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Boletim informativo
comunitário
INTERES SA DO EM APR EN DE R MAI S SOBRE
A BWXT NU CLEAR EN ERGY CA N ADA?
CANDIDATE -SE PARA SE JUNTAR À NOSSA COMI SSÃO
DE VÍNCULO COMUNITÁRIO
Os cidadãos locais e as organizações comunitárias estão
convidados a candidatar-se à Comissão de Vínculo
Comunitário (CLC) da BWXT Nuclear Energy Canada (BWXT
NEC).
A CLC, estabelecida em 2013, tem por objetivo criar um
fórum para o intercâmbio de informações entre a BWXT NEC
e os membros da comunidade que residem nas vizinhanças
da unidade da BWXT NEC, em 1025 Lansdowne Avenue,
Toronto.
Os candidatos podem inscrever-se como representantes de
uma organização comunitária local ou amplamente como
cidadão. Os formulários de candidatura estão disponíveis
online em nec.bwxt.com ou podem ser enviados por e-mail
através de questions@bwxt.com. O prazo para a candidatura
é 10 de dezembro de 2017.

NE STA E DIÇ ÃO:
FAÇA PARTE DA NOSSA
COMISSÃO DE VÍNCULO
COMUNITÁRIO

1

CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO

1

Obrigado!

2

Conheça Maribel

2

A Comissão reúne-se quatro vezes por ano e as reuniões
ocorrem no final do dia durante a semana. Os novos
membros serão igualmente convidados a frequentar uma
sessão de orientação. Os membros podem tirar as suas
dúvidas, discutir preocupações e identificar oportunidades
para melhorar as relações comunitárias.

CO NVO CATÓ RI A DE
REUNI ÃO PÚBLI CA
A BWXT Nuclear Energy Canada (BWXT NEC) irá participar numa reunião
pública realizada pela Comissão Canadiana de Segurança Nuclear (CNSC)
a 13 de dezembro de 2017 em Ottawa, ON.
A equipa da CNSC irá apresentar o seu Relatório de Supervisão Regulatório
para a Licença de Exploração da Instalação de Combustível Nuclear, Classe 1B
da BWXT NEC. O Relatório estará disponível após 13 de outubro de 2017 e
pode ser solicitado contactando o Secretariado da CNSC em
cnsc.interventions.ccsn@canada.ca.
Os membros do público estão convidados a submeter os comentários
sobre o relatório até 13 de novembro de 2017.
É possível encontrar mais informações no site Web da CNSC em
nuclearsafety.gc.ca.
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CO NHE ÇA A MARI BEL CO NTRE RAS
Chamo-me Maribel Contreras e aderi à Equipa de Toronto da BWXT Nuclear Energy
Canada (BWXT NEC) em maio de 2017.
Sou Especialista em Saúde e Segurança na equipa de Ambiente, Saúde e Segurança
(EHS). Possuo uma licenciatura em Ciências Políticas e um Mestrado em Marketing de
Campanhas Políticas e estou atualmente a concluir uma pós-graduação num programa
de Certificação de Saúde e Segurança na Universidade de Ryerson.
O meu objetivo era trabalhar para uma empresa que aplica a mais elevada prioridade na
saúde e segurança, e a BWXT NEC é essa empresa. Com quatro equipas EHS a tempo
inteiro em Toronto, mais o acesso a outros profissionais dedicados à saúde e segurança ao longo da empresa, faço parte
de uma equipa que tem orgulho na proteção da saúde e segurança dos funcionários, membros do público e ambiente.
Se tiver dúvidas sobre a BWXT NEC, esteja à vontade para nos enviar um e-mail para questions@bwxt.com ou contactenos através do 1.855.696.9588.

O NOSSO PROGRAMA DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS
A BWXT Nuclear Energy Canada (BWXT NEC) está comprometida a ligar-se às comunidades pela qual opera e isso significa obter respostas às suas questões. Aqui estão algumas das formas como partilhamos informações sobre as nossas
operações:



Fornecer um acesso fácil para obter resposta às suas questões ou partilhar o seu feedback — contacte-nos
através do 1.855.696.9588 ou envie-nos um e-mail para questions@bwxt.com;



Distribuição de boletins informativos comunitários para partilhar atualizações sobre as nossas atividades
e operações;



Fornecimento de visitas às instalações a grupos aprovados e oficiais eleitos;



Realização de um churrasco anual; e



Envolvimento com residentes locais através da Comissão de Vínculo Comunitário.

Obrigado por ter vindo ao nosso
churrasco da comunidade 2017!
Uma estimativa de 150 membros da comunidade vieram
ao 3.º churrasco da comunidade anual da BWXT Nuclear
Energy Canada (BWXT NEC) a 22 de junho.
Os convidados desfrutaram de um churrasco gratuito
com hambúrgueres e cachorros quentes, podendo
abordar os líderes da BWXT e/ou um representante da
CNSC. Pósteres enormes forneceram visuais e
informações sobre a história da BWXT NEC, a força de
trabalho altamente competente, as capacidades de
engenharia e fabrico, registo da conformidade regulatória
e de segurança, programa de informações públicas e
factos sobre urânio natural.

FA LE C ONNOSCO

QUEREMOS OUVIR O QUE TEM A DIZER!
Contacte-nos pelos seguintes métodos:
Telefone: 855-696-9588
E-mail: questions@bwxt.com
Online: nec.bwxt.com
Correio:
BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
1025 Lansdowne Avenue
Toronto, ON M6H 4H2
BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
1160 Monaghan Road
Peterborough, ON K9J 0A8
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