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S ervidores da Agenersa participaram da 
Conferência de Saneamento Básico 

da Baixada Fluminense, realizada pela 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), 
em Duque de Caxias, no dia 28. No     
encontro, foram apresentados os Estudos 
Regionais de Saneamento Básico (ERSB) 
de sete municípios do entorno da Baía de 
Guanabara: Belford Roxo, Duque de    
Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Rio de Janeiro e São João de Meriti. A       
Agenersa é uma das parceiras deste    
trabalho, realizado pela SEA, Cedae,   
Comitê de Bacias da Baía de Guanabara e 
as sete prefeituras, que é etapa fundamen-
tal para a elaboração dos Planos Munici-
pais de Saneamento Básico.  
Os ERSBs revelam a necessária estrutura de 
abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio que deve ser implantada naquelas cidades, 
fazendo um diagnóstico desses serviços. A 
partir do levantamento, é feita uma projeção de 
atendimento da população visando à universali-
zação do serviço de saneamento básico em 20 
anos, de forma escalonada, com metas de 
curto, médio e longo prazos. "O estudo faz um 
diagnóstico e proposições para atingir as me-
tas. Ele revelou onde o sistema está bom, regu-
lar e ruim, além disso é 
possível apontar o valor 
necessário para os 
investimentos que é de 
cerca de R$ 6 bilhões. 
Agora, o estudo não 
aponta de onde vem 
essa verba, que será 
definida nos planos de 
saneamento propostos 
por cada município", 
explicou um dos estudi-
osos dos ERSBs, o gerente da CARES, Pedro 
Pequeno. 
Representaram ainda a Agenersa, os con-
selheiros Silvio Santos e Roosevelt Brasil, 
o além do assessor da CARES, Carlos 

Augusto Pessoa. "A maior parte dos muni-
cípios da Baixada Fluminense tem a Ceda-
e como operadora de água e esgoto. Co-
mo a partir de 2015 a Companhia será 
regulada pela Agenersa, então é importan-
te a participação da Agência em eventos 
desse gênero", disse Silvio Santos. 
Baixada terá 300 quilômetros de novas 
redes coletoras de esgoto 
Ao participar do seminário, que foi realizado 
no auditório da Unigranrio, o secretário esta-
dual do Ambiente, Carlos Minc, anunciou 
que municípios da Baixada vão ganhar 300 
quilômetros de redes coletoras de esgoto, 
orçadas em R$ 400 milhões. Os recursos 
são do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e do Fundo Estadual de 
Compensação Ambiental (Fecam), como 
contrapartida do Governo do Estado.  
No seminário, Minc, o prefeito de Duque 
de Caxias, Alexandre Cardoso, e o vice-
prefeito de Nilópolis, Rodrigo Neca, assi-
naram termo de cooperação técnica para a 
elaboração dos Planos Municipais de   
Saneamento Básico (PMSB) desses     
municípios. 
Ações de saneamento                            
No seminário, o secretário do Ambiente 
falou sobre várias ações de saneamento 
básico nos municípios da Baixada Flumi-
nense. “Hoje, 100% do esgoto da Baixada 
Fluminense vai para a Baía de Guanabara. 
Estamos com várias frentes de obras vol-
tadas para o saneamento. Estamos fazen-
do o saneamento do centro de Belford 
Roxo, e, em parceria com a Cedae, ampli-
amos a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) Sarapuí, que está tratando 30% do 
esgoto de Mesquita e 40% de Nilópolis. 

Em março ou abril de 
2014, vamos colocar em 
funcionamento a ETE 
Pavuna, que ficou 14 
anos parada, e que irá 
tratar o esgoto dos mu-
nicípios de São João de 
Meriti, de Belford Roxo 
e de Duque de Caxias. 
Além destas estações 
de tratamento, vamos 
fazer uma ETE em    

Nova Iguaçu. Isso tudo será feito de forma 
integrada e de acordo com os estudos 
regionais, com planos municipais e com a 
colaboração da Agenersa”, destacou Minc. 
Com informações da Ascom SEA 

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


O  grupo de trabalho (GT) da Agenersa que está estudando as ações administrativas 
para a estruturação do Convênio de Cooperação a ser firmado entre o Governo do 

Estado e a Aneel, foi conhecer o modelo de gestão associada de serviços públicos que a 
Agência poderá seguir para fiscalizar as atividades das concessionárias Light e Ampla no 
Estado do Rio. Formado pelo conselheiro Luigi Troisi, pela secretária executiva, Cinthia 
Pitz, pelo gerente da CAENE, Jorge Calfo, pela ouvidora Maria Clara Canedo e pelo assis-
tente da Procuradoria, Bernardo Kloss, o grupo conheceu como funciona, na prática, o  
modelo utilizado pela Aneel. Além disso, foram realizadas visitas às sedes da agências. 
"A Agenersa tem se reunido com o Governo do Estado e a Aneel para acompanhar e enten-
der esse processo de descentralização dos serviços de fiscalização das distribuidoras de 
energia elétrica. Essas visitas técnicas servem para enriquecer nossos estudos de modo 
geral e saber dos pontos positivos e negativos que a descentralização pode acarretar para 
o Estado do Rio de Janeiro", explicou o conselheiro Luigi, que é presidente do GT.  
O regime de gestão associada de serviços públicos se dará mediante convênio de coopera-
ção, que deverá ser firmado entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), e a Aneel. Antes dessa 
etapa fica estabelecido um acordo de interesse. 

AGERGS - O grupo da Agenersa visitou agências regulado-
ras do Rio Grande do Sul (AGERGS) e de São Paulo 
(Arsesp). Na AGERGS, cuja visita ocorreu dia 05 de novem-
bro, Luigi, Calfo, Maria Clara e Bernardo foram recebidos 
pelo vice-presidente da Agência, Carlos Martins, pelos con-
selheiros Ayres Luiz Apolinário e Edmundo Fernandes da 
Silva e pelo gerente de Processos e Projetos de Energia 
Elétrica, Nilton Telichevesky. 

Arsesp - Em São Paulo, Luigi, Cinthia, Calfo e Maria Clara 
participaram de reuniões com Genésio Betiol Júnior, diretor 
de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de    
Energia da Arsesp, Paulo Fernando Albuquerque, superin-
tendente de Assuntos Energéticos, Ricardo Henrique dos 
Santos, que é técnico da equipe de Regulação e Fiscaliza-
ção de Energia Elétrica da Agência Reguladora Paulista, e 
pela gestora de contratos de Energia, Edna Lopes Ramalho. 

"Foram visitas muito proveitosas, em que pudemos tirar muitas dúvidas com relação ao 
processo de descentralização da Aneel. Agora pretendemos estender as visitas em outras 
agências reguladoras das regiões Norte/Nordeste e Centro-Oeste, para o relatório final que 
será apresentado ao CODIR e podermos avaliar o processo de descentralização como um 
todo", esclareceu Luigi. 
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EVENTOS 
2 de dezembro de 2013 

Seminário sobre                           

“As Participações                      

Governamentais no Brasil”. 

O Evento acontecerá na sede da 

Firjan, no Rio de Janeiro 

 

4 de dezembro de 2013 

Workshop  “Implantando a     

Eficiência Energética                    

na sua empresa. 

O Evento será realizado na sede 

da Firjan, no Rio de Janeiro 

 

5 de dezembro de 2013 

Fórum de Cogeração e              

Alternativas Energéticas para o 

Setor Hoteleiro 

 

10 e 11 de dezembro de 2013 

II Seminário Internacional Frotas 

& Fretes Verdes 

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 
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Grupo de trabalho faz visitas técnicas  
em agências reguladoras do Sul e Sudeste 

Fotos: Divulgação 

O  gerente da CARES, Pedro Pequeno, parti-
cipou da 14ª Reunião da Câmara Técnica 

de Saneamento da Associação Brasileira de  
Agências de Regulação (ABAR), realizada dias 
28 e 29, em São Paulo. O encontro teve como 
objetivo a troca de experiências entre as entida-
des, buscando o avanço e a consolidação das 
atividades regulatórias no setor. A reunião foi 
coordenada pelo presidente da ARSESP e diretor 
da ABAR, José Luiz Lima de Oliveira, acompa-
nhado do secretário executivo, Alberto Bovo 
(ARSESP). Representantes de 18 agências regu-

ladoras   estiveram presentes no encontro. 
Além de ser o coordenador do grupo de trabalho 
(GT) criado para discutir resíduos sólidos na   
Câmara de Saneamento da ABAR, Pedro tam-
bém coordena o GT que trata da regulação dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. "As agências reguladoras de saneamen-
to têm o desafio de se estruturar para regular 
resíduos sólidos. Neste sentido, a troca de experi-
ências é muito importante e o Estado do Rio, 
através da Agenersa, tem contribuído bastante 
para o desenvolvimento do setor", explica Pedro.  

Agenersa participa de reunião da Câmara de Saneamento da ABAR 



O  gerente da CARES, 

Pedro Pequeno, repre-

sentou a Agenersa no lança-

mento do Plano de Sanea-

mento Básico de São Gonça-

lo, realizado dia 13 de no-

vembro, naquele município. 

O plano visa fazer um deta-

lhamento das necessidades 

da cidade em relação ao tra-

tamento de água, esgoto, 

drenagem e de resíduos sóli-

dos.  

De acordo com comunicado 

publicado na imprensa, a 

Agenersa apoia o projeto, 

que está sendo elaborado 

pela Prefeitura de São Gon-

çalo, por meio da Secretaria 

de Infraestrutura e Urbanis-

mo, Caixa Econômica Fede-

ral e da empresa Encibra S. 

A. (que realiza estudos e 

projetos de engenharia). O 

projeto será implantado con-

forme previsto na Lei Federal 

nº 11.445/2007 artigo 19 cuja 

primeira etapa é o Planeja-

mento de Mobilização Social.  

O plano vai avaliar e planejar 

o abastecimento de água em 

todo o município, analisando 

como a distribuição da água 

é feita, se a água vem de 

poço, de cisterna ou nascen-

te. Irá avaliar a qualidade 

desse serviço, se existe inter-

mitência, falta d’água prolon-

gada ou racionamento. Além 

disso, vai avaliar o sistema de 

coleta de esgoto, se existem 

áreas de  inundações na  

cidade e como é feita a coleta 

de lixo. 

O  municípios de Cabo Frio e Saqua-

rema, na Região dos Lagos, serão 

beneficiados com obras de ampliação 

dos sistemas de abastecimento de água 

e coleta e tratamento de esgoto. A autori-

zação para realização das obras foi apro-

vada por unanimidade pelo CODIR, na 

Sessão Regulatória Ordinária realizada 

dia 28. 

 

Cabo Frio terá mais água canalizada 
Moradores de Tamoios, 2º Distrito do 

Município de Cabo Frio, serão beneficia-

dos com a ampliação do sistema de   

abastecimento de água com a implanta-

ção de redes de distribuição. As obras 

serão realizadas pela Prolagos e benefi-

ciarão cerca de 19 mil pessoas. 

A ampliação do sistema de distribuição 

da Prolagos vai abranger o Bairro Una-

mar - setores I, II, III, IV, VI, VII e VIII e 

Viva Mar. As obras consistem na implan-

tação de 83 mil metros de extensão de 

rede de abastecimento de água, totali-

zando cinco mil novas ligações. As obras 

variam de 35 a 185 dias para serem con-

cluídas e custarão mais de R$ 11, 8 mi-

lhões (data-base dezembro/2008).  

 

Saquarema ganhará nova ETE 
O CODIR também julgou um processo 

regulatório que beneficia moradores de 

Saquarema. Os bairros de Raia, Conda-

do e Retiro vão ganhar obras de sistema 

de coleta e tratamento de esgoto. Ao 

custo de cerca de R$ 1,5 milhão (data-

base agosto/1996), a previsão é que Á-

guas de Juturnaíba conclua as obras em 

dezembro de 2016, com a finalização da  

nova Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) Jacarepiá. Para a construção des-

se sistema, será necessário, também, 

implantar 1.025 metros de coletores de 

esgoto e 1.434 metros de tubulações de 

recalque. Com a implantação do sistema, 

a concessionária pretende diminuir o 

grau de contaminação da Lagoa de Jaca-

repiá, local onde atualmente os dejetos 

dos bairros atendidos são lançados. 

 

Estação de tratamento de reuso é   

inaugurada em Búzios 
O conselheiro Roosevelt Brasil e o geren-

te da CASAN,        Oldemar Guimarães, 

participaram da solenidade de inaugura-

ção da primeira Estação de Tratamento 

de Água de Reuso (ETAR) implantada no 

Estado do Rio, na Estação de Tratamen-

to de Esgoto (ETE) de Armação dos Bú-

zios. A ETAR é um projeto da Prolagos e 

teve seu investimento aprovado pela A-

genersa na Sessão Regulatória do último 

dia 26 de setembro.  
De acordo com informações da Assesso-

ria de Comunicação da Prolagos, a ETAR 

de Búzios tem capacidade de produzir 

mais de 2 milhões de litros de água de 

reuso por mês, o equivalente a 200 cami-

nhões-pipa. A água de reuso não pode 

ser destinada para o consumo humano, 

mas deve ser utilizada para fins secundá-

rios, como irrigação de jardins, geração 

de energia, refrigeração de equipamen-

tos, aproveitamento nos processos indus-

triais, na construção civil e limpeza de 

ruas e praças. 

Parte da água produzida pela estação já 

atende, diariamente, ao Campo de Golfe, 

que será palco de treinos da modalidade 

esportiva para os Jogos Olímpicos de 

2016.  São cerca de 40 mil litros de água 

de reuso por dia utilizados para a irriga-

ção da grama que, por ser diferenciada, 

requer uso de água com alto nível de 

potabilidade. A meta da Prolagos, agora, 

é ampliar o fornecimento deste insumo 

ao maior número de empresas e indús-

trias possível. Na ETAR, o efluente 

(esgoto tratado) que vem da ETE Búzios 

é submetido a um polimento, que consis-

te em três etapas: filtração, ultrafiltração 

e osmose reversa - para remover as im-

purezas. 

Deliberações da Agenersa contribuem para ampliar abastecimento de 

água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos  
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Conselheiro Roosevelt conhece o sistema da ETAR 

Foto: Divulgação 

Plano de saneamento de São Gonçalo        

tem apoio da Agenersa 

A  ouvidora da Agenersa, Maria Clara Canedo, participou do XVI 
Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman, realizado de 

11 a 13 de novembro, em Recife (PE). O encontro, que acontece 
anualmente, é promovido pela Associação Brasileira de Ouvidores e 
este ano teve o tema "Ouvidorias em Rede: Uma nova era de integra-
ção e soluções ao cidadão". 

O congresso discutiu as tendências e regulamentações para ouvidori-
as, seu estágio no Brasil e sua integração através de sistemas tecno-
lógicos, além de peculiaridades do setor. Também foram abordadas 
as questões atuais como o Código Brasileiro de Ocupação, os mode-
los de Ouvidoria Público, com fundamento no sistema adotado pela 
CGU - Controladoria Geral da União e das Ouvidorias com regulação 
federal. O evento contou com especialistas da iniciativa privada e do 
poder público, além de ouvidores de todo o Brasil, que assinaram a 
Carta de Pernambuco, que dissemina a sistematização das Ouvidori-
as no Brasil e seu marco regulamentar. 

“O Congresso Brasileiro é sempre muito enriquecedor: trocas de ex-
periências, reciclagem de conhecimentos, atualização das novidades 
do setor. O tema desse ano abordou essa nova tendência da Ouvido-
ria no mundo, que é a dos intercâmbios constantes com muita troca 
de informação, não só entre as Ouvidorias, mas também junto aos 
órgãos e instituições de defesa/direito do cidadão. O conceito dessa 
nova postura é o da atuação conjunta, mais eficaz, sempre com o 

Ouvidoria da Agenersa presente em               

congresso brasileiro da categoria  



N o céu brilha a estrela 

que traz a luz da  

esperança. Deixemos que 

ela envolva nossa alma para 

recebermos as bênçãos de 

Paz, Amor e a Esperança de 

nossa fé, renovada pelo 

nascimento do Cristo Nosso 

Senhor.  

Feliz Natal e                 

Próspero Ano Novo! 

É o aniversário... 

O  conselheiro Luigi Troisi recebeu o título de Cidadão Voltarre-
dondense. A cerimônia, em homenagem à Proclamação da  

República, foi realizada na Câmara de Vereadores do município no 
dia 25 de novembro e entregue pelo vereador Fernando Martins. O 
conselheiro também foi agraciado com a Medalha de Mérito Comen-
dador Soares, considerada a maior honraria do município de Nova 
Iguaçu, criada pela Resolução n° 660/2000, e entregue a personalida-
des iguaçuanas ou não, visitantes ilustres, autoridades em geral,  
empresários de todos os ramos e os que tenham se destacado nas 
artes, nas ciências, no esporte, na cultura em geral e no desenvolvi-
mento de Nova Iguaçu. A solenidade foi no dia 26 de novembro, na Casa de Espetáculos Rio-
Sampa, e concedida pelo presidente da Câmara, vereador Maurício Morais. O conselheiro  
Silvio Santos esteve presente ao evento. 

Conselheiro Luigi recebe medalhas de honra ao mérito 
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Boas-vindas: 

Gabriela Souza 
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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 06/12 Ana Claudia - CODIR/SS 

23/12 Alexandre - CAPET 

Você sabia? 

A s atividades da  

Assessoria de  

Recursos Humanos 

(ARHU) da Agenersa 

estão centralizadas na 

SECEX, com auxílio da 

SUPAD, setor efetiva-

mente responsável pelo 

controle das atividades 

gerais de administração 

relativas a recursos   

humanos. 

Para atender aos servido-

res, foi criado o endereço 

eletrônico institucional  

arhu@agenersa.rj.gov.br. 

É através deste e-mail 

que funcionários pode-

rão manter contato com 

a ARHU para esclareci-

mentos e solicitações 

referentes ao setor, que 

também pode ser conta-

tado através de corres-

pondências internas, 

telefone ou pessoalmente 

no 26º do Edifício Darke. 

O comunicado relativo a 

esta mudança foi envia-

do aos servidores via CI 

AGENERSA/SECEX Nº 

0840, de 18 de novem-

bro de 2013. O aviso 

lembrou ainda que 

"todos os prazos e pro-

cedimentos realizados, 

até então pela ARHU, 

continuam vigentes". 

O  gerente da CAENE e artista plástico, Jorge Calfo, 
tomou posse na Academia Brasileira de Belas 

Artes (ABBA), em solenidade realizada dia 29. Calfo 
ocupa a Cadeira Livre nº 2,  que pertenceu a José Pan-
cetti, um pintor paulista modernista, considerado um 
dos grandes paisagistas da pintura nacional. Ao todo, 
10 artistas tomaram posse na ABBA, totalizando 160 
imortais. 
A cerimônia de posse teve a presença do conselheiro 
Moacyr Almeida, do gerente da CAPET, Fábio Côrtes, 
e do assistente da CAENE, Marco madeira. Também 
prestigiaram o evento, funcionários da Ceg. 
Calfo é Arquiteto, urbanista, artista plástico autodidata, comendador da Associação Fluminen-

se de Belas Artes e comendador da Academia Superior de Belas Artes do Estado do Rio de 

Janeiro. Ele também faz parte do acervo da Casa Histórica do Marechal Deodoro da Fonseca 

e Museu de Artes Contemporânea da Bahia.  

Gerente da CAENE e artista, Calfo toma posse na ABBA 

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação 

Confraternização fim de ano da Agenersa 

P ara encerrar o ano e comemorar a chegada de 2014, os funcionários da  Agenersa vão se 
reunir no dia 19 de dezembro, após a última Sessão Regulatória Ordinária do ano, para a 

confraternização de fim de ano. Tradicionalmente patrocinada pelo CODIR, na confraternização 
será servida uma saborosa ceia e a realização de sorteio de brindes.                                       
Na ocasião, também acontecerá a troca de presentes do amigo oculto dos funcionários da   
Agência. O presente será de livre escolha, tendo como valor mínimo R$ 30,00. Para facilitar a 
compra e evitar insatisfações, cada participante poderá indicar até três presentes que gostaria 
de ganhar do seu amigo oculto. A lista estará disponível nas recepções do 23º e 26º andares 
na segunda semana de dezembro. No dia 05 de dezembro, a assistente da ASRIN, Laila    
Senna, irá passar nos diferentes setores para que os interessados assinem a lista de participa-
ção. O sorteio dos nomes será feito na sexta-feira, dia 06 de dezembro, a partir das 11h, no hall 
do 23º andar. O amigo oculto tem como objetivo aproximar colegas e criar um clima de        
descontração na confraternização. Todas as participações são indispensáveis! 

mailto:arhu@agenersa.rj.gov.br
http://www.agenersa.rj.gov.br/default.asp

