CNTU define prioridades para Rio+20 e Cúpula dos Povos
Entidade reúne no dia 18/5 trabalhadores liberais universitários para elaborar documento sobre
desenvolvimento sustentável e justiça social
A CNTU (entidade que reúne cinco federações e 114 sindicatos) define, no dia 18 de maio, em São Paulo,
um documento para ser levado para a Rio+20 e a Cúpula dos Povos. No documento, o segmento, que
abrange mais de 10 milhões de profissionais com diploma universitário no Brasil, vai elencar os temas
prioritários para o desenvolvimento sustentável e justiça social.
As propostas das categorias abrangidas pela confederação serão discutidas durante o seminário "A CNTU
na Rio+20 e na Cúpula dos Povos", com a participação de especialistas da USP, UFRJ, UnB, Ipea e
Ministério das Relações Exteriores. O encontro será no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado
de São Paulo (Seesp), das 9 às 18 horas. O evento terá também transmissão online, com acesso pelo site
da entidade (WWW.cntu.org.br).
O seminário vai abordar os seguintes temas: "Da Rio 92 à Rio+20: em busca de um novo projeto de
desenvolvimento sustentável para o mundo", "Cidades e desenvolvimento: desafios inovacionais" e
"Trabalho e melhor qualidade de vida para todos: caminho contra as crises e as guerras".
Segundo o diretor de articulação nacional da entidade, Allen Habert, “o seminário vai possibilitar a
discussão e a elaboração de uma política da CNTU no contexto desses grandes eventos, levando em conta
o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a consciência ecológica. Será a contribuição dos
trabalhadores liberais universitários para os debates no Rio de Janeiro.”
Sobre a CNTU – A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados
(CNTU) reúne entidades representativas de trabalhadores liberais com nível universitário das seguintes
profissões: economia, engenharia, farmácia, odontologia, medicina e nutrição. Atualmente, a CNTU conta
com a adesão de mais de 114 sindicatos, filiados às federações, e cumpre o papel necessário de dar voz às
ideias dos profissionais universitários brasileiros.
Agenda:
"A CNTU na Rio+20 e na Cúpula dos Povos"
Dia: 18 de maio de 2012 - sexta-feira
Hora: 9 às 18 horas
Local: auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (rua Genebra, 25, Bela Vista).
Convidados:
-Cláudia Maciel, coordenadora-geral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações
Exteriores;
-Francisco Whitaker, integrante do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial;
-Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-graduação
em Ciência Ambiental da USP;
-Nabil Bonduki, urbanista, professor da USP;

-Renato Nunes Balbim, geógrafo, doutor em Geografia Humana pela USP e coordenador de produtos do
Departamento de Estudos, Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA;
-João Sicsú, economista, especialista em Políticas Macroeconômicas e professor do Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Programação:
9h-Abertura
Representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, dos partidos políticos, entidades
ambientalistas, sindicais, acadêmicas e empresariais
10h30-Mesa 1 "Da Rio 92 à Rio+20: em busca de um novo projeto de desenvolvimento sustentável para o
mundo"
Claudia de Borba Maciel
Jornalista com mestrado em Relações Internacionais pela UNB (Universidade de Brasília), coordenadorageral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações Exteriores
Wagner Costa Ribeiro
Geógrafo com doutorado em Geografia Humana, professor titular do Departamento de Geografia e do
Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental da USP (Universidade de São Paulo)
12h30-almoço
14h-Mesa 2 "Cidades e desenvolvimento: desafios inovacionais"
Renato Nunes Balbim
Geógrafo e doutor em Geografia Humana pela USP, coordenador de Produtos do Departamento de
Estudos, Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
Nabil Bonduki
Urbanista, professor da FAU-USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo)
15h30-Mesa 3 "Trabalho e melhor qualidade de vida para todos: caminho contra as crises e as guerras"
Francisco Whitaker
Arquiteto, membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial
João Sicsú
Economista, especialista em Políticas Macroeconômicas e professor do Instituto de Economia da UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)
17h-Lançamento da campanha Brasil Inteligente e da revista Brasil Inteligente
17h30-Posse dos novos membros do Conselho Consultivo da CNTU
18h-Encerramento e coquetel

