
SINDICATO ACOMPANHA  MUDANÇAS DA 
SANEAR E DEFINE AÇÕES JURÍDICAS

A    Secretaria de 
Administração e o 
presidente da Sanear, 

Sr. José Renato, reuniram-se 
no dia 24/11/14, para tratar 
da aplicação da Lei 3128 
de 24/09/2014, publicada 
no Boletim Oficial nº 41 em 

30/09/2014, que dispõe sobre 
a estrutura da Agência Reguladora e transferência dos 
funcionários da autarquia para a PMR.
 Embora não tenha sido convidado para a reunião, 
o sindicato entrou em contato com a administração 
da prefeitura e foi informado que um parecer da 
procuradoria está sendo aguardado, pois eles não 
sabem como aplicar a lei. O sindicato também solicitou 
um parecer ao jurídico da FESEP RJ sobre a questão, para 
tomar as devidas providências. Essa mesma Lei trata do 
acordo coletivo de 2003 que estabelece o pagamento 
de ticket alimentação e refeição, agora transformado em 
abono. E por falar em abono, o desconto feito sobre o 
mesmo será questionado judicialmente pelo sindicato.
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CADÊ O NOVO ESTATUTO DO SERVIDOR?

Desde o dia 29 de agosto que o sindicato vem solicitando informações sobre a situação do Estatuto 
dos Servidores junto à administração da PMR, mas a instituição se nega a qualquer esclarecimento.
  O sindicato insiste, mas paciência tem limite, como todos sabem. É direito do Executivo querer 

modificar o documento com emendas substitutivas, mesmo depois do Estatuto ter sido exaustivamente 
analisado pelo jurídico e pelo executivo, e de ter sido assinado pelo prefeito. Aliás, quem estava presente na 
Festa do Trabalhador, realizada pelo SFPMR em 1º de maio, lembra do teatro que fez o prefeito ao mostrar 
o documento no palco e entregando-o em mãos ao presidente da Câmara de Vereadores, Bira Ritton, e da 
promessa dos dois de aprovar o Estatuto ainda em 2014. Agora, quase um ano depois, o prefeito vem com 
a desculpa de que mudanças são necessárias e que serão feitas através de emendas que serão definidas 
com o trabalho de uma nova comissão montada exclusivamente para esse fim, mas não permite que o 
sindicato tenha acesso ao trabalho dessa “comissão”, 
ou seja, dificilmente as tais emendas irão favorecer os 
servidores.
 O SFPMR solicitou, ainda, a alteração da data 
base de reajuste para os servidores. Pela proposta, o 
reajuste seria feito em março, e não em maio. Assim, o 
trabalhador não seria prejudicado em anos eleitorais, já 
que a legislação proíbe reajustes antes deste período.
 A prefeitura acenou positivamente à proposta. 
Mas até o momento não adotou nenhuma ação concreta 
para mudança da data base, mostrando que toda boa 
vontade demonstrada meses atrás não passava de 
“interesse eleitoral.” Prefeito assinando estatuto em abril de 2014

GUARDA MUNICIPAL: 
HORA EXTRA E VALE REFEIÇÃO

Faz tempo que o 
sindicato está brigando 
para que vigias e 

guardas municipais com 
escala em feriados recebam 
hora extra de 100%, 
conforme determina a lei. O 
sindicato encaminhou ofício 

à administração solicitando o 
direito, mas o parecer é que eles já recebem o benefício 
– o que não é verdade. O sindicato agendará reunião 
com o comandante da Guarda Municipal para tratar 
do assunto.  Com relação ao auxílio refeição, outra 
reivindicação do sindicato, apesar de termos conseguido 
um pequeno reajuste, solicitamos o encaminhamento 
de um projeto de lei à Câmara Municipal alterando a lei 
atual, que vincula o valor do benefício desses servidores 
ao mesmo valor cobrado dos servidores que almoçam 
no refeitório da prefeitura.  Inicialmente, o objetivo é 
fixar o valor em 5 (cinco) Ufir, aproximadamente R$ 
12,73 (doze reais e setenta e três centavos).
 Havia promessa do prefeito em resolver isso há 
cinco meses, mas até hoje o problema persiste.
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Ano novo,
novos desafios

Marquinho do Sindicato

Completamos mais um ano de 
trabalho à frente do sindicato, e 
mais uma vez conseguimos cumprir 

vários objetivos traçados no início de 2014. 

 Encerramos o projeto de 
alteração do Estatuto do Servidor, fizemos 
a festa do dia 1º de maio e, mais uma 
vez, conseguimos efetuar a devolução 
do imposto sindical a todos os servidores 
sindicalizados. 

 Alcançamos uma grande vitória 
sindical ao disputar e ganharmos a 
presidência da Federação dos Servidores 
Públicos Municipais no Estado do Rio de 
Janeiro - FESEP/RJ, nossa entidade sindical 
de 2º grau e de grande importância 
em nossa organização de base, e 
principalmente nas ações jurídicas e de 
negociação diante dos impasses com a 
prefeitura de Resende. 

 Os desafios para 2015 são muitos, 
mas começamos com o pé direito e com 
muitos projetos a serem concretizados. 

 Desejo a todos um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo. Que 2015 seja um 
ano de muitos avanços e conquistas para 
todos nós. 
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PRESENTE DE GREGO
ABONO ZERO: FELIZ NATAL PRA QUEM?

O fim de ano se aproxima e com ele festas, natal, réveillon, 
presentes, viagens, mas o servidor público de Resende se 
depara com uma triste realidade: Enquanto vê as empresas 

instaladas no município pagando PLR e abonos natalinos a seus 
funcionários, passa pelo desgosto de não receber mais o abono 
natalino. Abono este que no primeiro ano do governo Rechuan 
chegou a R$ 500,00 sendo reduzido à R$ 150,00 ano passado  
e neste ano não será pago. Falta de respeito com o servidor 
municipal. O atual prefeito, enquanto candidato, criticava a gestão 
anterior por dar aos servidores no fim do ano uma pequena cesta 
com 2 frangos e 1 panetone. Este ano conseguiu ser pior que isso.
 Lamentável que o descompromisso do prefeito com o 
servidor público tenha chegado a tal ponto. Um absurdo! A própria 
Câmara Municipal, nos últimos anos, tem pago abono cerca de 
1000% maior que a prefeitura aos trabalhadores.
 O sindicato lamenta muito esta posição do prefeito, e, 
como disse um amigo servidor: “se a prefeitura alega que esta 
sem recursos, é porque esta muito mal administrada ou com muito 
mais cargos comissionados do que deveria ter!!!”

ENFERMAGEM:
HORAS EXTRAS E CARGA HORÁRIA

No dia 13 de novembro, o SFPMR reuniu-se com o chefe 
de enfermagem e o departamento jurídico do Hospital de 
Emergência para tratar da questão das substituições e 

horas extras dos servidores da enfermagem.
 Na ocasião, o sindicato comprometeu-se a marcar uma 
reunião com o secretário de saúde, que aconteceu no dia 2 de 
dezembro. O secretário de saúde garantiu ao sindicato que no 
começo de 2015 iniciará a discussão para elaboração de um 
Projeto de Lei que regulamente a escala 12x60, objetivando 30 
horas de serviços semanais para a classe. É importante lembrar 
que o sindicato foi contrário à decisão da PMR de passar os 
funcionários de 110 para 220 horas/mês. 
 O SFPMR comprometeu-se a ir ao Conselho Regional de 
Enfermagem – COREM - para tratar do assunto.

Fala Presidente
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PROFESSORES: RPPS E APOSENTADORIA

O SFPMR esteve em Belo Horizonte - MG, no dia 12 de novembro, em reunião com o Superintendente 
Regional do INSS, responsável pela Região Sudeste II, Carlos José do Carmo, e com Alba 
Valéria de Assis, Gerente Executiva do INSS, iniciando uma discussão sobre a aposentadoria 

dos professores que possuem duas matrículas. Na ocasião, Carlos José explicou que é impossível ao 
INSS fazer de forma legal o desmembramento das matrículas, já que a instituição considera o período 
de contribuição do trabalhador, independentemente 
da quantidade de matrículas que o professor possui. 
Como o professor está cadastrado pelo CPF e não 
pelas matrículas, cumpre-se a Legislação vigente.  
 Sendo assim, o SFPMR está consultando 
o departamento jurídico sobre a possibilidade de 
elaboração de um projeto de lei a nível Federal para 
solucionar o problema e já busca apoio na Câmara de 
Deputados para esta ação.

MONTAGEM POSTADA NAS REDES SOCIAIS

A prefeitura de Resende entrou com uma ação inibitória 
contra o Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Resende dia 04 de novembro, para que este seja 

proibido de se apresentar a qualquer meio de comunicação 
dando informações sobre o Município de Resende. Segundo 
a prefeitura, o presidente do sindicato, Marco Antônio Corrêa, 
teria mencionado más condições financeiras da prefeitura, 
denegrindo sua imagem. No dia 5, o juiz Marvin Ramos 
Moreira negou a antecipação de tutela exigida pela prefeitura 
explicando que ela cerceia direitos constitucionais e fere a 
liberdade de expressão.

REUNIÃO DEFINE AÇÕES PARA MELHORIAS SALARIAIS

OSindicato dos Funcionários Públicos do 
Município de Resende - SFPMR, a Federação 
dos Servidores Públicos do Estado do Rio 

de Janeiro- FESEP/RJ, e 
a equipe do Centro de 
Controle de Zoonoses 
de Resende - CCZ, se 
reuniram no Plenário da 
Câmara de Vereadores, 
no dia 26 de novembro, 
para discutir e definir 
ações sobre questões de 
interesse dos vigilantes 
sanitários.

     O piso salarial 
nacional da classe - que 
o executivo municipal se 
recusa a pagar apesar de 
já ter sido sancionado pelo 
Governo Federal, e o adicional de insalubridade negado 
aos servidores mais novos foram os principais itens 
da pauta. Após esclarecimentos da assessoria jurídica 
e votação dos servidores presentes, ficou decidido 
que o jurídico do SFPMR entrará com ação judicial 
requerendo a obrigação de pagar o piso nacional. Sobre 

a insalubridade, será requerido um laudo técnico ao 
Ministério Público para negociação junto ao executivo 
municipal. Paralelamente, como os funcionários antigos 

recebem o adicional de 
insalubridade, o sindicato 
acionará juridicamente 
a prefeitura, requerendo 
o mesmo direito aos 
servidores mais novos.
 Quanto às verbas 
carimbadas repassadas 
pelo Governo Federal e 
destinada à categoria, 
será encaminhado um 
documento à Câmara 
Municipal requerendo 
fiscalização e ações cabíveis 
dos vereadores quanto ao 
destino das mesmas. Vale 

lembrar que é dever dos vereadores fiscalizar o executivo.
 Algumas denúncias foram feitas sobre as 
condições de trabalho da classe, por isso ficou decidido 
que o sindicato visitará os locais de trabalho desses 
servidores.

VIGILANTES SANITÁRIOS

PREFEITO TENTA AÇÃO INIBITÓRIA CONTRA 
O SINDICATO E PERDE NA JUSTIÇA
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Aldeia das Águas
 Este é o mais novo convênio 
firmado pelo Sindicato dos 
Funcionários Públicos do 
Município de Resende - SFPMR 
para proporcionar lazer e diversão 
para os servidores sindicalizados.

  O Aldeia das Águas é um 
dos maiores park resort do Brasil e fica na BR 393, KM 

270, em Barra do Piraí, a 120 km da cidade do Rio de Janeiro e a 18 km de Volta 
Redonda. Possui mais 330 mil metros quadrados de extensão com 17 piscinas, 
toboáguas, piscinas de ondas, Rio Corrente, saunas, spa, quadras poliesportivas, 
campo para futebol society, espaço para atividades radicais, lago para pesca, além 
do setor de hotelaria. Desde 2003, está no livro dos recordes com o Kilimanjaro, o 
maior toboágua do mundo, com 50 metros de altura. E a partir de agora o servidor 
público sindicalizado tem acesos a tudo isso com preços de sócios. Aproveitem!!!
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YES! Inglês 
e Espanhol

 Você, funcionário público 
sindicalizado agora tem a 
oportunidade de ingressar 
em um dos melhores cursos 
de Idiomas do país. O YES! 
CURSO DE IDIOMAS está a 
mais de 40 anos no mercado 
com excelência no ensino de 
Inglês e Espanhol. 
 Nossa rede destaca-
se por despertar em nossos 
alunos o interesse pela 
cultura dos países destes 
idiomas, estimulando seu 
enriquecimento cultural, o que 
nos proporcionou o prêmio de 
Melhor Escola de Idiomas do 
Brasil pela revista Pequenas 
Empresas e Grandes 
Negócios e chancelados pela 
ABF (Associação Brasileira 
de Franquias) por 9 anos 
consecutivos com o prêmio de 
Excelência em Franchising. 
Consagrando com êxito uma 
parceria exclusiva com o 
Sindicato dos Funcionários 
Públicos do Município de 
Resende, trazendo aos mesmos 
que ingressarem em nossa 
unidade de ensino inúmeros 
benefícios diferenciados. 
 O nosso método de ensino 
está baseado nos Princípios da 
Abordagem Comunicativa, que 
tem como objetivo desenvolver 
as quatro habilidades no 
aluno, que são a fala, a 
compreensão auditiva, a leitura 
e a escrita simultaneamente, 
desde o primeiro dia de aula. 
E dar aos nossos alunos 
melhores oportunidades para 
construírem a sua fluência e 
utilizar corretamente o idioma.

Consciente da importância do aprendizado desses idiomas gostaríamos de apresentar-lhes nossa 
proposta de investimento, tais como benefícios e bolsas de estudo válidas para TODO O CURSO, 
disponibilizados apenas para parceiros e conveniados:
• 100% de desconto na taxa de matrícula;
• 50% de desconto nas parcelas, durante todo o curso;
• 15% na aquisição do material didático.

Estes benefícios serão extensivos aos funcionários do sindicato e seus respectivos dependentes legais.
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SERÁ ACRESCENTADO SOBRE OS VALORES APRESENTADOS AQUI A QUANTIA DE R$ 2,90 REFERENTE AO GESTOR ONLINE DE CADA LINHA
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Desde dia 1º de Setembro o Presidente 
do Sindicato dos Funcionários Públicos 
do Município de Resende representa não 

só os servidores públicos de Resende, mas de 
todo estado, como presidente da Federação dos 
Servidores Públicos Municipais no Estado do Rio 
de Janeiro - FESEP/RJ.
 O evento de posse aconteceu em 14 de 
novembro, para mandato do quadriênio de 2014 a 
2018. Para comemorar a posse em grande estilo, 
foi realizada uma solenidade com cerca de 300 
pessoas na Casa de Trás os Montes & Alto Douro, 
na Tijuca, com a presença de representantes 
sindicais de vários municípios fluminenses, além 
de personalidades da política nacional, como 
os deputados federais Glauber Braga (PSB) e 
Enfermeira Rejane (PCdoB). 
 No evento o Presidente da CSPB – 
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, 
João Domingos Gomes dos Santos, abriu a 
cerimonia defendendo 
a união “entre vencidos 
e vencedores” em 
um processo eleitoral 
sindical e pediu que 
o movimento volte 
às suas origens e 
declarou que a CSPB 
estará lado a lado com 
a FESEP/RJ”.
 Discursaram, 
tambem, os       
representantes da 
Nova Central Sindical 
de Trabalhadores - 
NCST, da União Geral de Trabalhadores - UGT e 
da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil – CTB. Todas estas centrais participaram 
ativamente do processo eleitoral que culminou 
com a vitória da atual diretoria. E todas citaram 
em seu discurso a parceria inédita no sindicalismo 
do Rio de Janeiro entre três centrais sindicais, 
com o objetivo  de fazer com que esta federação 
represente de fato o servidor público municipal 
no estado do Rio de Janeiro, já que a mesma 
passou por várias crises e disputas internas que 
atrapalharam sua atuação, deixando “órfãos”  os 
sindicatos de servidores do estado. E reconheceram 
que a nova diretoria, liderada pelo presidente 
Marquinho do Sindicato, defende as bases sólidas 
que o sindicalismo do Rio de Janeiro precisa para 
se reestruturar.
 O Deputado Federal Glauber Braga (PSB) 
tambem se pronunciou e citou sua parceria com a 
FESEP/RJ, em projetos voltados para a defesa dos 
direitos dos trabalhadores, colocando-se como 
uma voz da federação na Câmara de Deputados. 
 Outra representante do legislativo que 
colocou seu cargo em favor dos servidores públicos 
foi a Deputada Enfermeira Rejane, que falou das 

dificuldades daqueles que defendem os direitos 
dos trabalhadores em uma câmara onde a maioria 
da bancada é patronal e busca a flexibilização 
de direitos, e da importância da atuação das 
federações, centrais sindicais e dos sindicatos de 
base para fortalecer a luta dos servidores públicos 
e dos trabalhadores de forma geral.
 Após os discursos, o presidente da CSPB, 
João Domingos, e demais integrantes da mesa 
diplomaram os diretores da FESEP/RJ. Ao final da 
diplomação, o presidente eleito da FESEP/RJ, Marco 
Antônio Correa da Silva, discursou falando da luta 
para a qual os sindicatos do estado não podiam 
fugir, e por isso montaram uma chapa para disputar 
esta federação contra um grupo que estava à frente 
desta entidade desde sua fundação, em 1994. 
Falou, ainda, das dificuldades do processo eleitoral 
que culminou com a vitória da chapa apoiada pelas 
centrais sindicais mais fortes entre os servidores 
públicos no Rio de Janeiro, uma construção 

politica difícil, mas 
feita com base no 
desejo coletivo de 
mudança nos rumos da 
federação. Agradeceu 
cada diretor, um a um, 
lembrando que este é 
um trabalho coletivo, 
com muitos desafios, 
e muitos projetos que 
devem ser realizados 
para melhorar a vida 
do servidor público 
e de suas famílias, 
além de fortalecer a 

luta sindical de base no Rio de Janeiro, pois é nos 
sindicatos que estão as demandas e necessidades 
de cada servidor.
 Por fim o vereador Felipe Rivella, da cidade 
de Pinheiral, entregou a Marco Correa uma moção 
de aplausos oferecida pela Câmara de Vereadores 
de Pinheiral.
 Estavam presentes, ainda, o presidente da 
Federação Interestadual dos Servidores Públicos 
Municipais e Estaduais - FESEMPRE, Aldo Geraldo 
Liberato, o presidente da Federação Mineira dos 
Servidores Públicos – FESERP/MG, Cosme Nogueira, 
e o presidente da Federação dos Vigilantes do Rio 
de Janeiro, Fernando Antônio Bandeira, além de 
representantes da executiva estadual e nacional do 
PSB e PCdoB.
 A nova diretoria, composta de 37 integrantes 
de 15 sindicatos de servidores públicos municipais 
do estado, representa hoje cerca de 480 mil 
servidores públicos municipais e figura como uma 
das maiores federações estaduais de servidores 
públicos do país, com 49 sindicatos filiados, sendo 
que já há previsão do ingresso de cerca de 15 
novos sindicatos até final de janeiro de 2015.

NOVO PRESIDENTE  DA FESEP RJ É DE RESENDE
No dia 1º de setembro de 2014 presidente do SFPMR, Marco Correa da Silva, assumiu presidencia da 

Federação dos Servidores Públicos Municipais no Estado do Rio de Janeiro - FESEP/RJ.
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SERVIDORES SINDICALIZADOS RECEBEM 
DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

Pela quarta vez consecutiva, o Sindicato 
dos Funcionários Públicos do Município de 
Resende devolve aos 

servidores sindicalizados o 
valor referente ao desconto 
do Imposto Sindical anual.  
 Nosso sindicato é o 
único do Estado que devolve 
100% desse valor. E você 
sabe qual o destino desse 
imposto? A Caixa Econômica 
Federal recebe o valor 
descontado do trabalhador 
e divide da seguinte forma: 
60% para o Sindicato, 15% 
para a Federação, 5% para a Confederação, 10% 
para a Central Sindical e 10% para e Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
 O SFPMR esclarece, ainda, que a demora 
na devolução deste ano foi causada pela burocracia 
criada pela prefeitura em repassar ao sindicato a 

listagem dos filiados que foram descontados. 
 O presidente do SFPMR, Marco Correa 

da Silva, o Marquinho do 
Sindicato, deixa claro o 
porquê da devolução deste 
valor aos sindicalizados: 
 - O SFPMR valoriza o 
servidor sindicalizado, por 
isso faz questão de devolver 
a quantia relativa ao desconto 
anual do imposto sindical. O 
sindicato não quer fazer do 
imposto sindical anual um 
meio de vida. Os servidores 
sindicalizados já contribuem 

mensalmente para o sindicato, por isso devolvemos o 
valor referente ao desconto do imposto anual.
 Nós trabalhamos por melhores condições de 
trabalho, salário e benefícios dos servidores e é muito 
gratificante ve-los lutando conosco pelos mesmos 
objetivos.

DROGAFAR DE RESENDE LTDA 
AV. RIACHUELO, 535 A 

 LIBERDADE   -   RESENDE - RJ

 FONE : (24) 2109-4767  (24) 3355-0138

(24)  3354-0935 (FONE/FAX)

 ENTREGAMOS EM DOMICILIO

Drogaria Santa Rita
 Aberto todos os Dias - Entrega á Domicílio

 MEDICAMENTOS COM ATÉ 80% DE DESCONTO 
Tel:(24)3360-0250 / 3354-2961

 AV.Marcílio Dias,N°595
Bairro Jardim Jalisco-Resende-Rj

AV.João Ferreira Pinto,n°163
Centro - Resende - RJ

SUPERMERCADO BETEL
                 Tel:  (24) 3381 - 4091
          Rua Hostílio de Souza

          Bairro Itapuca

MERCADO
DOS REIS
Av. Riachuelo 434

Liberdade
Resende - RJ

Tel:(24) 3355 0137

Salão Mila Hair
Campos Elíseos

(24) 3360-6394
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