


A Seção Latino Americana da American Nuclear Society - LAS /ANS, é uma 

organização não governamental, criada em 1975, com sede na cidade do  

Rio de Janeiro com o objetivo estatutário de desenvolver a aplicação da energia 

nuclear na geração de energia elétrica na agricultura, medicina e indústria, 

visando promover a integração destas atividades no continente latino-americano.

No cumprimento deste objetivo a LAS/ANS realiza um simpósio anual em

um dos países da América Latina, visando a integração da comunidade científica 

e a divulgação, o debate e a disseminação de informações para o público, que 

inclui formadores de opinião, sobre os benefícios das aplicações da energia 

nuclear para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável.

Tradicionalmente o Simpósio reúne personalidades da área nuclear dos

países da região, assim como da América do Norte, Europa e Ásia.

LAS/ANS SYMPOSIUM 2022. 

O Simpósio de 2022 acontecerá entre os dias 20 e 23 de junho,  

no Rio de Janeiro, Brasil.

O LAS/ANS SYMPOSIUM, nesta edição de 2022, terá, como tema central

"Nuclear technologies contributing to sustainability”. 

2022

20 A 23 DE JUNHO 
RIO DE JANEIRO | BRASIL



A programação técnico-científica é composta de mesas redondas, painéis

e apresentação de trabalhos orais e posters. Também serão discutidos os

programas nucleares nos países da região e a situação da qualificação do Parque 

Industrial Nuclear da América Latina, propiciando a troca de informações e 

debates entre representantes de empresas geradoras, autoridades reguladoras e 

instituições de pesquisa de países da região.

Programação Técnica Vide site: www.las-ans.org.br

 

  

SÍNTESE DO EVENTO 2022 LAS-ANS SYMPOSIUM

Data: 20 a 23 de junho de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Público Alvo: Cientistas, engenheiros, ambientalistas, economistas, universitários e 

tomadores de decisão de governo

Realização: LAS/ANS - Seção Latino Americana da American Nuclear Society 

Organização: TDN - Consultoria Comunicação e Marketing

Site: www.las-ans.org.br

 

 



ORGANIZAÇÃO PROPONENTE

SEÇÃO LATINO AMERICANA DA  
AMERICAN NUCLEAR SOCIETY

Endereço: Secretaria da LAS-ANS
Rua do Mercado, 11- 15º. andar 
CEP: 20.010-120 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.

CNPJ: 29.506.052/0001-16

www.las-ans.org.br

Realização:

Organização:


