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Outubro de Lutas e combate à reforma trabalhista
chegam às rotas Praia e Garrote
Em mais um dia de luta e cantorias na “Outubro 
de Lutas - Em Defesa dos Servidores e do 
Serviço Público Municipal”, que destaca a 
mobil ização pela anulação da Reforma 
Trabalhista, o Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Caucaia (Sindsep) esteve na 
EEIEF Helena de Aguiar Dias, situada na rota 
Praia, e na EEIEF Estevão Ferreira da Rocha, 
em Caraúbas, Lagoa do Banana, na Rota 
Garrote.
 
Novamente o cantor Franzé Lourenço levou a 
mensagem de força e resistência nesta 
con jun tu ra  que re t i ra  de  d i re i tos  dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Além disso, o 
sindicato  possibilitou prestação de  serviços e 
informes do da entidade.

Sindsep promoveu seminário com a temática
“Os impactos da reforma trabalhista na vida
dos servidores públicos municipais de Caucaia”

Na última quinta-feira, 26 de outubro, o Sindsep 
p r o m o v e u  u m  S e m i n á r i o  p a r a  t o d o s 
trabalhadores do município de Caucaia que teve 
como temática: “Os impactos da Reforma 
Trabalhista na Vida dos Servidores Municipais 
de Caucaia”. A professora Adelaide (UFC) e  
Antonio Alves, assessor da Assembleia 

 
Destaque para a menção às comemorações do 
dia das crianças, dos professores/as e dos 
servidores, celebrados respectivamente em 12, 
15 e 28 de outubro.

Legislativa, contribuíram bastante esclarecendo 
como essa reforma trabalhista afetará na vida de 
cada trabalhador. Na oportunidade, também foi 
recordado os 100 (cem) anos da Revolução 
Russa que ocorreu em 1917. 

A atividade aconteceu no Grêmio de Caucaia em 
alusão ao 'Outubro de Lutas” e toda decoração 
do espaço foi baseada na Revolução Russa. O 
evento contou com a participação de vários 
servidores do município de Caucaia e lideranças 
do meio sindical. 

“Neste mês do Servidor, não temos o que 
comemorar. Essa contrarreforma trabalhista 
será negativamente impactante na vida de cada 
trabalhador. Será um retrocesso imenso, o 
seminário foi esclarecedor, os servidores 
precisam estar cientes desse golpe junto à 
classe trabalhadora”, ponderou Maria Santos, 
presidente do Sindsep.



Sindsep buscará explicações junto à Secretaria de 
Educaçao sobre o reajuste do Núcleo Gestor
Os servidores do Núcleo Gestor - Diretor(a), 
Coordenador(a) e Secretário(a) - do Município de 
Caucaia ficaram surpresos ao visualizarem seus 
contracheques referentes ao mês de outubro, 
nesta última quinta-feira,  sem o reajuste que foi 
aprovado na Câmara Municipal em 21 de 
Setembro deste ano corrente e também 
sancionado pelo prefeito. Com a notícia 
indesejada, algumas diretoras compareceram à 

secretaria para buscar explicações junto à 
Secretária de Educação, Lindomar Soares. 
Porém, a mesma não estava presente, mas foi 
agendada uma reunião para  segunda-feira, 30 
de outubro, às 14 horas, na Secretaria de 
Educação. O Sindsep convidou todos servidores 
do Núcleo Gestor para que possam comparecer 
na reunião.

Nova carteira para 
filiados

A impressão das carteiras de identificação para 
os filiados do Sindsep está normalizada. Desse 
modo, os filiados poderão apresentar suas 
carteirinhas nos locais em que o sindicato possui 
parcerias. Aproveite o Clube dos Descontos! 
Faça já sua carteirinha!

- Dados para sua carteira: Nome Completo, 
Matrícula, Cargo, Secretaria de Lotação e Foto. 
Se optar,  env ie  os  dados por  e-mai l : 
sindsep@sindsep.com.br

Agenda será entregue 
nos locais de trabalho

Em alusão ao Dia do Servidor, celebrado em 28 
de Outubro, o Sindsep homenageará a todos 
servidores filiados com uma linda agenda 
personalizada. A mesma deveria ter sido 
entregue no dia do seminário, porém não deu 
tempo da gráfica concluir todo o trabalho de 
confecção.

Agora, toda diretoria estará empenhada para as 
entregas das agendas nos locais de trabalho e na 
sede do sindicato. Aguardem!

Maria das Dores Rodrigues dos Santos
Presidência

Denilano Oliveira de Almeida
Vice-Presidência

Catarina Maria de Lima
Secretaria Geral

Enedina Soares da Silva
Secretaria de Finanças

Maria Lionete da Silva
Secretaria de Formação, Assuntos Econômicos e 
Pesquisa

Maria Eliene Magalhães da Silva
Secretaria de Comunicação e Cultura

Gladstone Amaro Medeiros
Secretário de Políticas Sociais

Maria Kellynia Farias Alves
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos

Zilma Brito das Chagas
Secretaria da Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora e Previdência Social

Ronise de Castro Messias
Secretaria da Mulher Trabalhadora

Karla Suleny Bessa da Silva Alves
Secretaria da Juventude Trabalhadora

Liduina de Sousa Brasil
Secretaria LGBT

Diretoria Sindsep


