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A  primeira Sessão Regulatória Ordinária deste ano, realizada dia 30 de janeiro, julgou 

39 processos regulatórios referentes às concessionárias reguladas pela Agenersa. 

Na ocasião, o CODIR anunciou que vai aumentar a fiscalização realizada na área de 

concessão de saneamento da Região dos Lagos. Técnicos da CASAN farão vistorias 

semanais para acompanhar de perto o que tem causado constantes problemas de  

falta d´água nos municípios de Búzios, Cabo Frio, São Pedro da  Aldeia e Araruama. 

Somente em janeiro deste ano, a Ouvidoria autuou 18 processos regulatórios -  

sendo que cada um tem cinco ocorrências - ocasionado por reclamações de      

consumidores insatisfeitos com os serviços da Prolagos e Águas de Juturnaíba. 

A Sessão Regulatória também teve a presença de técnicos da Fundação Rio-

Águas, que vieram conhecer o modelo empregado pela Agenersa no julgamento dos 

processos, uma vez que o órgão assumiu a gestão do saneamento de 21 bairros do 

Rio da Área de Planejamento 5 e é ente regulador municipal.  

O  número de ocorrências registradas 
pela Ouvidoria da Agenersa diminuiu 

cerca de 33% em 2013 em relação ao ano 
anterior. Foram recebidas 1,5 mil ligações 
de consumidores das concessionárias 
reguladas pela Agenersa - Ceg, Ceg Rio, 
Prolagos e Águas de Juturnaíba. A       
Concessionária Ceg continua a registrar as 
maiores ocorrências - 1.389 mil do total -, 
mas as empresas responsáveis pelo    
saneamento básico na Região dos Lagos 
tiveram um aumento expressivo de clientes 
que buscaram o telefone gratuito da     
Agenersa para colher algum tipo de       
informação ou fazer reclamação. 

A Prolagos - concessionária responsável 
pelo abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto de Cabo Frio,      
Búzios, São Pedro da Aldeia e Iguaba 
Grande, além de distribuição de água    
potável para o município de Arraial do  
Cabo - teve 92 ocorrências em 2013,  
quando no ano anterior haviam sido 66. Já 
a Concessionária Águas de Juturnaíba, 
que responde pelo saneamento básico de 
Araruama, Saquarema e Silva Jardim, 
recebeu 21 ocorrências no ano passado, 
10 a mais que em 2012.  

A Ceg Rio, distribuidora de gás canalizado no 
interior do estado, foi a única concessionária 
que teve uma pequena redução das     
ocorrências registradas na Ouvidoria da 
Agenersa: 23 ligações em 2013, frente a 
47 do ano anterior. A distribuidora também 
registrou apenas dois processos regulatórios 
abertos por meio de ocorrências do setor. 
Do total de 92 processos, os outros 83 
foram referentes à Concessionária Ceg, e 
sete processos regulatórios concernentes 

à Concessionária Prolagos. 

"O nosso Call Center ficou mais conhecido 
dos consumidores da Região dos Lagos. E 
isto é resultado do trabalho da Ouvidoria 
Itinerante, realizada ao longo do ano    
passado, em que levamos nossos serviços 
para as oito cidades das áreas de concessão 
das empresas de saneamento básico   
reguladas pela Agenersa. Na ocasião  
registramos 34 ocorrências que foram  
solucionadas de forma satisfatória. Além 
de atender os consumidores, distribuímos 
material institucional para justamente  
conscientizar a população daquela região a 
nos procurar sempre que houver insatisfação 
com relação aos serviços prestados pelas 
concessionárias", explica a ouvidora da 
Agenersa, Maria Clara Canedo, que     
esclarece ainda que "é natural que a Ceg 
receba um registro maior de ocorrências, 
tendo em vista que a concessionária tem 
perto de 800 mil clientes na Região      
Metropolitana, ao passo que a Ceg Rio tem 
quase 27 mil, Águas de Juturnaíba possui 
cerca de 60 mil e a Prolagos, pouco menos 
de 120 mil clientes. 

Ouvidoria registra 1,5 mil ligações 

em seu Call Center em 2013 

Ouvidoria Itinerante: serviço tornou a Agenersa mais 

conhecida dos consumidores da Região dos Lagos 

Arquivo / Divulgação 

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


Agenersa presente em audiência pública em Nova Iguaçu 

O  conselheiro Silvio Santos e o gerente da 

CARES, Pedro Pequeno, representaram 

a Agenersa na audiência pública que a Prefeitura de 

Nova Iguaçu realizou para apresentar seu Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

realizada no dia 21 de janeiro, na Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro do município. 

O objetivo do encontro foi apresentar e debater 

projetos de melhorias para drenagem,          

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e      

abastecimento de água, considerando os      

princípios da universalidade e do desenvolvimento 

sustentável. 

De acordo com a Ascom da Prefeitura de Nova 

Iguaçu, o plano, que definirá regras para estes 

quatro temas, é uma parceria da prefeitura do 

município com o Governo do Estado, através 

da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), 

com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente 

(Inea), da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae) e do Comitê de Bacia da Baía 

de Guanabara. Com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 

PMSB servirá de instrumento para a captação 

de recursos estaduais e federais, e a sua     

elaboração atende às diretrizes nacionais de  

saneamento básico, conforme a Lei Federal 

11.445 /2007.  

As propostas formuladas pelo poder público, 

para os próximos 20 anos, foram submetidas 

ao questionamento popular, que também pôde 

sugerir ideias.  

De acordo com o prognóstico da água,       

apresentado na audiência pública, os          

investimentos previstos de R$ 123,5 milhões 

até 2032 preveem aumento na produção de 

água, execução de novas adutoras, reservatórios 

e ligações, com pressão disponível adequada 

na rede e fornecimento contínuo de água.   

Além disso, o prognóstico diz que haverá    

melhoria na qualidade da água distribuída. O 

prognóstico de esgotamento sanitário prevê 

implantação dos subsistemas de Ipiranga, a 

curto prazo, Botas, médio prazo, e Iguaçu,  

longo prazo. Está prevista também a implantação 

de três grandes Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETEs). Para o esgotamento sanitário 

estão previstos R$ 1,46 bilhões de reais até 

2032. 

Também participaram da audiência pública, 

que foi aberto à população em geral, conselhos 

municipais e entidades públicas e privadas, o 

secretário Municipal de Urbanismo, Habitação 

e Meio Ambiente (Semuham), Giovanni Guidone, 

o coordenador do Programa de Saneamento 

dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara 

(PSAN), da SEA, Gelson Serva, diretor de  

Comercialização e Distribuição Metropolitana 

da Cedae, Marcelo Mota, o professor da     

Universidade Federal do Estado do Rio de  

Janeiro (UFRJ), Isaac Volschan, diretor do 

Comitê da Baía de Guanabara, Ediel Caldas e, 

representando o presidente da Câmara de 

Nova Iguaçu, o vereador Gerciano. 
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EVENTOS 
19 e 20 de fevereiro de 2014 

Accelerate Oil & Gas 

Programa especial Buyer-Seller 

de Rodada de Negócios 

Evento acontecerá no Centro de 

Convenções da Bolsa do Rio. 

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 
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Conselheiro Silvio participou da mesa de abertura da audiência que apresentou o PMSB de Nova Iguaçu, que vai virar projeto de lei  
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O  Subcomitê do Rio Una realizou, dia 22 de janeiro, a pri-
meira reunião do grupo este ano. Na ocasião, a Prolagos, 

que cedeu a sua sede para o encontro, e o Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) apresentaram relatórios das análises das 
águas do Rio Una, tendo em vista a alteração de coloração de 
suas águas que vem sendo observada desde dezembro de 
2013. 
Técnicos do Inea exibiram o relatório das vistorias realizadas 
nos dias 12 e 26 de dezembro de 2013, citando os pontos onde 
foram realizadas as coletas e apresentando os resultados labo-
ratoriais das análises feitas. De acordo com a Gestão da Infor-
mação do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), 
nos dois dias foram vistoriados oito pontos sendo: o Canal da 
Pedra, Rio Una (Fazenda  Araçá e outros dois pontos), Córrego 
da Malhada, Foz do Rio Papicu, Área Alagada e Agrisa 
(vinhoto). 
Com base nas vistorias e amostragens realizadas ao longo do 
Rio Una e áreas adjacentes, as análises concluem que a colo-
ração escura apresentada deve-se, provavelmente, ao escoa-
mento superficial das águas em solos com elevada concentra-
ção de ácidos húmicos. Entretanto, ressalta-se que, após visto-
ria realizada, o processo de geração e armazenamento de eflu-
entes da empresa Agrisa – Polimix Energia SA deve ser retifi-
cado e controlado, a fim de evitar que haja transbordamentos 
na lagoa de estabilização de vinhoto ao longo de períodos chu-
vosos.  
Foi sinalizado que, apesar do relatório ressaltar a necessidade 
de retificar e controlar a lagoa de estabilização de vinhoto da 
Agrisa, a localização desta lagoa está na bacia hidrográfica do 
Rio São João e não na bacia do Rio Una.  
Alexandre Barboza, da Prolagos, apresentou uma análise reali-
zada pela empresa ao longo do mês de dezembro. Ele mostrou 
um quadro com resultados das análises feitas nos pontos aci-
ma citados e ao longo do Rio Una. A apresentação da Prolagos 
concluiu que a mancha negra encontrada nas vistorias não tem 
origem de qualquer vestígio de lançamento de esgoto, conside-

rando que os resultados apresentados na saída da ETE Jardim 
Esperança confirmam tais dados. 
Foi apresentado também relatório fotográfico de janeiro, quan-
do as águas do Una de negras ficaram vermelhas, aumentando 
a preocupação quanto ao tipo de substância que está alterando 
a coloração das águas do Una no trecho a montante da Rodo-
via Amaral Peixoto. 
Durante a reunião foi criado um grupo de trabalho interdiscipli-
nar formado por técnicos do INEA e membros do Comitê de 
Bacias Lagos São João com o objetivo de percorrerem o canal 
principal do Rio Una, realizando um levantamento exaustivo de 
toda a área para a coleta de dados e amostras que deverão 
apontar a substância, o local, a forma de lançamento e, se pos-
sível, os responsáveis pelo que está ocasionando a mudança 
de coloração das águas do rio. 
Diretores e representantes do Inea, da Prolagos, do Comitê de 
Bacias Lagos São João, do Subcomitê do Rio Una, do CILSJ, 
da Marinha, da Agrisa e de diversos setores da sociedade civil 
organizada participaram da reunião.  

Prolagos e Inea apresentam relatórios de análises das águas do Rio Una 

Foto: Divulgação / CILSJ 

A  Ceg vai transferir o atendimento da sua agência de Copacabana, 

que está fechada para obras, para o Botafogo Praia       

Shopping (Praia de Botafogo, nº 400). A partir do dia 03 de     

fevereiro os clientes podem se dirigir ao posto de atendimento 

temporário instalado no terceiro piso 

do shopping. 

De acordo com a Diretoria de Comuni-

cação da Ceg, o atendimento será 

realizado no mesmo horário de funcio-

namento do shopping (de segunda a 

sábado, das 10h às 22h e domingos e 

feriados, das 15h às 22h). Emissão de 

2ª via da conta, solicitação de gás, 

transferência e baixa de titularidade, 

alteração cadastral, inclusão de débito 

automático, além de informações  gerais, serão os serviços dispo-

níveis no ponto de atendimento temporário de Botafogo. 

O período de obras na agência de Copacabana - localizada na 

Rua Raimundo Correa, 40 - está estimado em quatro meses e 

após sua reabertura oferecerá ainda mais conforto e modernidade 

aos clientes. A agência passará a ser chamada de Centro de   

Serviços, comercializando serviços e equipamentos, além da  

continuidade dos atendimentos tradicionais.  

Ceg terá agência de atendimento    
temporária em shopping da Zona Sul         

A concessionária divulgou como  

será a loja temporária no shopping 

C om o objetivo de diminuir o número de ligações clandestinas 
de água, chamadas popularmente de "gatos", Águas de 

Juturnaíba (CAJ) iniciou em janeiro a campanha “Gato não  
combina com água”. A empresa intensificou a fiscalização e vai 
manter o esquema durante todo o ano. A ação está sendo   
realizada,   inicialmente, nas cidades de Araruama e Saquarema. 

De acordo com a Ascom da Concessionária, as ligações      
clandestinas de água prejudicam não só a concessionária, mas 
também toda a população. A rede de abastecimento funciona 
por pressão e quando existe o furto de água a pressão diminui, 
fazendo com que a água não chegue aos locais mais altos ou 
distantes. “Estamos aproveitando o verão, pois é a época do 
ano onde essas cidades estão mais cheias”, explicou o gerente 
comercial, Fernando Júnior. 

O gerente alerta que as fraudes são passíveis de sanções, 
quando encontradas, os autores são autuados e registrados. 
“Todas as irregularidades constatadas, por meio de denúncia ou 
pela nossa equipe, são encaminhadas para notificação e regula-
rização. Vale ressaltar que a intenção da concessionária não é 
multar e sim conscientizar a população de que furtar água é 
crime”, frisou Júnior. 

Para regularização, esclarecimento ou denúncia, a CAJ disponi-
biliza seus canais de atendimento ao cliente através do telefone: 
0800 725 0265, pelo site: www.aguasdejuturnaiba.com.br ou em 
uma das quatro lojas de atendimento na sua área de concessão.  

CAJ inicia campanha de        
combate ao furto de água 



É o aniversário... 
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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 

1/2 Antônio - PRESI 

1/2 Hellyzia - EST. CODIR/RB 

3/2 José Bismark - PRESI 

8/2 Igor - PROC 

8/ Letícia - CODIR/JB 

11/2 Ademir - SORFI 

25/2 Dulce - PRESI 

26/2 Gabriela - SORFI 

Você sabia? 

S ervidor civil ou militar, ativo, inativo ou pensionista do Estado do Rio de Janeiro, já pode aderir a um dos planos Unimed Rio, 
Amil, Assim, Seguros Unimed ou Uniodonto oferecidos pela empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde 

S/A credenciada pela SEPLAG, e com possibilidades de preços abaixo dos de mercado. 
De acordo com a Ascom da SEPLAG, empregados públicos, extraquadros e os contratados por prazo determinado 
(contratos temporários), além de seus dependentes legais, conforme regras da Agência Nacional de Saúde (ANS), também 
podem adquirir um plano de saúde ou odontológico. 
A adesão deverá ser feita pela internet e também poderá ser feita no Posto de Atendimento que está sendo montado no 
antigo Banerjão, na Rua da Ajuda, nº 5, Subsolo, Centro do Rio, esquina com a Rua Nilo Peçanha, ou através do telefone 
0800-2542622. 
Fazendo adesão até o dia 15 de fevereiro, o servidor  e seus dependentes não terão que cumprir carência e poderão usar 
o plano a partir do dia 1º de março. A primeira mensalidade só será paga em março, e o valor será debitado na conta       
corrente onde o funcionário recebe o seu pagamento. 
Para fazer a adesão pela internet, vá até www.aliancaadm.com.br/govrio e faça uma simulação de plano. Se quiser, preencha 
também o formulário de adesão e siga as instruções da página sobre como proceder. Os termos de credenciamento e de    
acordo entre a SEPLAG e a empresa Aliança, contendo os serviços mínimos a serem oferecidos, estão disponíveis no site 
www.rj.gov.br/web/seplag. 

O  gerente da CAENE e artista plástico, Jorge Calfo, teve uma obra de arte de sua autoria 

selecionada para participar, a partir de 08 de fevereiro, da edição 2014 da exposição A 

Cara do Rio, em que 40 artistas apresentarão sua visão pessoal da cidade. 

No quadro intitulado Série 2014 190114, Calfo mostra o seu ponto de vista sobre o Morro da 

Urca e o Pão de Açúcar, que, para ele, é o que mais representa o Rio de Janeiro. “Nada mais 

cheio de charme e doce como o carioca, do que o famoso Pão de Açúcar, a verdadeira cara do 

Rio", afirma. A obra é elaborada em acrílico, pigmentos e resina sobre papel canson, gramatura 

300g/m², mede 20 x 30 cm. "Quem se interessar em adquirir o quadro, já o leva com o certifica-

do de autenticidade datado de janeiro/2014", esclarece Calfo. 

A mostra inaugural da exposição coletiva A Cara do Rio, que apresenta quadros e esculturas de 

40 artistas, na primeira galeria da Zona Portuária, a nova Villa Olívia Artes - Ladeira João Ho-

mem, nº 13 -, acontece no dia 08 de fevereiro, das 16h às 20h. A exibição fica até o dia 03 de 

abril de 2014, de quarta-feira a sábado, das 14h às 18h. 

Jorge Calfo é arquiteto, urbanista, artista plástico autodidata e membro da Academia Brasileira 

de Belas Artes. 

Gerente da CAENE participa de exposição que mostra diferentes  

visões de artistas plásticos sobre o Rio de Janeiro  

O Pão de Açúcar e o Morro da Urca na 

visão artística de Jorge Calfo 

Boas-vindas: 

Rachell Calôr, Andressa Dias e Rosana Julião 

http://www.aliancaadm.com.br/govrio

