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QUESTÃO ENERGÉTICA É UMA DAS PAUTAS URGENTES, 

AFIRMA MARCOS JORGE 

 Capa Política  Publicado em 3 de fevereiro de 2019 
 

 
Marcos Jorge com o ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, o governador Antonio Denarium e o senador Mecias 

de Jesus – Foto: Ascom 

 

 

O secretário de Planejamento de Roraima, Marcos Jorge, esteve reunido no 

início da tarde de sexta-feira, 1º, em Brasília-DF, com o ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, junto com o governador Antonio Denarium 

(PSL-RR) e o senador Mecias de Jesus (PRB-RR), onde foi discutida a 
necessidade urgente de resolver a situação da vinda da energia de Tucuruí 

para Roraima. 

Marcos Jorge apontou que, devido o momento que a Venzuela atravessa, 

de confronto interno cada vez maior, com o posicionamento do Brasil, 

favorável a que o presidente do Congresso venezuelano, assuma o 

comando do país, Roraima fica numa situação ainda mais vulnerável. 
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“É fundamental que nós tenhamos de uma vez solucionada essa situação 
do Linhão de Tucuruí, e que Roraima possa estar interligada ao sistema 

energético nacional”, disse. 

O secretário destacou a divulgação do leilão que será realizado em maio, 

para exploração de energia eólica, de biomassa e solar, em Roraima. 

“É fundamental que isso ocorra de forma conjunta, porque teremos aí um 

primeiro avanço, que é Roraima produzindo energia e saindo da 
dependência das termelétricas e com o Linhão de Tucuruí, sairmos da 

dependência da Venezuela”, apontou. 

O senador Mecias de Jesus, que foi empossado nesta sexta-feira como 

senador da República, disse que essa será uma de duas prioridades nesse 

primeiro ano de mandato. 

“Roraima precisa ter energia de qualidade e confiável para que possa 
atrair investimentos. Vamos trabalhar junto com nossa bancada federal e 

o governador Antonio Denarium, para que essa situação do Linhão de 

Tucuruí possa ser resolvida o mais rápido possível”, afirmou. 

  

https://roraimaemfoco.com/questao-energetica-e-uma-das-pautas-urgentes-afirma-marcos-

jorge/ 
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Eleito há 2 semanas, presidente do Ibram 
renuncia após acidente em Brumadinho 

 

Assessoria do Instituto Brasileiro de Mineração não informou o motivo da 

renúncia de Jerson Kelman. 
 

Por G1 

04/02/2019 09h19  Atualizado há 2 horas 

 

 

 
Jerson Kelman, em imagem de arquivo. — Foto: Reprodução/EPTV 

 

O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o engenheiro 
Jerson Kelman, renunciou ao cargo na última sexta-feira (1), apenas 
duas semanas após ter sido eleito para o posto, informou a assessoria 
de imprensa da entidade nesta segunda (4).Cerca de 100 pessoas, 
dentre acadêmicos, membros de entidades indígenas e professores do 
Instituto participaram do protesto. Os índios fizeram danças típicas e 
levaram cartazes com reivindicações para a saúde, educação e direito à 
terra. 
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A renúncia ocorreu após o desastre provocado pelo rompimento de uma barragem de 

rejeitos de mineração operada pela Vale em Brumadinho (MG), que deixou ao menos 
121 mortos e 226 desaparecidos. 
 
A assessoria de imprensa do Ibram não informou a razão para a renúncia do 
presidente do instituto, que representa as mineradoras no Brasil. 
 
Kelman havia sido eleito para o posto por unanimidade em 18 de janeiro, em 
substituição a Walter Alvarenga. 
 
Nascido no Rio de Janeiro em 1948, Kelman foi presidente da Sabesp e do Grupo 
Light, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e presidente da 
Agência Nacional de Águas (ANA), entre outras atribuições. 
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