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O  Auditório da Agenersa ficou lotado 

para a sessão regulatória 

extraordinária realizada no dia 29 de 

outubro, quando foram julgados os 

processos referentes à 3ª Revisão 

Quinquenal de Tarifas das 

Concessionárias Ceg e Ceg Rio. Para 

acomodar todos os presentes à sessão, 

que durou cerca de seis horas, foi 

montada uma estrutura com telão no 

corredor ao lado da recepção da Agência 

no 23º andar. 

Os dois processos da pauta foram 

aprovados por unanimidade pelo CODIR e 

as deliberações, publicadas no Diário 

Oficial no dia seguinte deveriam entrar em 

vigor no dia 1º de novembro. Mas, uma 

liminar concedida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio, em agravo de 

instrumento, pelo desembargador César 

Cury, suspendeu a revisão tarifária e, 

consequentemente, as deliberações da 

Agenersa. A Procuradoria-Geral do Estado 

está tentando cassar a liminar. 

Dentre as deliberações, estão a redução 

do limite tarifário em todas as faixas de 

consumo por parte das duas companhias 

distribuidoras de gás canalizado no Estado 

do Rio. Os consumidores residenciais da 

Ceg que consomem até 7m³ por mês 

terão redução de 6%, já para o mesmo 

grupo de demanda da Ceg Rio, a baixa 

será de 33%.  

Para os consumidores de Gás Natural 

Veicular (GNV), a tarifa praticada pela Ceg 

Rio será reduzida em 3% e a da Ceg, em 

1%. Os consumidores industriais que gas-

tam até 200m³ por mês de gás natural da 

Ceg e Ceg Rio terão redução, respectiva-

mente, de 51% e 55% no valor da tarifa.  

A revisão tarifária está prevista nos contra-

tos de concessão celebrados entre as 

concessionárias e o Governo do Estado. 

Com a revisão tarifária, a Agenersa visa 

manter o equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos de concessão, que estabele-

ce a margem de lucro das concessioná-

rias. Dentro da margem praticada pelas 

concessionárias estão os investimentos 

necessários para a manutenção dos servi-

ços e a universalização do  acesso ao gás 

natural canalizado em todo o estado.  
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Moacyr Fonseca retorna ao CODIR 

A  Sessão Regulatória Extraordinária do 
dia 29 de outubro marcou o retorno do 

engenheiro Moacyr Almeida Fonseca ao 
CODIR, que voltou a ter sua formação origi-
nal de cinco conselheiros.  

Moacyr Fonseca 
tomou posse no 
CODIR na ma-
nhã do dia 11 
de outubro, 
mesma data em 
que o     gover-
nador Sérgio 
Cabral publicou 
no Diário Oficial 
a sua nomea-
ção, por recon-
dução, para um 
mandato de 
quatro anos, 

mesmo período em que esteve no cargo 
pela      primeira vez. 

Indicado pelo governador, Moacyr Fonseca 
teve seu nome confirmado para o cargo de 
conselheiro em plenário na Assembleia   
Legislativa do Estado do Rio (Alerj) no dia 1º 
de outubro, após ter sido aprovado por una-
nimidade em sabatina conduzida pelos par-
lamentares da Comissão de Normas Internas 
e Proposições Externas da Alerj, no último 
dia 10 de setembro.  

Moacyr Fonseca é engenheiro metalúrgico e 
industrial e iniciou sua carreira profissional 
em 1974, na Companhia Siderúrgica Nacional 
– CSN. No ano seguinte, ingressou na Petro-
bras, onde atuou por quase três décadas, até 
sua aposentadoria em 2003, quando exercia o 
cargo de gerente-executivo de Gás e Energi-
a. Moacyr foi, por mais de dez anos, membro 
de conselhos de Administração das subsidiá-
rias Nitrofertil, Arafertil e TBG, e participou 
ativamente da formulação de políticas e diretri-
zes de gás e energia no Brasil e no exterior.  

Em julho de 2009 Moacyr assumiu o cargo 
de conselheiro da Agenersa pela primeira 
vez, cujo mandato havia terminado dia 30 de 
junho.  

Também são conselheiros da Agenersa, José 
Bismarck, que é o conselheiro-presidente, Luigi 
Troisi, Roosevelt  Brasil e Silvio Carlos Santos.  
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Os conselheiros na Tribuna de Honra da Alerj, no dia em 

que os deputados votaram a favor do retorno de Moacyr 

EVENTOS 

5 e 6 de novembro de 2013 
Cenários para o Gás Natural 

Uma prévia para a 12ª Rodada de 
Licitações da ANP 

5 a 7 de novembro de 2013 
8º Congresso Internacional de 

Energias Renováveis.  
Bio Tech Fair - Feira                

Internacional de Tecnologia em 
Bioenergia e Biocombustíveis 

Eventos acontecerão no Centro 
de Exposições Imigrantes, em 

São Paulo 

13 de novembro de 2013 
Petroquímica 

Setor inaugura ciclo de               
Seminários para o                         

Desenvolvimento do Rio 

27 a 29 de novembro de 2013 
Feira Internacional de Energias 

Renováveis que será realizada em 
Porto Alegre  

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 
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D ando continuidade à reforma das dependências da Agenersa, na última semana de 
outubro as câmaras técnicas, Procuradoria e ARHU ganharam móveis novos. Seguin-

do o mesmo padrão empregado nos gabinetes, a mobília tem design dinâmico e sofisticado, 
formada por ilhas de trabalho e mesas em "L", que contribuem para a integração dos usuá-
rios e otimização do espaço.  
A ampliação da sede e reforma da Agenersa começou em agosto do ano passado. A SE-
CEX, SUPAD, SORFI e ASSIN foram deslocados para o 26º andar do edifício Darke. Este 
ano foi a vez da Ouvidoria ocupar seu novo espaço, também no 26º andar. A ASRIN foi 
deslocada para a sala com porta de vidro, onde por um tempo foi ocupada por parte da 
Procuradoria, que agora está completa na sala que anteriormente pertencia à SECEX. Já a 
sala que era dividida pela ASRIN e Ouvidoria, está localizada a CARES. A ARHU, além de 
novos móveis, também ganhou um novo espaço: a sala no corredor dos gabinetes, que já 
pertenceu ao procurador-geral da Agenersa. 

Agenersa realiza mais uma etapa na reforma de suas dependências 



Á 
guas de Juturnaíba inaugurou dia 09 de outubro um novo 
laboratório de análises bacteriológicas e físico-químicas. 

Com maior infraestrutura e espaço, a concessionária passou a 
fazer, além das análises de água, as de esgoto. Estima-se que 
aproximadamente 50 amostras de esgoto e 240 amostras de 
água mensais sejam analisadas na empresa. 

“O novo laboratório, aliado à capacitação dos funcionários, ga-
rante o maior controle operacional da ETA e ETE’s, obtendo 
maior controle na qualidade do efluente tratado e água produzi-
da”, explica a coordenadora de produção, Maria Fernanda  
Romão. 

De acordo com Maria Fernanda, no esgoto serão analisados o 
DBO (demanda bioquímica de oxigênio), DQO (demanda quí-
mica de oxigênio), cloretos, sólidos totais, sólidos suspensos, 

nitrogênio total, nitrogênio 
keijdhal, nitrito, nitrato, nitro-
gênio amoniacal e fósforo 
total. Já na análise da água, 
que já era realizada pela con-
cessionária, passarão a ser 
avaliados também alumínio, 
dureza e alcalinidade, que 
darão um maior controle na 
ETA. 

Além das análises da rede de distribuição de água, Águas de 
Juturnaíba faz o controle da qualidade da água dos Rios     
Bacaxá, Capivari e São João e monitoramento da Lagoa de 
Araruama.  

Laboratório de Águas de Juturnaíba passa a fazer análise do esgoto 
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O  projeto Agente das Águas, 
que capacita lideranças   

comunitárias para atuar no monito-
ramento das águas, iniciou uma 
nova etapa de treinamentos. A 
previsão é que 120 lideranças dos 
municípios de Saquarema, Ararua-
ma, Silva Jardim, Casimiro de  
Abreu e Rio Bonito sejam capacita-
das. O projeto é uma parceria das 
concessionárias Águas de Juturnaíba 
e Prolagos, com o Consórcio     
Intermunicipal Lagos São João 
(CILSJ), o Comitê de Bacia Hidro-
gráfica Lagos São João (CBHLSJ), 
a Fiocruz e o Ministério da Saúde. 
De acordo com informações das 
concessionárias, no primeiro fim de 
semana de outubro moradores do 
bairro de Lavras, em Rio Bonito, 
concluíram o módulo 1 (Ecologia e 
Gestão das Águas) e os morado-
res de Bananeiras, no município de 
Silva Jardim, começaram o módulo 
2 (Bioindicadores da Qualidade da 
Água) do treinamento para o moni-
toramento e preservação dos Rios 
Bacaxá e São João, que desá-
guam no Reservatório de Juturnaíba, 

responsável pelo abastecimento de 
toda Região dos Lagos. 
“O treinamento ocorre com a reali-
zação de curso teórico-prático para 
os agentes voluntários com o obje-
tivo de oferecer aos participantes 
uma noção geral de ecologia de 
rios, hidrologia e sobre programas 
de biomonitoramento. Além de 
permitir a vivência nos processos 
de coleta e identificação de macro-
invertebrados bentônicos (insetos, 
moluscos e crustáceos)”, explicou 
Daniel Buss, coordenador do proje-
to pela Fiocruz. A proposta do pro-
jeto é apontar estratégias para a 
resolução de problemas nos recur-
sos hídricos através do uso de 
monitoramento biológico para ava-
liar a qualidade das águas de for-
ma a garantir o equilíbrio dos ecos-
sistemas. Ainda, segundo Daniel, 
foram estabelecidos métodos que 
possam ser utilizados pelas comu-
nidades através de grupos de vo-
luntários, o que permita aumentar a 
quantidade de dados monitorados 
e identificar com mais precisão as 
reais necessidades locais. 

Você sabia? 

A  partir de novembro os funcionários da Agenersa terão nova empre-

sa de prestação de serviços de vale refeição. A empresa vencedora 

do pregão eletrônico realizado pela Agência foi a Sodexo Pass do Brasil.  

Sediada em Barueri (SP), a Sodexo  Pass é uma empresa francesa que 

opera em mais de 80 países, e desde 1992 atua no País. Dentre as suas 

atividades, está o fornecimento de serviços de vale refeição, com 320 mil 

estabelecimentos credenciados em todo o Brasil. 

De acordo com um comunicado enviado pela SUPAD, o contrato com a 

empresa Green Card termina dia 05 de novembro, por isso a recarga do 

cartão “foi realizada considerando apenas os dias úteis restantes até o fim 

do atual contrato, ressalvados os casos de descontos e acertos decorren-

tes de férias, bem como que a recarga do benefício para os dias restantes 

do mês de novembro será efetivada no cartão da nova empresa contrata-

da, tão logo esteja finalizada a sua contratação”.  

Agente das Águas inicia nova etapa de capacitação 

A  Prolagos recebeu, dia 16 de outubro, o Prêmio Crea
-RJ de Meio Ambiente pela implantação do Projeto 

Águas Novas e pelos projetos de Responsabilidade    
Socioambiental desenvolvidos junto à população, e que  
visam ao benefício do meio ambiente.    
Segundo a Assessoria de Comunicação da concessioná-
ria, a Prolagos  é uma das primeiras de água e esgoto no 
Brasil que trabalha com a reutilização da água. Implantado 
em 2009, a dinâ-
mica do “Águas 
Novas” se desen-
volve por meio da 
reutilização da 
água de lavagem 
dos filtros e de-
cantadores da 
Estação de Trata-
mento de Água 
(ETA) Juturnaíba. 
A medida elimina 
os resíduos gera-
dos durante o 
processo de tratamento de água da lagoa de captação e 
ao tratar e destinar o lodo gerado pela ETA para o Aterro 
Sanitário de São Pedro da Aldeia. Além do ganho ambien-
tal, o reuso da água da lavagem dos filtros gera economia 
mensal de 30 milhões de litros de água. 

Prolagos recebe prêmio do Crea-RJ  

Carlos Roma Jr., da Prolagos, e membros do  
Conselho de Meio Ambiente do Crea-RJ 

Foto: Divulgação 

Calfo tomará posse na  

Academia de Belas Artes 

O  g e r e n t e  d a       
CAENE e artista 

plástico,   Jorge Calfo, 
vai ingressar na Acade-
mia Brasileira de Belas 
Artes (ABBA).   

Calfo ocupará a Cadeira 
Livre nº 2,  que pertenceu 
a José Pancetti, um pintor 
paulista modernista, con-
siderado um dos grandes 
paisagistas da pintura nacio-
nal. A solenidade de posse será realizada dia 29 de 
novembro, às 16h, no Auditório do SENAI - Tijuca - 
Rua Mariz e Barros nº 678,  bloco I, 1º andar, 
Tijuca. 

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação 

http://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-juturnaiba/wp-content/blogs.dir/6/files/2013/10/laboratorio-CAJ-1.jpg


A través do Dia da AGENERSA Contra o Câncer de mama, 

os funcionários da Agência vestiram-se de cor de rosa e 

participaram da campanha mundial Outubro Rosa, ação criada 

para chamar a atenção contra a doença que mais mata mulhe-

res no mundo: o câncer de mama. "A nossa campanha deste 

ano, além de mobilizar sobre os exames preventivos, também 

acabou incentivando a leitura, pois distribuímos marcadores de 

livro com informações sobre a importância da realização do Dia 

Rosa na vida de cada mulher", explica a organizadora da cam-

panha, a assessora-chefe da ASRIN Ana Patricia Mendonça. 

É o aniversário... 

Dia Rosa: funcionários da Agenersa contra o câncer de mama 
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Sugestões e colaborações para o 

próximo AGENERSA Informa    

podem ser enviadas para:       

 imprensa@agenersa.rj.gov.br  

05/11 Isabella - CODIR / RB 

07/11 Fernanda - SECEX 

11/11 Marcus Vinícius - Motor/RB 

11/11 Joyce - Est. SECEX 

15/11 Letícia - Est. SORFI  

18/11 Laila - ASRIN 

29/11 André - Motorista 

30/11 Cláudia - SECEX 

Boas-vindas: Bruno Santos, George,  

Washington Luiz e Rosângela 


