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Sistema é um dos mais modernos em funcionamento nas distribuidoras de
gás canalizado do brasil
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Companhia esclarece população sobre Gás
Natural
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Da Europa...

Companhia de Gás do Amazonas recebe visita
de instituto de pesquisa português
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Preparação
Para aperfeiçoar segurança, Cigás prepara
simulado de emergência
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EDITORIAL

CIGÁS NA COMUNIDADE

A

Acervo CIGÁS

energia limpa. O gás natural por toda a sua
versatilidade é uma das formas de energia
mais promissoras para o planeta. Além de
ter sua utilização empregada em vários setores, a
ausência de resíduos oriundos após sua queima
e o número reduzido de emissões de poluentes
na atmosfera, tem colocado-o como a energia do
futuro. Com todas as discussões no mundo sobre a
sustentabilidade do planeta e sua viabilidade, dado
o grande número de atividades produtivas em países
em desenvolvimento, o gás natural se apresenta
como uma solução econômica e eficiente para
amenizar os impactos ambientais causados por essas
atividades. A questão energética se coloca sempre
como alternativa de desenvolvimento, mas obstáculo
do ponto de vista ambiental.
O Gás natural tem se mostrado a energia do futuro
por ser ambientalmente correto e principalmente
mais econômico que outros combustíveis fósseis.
Nesse sentido, a Cigás tem trabalhado para
facilitar esse processo de mudança da matriz
energética e principalmente para contribuir com
o desenvolvimento do Amazonas. Nesta edição, o
informe Cigás mostra ações que a Companhia vem
desenvolvendo para ser um importante agente desse
processo de transformação.
Desejamos uma boa leitura!

Fale com a Cigás
Em caso de emergência, odor de gás,
reclamações e/ou sugestões, entre
em contato com nossa central de
atendimento:

0800 Atendimento
723 3202
24h

CIGÁS ESCLARECE DÚVIDAS
E INTERAGE COM A
COMUNIDADE

A

Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) esteve
presente na reunião de pais da Escola Municipal
Professor Heleno Nogueira dos Santos, na
proximidade da Estação Jardim Mauá, Zona Leste de
Manaus, realizada no dia 10 de junho. A reunião teve por
objetivo esclarecer as dúvidas dos moradores sobre o gás
natural.
O supervisor de Saúde, Meio Ambiente e Segurança
(SMS), Arnaldo Silva, destacou as principais características
do gás natural, principalmente aspectos de segurança
e convidou alguns moradores para conhecerem as
instalações das unidades de odorização do gás.
Além disso, a Cigás informou também sobre a realização
do Simulado de Vazamento de Gás, que acontecerá em
agosto naquele bairro.
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GÁS SEGURO

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO AMAZONAS
É MONITORADA POR NOVA CENTRAL DE CONTROLE
Rede de distribuição da Cigás agora possui central de monitoramento

O

Centro de Controle Operacional (CCO) iniciou
seu funcionamento a partir do dia 20 de
junho. O sistema tem como principal utilidade
reunir informações e enviar alarmes referentes ao
comportamento das tubulações das redes de gás natural
da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). É um dos
mais modernos em funcionamento nas distribuidoras de
Gás Natural canalizado do Brasil.
O setor possui seis telas de monitoramento, uma central
telefônica e um servidor capazes de monitorar a rede
atual e suas futuras expansões.

Acervo CIGÁS

O gerente operacional da empresa, Pedro Sarubo,
destaca a disponibilidade de informações relacionadas à
segurança como principal vantagem do CCO. Ele ressalta
que as ações ficarão mais efetivas, como a prevenção de
problemas como vazamento de gás e falta de energia.
As informações da rede são transmitidas via fibra ótica,
instalada em todos os 43km de tubulação da Companhia.
O sistema ainda possui uma funcionalidade que alerta
por GPRS (tecnologia utilizada em celulares), qualquer
ocorrência anormal nas redes de distribuição, uma
alternativa a mais de monitoramento.
Acervo CIGÁS

GÁS DO AMAZONAS

CIGÁS RECEBE VISITA DE
CENTRO DE PESQUISAS DE
PORTUGAL

Companhia mostrou panoramas e projetos para
o futuro

A

Companhia de Gás do Amazonas recebeu, no dia
22 de junho, o professor José Luiz de Almeida
Silva, do Centro de Formação Profissional para a
Indústria Cerâmica – CENCAL, de Portugal, em reunião
para discussões sobre o fornecimento de gás natural para
o pólo cerâmico de Iranduba.
O instituto é responsável pelo desenvolvimento do Estudo
de Mercado do Pólo Oleiro Cerâmico de Iranduba, em
parceria com a Secretaria de Estado de Mineração,
Geodiversidade e Recursos Hídricos (SEMGRH), que

enviou representantes.
Durante a visita, o professor conheceu a Cigás e seus
projetos para os próximos anos, bem como tirou dúvidas
a respeito das possibilidades de utilização do gás pelos
ceramistas de Iranduba. Segundo ele, os procedimentos
de produção cerâmica na região ainda são muito arcaicos.
“Meu interesse é verificar preços e viabilidade do projeto
de fornecimento de gás natural para o pólo cerâmico de
Iranduba”, frisou o professor.
Informativo da Companhia de Gás do Amazonas
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RESPONSABILIDADE COM O AMAZONAS

RECICLE E REINVENTE: A CIGÁS E O
AMAZONAS PELO MEIO AMBIENTE

Companhia e população caminham juntas pela conservação ambiental
do Amazonas

A

Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) realizou
do dia 01 ao dia 10 de junho a I Semana do Meio
Ambiente da empresa e desenvolveu diversas
atividades de sensibilização durante esse período. Visita as
comunidades, panfletagem e bate papo com moradores
facilitaram a aproximação da empresa com a população,
além de estender o debate sobre a conservação do meio
ambiente para além da empresa.
Com o objetivo de informar a população sobre o gás
natural, a Cigás realizou nos dias 1º e 2 de junho uma
exposição no Manauara Shopping, na qual o público teve
oportunidade de ter um contato com a temática do gás
natural, bem como conhecer como ocorre o processo
de distribuição de GN, que é desenvolvido pela Cigás.
A exposição aconteceu no Espaço Cidadania e Meio
Ambiente (ECAM), no Manauara Shopping.
No dia 3 de junho, a Cigás realizou a abertura oficial
da Semana do Meio Ambiente da empresa, em que
os funcionários tiveram a oportunidade de trocarem
informações sobre o tema por meio de um Diálogo
Diário de Segurança, iniciado com discursos dos diretores
Clóvis Correia e José Ricardo. Em seguida, o supervisor
de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, Arnaldo Silva, deu
dicas de como evitar agredir o meio ambiente em diversas
atividades rotineiras.
Ainda no dia 3, colaboradores da Cigás foram até a
comunidade do Mauazinho, nas proximidades de uma das

Acervo CIGÁS

bases da concessionária, divulgar por meio de panfletos o
número da central de atendimento e esclarecer dúvidas
sobre o GN. Na segunda-feira, a atividade foi realizada no
bairro Aparecida, onde também se encontra uma base da
Cigás.
Por fim, no dia 9, a instituição participou de uma passeata
realizada pela Escola Municipal Professor Heleno Nogueira
dos Santos. Uma equipe de colaboradores distribuiu
panfletos com o 0800 da Cigás, além de tirar as dúvidas
dos professores da escola sobre questões relacionadas a
segurança do gás natural.
SEGURANÇA

CIGÁS SE PREPARA PARA SIMULADO
DE VAZAMENTODE GÁS

O

perar com segurança. É com esse legado que a
Cigás está se organizando para a realização do seu
Simulado de Vazamento de Gás, que envolverá
todos os órgãos do Plano de Ação de Emergências (PAE) da
concessionária. Para isso, estão sendo realizadas reuniões
de integração envolvendo os órgãos parceiros, além de
treinamentos com o objetivo de capacitar, do ponto de
vista prático, as ações de resposta a vazamentos na rede
da Cigás, avaliar as decisões adotadas frente a situações
emergenciais, bem como os procedimentos de segurança
associados, além de promover a integração dos diversos
órgãos participantes na operação.

Informativo da Companhia de Gás do Amazonas
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