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1º DE MAIO
DIA DO TRABALHADOR

 SHOWS COM RASTAPÉ, FABIO SATIM E  
SAMBA DA PANELA. ESTE ANO A FESTA SERÁ 
MUITO MAIOR, COM  PREÇOS POPULARES, 
E MUITO MAIS PRÊMIOS PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS E SEUS CONVIDADOS. TODOS 
QUE ESTIVEREM NA FESTA CONCORREM AOS 
PRÊMIOS.

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 

Quais as 
vantagens em

ser sindicalizado?
 Assistência jurídica gratuita para 
ações trabalhistas, inclusive para 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 de um carro 0 km 
- exclusivo para sindicalizados, e ganha o  
prêmio mesmo não estando presente na festa.

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

 Convênios. Apesar da atual 
diretoria optar por não ampliar a base 
conveniada, pois não  é a função primária  da 
instituição, mantivemos convênios básicos 
com supermercados, farmácias e outros 
estabelecimentos, sendo possivel comprar e 
ter o valor descontado apenas no final do mês.

 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 alimentação, redução da 
carga horária dos técnicos de enfermagem e 
auxiliares de enfermagem, e reajuste do auxilio 
alimentação  da guarda municipal, além de 
muitas outras conquistas.

Filiado a

42” 32”

Nossos convênios

GESTÃO:

Marquinho do Sindicato

O SFPMR é o único sindicato - e um dos 
poucos do país - que devolve 100% do 
valor descontado no imposto sindical. Esta 
ação visa valorizar o servidor sindicalizado 
e mostrar que não vivemos de imposto 
sindical. Trabalhamos para o servidor e pelo 
servidor. Nossa recompensa é ter o servidor 
sindicalizado e caminhando ao nosso lado na 
luta por melhorias para a classe.

ATENÇÃO SINDICALIZADO
TODO SINDICALIZADO RECEBE UMA 

MOCHILA E VÁRIOS OUTROS BRINDES 
EXCLUSIVOS NA TENDA DO SINDICATO. 
SINDICALIZE-SE E GANHE A SUA.



Regulamento do Sorteio

 A Festa do Trabalhador acontece no dia 01 de maio de 2015, das 14h 
às 21h, no Parque de Exposições. O evento é idealizado e organizado pelo 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Resende, e o sorteio de brindes se 
dará da seguinte forma:

1 – Serão três urnas com premiação e critérios diferentes:
1. 1 - Urna dos Sindicalizados: 1 carro 0km, 1 moto 0km, 2 TVs 42”, 10TVs 
32”, 5 Bicicletas, 2 Tablets, 1 Notebook, 1 Máquina de Lavar, 6 microondas. 
1.2 - Na urna do sindicalizados, os cupons serão preenchidos pelo sindicato 
e o servidor ganha o prêmio mesmo não estando presente, podendo 
retirar o prêmio na sede do sindicato.

2 - Urna dos Servidores Municipais: 1 moto 0km, 2 TVs 42”, 10 TVs 32”, 5 
Bicicletas, 2 Tablets, 1 Notebook, 1 Máquina de Lavar, 6 microondas.
2.1 - Na urna dos servidores, para receber o prêmio é imprescindível a 
presença do sorteado, exceto no caso do sorteado ser sindicalizado ou  
estar de plantão.  

3  - Urna do Público presente: 10 TVs 32”, 20 Bicicletas, 2 Tablets
3.1 - Na   urna   dos   presentes, os sorteados só receberão os prêmios 
mediante apresentação da pulseira com  numeração idêntica a do cupom/
convite (amarelos).  
3.2 - Após três chamadas e não comparecimento do contemplado, será 
sorteado outro cupom. 
3.3 - Todos os servidores, sindicalizados ou não, deverão estar portando 
suas pulseiras durante a festa, exceto os menores de 18 (dezoito) anos, 
que não participam dos sorteios. Vale lembrar que todos entre 0 e 18 
anos devem estar acompanhados dos  pais ou responsáveis, e portando 
certidão de nascimento ou carteira de identidade. 
3.4 - Todos os sorteados serão fotografados e terão suas fotos publicadas 
em informativo do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de 
Resende.
3.5 - Os prêmios só serão entregues ao sorteado.

Festa do Trabalhador em 2013 e 2014 
Muitos prêmios, shows e diversão, e 2015 promete ser muito melhor


