CNTU debate pauta de desenvolvimento até 2022
Entidade elege o Bicentenário da Independência como meta para avanços socioeconômicos e culturais.
Seminário acontece no dia 24 de maio, em São Paulo
Os desafios desta década para que o Brasil chegue em 2022 com desenvolvimento e justiça social serão
discutidos na 4ª Jornada da Campanha Brasil Inteligente, realizada pela CNTU (entidade que reúne
quatro federações e 98 sindicatos de profissionais liberais). O evento acontece no dia 24 de maio, a partir
das 9h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp).
“A menos de uma década de celebrar o Bicentenário da Independência, o Brasil precisa identificar e
superar os entraves ao desenvolvimento e ao bem-estar da população para celebrar esses 200 anos com a
conquista da qualidade de vida com justiça social”, destaca o presidente da CNTU, Murilo Celso
Pinheiro.
O primeiro palestrante do dia será o diretor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos), Clemente Ganz Lúcio, que falará sobre “A Independência já conquistada e a
nação por construir”. À tarde, Marcio Pochmann, professor da Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas) e presidente da Fundação Perseu Abramo, falará sobre as “As profissões e as perspectivas do
trabalho”.
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 99 sindicatos, filiados às federações e a ela diretamente, e cumpre o papel necessário de
dar voz às ideias dos profissionais universitários brasileiros.
Programação
9h

Abertura
Lançamento da revista Brasil Inteligente nº 2
e do kit campanhas Brasil Inteligente

10h30 “A Independência já conquistada
e a nação por construir”
Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos)

12h30

Intervalo

14h

“As profissões e as perspectivas do trabalho”
Marcio Pochmann, professor da Unicamp
(Universidade Estadual de Campinas)
e presidente da Fundação Perseu Abramo

16h

Posse dos novos membros do
Conselho Consultivo da CNTU

2ª Plenária do Conselho Consultivo:
Debate sobre o projeto CNTU Brasil 2022

17h40

Coffee break

18h

Apresentação teatral
“Gandhi, um líder servidor”, por João Signorelli

19h10 Coquetel

Informações e inscrições:
(11) 3113-2641 ou sindical@seesp.org.br e (61) 3225-2288, e-mail cntu@cntu.org.br

