do lixo gerado 
nos municípios fluminenses já recebe         

tratamento adequado. 

Dia da AGENERSA Contra o Câncer de Mama 

D ia 25 de outubro é o "Dia da AGENERSA 
contra o Câncer de Mama". Nesta 

data, é dia de trabalhar com uma peça de 
roupa cor de rosa para alertar para a impor-
tância da prevenção no combate ao câncer 
de mama, câncer mais comum entre as mu-
lheres e a segunda maior causa de morte, 
entre elas, em todo o planeta. "Mais da 
metade das pessoas que trabalham na 
Agência são do sexo feminino, o restante é 
formado por homens que 
convivem diariamente na pre-
sença de mulheres. Então é 
preciso lembrar a todos sobre 
os exames preventivos, que 
ajudam a salvar vidas, por 
isso solicitamos que os cole-
gas colaborem com essa brin-
cadeira séria", diz a assesso-
ra-chefe da ASRIN,  Ana 
Patricia Mendonça. 

Outubro Rosa 
O movimento popular conhecido como 
Outubro Rosa é comemorado em todo o 
mundo. O nome remete à cor do laço rosa 
que simboliza, mundialmente, a luta contra 
o câncer de mama e estimula a participação 
da população, empresas e entidades. 
O Outubro Rosa saiu dos Estados Unidos e 
alcançou o mundo de forma bonita, elegante 
e feminina, motivando e unindo diversos 

povos em torno de causa no-
bre. A campanha ganhou tanta 
importância, que surgiu a ação 
de iluminar de rosa monumen-
tos, prédios públicos, pontes, 
teatros e etc. "O Outubro Rosa 
tornou-se tão importante que 
no mundo todo, ao se ver um 
monumento iluminado de rosa, 
é possível entender a sua 
mensagem", assinala Ana. 
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Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro 
ganhou iluminação rosa o ano passado 

EVENTOS 

03 e 04 de outubro de 2013 

Brazil Energy Frontiers2013 

7 e 8 de outubro de 2013 

Desafios da Energia no Brasil 

22 a 24 de outubro de 2013 

XV Congresso Brasileiro de  

Energia 

29 a 31 de outubro de 2013 

Termotech 2013 

IV Feira Industrial do Gás e de 

Tecnologias Térmicas 

28 a 30 de outubro de 2013 

Energy Efficiency in Motor     

Driven Systems 

Evento mundial sobre eficiência 

energética de sistemas motrizes 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 
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Roosevelt: modelo português de gestão 
de resíduos é possível e sustentável 

Arquivo 



A  Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) lançaram, oficialmente, na abertura do Seminá-

rio Plano Estadual de Resíduos Sólidos, realizado dia 02 de setembro, 
na Fecomércio/RJ, o Pacto da Reciclagem, que tem a audaciosa  
meta de alcançar 10% nos índices de reciclagem de lixo até o final de 
2014. Atualmente, esse percentual é de apenas 3%. 
O Pacto da Reciclagem reúne as principais ações da SEA e do 
Inea que visam a promover e a estimular a cadeia de reciclagem 
de resíduos sólidos no Rio de Janeiro. Quanto menor a quantidade 
de resíduos dispostos em aterros sanitários, maior será sua vida 
útil. 
Com o consumo consciente e sustentável – sem desperdícios, 
com a reutilização de produtos e destinação correta do lixo com a 
coleta seletiva –, integrando os catadores, agentes fundamentais 
nesse processo, o Estado estará fortalecendo a gestão do         
tratamento de lixo. 
O Pacto da Reciclagem foi lançado pelo secretário do Ambiente, 
Carlos Minc, e pela presidente do Inea, Marilene Ramos. Minc 
destacou também os expressivos avanços do Programa Lixão 
Zero, lembrando que, em 2007, 90% do lixo eram descartados em 
lixões. “Hoje, a situação se inverteu: 92% dos resíduos já são dis-
postos adequadamente em aterros sanitários, e a meta é que    
100% dos resíduos domiciliares sejam encaminhados para aterros 
sanitários até o final de 2014”, disse. 
A meta da SEA é que 95% do lixo gerado no estado – de 83 muni-
cípios – seja destinado para aterros sanitários até o final de 2013. 
Atualmente, 19 aterros sanitários encontram-se em operação. 
Além disso, está prevista a construção de outros oito, totalizando 
27 aterros sanitários cobrindo o Estado do Rio de Janeiro. 
“Devemos inaugurar, provavelmente em outubro, o aterro sanitário 
de São Fidélis, que atenderá a oito municípios do Noroeste       
fluminense”, afirmou Minc. 
Cadeia de reciclagem 
De acordo com informações da Ascom da SEA, fazem parte das 
ações do Pacto da Reciclagem: Fábrica Verde, que transforma lixo 
eletrônico em inclusão digital; EcoModa, que capacita moradores 
das comunidades pacificadas em moda sustentável a partir da 
reutilização de retalhos, banners e sobras de tecidos; Prove, de 
incentivo à reciclagem de óleo de cozinha usado; e Entulho Limpo 
da Baixada, voltado para o reaproveitamento e encaminhamento 
de resíduos da construção civil para destinação final adequada. 
O secretário Carlos Minc destacou que também integram o Pacto 
da Reciclagem o Programa Coleta Seletiva Solidária do Estado do 
Rio de Janeiro, iniciativa do Inea de apoio aos municípios fluminen-

ses na elaboração e implantação de programas municipais de 
coleta seletiva solidária, e o projeto Catadores e Catadoras em 
Redes Solidárias, voltado para a inclusão socioeconômica dos 
catadores e catadores em 41 cidades fluminenses. 
“Temos que preparar as prefeituras e estruturar as cooperativas de 
catadores e catadoras para que possamos consolidar esse grande 
desafio que é chegar a 10% nos índices de reciclagem no Estado 
do Rio de Janeiro. O Pacto da Reciclagem tem o propósito de 
engajar todos, poder público, iniciativa privada, sociedade. O lixo é 
uma matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaprovei-
tado”, ressaltou Minc. 
O Programa Coleta Seletiva Solidária, que já chegou a 60 cidades 
fluminenses, fornece assessoria aos municípios na elaboração, 
planejamento e implantação de programas municipais de coleta 
seletiva solidária. A meta é que todos os 92 municípios sejam  
assessorados até o final de 2014. 
Já o Projeto Catadores e Catadoras em Redes Solidárias destina-
se a apoiar a inclusão socioeconômica de catadores, e inclui,   
dentre outros, o cadastramento e diagnóstico socioeconômico de 
3.000 catadores e suas necessidades para ampliar a capacidade 
de trabalho com resíduos recicláveis. 
Minc disse ainda que o Governo do Estado estuda a elaboração 
de um decreto que isenta de ICMS a energia gerada a partir do 
lixo. “Precisamos estimular a conversão de parte do lixo em energia. 
Mas, para isso, é preciso algumas iniciativas. Além da proposta de 
isentar o ICMS na energia gerada a partir do lixo, defendemos 
também a realização de leilões específicos para energia gerada a 
partir do lixo. Outra medida nossa é, através do ICMS Verde, pon-
tuar mais os municípios que, além de acabar com o lixão e investir 
na coleta seletiva, convertam parte do lixo em energia”, afirmou. 
Monitoramento de resíduos da saúde 
A presidente do Inea, Marilene Ramos, anunciou que o Estado do 
Rio terá um sistema de monitoramento de resíduos da saúde; um 
sério problema no território fluminense. “Estamos prestes a iniciar, 
com recursos do Fecam, um programa sobre sistema de monitora-
mento de resíduos de saúde desde sua geração, dentro do hospi-
tal, até sua destinação final. Este é um grave problema que enfren-
tamos e que precisa ser solucionado”, disse Marilene Ramos. 
Além da apresentação de números sobre o que foi feito até agora 
no estado no setor de reciclagem e de tratamento de lixo, o semi-
nário também teve por objetivo apresentar e debater as principais 
metas, estratégias e proposições para a gestão adequada dos 
resíduos sólidos no Rio de Janeiro, em cumprimento à Lei        
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). 

Ambiente lança pacto para elevar índice de reciclagem para 10%  
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A s concessionárias Prolagos e Águas de Juturnaíba firma-
ram convênio com o Consórcio Intermunicipal Lagos São 

João (CILSJ) para garantir que 125 pescadores da Lagoa de 
Araruama recebam, nos meses de setembro e outubro, uma 
bolsa socioambiental de R$ 500.  

A iniciativa é das secretarias de Estado do Ambiente (SEA), da Munici-
pal de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia e do CILSJ, através do 
Sentinelas da Laguna de Araruama. O programa foi desenvolvido pela 
Câmara Técnica de Pesca do Consórcio para minimizar as ameaças 
que possam colocar em risco o período de defeso na Lagoa de Araru-
ama, que começou no dia primeiro de julho e termina em 31 de outu-
bro. Durante este período, em que a pesca fica vetada para reprodu-
ção das espécies, os pescadores beneficiados prestam serviços se-
manais como fiscalização das normas do defeso, limpeza da orla, 
além realizar um trabalho de conscientização da população sobre a 
importância da preservação ambiental no entorno da lagoa. 

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prolagos, o 
programa vai beneficiar 90 pescadores de Arraial do Cabo, 

Cabo Frio, Iguaba grande e São Pedro da Aldeia. Já a Asses-
soria de Imprensa de Águas de Juturnaíba informou que 35 
pescadores moradores de sua área de concessão serão con-
templados.    

Todos os beneficiados são pescadores vinculados às associ-
ações/colônias de pesca cadastrados pelo CILSJ e prefeituras 
das cidades atendidas pelo programa, que não são contempla-
dos pelo seguro defeso do Governo Federal por pendências na 
documentação. O valor referente à bolsa será depositado em 
uma conta exclusiva do programa, que está sob a responsabili-
dade do CILSJ, e será repassado aos pescadores por meio de 
ordens de pagamento.  

A cerimônia de assinatura do convênio foi realizada no dia 04 
de setembro, na Prefeitura de São Pedro da Aldeia, e reuniu os 
presidentes da Prolagos, Carlos Roma Jr., de Águas de Jutur-
naíba, Carlos Gontijo, e do CILJS, Cláudio Chumbinho, o se-
cretário-executivo do Consórcio, Mário Flávio, e a secretária de 
Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia, Adriana Saad.  

Concessionárias firmam convênio para pagamento de bolsa a pescadores durante o defeso 
Benefício atende a trabalhadores da Lagoa de Araruama não contemplados pelo seguro do Governo Federal 



É o aniversário... 
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Boas-vindas 

A s boas-vindas do AGENERSA Informa deste mês são especialmente dedicadas aos novos estagiários. Alunos do ensino mé-

dio ou de cursos técnicos da rede pública estadual, 23 estudantes já foram selecionados para trabalhar em diferentes setores, 

através de contrato firmado entre a Agenersa e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que venceu o pregão eletrônico 

para prestar serviços de administração de estagiários, realizado pela SUPAD, em junho passado. "O contrato com o CIEE é válido 

até o fim de julho do ano que vem. Até lá, a empresa é responsável por selecionar estudantes que se encaixem no perfil que solicita-

mos", explica Bruno Teixeira, superintendente da SUPAD, setor que desde janeiro deste ano está responsável pelas solicitações 

para contratação de estagiários. Para ele, a contratação desses jovens aprendizes é um retorno de mão dupla. "É vantajoso para a 

Agenersa, porque os estagiários nos ajudam nos procedimentos do dia a dia, e é vantajoso para a sociedade, já que tentamos  capa-

citar e transferir conhecimento para esses estudantes", afirma Bruno. 

Marcio Rodrigues Pereira, 20 anos, está no último período do curso 

técnico em Administração de Empresas na Faetec de Marechal 

Hermes. Ele garantiu uma vaga na Procuradoria após ser entrevis-

tado pelos cinco advogados do setor. "Na hora da   

entrevista a procuradora-geral, que é a Flavine, não estava. 

Quando me chamaram para conversar tomei um susto porque todos os assessores do setor estavam na sala e começaram a 

me fazer questionamentos. Mas, apesar do susto, ocorreu tudo bem e fui um dos selecionados. Ainda que não seja muito na 

minha área, estou gostando muito porque a Procuradoria está abrindo um leque de conhecimentos no Direito. Além do 

mais tenho que prestar atenção na escrita, ser cuidadoso, fazer tudo com muita atenção", diz Marcio. 

No grupo dos estudantes há seis deles que já tiveram a oportunidade de fazer estágio na Agenersa. Por  terem realiza-

do um bom serviço, foram novamente selecionados. É o caso de Deise Lima dos Santos, de 28 anos, que é aluna de 

Administração de Empresas no Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, em Niterói, e foi chamada para retor-

nar ao estágio no Gabinete do Conselheiro Roosevelt Brasil. "Eu vejo que fiz diferença por ter sido recontratada no 

estágio e, de uma certa maneira, eles também fizeram diferença para que eu também aceitasse o retorno. O aprendiza-

do no gabinete é muito válido para o meu curso e formação profissional", acredita. 

Além de Marcio e Deise, também estão estagiando na Agenersa Kamila Cristovam, Gustavo Pereira,  Uellington de Olivei-

ra, João Paulo Ramos, Maciel dos Santos, Matheus Rodrigues, Izabela de Oliveira, Horrana Lopis, Hellysa Frisch, Rodrigo 

Cavalcante, Aquila Guimarães, Débora Cristina Borges, João Leomi Filho, Joyce Corrêa, Brenda de Souza, Fabricio da 

Silva, Alessa Tavares, Maria Karolay´n dos Santos, Priscila Gonçalves, Letícia Pinheiro e Anyelle Assis dos Santos.  

Casos de sucesso 

Você sabe o que têm em comum entre os funcionários Manuela Souza, 

Renata Austim, Fabricio Fanchiotti e Rodolfo Diniz? Os quatro eram estagi-

ários oriundos de escolas públicas na Agenersa, lotados, respectivamente, na   

CASAN, ASRIN, CAENE e SUPAD. À exceção de Renata, que é recep-

cionista da Agenersa por meio de empresa terceirizada, Manuela, Fabricio e 

Rodolfo foram aproveitados em seus setores e nomeados em cargos comis-

sionados. "Quando fui nomeada fiquei bastante surpresa, mas eu sei que foi 

resultado do meu desempenho e dedicação", diz Manuela.  

Assessor-chefe da ASSIN 

Quem também recebe as boas–vindas da Agenersa é Paulo Miranda, 

assessor-chefe da ASSIN. 
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Sugestões e colaborações  

 imprensa@agenersa.rj.gov.br  

Ouvidoria AGENERSA 

0800 0249040 

ouvidoria@agenersa.rj.gov.br 

02/10 João Carlos - SECEX 

03/10 Wallace - CAENE 

05/10 Mathera - ASSIN 

10/10 Rômulo - CASAN 

14/10 Maria Clara - OUVID 

18/10 Robson - Motorista 

23/10 Claudeci - Motorista 

25/10 Ronaldo - Motorista 

João Leomi, Rodrigo, Uelligton, Gustavo, João Paulo, Maciel 

(atrás), Fabrício e Marcio 

                    Anyelle, Deise, Brenda, Joyce (atrás), Hellysa, Karolay´n, Aquila, Letícia (atrás),  
Priscila, Izabela e Débora  

Rodolfo, Manuela, Renata e Fabricio: ex-estagiários 


