CNTU debaterá desenvolvimento e infraestrutura em Goiânia
Confederação prepara seu terceiro encontro regional e discute crescimento, tecnologias digitais,
desafios das megacidades e saneamento ambiental

No dia 23 de setembro, a capital goiana recebe o debate proposto pela confederação sobre o
desenvolvimento nacional e a infraestrutura. A atividade é o terceiro encontro regional da série
preparatória ao evento nacional, agendado para 18 de novembro, em São Paulo, sob o tema “Os
profissionais universitários, o desenvolvimento do País e a política”.

No programa do seminário em Goiânia, a indústria no século XXI, inteligência e tecnologias
digitais; desenvolvimento e infraestrutura econômica e social; panorama e perspectivas do saneamento
ambiental; e os desafios das megacidades frente às mudanças climáticas. Os temas serão abordados por
Marcelo Zuffo, professor livre-docente da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo),
Marcio Pochmann, presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Edson Melo Filizzola,
assessor de planejamento da Saneago (Saneamento de Goiás S.A.) e Oswaldo Massambani, professor
titular do Instituto Astronômico e Geofísico da USP e um dos coordenadores do C40 São Paulo Summit
2011.

Ao final das palestras e debates será discutida e aprovada a “Carta de Goiânia”, contendo as
proposições da CNTU e dos participantes do evento para os temas em pauta. Já aconteceram encontros
regionais em Maceió e Vitória; para 21 outubro está agendado o último da série, em Porto Alegre,
discutindo democracia, cultura e comunicação.

A atividade acontece a partir das 9 horas, no Crea-GO – Rua 239, nº 585 – Setor Universitário
Goiânia/GO. Informações e inscrições pelo telefone (62) 3251-8181 e e-mail: senge-go@uol.com.br.
Participação aberta e gratuita.

Programação
9h

Abertura dos trabalhos

9h30 Desenvolvimento e infraestrutura econômica e social
Marcio Pochmann, economista, presidente do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
10h30 Saneamento ambiental: panorama atual e perspectivas
Edson Melo Filizzola, engenheiro civil com especialização em saúde pública, planejamento
e gerenciamento de recursos hídricos, assessor de planejamento
da Saneago – Saneamento de Goiás S.A.
11h30 Debate
12h30 Intervalo para almoço
14h

Indústria no século XXI, inteligência e tecnologias digitais
Marcelo Knörich Zuffo, engenheiro eletricista, professor livre-docente da Escola Politécnica da
USP – Universidade de São Paulo, na qual coordena o Grupo de Computação
Visual e Meios Eletrônicos Interativos do Laboratório de Sistemas Integráveis

15h

Os desafios das megacidades frente às mudanças climáticas
Oswaldo Massambani, físico, PHD em Ciências Atmosféricas, professor titular do Instituto
Astronômico e Geofísico da USP e um dos coordenadores do C40 São Paulo Summit 2011

16h

Debate

17h

Discussão e aprovação da Carta de Goiânia

18h

Encerramento

