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Oficina de Comunicação vai ao Cariri e ao Centro Sul
A caravana da comunicação já está de malas prontas e dessa vez 

faz duas paradas seguidas: Cariri e Centro Sul. Amanhã, 21 e sexta 22, 
a I Oficina de Comunicação estará conversando com os filiados desta 
duas regiões do interior do Ceará. No Cariri o encontro, que acontece 
a partir das 8h de quinta-feira, será na sede da Delegacia, no Crato. 
Na sexta o horário é o mesmo e o grupo estará em Iguatu.

O projeto já esteve no Maciço de Baturité, Três Climas, Região 
Norte, Vale do Jaguaribe e Sertão Central. Em junho é a vez dos 
Inhamuns e no segundo semestre a conversa será com os filiados da 
Região Metropolitana de Fortaleza. 

A proposta levada aos participantes é a discussão da comunicação 
alternativa como via de informação, além da observação crítica em relação à mídia tradicional. 

Assembleia reunirá trabalhadores da EBSERH
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

foi criada, em 2011, como uma empresa pública vinculada 
ao Ministério da Educação, que atua junto aos hospitais 
universitários federais. Os trabalhadores, regidos pela CLT, não 
são servidores públicos, pois a EBSERH não é um órgão e sim 
uma empresa, mesmo assim, estes trabalhadores devem ser 
representados por uma entidade sindical, na busca de seus 
direitos.

Para discutir um pouco de tudo isso, o SINTSEF/CE realizará 
nesta quinta feira, 21 de maio, das 12h às 14h, uma assembleia 
na Sala D da Biblioteca de Medicina da UFC.
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O III Seminário de Saúde do Trabalhador é uma iniciativa da 
coordenação do SINTSEF/CE que versa sobre o tema, em parceria 
com o coletivo de saúde do trabalhador, formado pelos membros da 
Direção Colegiada: Carlos Eugênio, Francisco Gonçalves e Onidracir 
do Rosário, e pelos filiados Bonavides de Sousa, Daniel Oliveira, Hibbis 
Farias e Raimundo Jr.

Diferente dos dois primeiros, ocorridos em 2011 e 2013, este 
seminário ocorrerá de forma descentralizada, contemplando todas 
as regiões do estado do Ceará. Esse formato permitirá o acesso às 
palestras, de mais filiados e interessados no tema Qualidade de Vida, 
segurança e saúde no trabalho.

Esta é a segunda região contemplada. O primeiro encontro ocorreu 
no Vale do Jaguaribe, em abril.
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