
MAIS DE 10 MIL PESSOAS PRESTIGIARAM A MAIOR
FESTA EM HOMENAGEM AO TRABALHADOR NO ESTADO

Neste 1º de maio, mais de 10 mil pessoas 
compareceram à III Festa do Trabalhador 
de Resende, organizada pelo Sindicato dos 

Funcionários Públicos de Resende (SFPMR). O 
evento aconteceu no Parque de Exposições da 
cidade e teve como atrações as bandas Samba da 
Panela, Fabio Satim e RastaPé, além do sorteio de 
prêmios como TVs, notebooks, tablets, bicicletas, 
microondas, máquinas de lavar e telefones celulares, 
e ainda três motos e um carro 0 Km. 
 A festa desse ano foi planejada para que o 
servidor público e seus convidados sentissem que 
são realmente privilegiados, com uma estrutura de 
primeira linha e sem custos significativos para o 
trabalhador, já que os alimentos e bebidas da festa 
tinham o preço máximo de três reais. As barracas da 
praça de alimentação foram cedidas pelo sindicato 
sem nenhum custo às ONGs, instituições de caridade 
e de interesse social, mas com a condição de que 
cada uma  vendesse produtos diferentes, garantindo, 
assim, qualidade e variedade gastronômica para 
todos os gostos. 
 Para 2016, o SFPMR planeja uma festa 
melhor e maior com o mesmo padrão, mas com um 
número maior de barracas na praça de alimentação e 
atividades sociais como cabeleireiros, maquiadores, 
manicures e serviços como o “Poupa Tempo” para 
solicitar documentos de identificação, além de um 
grande show infantil durante a tarde.
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Fala Presidente

Parabéns servidores 
públicos

Marquinho do Sindicato

M esmo com todas as 
dificuldades que 
enfrentamos para 

realizar a Festa do Trabalhador, 
conseguimos alcançar nossos 
objetivos, que eram fazer uma 
festa para que o servidor público 
se sentisse valorizado, e para isso 
fizemos uma grande festa para 
todos os servidores, suas famílias 
e convidados. Uma grande festa 
para mais de 10 m i l 
pessoas. E isso 
só foi possível 
porque nosso 
único objetivo 
era prestigiar 
o servidor 
público e os 
trabalhadores 
da cidade 
fazendo um 
pouco mais 
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do que nossa função sindical, 
realizando uma festa de alto 
padrão de qualidade, com 
comidas e bebidas a preços 
populares, quase de custo, 
e brincadeiras grátis para as 
crianças, além dos shows de 
grande e médio porte. 
 Nosso lucro é ver o 
servidor público feliz. 
 Queríamos ter 
a participação de toda 
sociedade neste evento, e para 
isso tivemos como parceiros 
a Federação de Servidores 
Públicos no Estado do Rio 
de Janeiro  (FESEP/RJ) e a 
Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil  (CSPB), 
além da Nova Central Sindical 
(NCST) e da Central dos 
Trabalhadores do Brasil (CTB). 
Dessa forma, conseguimos 
estender a festa além do 
universo dos servidores 
públicos.
 Podemos e vamos 
fazer uma festa maior e muito 
melhor em 2016, com mais 

prêmios, com 
show infantil 
e ação global 
a partir das 
10 da manhã 
e show até 
às 19 horas. A 
festa foi boa, 
mas em 2016 
vamos fazer 
muito mais.
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GANHADORES DOS PRÊMIOS SORTEADOS NA
FESTA DO TRABALHADOR 2015

O servidor sindicalizado Jair 
Felipe, ganhador do carro no 

valor de 30 mil reais

Mat.  Nome  Prêmio
20836 Flavia Maria de Jesus  Mocro-ondas
11885 Maria da Conceição Porceno Bicicleta
5099 Girdo da Silva Filho  Bicicleta
656 Lucia Miguel de Oliveira  Bicicleta
20747 Ronaldo de Brito Sampaio Bicicleta
8168 Adriana Lucia da Silva Oliveira Bicicleta
11917 Clarice Aparecida Simão Lages Bicicleta
18161 Carlos André Bastos da Silva Bicicleta
14648 Margarete da Silva (Plantão) Bicicleta
12638 Vanda Maria do Carmo Santos Bicicleta
3619 Marcia Regina Guimarães Máquina Lavar
19585 Jessica de Carvalho Maia Máquina Lavar
11669 Raquel Batista de Andrade Celular
6083 Delzira Luiza da Silva Ribeiro Celular
21071 Luiz Felipe Ribeiro Loureiro Celular
9588 Adriana Julia Martins  Celular

485 Marilene de Souza Ferreira Celular
2161 Marco Antonio Mendes  Celular
14938 Maria Tereza Cordeiro  Celular
728 Alexandre Magno Oliveira Celular
8287 Jorge Raimundo da Silva Celular
20777 Umerson da  Silva Santos Celular
12427 Valda Correa Silva  Celular
15071 Diogo Gonçalves Balieiro Diniz Celular
11445 Carmen Lucia Menezes Pereira Celular
21063 Fernanda  Florentino Gonçalves Celular

* Todos os servidores não sindicalizados que estavam na festa receberam os prêmios na hora 

do sorteio. Os servidores sindicalizados que não estavam presentes na festa e estão na lista de 

ganhadores, podem comparecer a sede do sindicato para retirarem os seus respectivos prêmios. 

A ex servidora, Emília Mª da
Silva, que ganhou a moto

na urna geral

Mat.  Nome  Prêmio

1773 Jair Felipe da Cruz  Carro
7292 Rosane dos Santos Ferreira Moto
5157 Solange M. P. M. Fernandes Moto
12972 Marcia Balbino Costa Valente TV 42
1376 Silvia Mendonça Soares  TV 42
7898 Ricardo Pati Keith  TV 32
15282 Daniele Livramento Pereira TV 32
18729 Maisa de Almeida Silva  TV 32
180 Antonia Lima Pereira  TV 32
3079 Manoel Euclides dos Santos TV 32
20438 Maria das Graças dos Santos TV 32
20125 Maíra de Paiva S. de Oliveira  TV 32
160 Marilda Calmon da Silveira  TV 32
184 Maria Teresa Tenório Sabino TV 32
12173 Ana Maria da Silva Carvalho TV 32

4872 Mairse Viana Alves da Nobrega TV 32
7304 Flavia Helena de Oliveira TV 32
6280 Eni Alvarenga de Macedo TV 32
7468 Claudio Dionisio Barbosa TV 32
12874 Roselene Aparecida Costa TV 32
19357 Celso de Almeida Pimentel Tablet
12542 Marcia Cristina de A. Silva Tablet
19942 Maria Fernanda Andre Freitas Notebook
13888 Fernando Gregorio (Plantão) Micro-ondas
465 Vera Lucia Pilar da Silva Micro-ondas
3598 Angela Mª Modesto de Souza Micro-ondas
13006 Roseli Moraes da Cunha Micro-ondas
12192 Ricardo da Silva Pereira  Micro-ondas
12659 Rita de Cássia Ferraz Santos Micro-ondas
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MUITA DIVERSÃO, SORTEIO DE PRÊMIOS, SHOWS,BRINDES, PARQUE DE DIVERSÕES, 
COMIDA E BEBIDAS A PREÇOS POPULARES

FESTA DO TRABALHADOR 2015
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FESTA DO TRABALHADOR:
COMEMORAÇÃO COM RESPONSABILIDADE SOCIAL

Neste ano queríamos fazer 
uma festa que valorizasse  
o servidor público, dando 

a ele oportunidade de comemorar 
o Dia Internacional do Trabalho 
em um grande evento, com grandes 
shows musicais, diversão para as 
crianças, alimentos e bebidas com 
preços justos. O dilema era fazer 
algo grande, mas sem que o servidor 
tivesse que desembolsar um valor 
significativo para comemorar junto 
de seus familiares. A solução que 
o SFPMR encontrou foi oferecer 
os espaços de venda na festa para 
entidades filantrópicas, ONGs e 
instituições de interesse social.
 A idéia era ceder estes 
espaços sem custo algum para estas 
instituições, de forma que pudessem 
agregar valor a nossa festa e ainda 
ajudar no trabalho social que essas 
instituições desenvolvem com 
grande responsabilidade em nossa 
sociedade.
 Criamos uma exigência 
básica: Nenhum item vendido na 
festa poderia custar mais que R$ 3,00 
(três reais). Com isso garantimos 
que a festa seria acessível para 
todos, de forma que aproveitassem 
o evento sem gastar muito dinheiro.
 Por incrível que pareça, 
muita gente criticou esta postura do 
sindicato, dizendo que estávamos 
fazendo loucura. Acontece que o 
intuito dessa festa não era o lucro, 
mas o bem estar das pessoas e , 
principalmente, a satisfação do 
servidor público.
 Baseados neste conceito, 
pensamos ainda que para ajudar no 
lucro das instituições, bem como 
valorizar o servidor sindicalizado, 
que fortalece e mantém este 
sindicato, resolvemos dar a estes 
funcionários R$ 20,00 em tickets 
para que ele pudesse gastar na 
festa.
 Conseguimos a parceria 

de instituições importantíssimas 
e de trabalho social reconhecido 
na cidade e até no Estado, como o 
Gente Eficiente, a Cruz Vermelha, 
a Casa da Amizade, SOS 4 Patas, 
Asilo Nicolino Goulhot, Rotary 
Club de Campos Elíseos e Paróquia 
Santa Cecília, dentre muitos outros 
parceiros.
 Essas organizações sociais 
desenvolveram um trabalho 
lindo, enriquecendo nossa festa, 
oferecendo produtos de qualidade 
e atendendo com carinho porque 
entenderam o objetivo da festa, 
que não é o do lucro, mas o de bem 
atender, o de agradar e de valorizar 

as pessoas que formam nossa 
comunidade.     
 Juntos, provamos que é 
possível fazer um grande evento sem 
limitar a participação das pessoas 

pela sua condição social. O país esta 
em crise mas quando trabalhamos 
juntos podemos oferecer o melhor 
por baixo custo.
 Foi uma grande vitória para 
todos nós, e já planejamos fazer muito 

mais no ano que vem, corrigindo os 
erros naturais que aconteceram em 
uma grande festa realizada com 
muita boa vontade, mas pouca 
experiência, e melhorando ainda 
mais tudo aquilo que é possivel 
melhorar.
 Temos muito a agradecer 
aos parceiros que viabilizaram  

nosso desejo, entenderam nosso 
projeto e com quem esperamos estar 
novamente juntos não só na nossa 
próxima festa, mas em todos eventos 
onde pudermos acrescentar para a 
construção de uma sociedade melhor. 
 Obrigado a todos que 
participaram deste grande evento que 
tende a crescer a cada ano, e que hoje 
já se configura como uma das maiores 
festas populares dos trabalhadores 
em todo país.

Juntos somos mais fortes!
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Em 2015, o 
Sindicato dos 
F u n c i o n á r i o s 

Públicos de Resende, 
além de organizar uma 
festa maior, queria 
que todos servidores 
sindicalizados fossem 
presenteados. Para isso 
aumentamos o número 
de prêmios e de urnas. 
  Este ano foram 
três urnas, sendo uma 

para o sorteio do servidor sindicalizado, onde havia 
o carro e a moto, além de outros prêmios, outra para 
sorteio dos servidores públicos, onde o servidor 
sindicalizado também estava incluído e havia uma 
moto com mais vários prêmios, e uma terceira urna, 
onde todos presentes na festa concorriam através 
do número das pulseiras que recebiam na entrada 
da festa, ou seja, o servidor sindicalizado tinha seu 
nome nas três urnas, aumentando suas chances de 
ser sorteado, assim como o servidor público não 
sindicalizado, que tinha seu nome em duas urnas.  
 No decorrer do evento, o presidente do 
SFPMR, Marquinho do Sindicato, anunciou que seria 
sorteada mais uma moto nesta urna, além de TVs, 
bicicletas, tablets, telefones celulares, microondas e 
vários outros prêmios.
 Mesmo garantindo uma festa maior, preços 
populares para os alimentos e bebidas da festa e 
ampliando o sorteio, ainda queriamos que o servidor 
sindicalizado, que contribui de forma direta para 
os nossos trabalhos, fosse privilegiado. Com isso 
resolvemos oferecer a todos servidores sindicalizados 
um kit com uma linda mochila, calendário, caneta, 
chaveiro e mais R$ 20,00 (vinte reais) em tickets para 
que o servidor gastasse na Festa do Trabalhador.
 Os servidores que receberam seu kit na festa 
aprovaram e ficamos muito felizes com isso.
 Aqueles servidores que ainda não retiraram 
seu kit na festa podem retirá-lo na sede do SFPMR.
 Esta é mais uma forma de mostrar ao servidor 
sindicalizado que valorizamos muito sua contribuição 
e participação para fazer nosso sindicato mais forte.

FESTA DO 
TRABALHADOR:

SERVIDORES SINDICALIZADOS RECEBEM
PRESENTES DO SFPMR

Neste ano as parcerias 
para a Festa do 
Trabalhador foram 

ampliadas de forma significativa. 
Além da Federação dos 
Servidores Públicos Municipais 
no Estado do Rio de Janeiro  
(FESEP/RJ), e da Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil 

(CSPB), que estiveram presentes em todo processo 
de organização da festa, tivemos ainda o apoio da 
Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e da 
Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB). Parcerias 
importantíssimas para a organização do evento neste 
ano. Outras parcerias positivas que tivemos foram 
com o Aldeia das Águas, conveniado do SFPMR, 
e que este ano fez 
questão de estar 
presente à Festa 
do Trabalhador, 
inclusive doando 15 
pares de ingressos 
para o sorteio, e com 
a Honda Golden 
Motos, que pelo 
terceiro ano seguido 
participa de nosso evento com estande.
 Ficamos muito felizes com a participação da 
Cruz Vermelha, que tem um trabalho social incrível, 
e que participou da festa fazendo aferição de pressão, 
pintura facial das crianças e ainda ajudou fazendo 
identificação nas crianças.  
 Nosso amigo Tucão também foi de grande 
ajuda na organização do bar e no evento como um 
todo.
 A ajuda de cada parceiro nesta festa foi de 
extrema importância para o sucesso do evento. 
Agradecemos a todos e esperamos estar novamente 

juntos em 2016 
com muito mais 
parceiros para 
fazer com que este 
evento  possa entrar 
para o calendário 
das grandes festas 
populares no país.

FESTA DO 
TRABALHADOR:

SFPMR AMPLIA PARCERIAS PARA
EVENTO QUE CRESCE A CADA ANO
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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

FESTA DO TRABALHADOR:
EM 2016 QUEREMOS MUITO MAIS...

Em 2016,  o dia 1º de maio será num domingo. Por 
isso, já começamos a planejar desde agora uma 
grande festa para os servidores e suas famílias. 

Uma festa que começará mais cedo pra terminar 
mais cedo e ter muito mais atrações, mas sem perder 
a qualidade e ainda manter o objetivo de fazer uma 
grande festa para todos trabalhadores e servidores 
públicos.  

 TENDA DA AÇÃO SOLIDÁRIA a partir das 10 
horas da manhã, com  corte de cabelo masculino e 
feminino, 2ª via de documentos, 
esteticista, e muito outros 
serviços.

 SHOW INFANTIL às 
14 horas e uma estrutura de 
brinquedos infantis ainda maior 
e de graça.

 SORTEIO DE PRÊMIOS 
já na parte da tarde e com 
a indicação dos horários 
impressa no convite.

PULSEIRA   DIFERENCIADA
para facilitar o 
encaminhamento do 
sindicalizado para a tenda 
de entrega de Kits e tickets 
de cortesia. Os kits terão uma 
camisa personalizada da festa, 
além dos brindes atuais. Além 
disso,  a tenda do sindicalizado 
passará a ter 10 atendentes 
para que os brindes sejam 
distribuídos com mais 

comodidade, e os servidores que se sindicalizarem 
no dia terão uma tenda com quatro atendentes 
exclusivas.

 Como a festa será  num domingo, o 
encerramento será com o sorteio dos carros e das 
motos às 20 horas.  

 O show de encerramento será das 19 às 20 
horas. Se houver algum atraso, o sorteio do carro 
e das motos será realizado antes do final do show, 
para que as pessoas tenham mais tranquilidade na 

volta para casa.  


