CNTU promove encontro regional em Vitória
Evento, que é o segundo de uma série programada pela confederação, discutirá reforma do Estado,
serviços públicos e aposentadoria
No dia 12 de agosto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários
Regulamentados (CNTU) promove seminário para discutir a reforma da administração pública, serviços
públicos e aposentadoria. O evento será no Quality Suites Vila Velha, na Região Metropolitana de
Vitória/ES.
Esse será o segundo encontro de uma série que a CNTU promove no País, com o objetivo de ampliar o
debate sobre os desafios do desenvolvimento brasileiro. Os resultados das discussões serão apresentados
durante um evento nacional marcado para 25 de novembro em São Paulo. A iniciativa, segundo o
presidente da CNTU, Murilo Pinheiro, coloca em pauta as questões que a entidade “considera prementes
para toda a sociedade brasileira, especialmente para os mais de 10 milhões de profissionais liberais,
representados pela CNTU”.
Em Vitória, especialistas vão discutir temas como “A reforma do Estado e da administração pública”,
“Do serviço público que temos ao que queremos: ética, qualidade e cidadania” e “O sistema de
previdência social e as aposentadorias: situação atual e perspectivas” Participam do seminário
representantes das federações nacionais dos economistas, engenheiros, farmacêuticos, médicos e da
interestadual dos odontologistas.
Cenário - Na opinião do presidente da Fundação Escola de Governo de Santa Catarina, Rubens Araújo de
Oliveira, um dos palestrantes do seminário, a reforma do Estado e da administração pública está no centro
da agenda de diversos países, inclusive o Brasil. Para ele, discussão sobre o tema precisa ser
compreendida no contexto da recente crise global do capitalismo. “O processo de internacionalização
impôs ao Estado a necessidade de reconstruí-lo e reformá-lo para adaptá-lo ao novo cenário, uma vez que
- sem dúvida - houve uma redução drástica na capacidade do Estado de formular e implementar políticas
públicas. Depois da globalização, as possibilidades de o Estado continuar a exercer esse papel diminuíram
muito. Seu novo papel é o de facilitar para que a economia nacional seja competitiva”, afirma.
Sobre a CNTU – A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados
(CNTU) foi criada em 27 de dezembro de 2006 e reúne entidades representativas de trabalhadores liberais
com nível universitário de profissões regulamentadas (economia, engenharia, farmácia, odontologia e
medicina). Atualmente, a CNTU conta com a adesão de mais de 100 de sindicatos, filiados às federações,
e deverá reunir outras categorias de nível superior.

Programação:
9h - Abertura dos trabalhos
9h30 – “A reforma do Estado e da administração pública”
Rubens Araújo de Oliveira - Engenheiro com grande experiência em gestão pública e privada,
presidente da Fundação Escola de Governo – ENA Brasil
10h30 – “Do serviço público que temos ao que queremos: ética, qualidade e cidadania”
Ceci Juruá - Economista, especialista em desenvolvimento e planejamento econômico e analista
de políticas públicas
11h30 – Debate
12h30 – Intervalo para almoço
14h – “O sistema de previdência social e as aposentadorias: situação atual e perspectivas”
José dos Santos Pereira - Administrador com extensos conhecimentos em seguridade social e
diretor do Instituto de Previdência do Estado do Acre
Jorge Abrahão de Castro - Diretor de estudos e políticas sociais do Ipea – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
16h – Debate
17h – Discussão e aprovação da Carta de Vitória
18h – Encerramento
Serviço:
Dia: 12 de agosto de 2011
Hora: 9 horas
Local: Hotel Quality Suites Vila Velha - avenida Antônio Gil Veloso, 856, Praia da Costa – Vila
Velha/Região Metropolitana de Vitória/ES
Informações: tels. (27) 3323-0783 ou 3222-4832, e-mail sinfes@veloxmail.com.br

