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                Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2020 

 

Exmo. Senhor 

Leonam dos Santos Guimarães 

Presidente da Eletronuclear  
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 Cumprimentando-o cordialmente, é com enorme satisfação que chegou ao meu 

conhecimento o investimento de aproximadamente R$ 15,5 bilhões para retomar o programa 

nuclear brasileiro que o Ministério de Minas e Energia pretende fazer.  

 Dentre as medidas previstas nesta iniciativa, gostaria de destacar a retomada das obras da 

usina de Angra 3, que ocorre em um momento oportuno, não só para a segurança energética do 

país, como para a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro diante da pandemia do 

novo coronavírus.  

 Estrategicamente, a inserção desse tipo de usina no sistema energético é importante por 

diversos motivos: desde a diversificação das fontes de energia, incluindo o seu papel na transição 

energética para fontes renováveis, com baixas taxas de emissão de gases de efeito estufa, 

passando pela viabilização econômica da produção nacional de combustível nuclear.  

 Ademais, uma obra de tal magnitude gerará empregos diretos e indiretos essenciais no 

âmbito estadual e federal, com impacto multiplicador na economia, dado que, para cada Real 

investido no projeto, serão gerados R$ 1,57 no estado do Rio de Janeiro e R$ 2,28 no país. 

 É igualmente importante destacar que há um enorme compromisso com os padrões de 

segurança e proteção nuclear. As usinas são submetidas a inspeções minuciosas, que seguem 

determinações nacionais e as melhores práticas internacionais, o que garante a segurança de suas 

operações. 
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 Sendo assim, considerando o papel do Estado do Rio de janeiro como a única unidade 

federativa a possuir usinas nucleares, com os principais elos da cadeia nuclear aqui sediados, nos 

colocamos à disposição para contribuir no processo construtivo a favor do desenvolvimento de 

nossa região.  

 Acreditamos que as medidas de conclusão de Angra 3 serão extremamente benéficas para a 

população do Rio de Janeiro, com um grande potencial de impulsionar a economia de estado, 

trazendo novo dinamismo ao mercado energético e novas oportunidades para profissionais 

fluminenses. 

 

 

 

 

 


