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O s conselheiros José Bismarck Vianna de 
Souza, Luigi Troisi, Moacyr Almeida,   

Roosevelt Brasil e Silvio Carlos     
Santos, se reuniram dia 31 de março 
com o presidente da Associação    
Brasileira de Agências de Regulação 
(ABAR), Vinicius Benevides. O encon-
tro, na sede da Agenersa, fez parte de 
uma série de reuniões que o presidente 
da ABAR realizou com agências asso-
ciadas para prestar contas do exercí-
cio 2013, discutir o plano de ativida-
des para 2014 e divulgar a implanta-
ção do projeto de qualificação dos 
agentes reguladores. 
 A Agenersa foi a última agência regu-
ladora a se reunir com o presidente da 
entidade. "Estamos buscando junto as 
associadas a união que necessitamos 
porque hoje nós temos um poder    
muito grande, mas teremos mais força 
se nos unirmos, se fizermos chegar o 
trabalho das agências 
reguladoras ao consu-
midor. E a participa-
ção da Agenersa é 
impor tante nesse     
p roce sso " ,  d i s se            
Benevides. 
Ele aproveitou a reu-
nião para convidar os 
conselheiros a partici-
par das atividades de 
comemoração de 15 
anos da ABAR, que 

será realizada dia 29 de abril, em  
Brasília. "Gostaria de contar com a 
presença dos conselheiros da Agenersa. 
É muito importante que as agências se 
encontrem para comemorarmos esta 
data porque nós temos uma atuação 
no cenário regulatório que deve ser 
celebrado", assinalou Benevides, que 
também é diretor-presidente da      
Agência Reguladora de Água, Energia 
e Saneamento Básico do Distrito      
Federal (ADASA). 
Além de apresentar a estrutura física-
organizacional e as atividades desen-
volvidas, o conselheiro-presidente 
José Bismarck pleiteou a Benevides 
uma vaga na diretoria da ABAR para 
um dos conselheiros da Agenersa. "A 
Agenersa é uma das agências de  
regulação mais respeitadas no merca-
do; as nossas atividades acabam   
refletindo positivamente no trabalho 

das outras agências 
reguladoras. Então, 
eu acho que nós   
temos muito a contri-
buir com a ABAR, 
tendo em vista o que 
nos foi apresentado 
no que se refere à 
programação anual 
da entidade", afirmou. 
Também participou, o 
secretário executivo 
da ABAR, Silvio Diniz.  

Conselheiros fazem visita técnica à sede da Cedae  

O s conselheiros participaram de uma 

visita técnica à sede da Companhia 

Estadual de Águas e Esgoto (Cedae), na 

Cidade Nova, para conhecer as suas  

instalações. Recebidos pela diretoria da 

Cedae, eles conheceram escritórios e 

salas operacionais onde a empresa mantém 

equipamentos para supervisionar e controlar 

os sistemas de abastecimento de água, 

sua captação e tratamento de esgoto nos 

municípios da área de concessão da Companhia.  

A visita, realizada no dia 26 de março, faz 

parte dos preparativos para o processo de 

transição para regulação e fiscalização 

das atividades Cedae por parte da Agenersa, 

e contou também com a participação de 

funcionários das secretarias de Estado do 

Ambiente e da Casa Civil. 

Além dos conselheiros José Bismarck 

Vianna de Souza, Luigi Troisi, Moacyr 

Almeida, Roosevelt Brasil e Silvio Carlos 

Santos, participaram da visita representando 

a Agenersa, a secretária executiva Cinthia 

Pitz, o gerente da CASAN Oldemar     

Guimarães e o assistente da Procuradoria, 

Bernardo Gloss.   

A Agenersa vai regular e fiscalizar as   

atividades da Cedae a partir de 2015,  

cujos trâmites aplicados para o processo 

estão previstos no Decreto n° 43.982/12, 

que prevê as medidas necessárias para 

transição da fiscalização e regulação dos 

serviços de fornecimento de água e      

esgotamento sanitário nos municípios em 

que a Companhia atua.  

Centro de Controle Operacional (CCO), que permite detectar 
vazamentos, foi uma das salas visitadas pelos conselheiros 

Foto: Rogério Santana/ Ascom Governo 

Vaga na diretoria da ABAR foi um dos assuntos da 

reunião. No detalhe, Vinicius Benevides 

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


Gerente da CARES representa Agenersa em reunião da ABAR 

O  gerente da CARES, Pedro Pequeno, repre-
sentou a Agenersa na XV Reunião da   

Câmara Técnica de Saneamento Básico (CTSan) 
da Associação Brasileira de Agências de Regula-
ção (ABAR), realizada com o apoio da Agência 
Reguladora de Serviços de Saneamento Básico 
(ARSBAN) em Natal, capital do Rio Grande do 
Norte, nos dias 13 e 14 de março.  

O encontro debateu assuntos ligados ao sanea-
mento, com destaque para abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, manejo dos resí-
duos sólidos e a drenagem de águas pluviais 
urbanas. Os participantes também analisaram a 
Lei Federal nº 11.445/2007, que trata da Política 
Nacional de Saneamento Básico, considerando 
os princípios da regulação. 

Coordenador do grupo de resíduos sólidos da 
CTSan, Pedro apresentou um painel sobre a 
situação atual da regulação dos resíduos sólidos 
no Brasil. "Propusemos o acompanhamento da 
atuação das diversas agências reguladoras atra-
vés da alimentação permanente de banco de 
dados, na forma de planilha eletrônica, submetida 
e aprovada por todos",explicou. 

Também participaram do encontro, dentre  outras, 
representantes da ARSESP, ARSI/ES, ADASA/
DF, ARCE/CE, AGESAN/SC, ARES/PCJ-SP, 
AGR/GO, ARSAM/AM. A próxima reunião da 
CTSan/ABAR vai ser realizada no município paulista de 
Mauá, sob a organização da Agência Reguladora dos 
Serviços de Água e Esgotos de Mauá (ARSAE), nos 
dias 22 e 23 de maio próximo.  
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EVENTOS 
 

8 a 11  de abril  

Santos Offshore  

 7ª Edição da Santos Offshore, o 

principal encontro de negócios da 

Bacia de Santos 

 

9 de abril  

Brazil Oil&Gas Energy Summit 

Rio de Janeiro 

 

9 e 10 de abril 

Seminário da Aneel sobre os  

impactos da Resolução            

Normativa Nº 482/2012, que 

trata das regras destinadas a  

reduzir barreiras para instalação de 

geração distribuída de  

pequeno porte 

Brasília 

 

 

28 a 30 de abril 

Brasil Pré-sal Week 2014 

Rio de Janeiro 

 

www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br 

Próximas  

Sessões Regulatórias: 

Extraordinária 

16/04/2014, às 10h 

Ordinária     

28/04/2014, às 11h 

Expediente: 

Conselho Diretor da AGENERSA 

Presidente - José Bismarck Vianna de Souza 

Luigi Eduardo Troisi 

Moacyr Almeida Fonseca 

Roosevelt Brasil Fonseca 

Silvio Carlos Santos Ferreira 

AGENERSA Informa  é uma publicação da   

Assessoria de   Relações Institucionais - ASRIN 

Editora-chefe : Ana Patricia Mendonça 

Assistente: Laila Senna 

Fone: (21)2332-6478 

E-mail: imprensa@agenersa.rj.gov.br      

Endereço: Avenida Treze de Maio, 23 / 23º 

andar 

Centro - Rio de Janeiro - RJ 

CEP 20031-902 

www.agenersa.rj.gov.br  

CONTATOS : (21)2332-6469 / Fax (21)2332-6468 

Pedro é convidado do BID em 
workshop sobre saneamento 

 

O  gerente da CARES, Pedro Pequeno, foi 

um dos convidados do workshop 

"Subsídios ao Marco Setorial para o Sanea-

mento e os  Recursos Hídricos", que reuniu 

estudiosos e especialistas em saneamento 

para debater as estratégias do Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento (BID) para o 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana e gestão de recursos hídri-

cos e de resíduos sólidos urbanos no Brasil 

para os próximos quatro anos. "Debatemos 

sobre o diagnóstico e os desafios para o sane-

amento no Brasil, apresentando proposições 

de melhorias  para que o BID possa incluí-los 

em suas linhas de financiamento", explicou 

Pedro.  

O encontro, realizado em Brasília nos dias 17 e 

18 de março,  foi promovido pela Divisão de 

Água e Saneamento do BID, que oferece finan-

ciamento a instituições de países da América 

Latina e do Caribe com o objetivo de minimizar 

os problemas causados pela má cobertura dos 

serviços de saneamento. Lançado em 2007, o 

setor define orientações estratégicas, um 

conjunto de metas e produtos financeiros 

especiais de apoio adaptados às necessidades 

de cada país. 

O  gerente Fábio Côrtes e o assistente Jorge Pedrote, da CAPET, realizaram uma visita à 
Concessionária de Águas de Juturnaíba (CAJ), em Araruama. Acompanhados do superin-

tendente da CAJ, Carlos Gontijo, dos gerentes operacionais, Felipe Vitorino e Fernando Júnior,  e 
do coordenador operacional Everaldo Souza, Fábio e Jorge conheceram os locais onde funcio-
nam os sistemas da concessionária desde a captação de água na Represa de Juturnaíba até o 
despejo dos efluentes tratados nas estações de tratamento de esgoto (ETE).  
Em um dia inteiro de visitação, o grupo teve a oportunidade de explorar a barragem do 
reservatório da Lagoa de Juturnaíba, que fica entre os municípios de Araruama e Silva 
Jardim, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, cujo reservatório tem  
capacidade de 7,5 mil m³, a ETE Ponte dos Leites, 
que tem o sistema de tratamento Wetland, a eleva-
tória de esgoto da Pontinha e as obras de esgota-
mento sanitário da CAJ em Praia seca, todos no  
município de Araruama. 
"É de fundamental importância termos conhecimento 
sobre o funcionamento do sistema como um  todo, 
desde a captação até a destinação dos efluentes 
tratados. Isto nos permite sair da análise restrita a 
números, alargando o olhar para as motivações e 
as consequências por trás daqueles frios dados 
financeiros", disse Fábio, que visitou a área pela 
segunda vez.  

Funcionários da CAPET visitam área da CAJ 

Foto: Divulgação 

A ETA Juturnaíba foi um dos locais visitados por Fábio e Jorge 



Você sabia? 

O  prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 

(IR) de 2014 termina dia 30 de abril. As declarações podem ser  

entregues pela internet, utilizando os programas da Receita Federal, ou 

por disquete, diretamente nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa 

Econômica Federal. Os servidores da Agenersa podem acessar o seu 

Informe de Rendimentos através do Portal do Servidor do Governo do 

Estado do Rio (www.servidor.rj.gov.br). Para isso, basta digitar o número 

da Identidade Funcional e a mesma senha utilizada para visualizar o con-

tracheque na Internet. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(Seplag) também vai enviar cópia em papel do documento para todos os 

servidores, através da ARHU. 

A declaração do IR pode ser entregue pela internet até as 23h59min59s, horário de 

Brasília, do dia 30 de abril. Nas agências bancárias, o encerramento do 

prazo se dá nos horários de funcionamento dos bancos, o que varia     

conforme a cidade. Após o prazo, a declaração pode ser entregue normal-

mente, mas é paga uma multa mínima de R$ 165,74. Segundo a Receita, 

estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que recebe-

ram rendimentos tributáveis superiores a R$ 25.661,70 em 2013 (ano-

base para a declaração do IR deste ano).  

Solicitação de serviços da ASSIN é realizada via Intranet  
Além de sistematizar o apoio a usuários da rede, sistema permitirá análises e busca de soluções para problemas mais frequentes  

O s usuários da rede corporativa da Agenersa têm uma 

nova forma de solicitar serviços relacionados à Tecnologia 

da Informação (TI). Desde a segunda quinzena de março, a 

Assessoria de Informática (ASSIN) inaugurou o HelpDesk,  

sistema que permite o registro online de solicitação de suporte 

ou resolução de problemas dos computadores, impressoras, 

scanners, rede telefônica, dentre outros serviços de TI. 

O HelpDesk está disponível na primeira página da Intranet 

(http://agenersa-01/intranet/) e permite que cada usuário acom-

panhe o andamento da sua ocorrência, bem como o nome do 

técnico que a recebeu. "Além de ter conhecimento de quem o 

está atendendo, o usuário pode visualizar toda a etapa do seu 

chamado, até o fechamento da ocorrência", explica o assessor-

chefe da ASSIN, Paulo Miranda.  

Com os registros do HelpDesk, a ASSIN pretende ter mais con-

trole sobre a solicitações e observar os problemas apresenta-

dos nas máquinas da rede corporativa da Agenersa. "Com isso, 

daremos o foco necessário aos problemas de maior frequência, 

já que será possível realizarmos análises embasadas em     

dados estatísticos, o que resultará em melhorias do nosso  

sistema", assinala Miranda. 

Para registrar uma ocorrência, o servidor só precisa preencher 

o formulário que aparece logo que o HelpDesk é acessado, 

informando o motivo do chamado e uma descrição resumida do 

problema, que poderá ser solucionado, tanto por telefone quan-

to presencialmente, por um dos cinco funcionários da ASSIN, 

das 8h às 19h.   

A rede corporativa da Agenersa é formada por cerca de 80 

máquinas, dentre elas computadores, impressoras e scanners, 

cuja responsabilidade de controle, coordenação e racionaliza-

ção é da ASSIN, que pretende sistematizar o atendimento dos 

usuários com a implantação do HelpDesk. "Não queremos  

impedir a comunicação por telefone com os técnicos da ASSIN; 

o que pretendemos é estruturar, modernizar cada vez mais o 

atendimento, no menor prazo de tempo possível, para detectar-

mos os problemas constantes e buscarmos a solução que   

beneficiará a Agenersa como um todo", enfatiza Miranda 
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Sete passos para solicitar serviços dos técnicos da ASSIN: 
 
1) Abra a Intranet que se encontra no endereço http://agenersa-01/intranet/; 
2) Clique no Link HelpDesk, no menu Ferramentas; 
3) Você será direcionado para o portal do HelpDesk AGENERSA; 
4) Preencha os campos “usuário” e “Senha” com o login e senha do Windows e o 
campo “email” com seu email corporativo (o email só será solicitado no primeiro 
login);  
5) No primeiro login será solicitado o preenchimento de alguns dados para a 
criação do seu perfil no sistema; 
6) Após o login, no campo “resumo”, descreva um resumo do problema que está 
acontecendo, e no campo “descrição”, o problema mais detalhado, também é 
possível anexar telas de erro no botão “escolher arquivo”; 
7) Após a abertura é só acompanhar os seus chamados abertos ao lado direito 
onde também é possível encerrá-los e visualizar os chamados fechados. 

Paulo Miranda, assessor-chefe da ASSIN, configurou com sua equipe o HelpDesk, 

que permitirá observar problemas relacionados à TI para saná-los com o tempo 

Estado inicia identificação 

biométrica de servidores  
 

A  Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão (Seplag) inicia dia 31 de março a 

identificação biométrica dos servidores ativos 

da capital que ainda não se identificaram. De 

acordo com a Ascom da Seplag, estão nesse 

grupo 5.767 servidores, que ingressaram no 

Estado até 13 de dezembro de 2013. Aqueles 

que realizaram a sua identificação biométrica 

não precisam fazer qualquer procedimento.  

O atendimento será feito no posto da Seplag, 

localizado na Avenida Erasmo Braga 118,  tér-

reo, Centro, das 9h às 17h. Cada servidor terá 

horário e data específicos, a fim de evitar filas. 

Para saber sobre o horário do agendamento, 

basta acessar o site www.idfuncional.rj.gov.br e 

clicar em “agendamento” – “ativos”. Depois, é 

só selecionar o órgão de origem e colocar o ID 

Funcional. A identificação biométrica é obriga-

tória para todos os servidores, conforme deter-

minação da resolução 1.047, de 2013.  

http://www.servidor.rj.gov.br
http://agenersa-01/intranet/
http://agenersa-01/intranet/
http://www.idfuncional.rj.gov.br/


Concessionária promove atividades para 

comemorar o Dia Mundial da Água  

A  Prolagos celebrou o Dia Mundial 
da Água, comemorado em 22 

de março, com palestra e ações de 
sustentabilidade, com o objetivo de 
despertar a conscientização da  
população da Região dos Lagos 
para a preservação do meio ambiente 
e dos recursos hídricos, vitais para 
o desenvolvimento da região      

essencialmente turística.  
De acordo com a Ascom da conces-
sionária, a programação começou 
no dia 21 de março com atividades 
gratuitas no Horto Escola Artesanal 
de São Pedro da Aldeia. Na ocasião, 
mais de 200 alunos puderam assistir 
palestra sobre a preservação da 
represa Juturnaíba e tiveram a opor-
tunidade de conhecer o papel da 
Prolagos na gestão da água. Os 
estudantes coletaram água da   
Lagoa de Araruama que foram   
analisadas por técnicos do laboratório 
móvel do Programa de Educação 
Socioambiental da concessionária, 
Saber Faz Bem. 
Durante as comemorações ao Dia 
da Água, que se estendeu às cinco 
cidades da área de concessão da 
Prolagos, também teve apresenta-
ção do espetáculo ‘Aventuras no 
Mundo Encanado’, o teatro de    
bonecos, que tem como persona-
gem principal o Prolaguito – polvo 
mascote da concessionária – e leva 
de uma forma lúdica e divertida, 
conceitos de saneamento e susten-
tabilidade ao público e fala sobre a 
importância do uso consciente da 
água e do tratamento de esgotos 
para a preservação do meio       
ambiente. Ao final das atividades 
foram distribuídas mudas de plantas 
nativas da região e cartilhas do  
Prolaguito, que mostram as etapas 
do tratamento da água e esgoto na 
região.  

C om o objetivo de 
atestar a eficiência 

do tratamento da água 
distribuída pela Prolagos 
para os municípios de 
Arraial do Cabo, Búzios, 
Cabo Frio, Iguaba Gran-
de e São Pedro da Aldei-
a, a concessionária divul-
gou em março o seu Re-
latório Anual de Qualida-
de da Água. 
O relatório traz informa-
ções sobre as Estações 
de Tratamento de Água 
(ETAs) Juturnaíba e Ta-
moios, além de fotos, 
explicações sobre o pro-
cesso de tratamento da 
água e resultados dos 
parâmetros estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde, 
como avaliação da cor da 
água, turbidez, pH, índice 
de cloro, entre outros 
dados. 
De acordo com a Ascom 
da Prolagos, a concessio-
nária cumpre uma rotina 
mensal de controle da 
qualidade que inclui a 
realização de mais de 
quatro mil análises labo-
ratoriais da água em di-
versas partes do sistema 
de abastecimento. As 
análises são efetuadas no 

laboratório da empresa e 
são acompanhadas e 
controladas por um labo-
ratório terceirizado cre-
denciado pelo INEA e 
autorizado pelo Inmetro. 
Os resultados são enca-
minhados aos órgãos de 
saúde pública e à Age-
nersa. Além disso, men-
salmente, os resultados 
dos principais parâmetros 
analisados também são 
informados na conta de 
água.  
Além de cumprir o Decre-
to Federal 5.440/2005, 
que determina a divulga-
ção mensal dos resulta-
dos dos principais parâ-
metros analisados, a dis-
tribuição do Relatório 
Anual é uma maneira de 
atestar, junto ao consumi-
dor, a qualidade da água 
distribuída pela Prolagos. 
Por isso, a concessioná-
ria elabora folhetos com 
as informações do relató-
rio e envia a seus clientes 
junto a conta de consumo 
mensal de água. O relató-
rio também está disponí-
vel para consulta nas 
lojas de atendimento e no 
s i te  da  empresa 
www.prolagos.com.br.  

Prolagos divulga relatório 

sobre qualidade da água 
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A  Concessionária Águas de 
Juturnaíba (CAJ) realizou, no 

dia 7 de março, a terceira edição do 
Projeto SOS Lagoa de Juturnaíba. A 
bordo de oito embarcações, colabo-
radores da empresa se juntaram a 
pescadores e barqueiros e coletaram 
mais de 80 quilos de lixo das margens 
da represa. Com 48 km² de extensão, 
o manancial é o maior da Região dos 
Lagos e abastece oito municípios e 
aproximadamente 700 mil pessoas. 
“O lixo na represa traz danos a todo 
o meio ambiente. Abraçamos esse 
projeto há alguns anos, e é muito 
importante que toda a sociedade 
faça parte desse grande trabalho de 
conscientização. O manancial é 
uma das coisas mais importantes 
que temos na região”, declarou o 
superintendente da CAJ, Carlos 
Gontijo. 
Para a coleta, a empresa cedeu 
coletes salva-vidas, luvas e combustível 

para os barcos. Em uma das margens 
da represa, a concessionária mantém a 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Juturnaíba, que fornece água 
aos municípios de Araruama,     
Saquarema e Silva Jardim. 
Segundo a Assessoria de Comuni-
cação da CAJ, todo o material    
recolhido, na maioria garrafas pet e 
latas de alumínio, foi repassado 
para uma cooperativa de São Vicente, 
distrito de Araruama.  

CAJ promove coleta de lixo na represa Juturnaíba 

Funcionários da CAJ, voluntários e pescadores 

se unem para realizar mutirão de coleta de lixo 

Foto: Ascom CAJ 

Reservatório ganha iluminação cor de 
rosa no Dia da Mulher 

E m homenagem ao Dia Internacional da Mulher,   
comemorado em 8 de março, o setor de eletromecâ-

nica da Concessionária Águas de Juturnaíba aplicou pelí-
culas cor de rosa nos dez holofotes instalados em torno 
do Reservatório de Araruama, o maior do município. O 
espaço ficou iluminado durante todo o fim de semana. 
O reservatório, de 7,5 milhões de litros, fica na Estrada 
de São Vicente, em um local bem alto, o que facilita a 
visualização de diversos pontos da cidade. 
“Já pensávamos em fazer isso há algum tempo e   
resolvemos começar pelo Dia da Mulher. Ficou muito 
bonito. Preten-
demos mudar 
as cores da 
iluminação em 
datas especi-
ais, como a 
Copa do Mun-
do”, adiantou o 
superintenden-
te de Águas de 
Juturnaíba, 
Carlos Gontijo. 

Foto: Ascom CAJ 

Polvo mascote da Prolagos leva conceitos de 

saneamento e sustentabilidade de forma lúdica 

Foto: Ascom Prolagos 

http://www.prolagos.com.br
http://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-juturnaiba/wp-content/blogs.dir/6/files/2014/03/DSC00048.jpg


É o aniversário... 

O s servidores da Agenersa prestigiaram a noite de autógrafos do livro "Processo Normativo das Agências Reguladoras: Atributos 

Específicos à Governança Regulatória", de autoria da procuradora-geral da Agenersa, Flavine Meghy Metne Mendes.  

Lançado no dia 19 de março, no hall de um dos auditórios do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a publicação aborda desde o 

cenário político-econômico brasileiro a partir dos processos de privatização e desestatização, desencadeados na década de 

1990, até os dias atuais. O livro se propõe a mostrar as transformações ocorridas na gestão pública que ocasionaram o         

surgimento das agências reguladoras como entes fiscalizadores para o bem dos interesses coletivos e individuais e tem prefácio 

da procuradora do Município do Rio de Janeiro, Vanice Regina Lírio do Valle. 

O assunto abordado ainda é relativamente novo e de difícil entendimento, mas para Flavine, a maior dificuldade para escrever o 

livro foi conciliar a jornada de trabalho com a pesquisa bibliográfica. "Especialmente porque o material utilizado foi obtido através 

de inúmeras bibliotecas", disse.  

Flavine Meghy Metne Mendes é mestre em “Direito Público e Evolução Social” pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada 

pelo Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e bacharel em Direito 

pela Universidade Estácio de Sá.  

Confira alguns registros do lançamento do livro de Flavine. Outras fotos do evento estão disponíveis no “Temp” da ASRIN. 
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Boas-vindas: 

Wladya Mattos 
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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 

01/04 Alexandre - CAENE 

01/04 Ana Christina - SECEX 

03/04 Bruno - Est. SUPAD 

05/04 Vanda - CODIR/MF 

05/04 Isabela -  Est. CODIR/LT 

06/04 George - ASSIN 

08/04 Débora -  Est. CODIR/LT 

10/04 Bruno - ASSIN 

11/04 Anyelle - Est. CAPET 

12/04 Simonini - PROC 

15/04 Luciana - SUPAD 

20/04 Pedro - CARES 

22/04 Áquila - Est. PRESI 

23/04 Rodrigo - Est. PRESI 

30/04 Gabriela - PRESI 
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Servidores prestigiam noite de autógrafos da procuradora da Agenersa 


