Rosatom confirma presença no SIEN
2016 e na EXPONUCLEAR
Já instalada no Brasil, estatal russa mantém um escritório no Rio de
Janeiro para atender o Brasil e América Latina
Pelo terceiro ano consecutivo, a ROSATOM, estatal
russa de energia nuclear, confirmou presença no VII
SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
DE
ENERGIA
NUCLEAR, que acontece em setembro, nos dias 20 e
21, no Centro Cultural Fundação Getúlio Vargas, no Rio
de Janeiro. Além de palestra durante o evento, a
ROSATOM terá espaço na 2ª EXPONUCLEAR para
mostrar suas atividades pelo mundo e no Brasil.
Recentemente, uma delegação do Instituto de
Pesquisas Energéticas Nucleares do Brasil (Ipen)
esteve em Moscou para debater o possível aumento na
importação de produtos e cooperações com a JSC
Isotope, empresa da estatal Russa ROSATOM que é a
maior fabricante de produtos radioisótopos para
medicina da América Latina e uma das principais
fornecedoras de isótopos para o mercado russo e
internacional. A Rosatom já está instalada no Brasil e
mantém um escritório no Rio de Janeiro para ampliar
suas parcerias com o Brasil e América Latina.

edição, com a participação de várias empresas
brasileiras e estrangeiras.

VII SIEN

O SIEN, 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
vária empresas e entidades técnicas e profissionais do
setor.

Em sua sétima edição, o SIEN 2016 vai editar a 2ª
EXPONUCLEAR, criada em 2015 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 primeira

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 e-mail:

www.sienbrasil.com

facebook

inscricao.planeja@gmail.com, além
(5521) 2262-9401 / 2215-2245.
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