APRESENTAÇÃO
Aceitação Pública ainda é um desafio para o setor nuclear em todo mundo. Acidentes como Chernobyl e Fukushima
tendem a ofuscar aspectos positivos da energia nuclear que fazem da radiação um elemento indispensável para a
sociedade, além de fundamental para ajudar a manter a elevação da temperatura normal do planeta em menos de
2ºC. É preciso superar esse desafio e buscar o entendimento de todos os segmentos.
Do ponto de vista econômico e também social, o potencial nuclear é enorme, tendo em vista não só a importância
na geração de energia elétrica, mas também os múltiplos usos da radiação para fins pacíficos, como a medicina, a
indústria e a agricultura. Sem falar na questão da defesa, com a construção do primeiro submarino nuclear
brasileiro, fundamental para garantir a soberania dos 8,5 milhões de km da costa brasileira.
A comunicação é fundamental neste processo. No entanto, a estratégia não deve ter como objetivo convencer, mas
sim conscientizar e sensibilizar a sociedade.
O Encontro de Comunicação no Setor Nuclear tem exatamente este objetivo: promover o debate permanente sobre
a questão, reunindo representantes de todos os seguimentos que integram as atividades nucleares, de maneira a
buscar novas ideias e experiências que permitam criar novas estratégias para sensibilizar a sociedade sobre a
importância do uso nuclear.
Ao mesmo tempo, é preciso contar com o apoio e participação ativa dos Institutos de pesquisa, universidades e
organismos científicos para suprir os profissionais de comunicação que atuam no setor, bem como a mídia e
formadores de opinião com informações que sirvam como matéria prima estratégica para dar suporte técnico às
ações políticas de comunicação para sensibilizar a sociedade sobre os avanços e a importância da radiação para a
qualidade de vida.

O 1º Encontro de Comunicação no Setor Nuclear vai reunir empresas brasileiras e internacionais,
autoridades do governo, agências internacionais, profissionais de comunicação, técnicos e gestores da
cadeia industrial do setor, universidades, institutos de pesquisa, associações técnicas, profissionais e
empresariais, etc.
Participe deste importante debate para o desenvolvimento do setor nuclear no Brasil e no mundo.
CONTATOS: Casa Viva Eventos Ambientais / Planeja & Informa Comunicação e Marketing: (55 21 2262-9401/33013208 / 9 9969-1954 /9 9909-9900 E-mail: carlos.emmiliano@gmail.com / encom.nuclear@gmail.com

PÚBLICO ALVO:

Público Alvo: empresários, diretores, gerentes, supervisores, coordenadores, advogados, técnicos, consultores,
pesquisadores, especialistas, jornalistas e técnicos de comunicação, estudantes e outros profissionais envolvidos na
construção, gestão, operação e segurança no setor nuclear.

INFORMAÇÕES GERAIS
1º Encontro de Comunicação no Setor Nuclear – ENCOM NUCLEAR
Local: Auditório da CNEN – Rua General Severiano, 90 – Botafogo – Rio de Janeiro - RJ
Data: 30 de novembro de 2017
Horário: 09:00 às 18:00
Número de participantes: 100 (Auditório)
Transmissão via Internet – Participação Aberta
Metodologia: A programação do evento será apresentada através de palestras e painéis

**** COMO SE INSCREVER? ****

Você tem (02) duas maneiras rápidas para fazer a sua inscrição:
· Solicite o formulário de inscrição pelo e-mail: encom.nuclear@gmail.com ou
· Ligue para o Atendimento ao Participante: (21) 2262-9401/ 3301-3208/ 99699-1954/ 99909-9900 para mais
informações.





As empresas do setor de energia, engenharia, consultoria, projetos, construção, fornecedores de serviços,
equipamentos e tecnologias podem participar como patrocinadora / APOIADORA;

A organização se reserva no direito de alterar a programação sem aviso prévio, de forma a garantir
um conteúdo de qualidade e interesse ao público presente.

GRADE PRELIMINAR – PRINCIPAIS TEMAS
30 de novembro de 2017
08:00 às 09:00 CREDENCIAMENTO
09:00 às 09:30 CERIMÔNIA DE ABERTURA
Convidados: Paulo Roberto Pertusi, Presidente da CNEN
Olga Simbalista, Presidente da ABEN
Celso Cunha, Presidente da ABDAN
Leonam dos Santos Guimarães, Presidente da ELETRONUCLEAR

09:30 ÀS 10:30 PAINEL: ACEITAÇÃO PÚBLICA – Um desafio mundial
Convidados: Leonam dos Santos Guimarães, Presidente da ELETRONUCLEAR
Ivan Salati,CNEN
10:30 ÀS 11:30 PALESTRA: COMO SE RELACIONAR COM A IMPRENSA

Convidado: Raquel Azeredo, Jornalista

11:30 às 12:30 MESA REDONDA: CONVENCER x CONSCIENTIZAR E SENSIBILIZAR
Mediador: Cassia Helena Pereira Lima, Chefe da Assessoria de Comunicação e Chefe de
Gabinete da Presidência da CNEN
Convidados: ABEN
Marcio Ferreira, Consultor de Comunicação da ABDAN
Isabel Coutinho, Chefe da Área de Comunicação da ELETRONUCLEAR
12:30 às 14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO (HORÁRIO LIVRE)
14:00 às 14:30 PALESTRA: CONTEÚDO TÉCNICO COMO SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
Convidado: Rex Nazaré, Professor do Instituto Militar de Engenharia - IME
14:30 às 16:00 PAINEL: AÇÕES DE COMUNICAÇÃO – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Mediador: Glória Alvarez, Jornalista
Convidados: Rosane Lopes, Consultora da ONU
Facha
Alexandre Ramos, Usp
16:00 às 18:00 PAINEL: INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE “CASES” E EXPERIÊNCIAS
Mediador: Carlos Emiliano Eleutério, Diretor da Casa Viva /Planeja & Informa
Convidados: Empresas do setor nuclear
18:30 ENCERRAMENTO
PATROCÍNIO
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