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Filiado a

1º DE MAIO
DIA DO TRABALHADOR
PARABÉNS SERVIDOR PÚBLICO

 TRAGA SUA FAMÍLIA, PARTICIPE 
DE NOSSA FESTA DO TRABALHADOR 
E CONCORRA A PRÊMIOS.

Nossos convênios

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

DEVOLUÇÃO DO 
IMPOSTO SINDICAL 
PARA SERVIDORES 
SINDICALIZADOS 

O SFPMR é o único sindicato do Estado 
e um dos poucos no país que devolve 
100% do valor desconto no imposto 

sindical. Esta ação visa valorizar o servidor 
sindicalizado e mostrar que não queremos 
viver de imposto sindical. Estamos aqui para 
trabalhar pelo servidor e nossa recompensa 
e tê-lo sindicalizado e caminhando ao nosso 
lado na luta por melhorias.

Quais as 
vantagens em

ser sindicalizado?
 Assistencia jurídica gratúita para 
ações trabalhistas, inclusive a ação de 
recuperação de perdas do FGTS, além de 
descontos em causas de outra natureza;

 Prêmios exclusivos na Festa do 
Trabalhador. O servidor sindicalizado concorre 
ao dobro de prêmios, além do carro Nissan 
March 0 Km, exclusivo para sindicalizados e 
recebe seu prêmio em casa, mesmo que não 
esteja presente na festa.

 Devolução do Imposto Sindical. O 
servidor sindicalizado recebe devolução de 
100% do valor descontado no imposto sindical.

 Convenios. Apesar da atual diretoria 
optar por não ampliar a base conveniada, pois 
não é a função primária  do sindicato, mantivemos 
convenios basicos como supermercados, 
farmácias e muitos outros, onde é possivel 
comprar e ter o valor descontado apenas no 
final do mes.

 A união faz a força. Sindicalizando, 
você ajuda o Sindicato a ganhar força para 
as negociações coletivas e setoriais. Nos 
ultimos anos o SFPMR conseguiu negociar 
a Descompressão Salarial, Mudança da 
cesta básica para cartão, o Novo Estatuto do 
Servidor, além de muitas outras conquistas.

GESTÃO:

Marquinho do Sindicato



SINDICALIZADOS 
RECEBEM 

PREMIOS EM CASA 
 Em 2013, o SFPMR sorteou 
dezenas de prêmios, sendo que o 
servidor sindicalizado concorreu ao 
dobro de prêmios que os demais 
servidores, além disso o servidor 
sindicalizado recebeu seu prêmio 
em casa, e ganhou mesmo que não 
estivesse na festa.
 Este ano não será diferente, pois 
o Sindicato quer prestigiar o servidor 
que ajuda a manter nossa estrutura 
durante todo o ano, colaborando 
mensalmente e ainda soma forças 
nas negociações coletivas do nosso 
sindicato.
 Sortearemos este ano a 
mesma quantidade de prêmios que foi 
oferecida no ano passado,  (tablets, 
notebooks, microondas, máquina de 
lavar, bikes, TVs de led e uma moto) 
além de uma grata surpresa, pois 
o SFPMR estará sorteando neste 
ano um carro Nissan March 0 Km 
exclusivamente para os servidores 
sindicalizados, que caso sorteados 
levam o carro independente de estar 
na festa ou não.
 Por isso aproveite, pois é 
possivel sindicalizar-se até no dia da 
festa. Não perca tempo e venha fazer 
parte do nosso Sindicato.


