
UNIR PARA RESISTIR
LUTAR PARA CONQUISTAR

ASSISTENTE 
SOCIAL
VALORI
ZAÇÃO

VENHA PARTICIPAR DESTA
REALIZAÇÃO PESSOAL 

E COLETIVA COM A GENTE.



Na solidão não conseguimos nada de  qualidade nesta 
vida. Participar do SASEC é somar forças com colegas de 

traçando caminhos de dignidade, respeito e valorização da 

Essa defesa deve ser de todos! Pois através do envolvimen-
to dos Assistentes Sociais com as entidades representativas 
da categoria nas lutas coletivas é que poderemos alcançar  
novas conquistas.

Sua participação e sindicalização é decisiva para nossa 
representação!

POR QUE SE 
SINDICALIZAR

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO



NÓS SOMOS
 O SASEC CEARÁ

“Como servidora pública, compreendi a importância de 
estar sindicalizada para que nossas demandas fossem 
atendidas e os nossos direitos garantidos"
- Carine Feitosa (Assistente Social de Aratuba)

“Trabalhamos na defesa dos direitos e dos nossos 
enquanto categoria. Por isso a importância do nosso 

sindicato, para juntos garantirmos nossos direitos!”
- Tisha Botelho, diretora SASEC e Assistente Social da SDHDS

"Para mim nosso sindicato é essencial para defender 

Ravenna Guimarães - Presidente do SASEC Ceará

“Me sindicalizei porque compreendi que podemos participar de diversas 
formas, mas é dentro do pertencimento sindical que a luta ganha força. 
Sou da Diretoria e vejo que sem categoria não existe Sindicato forte”

- Adriana Lacerda (dir. do SASEC, Assist. Soc. do Lar Torres de Melo)

"Sou feliz por estar sindicalizada. Representa a garantia do meu 

tempos tão 'tensos'. Sinto orgulho de fazer parte dessa história."

Renata Custodio - Assistente Social da SDHDS



tramitação no Congresso.

Representação e defesa dos nossos direitos coletivos de 
trabalho e melhores condições de trabalho.

Luta por mais Concursos Públicos.

Defesa de nossos direitos nos diversos espaços sócio-o-
cupacionais, com assessoria jurídica do SASEC para 
orientação aos nossos sindicalizados.

Disponibilização de benefícios aos sindicalizados: 
Unimed, Uniodonto, UNIQ, Fametro e outros cursos.

NOSSAS  LUTAS 
DE VALORIZAÇÃO 



SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 
DO ESTADO DO CEARÁ

Rua Irmã Bazet, nº 753 – lojas 43/44 – 
Montese, Fortaleza – CE, CEP: 60420-670
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