CNTU promove formação sindical
A Confederação Nacional dos Profissionais Liberais Universitários Regulamentados
realiza seu primeiro curso para qualificação de lideranças, debatendo dinâmicas e
responsabilidades sindicais, conjuntura política e econômica e comunicação
Conhecer a dinâmica e o pensamento sindical da CNTU, sua linha de atuação na
sociedade brasileira e estratégias de apoio e fortalecimento das federações que a
integram é uma possibilidade aberta pelo curso oferecido pela entidade dias 19 e 20 de
março, em Brasília.
O título desse primeiro curso de formação sindical da confederação mostra um tripé de
preocupações que regem sua atuação: organização, mobilização e expressão das
categorias e profissionais associados
Na programação, dirigentes, especialistas e colaboradores abordam a dinâmica da
entidade, seus desafios e metas, através de quatro painéis temáticos. A primeira mesa do
dia 19 será voltada ao debate da conjuntura sindical, com o consultor da CNTU, João
Guilherme Vargas Netto, e os desafios e obrigações sindicais, apresentados pelo
presidente da confederação, Murilo Celso de Campos Pinheiro. A mesa seguinte
abordará a Justiça do Trabalho, com o professor de Direito, Claudio Santos, e o
exercício jurídico no dia a dia sindical, com Jonas Matos e Silvia Martins, assessores
jurídicos da CNTU.
A programação do dia 20 será aberta com a discussão da pauta sindical no Congresso
Nacional, introduzida pelo diretor do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar), Antonio Augusto de Queiroz, o Toninho, e seguida de análise da
conjuntura econômica, pelo diretor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos), Clemente Ganz Lúcio,
O curso de formação dará ênfase à importância da comunicação para as lutas dos
trabalhadores e a sociedade, debatendo o papel da imprensa sindical na relação entre
mídia e democracia, analisado pelo presidente do Centro de Estudos da Mídia
Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, e exemplificado pela estratégia de
comunicação da própria CNTU, a ser apresentada pela jornalista Rita Casaro,
responsável pelo setor.
O curso será realizado no Hotel St Paul (Sala Primavera), SHS, Quadra 2, Bloco H Brasília/DF. Informações e inscrições podem ser objetivas pelo email cntu@cntu.org.br
ou pelo telefone (61) 3225-2288.

