Profissionais liberais discutem mobilidade urbana, infraestrutura e saúde pública

Na próxima quarta-feira (05), profissionais que compõem a Confederação Nacional dos Trabalhadores
Liberais Universitários Regulamentados (CNTU) discutem mudanças que impulsionem o
desenvolvimento nacional e melhorem a qualidade de vida dos brasileiros na terceira jornada da
Campanha Brasil Inteligente. O evento acontece no auditório Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo (Seesp), na capital paulista.
Algumas das reivindicações da entidade são implantar a internet pública nas principais cidades do país,
facilitar o registro de patentes, economizar 10% nas perdas de água e no ganho de eficiência energética,
instituir o receituário agronômico contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, proibir a propaganda de
remédios e viabilizar próteses dentárias para sete milhões de brasileiros.
A campanha proposta pela CNTU busca contribuir para discussão e ação que permitam, no menor prazo
possível, eliminar a desigualdade social brasileira. “A campanha é composta de itens a serem alcançados
que permitirão um efetivo desenvolvimento sustentável, inovador e democrático”, ressalta o presidente da
CNTU, Murilo Pinheiro. Os trabalhadores também reivindicam um Sistema Nacional de Educação
Continuada, acessível a todos os 10 milhões de profissionais universitários do Brasil.
A CNTU, criada em 2006, é a entidade representativa de trabalhadores liberais com nível universitário
das seguintes profissões: economia, engenharia, farmácia, odontologia, medicina e nutrição.
Prêmio Personalidade Profissional
Durante o encontro também acontece a segunda edição do Prêmio Personalidade Profissional, que
promove pessoas que, com sua experiência e ação, vêm dignificando as nossas profissões e a luta por um
Brasil mais justo, solidário e democrático.
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.
Programação
Campanhas do Brasil Inteligente em 2013
14h
• Mobilidade Urbana
Fenecon – Federação Nacional dos Economistas
• Implantação da Internet Pública
FNE – Federação Nacional dos Engenheiros
• Uso Racional de Medicamentos
Fenafar – Federação Nacional dos Farmacêuticos
• Qualidade na Saúde Pública

Fenam – Federação Nacional dos Médicos
• Contra o Uso de Agrotóxicos
Sinesp – Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo
• Zerar a Demanda por Próteses Dentárias
FIO – Federação Interestadual dos Odontologistas
• Por um Sistema Nacional de Educação Continuada dos Profissionais Universitários
CNTU – Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados
Campanha iniciada em 2012
Reunião do Conselho Consultivo da CNTU e Programação 2013
16h15
• Posse dos 100 novos membros do Conselho Consultivo da CNTU
• Plenária do Conselho Consultivo da CNTU
Discussão de seu funcionamento e programa de trabalho para 2013
Prêmio Personalidade Profissional 2012
19h
• Cerimônia de entrega do Prêmio
Personalidade Profissional 2012 aos sete premiados nas categorias:
Economia – Paul Israel Singer
Engenharia – Fernanda Giannasi
Farmácia – Alice Mazzuco Portugal
Medicina – Genival Veloso de França
Nutrição – Sandra Maria Chemin Seabra da Silva
Odontologia – Vitor Gomes Pinto
Excelência na gestão pública – Antônio Augusto de Queiroz
• Coquetel de confraternização
Inscrições e informações: 11 3113-2641 – contato@cntu.org.br

