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O  calendário das atividades do    
Conselho Diretor da Agenersa em 

2013 foi encerrado no penúltimo dia do 
ano, quando foi realizada uma Sessão 
Regulatória Extraordinária. Na ocasião, 
dois embargos interpostos pela Petro-
bras foram negados pelo CODIR, em 
processos referentes à 3ª Revisão Quin-
quenal de Tarifas das Concessionárias 
Ceg e Ceg Rio. Com a Sessão Ordinária 
realizada dia 19, dezembro acabou con-
tabilizando duas sessões no mês. No 
ano, o CODIR realizou 15 sessões regu-
latórias - mesmo número de 2012 -, sen-
do três extraordinárias, com um total de 
501 processos julgados.  

Homologadas novas estruturas tarifá-

rias para o gás  natural 

Na última Sessão Regu-
latória Ordinária, realiza-
da dia 19 de dezembro, 
foram julgados 40 pro-
cessos, dentre eles o 
que homologou as tabe-
las de estrutura tarifária 
da Ceg e Ceg Rio, que 
passam a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2014 
em todo o estado. Devi-
do ao período de atraso 

na aplicação do resultado da 3ª Revisão 
Quinquenal das Concessionárias, que 
ficou suspensa por determinação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio por 
quase dois meses, foi necessário uma 
revisão nos cálculos das tarifas, em fun-
ção do valor praticado pela atualização 
do gás fornecido pela Petrobras e atuali-
zação anual das tarifas pelo IGP-M.  

Os clientes residenciais da Ceg que 
consomem de 0 a 7 m³ por mês (1ª faixa 
de consumo), pagarão R$ 3,8459/m³, já 
o mesmo grupo da Ceg Rio, R$ 2,7234/
m³. Para as indústrias, cujo consumo 
não ultrapasse 200m³ por mês de gás 
natural da Ceg e Ceg Rio, as tarifas se-
rão, respectivamente, R$ 1,9961/m³ e 

R$ 1,8172/m³. Para o 
Gás Natural Veicular 
(GNV), o valor do metro 
cúbico que a Ceg Rio 
repassará aos postos de 
combustível será de R$ 
1,0700 e o da Ceg, R$ 
1,1274. (Leia mais em 
“Agenersa aprova proje-
tos que contribuirão para 
reduzir a poluição da  
Lagoa de Araruama” na 
pág. 02) 

D esde o dia 20 de dezembro, os morado-
res das cidades da Região dos Lagos 

atendidas pela Prolagos contam com um refor-
ço no abastecimento. A companhia aumentou 
em 25% a oferta de água para os municípios 
da área de concessão com a conclusão da 
última etapa da obra de ampliação da ETA 
Juturnaíba, em São Vicente de Paulo, em 
Araruama, e do sistema de abastecimento. A 
intervenção aumentou o fornecimento de 
1.200 para 1.500 litros de água por segundo, 
quantidade suficiente para abastecer a cidade 
de São Pedro da Aldeia na alta temporada. A 
obra, de cerca de R$ 7 mi financiados pelo 
BNDES, consiste na implantação de equipa-
mentos e aperfeiçoamento no sistema de 
abastecimento de água e faz parte de uma 
série de melhorias que a concessionária vai 
realizar até o final do ano de 2016 para elevar, 
ainda mais, o abastecimento na região.  

Á 
guas de Juturnaíba recebeu o cer-
tificado de participação no Recicla 

21, que tem o objetivo de conscientizar 
a população sobre a importância de 
aderir aos programas de coleta seletiva. 
Durante o projeto, que teve duração de 
21 dias, postos de coleta foram dispo-
nibilizados nas empresas e entidades 
participantes. De acordo com a Ascom 
da concessionária, com a venda do 
material coletado no projeto, a Igreja 
Católica do Distrito de São Vicente e a 
Associação São Benedito foram bene-
ficiadas com R$ 960,00 e R$ 1.656,00, 
respectivamente. Além da concessioná-
ria, participaram do projeto a OAB, o 
supermercado Só Ofertas, Pool Shop, 
Unimed, Residencial Sonho de Vida, 
Verde Vida, Grupo Automotive, Posto 
Pisca Pisca e o Arara Shopping. 

Águas de Juturnaíba recebe 

certificado Recicla 21 

Prolagos amplia o abastecimento 

de água na Região dos Lagos 

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


É o aniversário... 

O utros processos regulatórios julgados 
dia 19 de novembro pelo CODIR bene-

ficiaram  Iguaba Grande, São Pedro da Al-
deia e Armação dos Búzios, na Região dos 
Lagos: os municípios vão ganhar obras de 
saneamento básico que contribuirão para a 
redução da poluição da Lagoa de Araruama. 
Serão realizadas transposição de esgoto 
tratado, implantação de redes separativas de 
efluentes e construção de duas elevatórias. 
Os projetos, aprovados pelo CODIR, serão 
executados pela Prolagos através de um 
convênio firmado com a Secretaria de Esta-
do do Ambiente (SEA).  
São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande terão 
o esgoto tratado das Estações de Tratamen-
to de Esgotos (ETEs) dos dois municípios 
transposto da Bacia da Lagoa de Araruama 
para a Bacia do Rio Una. As obras têm pre-
visão de 150 dias para conclusão e custarão 
cerca de R$ 7,3 milhões (data-base 
dez./2008). Em Búzios, as obras executadas 
pela Prolagos envolvem a implantação de 
redes separativas de esgoto e a construção 
de duas elevatórias em Geribá, que custarão 
R$ 3,7 milhões (data-base dez./2008), e de-
vem ficar prontas em 160 dias.  
As obras serão executadas pela Prolagos, 
que arcará com os investimentos iniciais, 
mas como a ampliação dos sistemas não 
fazem parte das obrigações assumidas pela 
concessionária, nos termos do Contrato de 
Concessão, a fim de que haja o reequilíbrio 
financeiro, o Governo do Estado, através da 
SEA, ressarcirá o investimento da concessio-
nária. Os valores serão estabelecidos pela 
Agenersa, por meio  de assinatura do Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão. 
Os recursos financeiros aplicados são do 
Fundo Estadual de Conservação Ambiental 
e Desenvolvimento Urbano (Fecam). "O Es-

tado está entrando com recursos significati-
vos para fazer essas obras através do Fe-
cam, da mesma forma que já aconteceu com 
a Concessionária Águas de Juturnaíba, em 
Praia Seca, no município de Araruama, em 
que o Estado aportou R$ 9 milhões para 
obras de esgotamento sanitário, que já co-
meçaram. Agora serão quase R$ 11 milhões 
para obras da Prolagos. A Agenersa saberá 
ver a equação correta para que as conces-
sionárias não tenham nenhum benefício a 
mais que não seja aquele, que é de contribu-
ir com a coletividade, melhorando o sanea-
mento da região", disse o subsecretário da 
SEA, Luiz Firmino, que participou da Sessão 
Regulatória. 
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Agenersa aprova projetos que contribuirão para   

reduzir a poluição da Lagoa de Araruama 



JANEIRO 

Nova formação do CODIR 

A primeira Sessão Regulatória Ordinária de 2013 marcou a nova formação do CODIR. O conselheiro Roo-

sevelt Brasil reassumiu o cargo no dia 03 de janeiro, menos de um mês após ter encerrado seu primeiro 

mandato de um ano e quatro meses. Já o conselheiro Silvio Santos tomou posse no dia 07 de janeiro, na 

vaga anteriormente ocupada por Darcília Aparecida Leite. Por ser novo no CODIR, Silvio Santos teve direi-

to a voto naquela sessão, mas não relatou nenhum processo. Roosevelt e Silvio têm mandato de quatro anos. 

Eles se juntaram a José Bismarck Vianna de Souza, que é o conselheiro-presidente, Luigi Eduardo Troisi e 

Moacyr Almeida Fonseca na composição do CODIR.  

 

Agenersa se reúne com representantes do governo japonês 

O modelo empregado na regulação e fiscalização das empresas responsáveis pelo abastecimento de 

água e coleta e tratamento de esgoto na Região dos Lagos foi o tema principal de um encontro da Age-

nersa com representantes do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI). Os 

conselheiros recepcionaram a delegação, formada pelos consultores da Ernst & Young Japão/Brasil. O 

METI realizou estudos cujo objetivo é identificar as oportunidades em que empresas japonesas podem 

participar do setor de saneamento no Brasil por meio de projetos de concessão em parceria público-

privada (PPP), potencialmente em associação com empresários brasileiros. 

 

 

FEVEREIRO 

Celeridade nos processos relacionados a consumidores 

A Agenersa tem buscado acelerar a solução para as reclamações que envolvem os consumidores das concessionárias reguladas pela Agência - 

Ceg, Ceg Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba. Dos 44 processos julgados pelo CODIR na segunda Sessão Regulatória Ordinária do ano, 26 

foram abertos em 2012, sendo que 20 deles foram autuados a partir da reclamação de usuários junto à Ouvidoria, a exemplo de um recurso da 

Ceg que foi negado pelo CODIR. O processo, aberto em 23 de agosto de 2012, multou a concessionária em R$ 20 mil por causa da demora na 

ligação de gás para um usuário. "Estamos dando celeridade aos processos autuados pela Ouvidoria. São quatro meses para julgamento do pro-

cesso desde sua abertura e outros três para julgamento do recurso, o que dá uma média de sete meses para sua conclusão" disse, na ocasião, o 

conselheiro-presidente da Agenersa, José Bismarck.  

 

Lixeiras para coleta seletiva 

Os corredores da Agenersa ganharam lixeiras de coleta seletiva. Foram adquiridas 20 lixeiras de aço inoxidável, sendo dez para o 

lixo reciclável e dez para o comum (orgânico), e duas coletoras de plástico para pilhas e baterias. A Agência também solicitou à 

empresa responsável pela limpeza de suas dependências, a utilização de sacos plásticos diferenciados para o recolhimento do lixo: 

preto para o comum e transparente para o reciclável. A ideia serve para chamar a atenção dos servidores para a questão do meio 

ambiente, incentivar o descarte correto de cada produto em seu devido lugar e colocar a coleta seletiva em prática efetivamente na 

Agenersa. 

 

 

MARÇO 

Lacres numerados  

Para dar mais segurança a consumidores quando há necessidade de interrupção do fornecimento de gás canalizado, a Agenersa determinou que a Ceg e 

Ceg Rio utilizem lacres numerados. A medida é uma instrução normativa do CODIR que entrou em vigor dia 19 de março e prevê ainda outros proce-

dimentos que as concessionárias devem seguir para garantir mais segurança aos clientes. Dentre as ações previstas, Ceg e Ceg Rio devem fazer constar na 

conta mensal dos clientes o número do lacre e a data em que o equipamento ou medidor foi lacrado. O uso das instalações e/ou equipamentos, somente 

pode ser liberado e retomado após a vistoria dos técnicos da concessionária. A Agenersa estabeleceu essas determinações por haver registros de casos em 

que lacres foram retirados por terceiros causando acidentes com vítimas que alegam não saber que o equipamento de gás canalizado estava sem possibili-

dade de uso.  

 

 

Prioridade para explosão ou vazamento de gás 

Para agilizar o andamento dos processos regulatórios que envolvam a segurança dos consumidores, o CODIR passou a dar prioridade aos casos 

que envolvam explosões, vazamentos e acidentes com vítimas relacionados aos serviços de distribuição de gás canalizado das Concessionárias 

Ceg e Ceg Rio. A instrução normativa entrou em vigor dia 23 de março e prevê ainda que o processo seja julgado em Sessão Regulatória em um 

prazo máximo de 90 dias a contar da data de sua abertura. Serão considerados urgentes os processos que envolvam explosão de bueiro, escapa-

mento em aquecedores de água e vazamentos de gás com vítimas. 

 

 

Agenersa cria grupo visando a certificação ISO 

A Agenersa criou um grupo de trabalho (GT) para desenvolver estudo visando a certificação da Agência pela Organização Internacional para 

Padronização (ISO, da sigla em inglês International Organization for Standardization). Com apoio da SECEX e da Procuradoria, o GT vai estu-

dar a implementação de um sistema de gestão de qualidade na Agenersa que cumpra os requisitos da norma, como responsabilidade de alta 

direção, gestão de recursos, realização do produto e medição, análise e melhoria. O ISO provará que o modelo empregado na Agência foi certi-

ficado de acordo com as melhores práticas da norma e aprovado por um organismo de certificação internacional. A ISO foi fundada em 23 de 

fevereiro de 1947, em Genebra, na Suíça. Entidade formada por associações de padronização/normatização de 170 países, a ISO aprova normas 

internacionais em todos os campos técnicos. 

Página 3 AGENERSA   Informa 

Retrospectiva 2013 

Veja fatos que foram notícia nas 11 edições do AGENERSA Informa em 2013 



ABRIL 
Ouvidoria Itinerante  

O Ouvidoria Itinerante da Agenersa deu início ao atendimento nos municípios das áreas de atuação das conces-

sionárias responsáveis pelo saneamento básico na Região dos Lagos. As primeiras cidades que receberam o pro-
jeto, criado para aproximar os clientes da Prolagos e Águas de Juturnaíba da Agência, foram São Pedro da Aldei-

a, no dia 03 de abril, seguido de Araruama, no dia 08, onde foram registrados, respectivamente, oito e dois aten-

dimentos a clientes das concessionárias, que estão apoiando o projeto da Agenersa. Cada ocorrência registrada 
foi tratada tanto pela Agência quanto pelas ouvidoras das concessionárias, que tiveram um prazo para enviar 

respostas aos clientes nos prazos estabelecidos, de acordo com a prioridade do assunto.  

 
Audiência pública  

Os 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 debatidas as propostas das distribuidoras, além das contribuições enviadas pelos 

grandes consumidores de gás. Durante a audiência, foram apresentados os relatórios técnicos da empresa 
contratada como consultora da Agenersa para analisar as propostas das concessionárias, da CAENE e da 

CAPET, além das contribuições da Escola de negócios da PUC-RJ (IAG), Zenergas (Consultoria Empresarial 

em Energia e Regulação Ltda.), da UTE Norte Fluminense, da Petrobras, do Sindisal (Sindicato da Indústria de 
Refinação e Moagem de Sal do Estado do Rio de Janeiro), ABRACE (Associação Brasileira de Grandes 

Consumidores Indústria de Energia e de Consumidores Livres),  Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), Siqueira Castro 

Advogados e Sindicato das Indústrias de Vidros Cristais e Espelhos do Estado do Rio de Janeiro (Sindividros).  
 

MAIO 

Criada a Câmara de Resíduos Sólidos  
A Agenersa teve a sua estrutura administrativa, atribuições e normas alteradas através de um decreto de autoria do governador Sérgio Cabral. A 

modificação mais expressiva foi a criação da Câmara de Resíduos Sólidos, que tem como sigla CARES. Com isto, a Agenersa passou a ser, efeti-
vamente, o órgão responsável pela regulação 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 participa-

ção do Governo do Estado do Rio. A fiscalização ambiental dos consórcios fica a cargo do Inea. O Decreto 44.217 foi publicado no Diário Ofi-
cial no dia 21 de maio. Subordinada à SECEX, a CARES é dirigida por um gerente indicado pelo CODIR. Além da CARES, a Agenersa possui 

a CAENE, a CAPET e a CASAN. São de responsabilidade das Câmaras, acompanhar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das metas for-

malmente estabelecidas às concessionárias.  
 

Transição da regulação e fiscalização da Cedae 

O CODIR baixou uma portaria que cria um grupo de trabalho interno (GTI) para acompanhar as ações da equipe de transição que tratará da 
fiscalização e regulação, por parte da Agenersa, da Cedae. O GTI vai acompanhar, analisar, realizar estudos e emitir pareceres técnicos em pro-

cessos e documentos gerados por diversos órgãos, que tratem da fiscalização e regulação dos serviços relativos ao abastecimento de água e esgo-

tamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro, prestado pela Cedae. A Portaria 323, de 20 de maio de 2013, que constitui o GTI, foi publicada 
no Diário Oficial do dia 27 de maio e terá validade durante toda a instrução do processo, terminando seus trabalhos após entrega do relatório 

final/conclusivo à Presidência da Agenersa. A regulação da Cedae por parte da Agenersa começará em 2015, já cabendo à Agenersa, definir a 

primeira revisão tarifária da Companhia, a ser realizada em agosto.  
 

JUNHO 

Moacyr Almeida encerra primeiro mandato 
O conselheiro Moacyr Almeida Fonseca encerrou o mandato de quatro anos no CODIR dia 31 de junho. A indicação para sua recondução foi 

feita pelo governador Sérgio Cabral em mensagem publicada no Diário Oficial de 06 do mesmo mês, mas aguardou  a aprovação da Alerj. Com 

a saída de Moacyr, o CODIR ficou formado pelos conselheiros José Bismarck, Roosevelt Brasil, Silvio Carlos Santos e Luigi Eduardo Troisi. 
 

Pedro Pequeno é nomeado gerente da CARES 

O CODIR designou o engenheiro regulador Pedro Moitrel Pequeno para o cargo de gerente da Câmara de Resí-
duos Sólidos (CARES). Funcionário efetivo da Agenersa, Pedro Pequeno é formado em Engenharia Civil pela Uni-

versidade Federal Fluminense (UFF) e tem especialização em Engenharia Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). Começou sua carreira profissional em 1980 como consultor de saneamento, época em que fazia levanta-
mento de população em favelas para projetar redes de água e esgoto. Seis anos depois, Pedro trabalhou para a Pre-

feitura de Angra dos Reis, também no setor de saneamento. Em 2002, ele foi aprovado no concurso para engenhei-

ro regulador da extinta ASEP-RJ, que deu origem à Agenersa. A equipe da CARES está instalada no 23º andar da 
Agenersa. 

 

 
JULHO 

Agenersa migra para o SIGRH-RJ 
Desde 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, um sistema de gestão de pessoal descentralizado e participativo, capaz de gerar, de modo automático, uma 
folha de pagamento. O SIGH-RJ tem como principais aspectos positivos a confiabilidade das informações, a redução de custos, a agilidade insti-

tucional, a diminuição da carga de trabalho burocrática, a valorização do capital humano, a transparência da gestão e a ampliação dos canais de 

comunicação com os servidores do estado. 
 

Auditório da Agenersa é reformado 

A Sessão Regulatória Ordinária de julho inaugurou a reforma do Auditório da Agenersa. As paredes foram pintadas na cor camurça, dando um 
tom sóbrio e ao mesmo tempo sofisticado ao auditório, cujo teto permaneceu branco. A Agenersa está reformando e ampliando sua sede no 

Edifício Darke desde outubro de 2012. Setores como a SECEX, SUPAD, SORFI, AUDIT e ASSIN foram deslocados para o 26º andar, onde 

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.  
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AGOSTO 

Agenersa recebe homenagem da ABAR 

A Agenersa foi uma das agências homenageadas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), durante o VIII 

Congresso Brasileiro de Regulação e 2ª ExpoABAR, realizados em Fortaleza, capital do Ceará, de 19 a 23 de agosto. Organiza-

do pela ABAR, o evento teve como tema “Regulação – Para uma vida com mais qualidade” e reuniu representantes de 48 agên-

cias reguladoras federais, estaduais e municipais associadas da entidade, além de agentes internacionais que atuam no setor regu-

latório de serviços públicos concedidos. O conselheiro Luigi Troisi, representando o CODIR, recebeu uma placa bronze do 

presidente da ABAR, José Luiz Lins dos Santos, em que a associação agradece o apoio à realização do congresso, que acontece 

a cada dois anos. Também participaram do congresso pela Agenersa, os conselheiros Roosevelt Brasil e Silvio Carlos Santos, os 

gerentes da CAENE, Jorge Calfo, da CAPET, Fábio Côrtes do Nascimento, e da CARES, Pedro Pequeno, a assessora-chefe da ASRIN, Ana 

Patricia Mendonça, e os assessores Tiago Marra, Bruna Duarte, Ana Beatriz Velasque, Isabella Vaz, José Antonio de Santana, Claudia Rodri-

gues e Luiz Carlos Miranda. 

 

Ouvidoria itinerante encerra atividades 

Após cinco meses de atividades, o Ouvidoria Itinerante da Agenersa encerrou suas atividades em 2013. Criado com o objetivo de aproximar a 

Agenersa dos consumidores das concessionárias responsáveis pelos serviços públicos de saneamento básico da Região dos Lagos, o projeto per-

correu as oito cidades das áreas de concessão da Prolagos e Águas de Juturnaíba (CAJ) e registrou 34 ocorrências. Cada atendimento registrado 

foi tratado tanto pela Ouvidoria da Agenersa, quanto pelas ouvidorias das concessionárias, que enviaram respostas aos clientes nos prazos estabe-

lecidos, de acordo com a prioridade do assunto. A primeira cidade a receber o projeto foi São Pedro da Aldeia, no dia 03 de abril, e a última, 

Búzios,  em 08 de agosto. 

 

SETEMBRO 

Novos estagiários 

As boas-vindas do AGENERSA Informa de setembro foram especialmente dedicadas aos novos estagiários. Alunos do 

ensino médio ou de cursos técnicos da rede pública estadual, 23 estudantes foram selecionados para trabalhar em diferen-

tes 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. O contrato com o CIEE é 

válido até o fim de julho de 2014.  

 

OUTUBRO 

Moacyr Fonseca retorna ao CODIR 

A Sessão Regulatória Extraordinária do dia 29 de outubro marcou o retorno do engenheiro Moacyr Almeida Fonseca ao CO-

DIR, que voltou a ter sua formação original de cinco conselheiros. Moacyr Fonseca tomou posse no CODIR na manhã do dia 
11 de outubro, mesma data em que o governador Sérgio Cabral publicou no Diário Oficial a sua nomeação por recondução. 

Moacyr retorna para um mandato de quatro anos. 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 apro-
vado por unanimidade em sabatina conduzida pelos parlamentares da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da 

Alerj, no último dia 10 de setembro.  

 

Agenersa conclui revisão tarifária da Ceg e Ceg Rio  
O Auditório da Agenersa ficou pequeno 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. 
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 sessão e, consequentemente, as 
deliberações da Agenersa.  
 
Dia Rosa 
Através 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 mulheres 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", explicou a organizadora da campanha, a assesso-
ra-chefe da ASRIN, Ana Patricia Mendonça. 
 
NOVEMBRO 

Saneamento básico na Região dos Lagos  
Os municípios de Cabo Frio e Saquarema, na Região dos Lagos, foram beneficiados com obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de 
água e coleta e tratamento de esgoto. A autorização para realização das obras foi aprovada pelo CODIR, na Sessão Regulatória realizada dia 28. 
As obras serão realizadas pela Prolagos e têm até 185 dias para serem concluídas, ao custo de mais de R$ 11, 8 milhões (data-base dezembr-
o/2008). Já em Saquarema, moradores dos bairros de Raia, Condado 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 Águas de Juturnaíba conclua as obras em dezembro de 2016, com a 
finalização da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jacarepiá. Para a construção desse 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 dimi-
nuir o grau de contaminação da Lagoa de Jacarepiá, local onde atualmente os dejetos dos bairros atendidos são lançados. 
 
DEZEMBRO 
Homologadas tarifas da Ceg e Ceg Rio  
Na última Sessão Regulatória Ordinária, realizada dia 19 de dezembro, foram julgados 40 processos, dentre eles o que homologou as tabelas de 
estrutura tarifária da Ceg e Ceg Rio, que passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2014 em todo o Estado. Devido ao período de atraso na 
aplicação do resultado da 3ª Revisão Quinquenal das Concessionárias, que ficou suspensa por determinação do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio por quase dois meses, foi necessário uma revisão nos cálculos das tarifas, em função do valor praticado pela atualização do gás fornecido 
pela Petrobras e atualização anual das tarifas pelo IGP-M.  
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Servidores da Agenersa se reúnem para confraternização de fim de ano 

O 
s servidores da Agenersa se reuniram dia 19 de dezembro para confraternização de fim de ano. A cele-

bração teve um coffee break especial e sorteio de 37 brindes patrocinados pelos conselheiros. Na oca-

sião, também foi realizada a troca de presentes do amigo, com a participação de 42 funcionários da 

Agência. Confira abaixo alguns registros da festa, realizada no hall do 23º andar.  

Sugestões e colaborações para o AGENERSA Informa imprensa@agenersa.rj.gov.br  


