SIEN debate em setembro novo modelo
para o negócio nuclear
Mudança na data vai permitir o debate em um ambiente mais favorável para a
economia do País. Inscrições antecipadas contam com valores especiais
A busca de um novo modelo de negócios e
financiamento para o setor nuclear brasileiro estará no
centro dos debates do VII Seminário Internacional de
Energia Nuclear, reprogramado para o período de 20 a
22 de setembro, no Rio de Janeiro. A mudança da data
se deveu a necessidade de equacionar a agenda do
próprio setor em 2016 e a conjuntura políticoeconômica do País.
O Seminário Internacional de Energia Nuclear reúne
empresas públicas e privadas, governo, fabricantes de
equipamentos, suprimentos, tecnologia, empresas de
engenharia e projetos, Institutos de pesquisa,
associações técnicas, profissionais e empresariais,
além de organismos internacionais. O objetivo do SIEN
é dinamizar o debate e apresentar soluções e novas
tecnologias para o desenvolvimento nuclear, criando
um espaço importante para a discussão e intercâmbio
técnico-profissional, além de um ambiente favorável
para a realização de negócios.
O setor nuclear é visto hoje como uma opção
estratégica para dar suporte a retomada do
crescimento do País de forma segura e sustentável,
garantindo a geração de energia limpa. Na visão de
especialistas, o setor mobiliza grandes investimentos,
gera empregos, direta e indiretamente, em quantidade
e qualidade, cria oportunidades econômico-sociais em
inúmeras regiões do Brasil, é uma alternativa limpa e
segura de geração de energia, atrai capital
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internacional e ainda incentiva a pesquisa e a formação
de mão de obra especializada.
Hoje já se articula a construção de pelo menos quatro
novas usinas até 2030, e outras quatro até 2050,
conforme defendeu recentemente o próprio Ministério
das Minas e Energia. Mas é preciso debater caminhos
para viabilizar os recursos necessários, diante das
dificuldades orçamentárias do governo, além de criar
um ambiente regulatório estável e buscar novas
tecnologias para agilizar a instalação e a operação das
novas plantas nucleares. Diversas empresas
internacionais como Areva, Westinghouse, Rosatom,
Engie, Atmea, SNPTC e outras já se manifestaram
prontas para participar desta empreitada, mas esperam
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por mais segurança jurídica e regras claras, já que os
projetos envolvem bilhões em investimentos.

VII SIEN
Em sua sétima edição, o SIEN 2016 vai colocar este
debate na mesa e avançar nessa discussão. Ao mesmo
tempo, vai editar a 2ª EXPONUCLEAR, criada com o
objetivo de estimular as empresas a mostrarem suas
soluções e tecnologias para o setor nas áreas
industrial, de serviços, projetos, operação, manutenção
etc. A EXPONUCLEAR se consagrou um sucesso na
edição de 2015, com a participação de várias empresas
brasileiras e estrangeiras, e prevê um crescimento
ainda maior no número de expositores.
As inscrições já estão abertas para as novas datas: 20
e 21 de setembro de 2016, no Rio de Janeiro. O evento,
que já se consolidou como referência no setor, é
promovido e organizado pela Planeja & Informa
Comunicação e Casa Viva Eventos desde 2010, e
agora deverá contar com a parceria da Diretoria e
Energia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de
empresas e entidades técnicas e profissionais do setor.
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Empresas interessadas em participar do SIEN 2016,
patrocinando ou trazendo suas tecnologias para a
mesa de debates e para a EXPONUCLEAR, podem
confirmar sua presença, patrocínio e participação na
EXPONUCLEAR. As inscrições também já estão
abertas
e
podem
ser
feitas
pelo
email:
inscricao.planeja@gmail.com, além dos telefones
(5521) 2262-9401 / 2215-2245. Estudantes têm 50% de
desconto na inscrição.
TEMAS PROGRAMADOS PARA DEBATE
Regulação do setor
Participação privada nos investimentos
Perspectivas de novas usinas no Brasil – sítios
Energia nuclear
desenvolvimento

como

fator

de

retomada

do

Modelos para construção e gestão de usinas
Tecnologia de reatores
Radiação para fins pacíficos
Reator Multipropósito Brasileiro – RMB
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