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Inscrições já estão abertas: retomada da
usina de Angra 3 no centro dos debates
FONTE DE ENERGIA FIRME E LIMPA, EXPANSÃO DO
USO DA ENERGIA NUCLEAR NA MATRIZ ELÉTRICA DO
PAÍS É CONSIDERADA HOJE IRREVERSÍVEL

Estão abertas as inscrições para o VIII Seminário
Internacional de Energia Nuclear (VIII SIEN) e para a
visita técnica à fábrica de combustível nuclear da
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que integra o
programa do evento. O SIEN 2017 acontece nos
próximos dias 12 e 13 de julho, no Centro de
Convenções Bolsa do Rio, no Rio de Janeiro, e terá
como tema central a retomada das obras da usina
nuclear de Angra 3, paralisadas há cerca de um ano e
meio devido a crise político-econômica que envolveu o
País. A visita técnica está programada para o dia 14,
encerrando o evento.
Até o momento, a terceira usina nuclear brasileira tem
62% de conclusão, mas uma parte fundamental – a
montagem eletromecânica – vai demandar muito
trabalho. O custo da usina também está em
reavaliação, sendo que em 2015 o orçamento tinha
subido para R$ 17 bilhões, dos quais R$ 5,3 bilhões já
haviam sido gastos. Agora o setor busca novas soluções
para retomar o projeto nuclear brasileiro, entre as

www.sienbrasil.com

quais a participação
empreendimentos.

do

setor

privado

nos

Já consagrado no calendário do setor, o SIEN entra
nesta oitava edição em 2017, com a proposta de
ampliar e aprofundar a discussão em torno da melhor
solução para a conclusão da usina, que hoje está com
alguns contratos suspensos e outros em processo de
rescisão. Fonte de energia firme e limpa, a expansão do
uso da energia nuclear na matriz elétrica do Brasil se
mostra, hoje, indispensável para suprir a demanda nos
países desenvolvidos e em desenvolvimento.
O SIEN reúne empresas brasileiras e internacionais,
autoridades do governo, agências internacionais,
técnicos e gestores da cadeia industrial do setor,
universidades, institutos de pesquisa, associações
técnicas, profissionais e empresariais, além de outros
segmentos. Traz em sua programação painéis e
palestras sobre a Política Nuclear no País, os desafios
para o desenvolvimento do setor no Brasil e no mundo,
novas tecnologias e soluções voltadas à operação e
segurança das usinas nucleares, bem como os diversos
usos da radiação para fins pacíficos. Promove em
paralelo a EXPONUCLEAR, uma mostra de tecnologias
e soluções para a cadeia nuclear, além da tradicional
visita técnica, que em 2017 deverá ser à Fábrica e
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Combustível Nuclear da INB, em Resende, no Rio de
Janeiro.
As inscrições para o SIEN 2016 estão abertas e podem
ser feitas pelo e-mail: inscricao.planeja@gmail.COM,
no site www.sienbrasil.com, além dos telefones (5521)
2215-2245 / 33013208. As empresas interessadas em
participar do SIEN 2016 e da EXPONUCLEAR como
patrocinadoras ou trazendo suas tecnologias para a
mesa de debates, podem entrar em contato com a
Planeja e Informa Comunicação e Marketing /Casa Viva
Eventos, através dos telefones: (55 21) 3301-3208 /
2262-9401 / 999699-1954 /99909-9900 ou pelos emails: planeja.eventos@gmail.com
inscricao.planeja@gmail.com

www.sienbrasil.com

facebook

