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Campanha Salarial 2013

Após a negociação coletiva iniciada em abril pelo 
Sindicato dos Funcionários Públicos do Município  
de Resende, o servidor já começa a colher os fru-

tos de um trabalho re-
alizado com seriedade 
e muito esforço. No dia 
1º de maio o Prefeito 
José Rechuan Junior e 
o Presidente do SFPMR, 
Marquinho do Sindica-
to, anunciaram um au-
mento salarial de 7,5% 
a todos os servidores 
públicos municipais,  a 
ser pago no próximo 
vencimento. Os núme-
ros, segundo o presi-
dente do Sindicato dos 
Funcionários Públicos 
do Município de Resen-
de, Marco Antônio Cor-
rea da Silva, está acima 
dos concedidos nas cidades do Sul do Estado com mais de 
100 mil habitantes. - Temos acompanhado os índices que 
vem sendo anunciados em outros municípios, onde os re-
ajustes ficaram abaixo da inflação do mesmo período. O 

índice de Resende leva em conta a projeção inflacio-
nal para o período de 1º de maio de 2012 a 30 de abril 
de 2013, em torno de 6,5%, - explicou o sindicalista, 

destacando que, 
além de repor a in-
flação, a Prefeitura 
está concedendo 
cerca de 1% de 
ganho real para o 
funcionalismo.
Além do aumen-
to, o sindicato 
definiu ainda jun-
to ao executivo, a 
aplicação de mais 
uma descompres-
são salarial, que 
será aplicada até 
maio de 2014. 
Outra conquista 
será a aplicação 
dos recursos do 

FUNDEB (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação) para os 
Servidores Profissionais da Educação.

Um bom início de trabalho

O Sindicato dos Funcionários Públicos do Município 
de Resende (SFPMR), em parceria com o Sindicato 
dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense e a 

Prefeitura de Resende, realizou uma das maiores festas da 
Região Sul Fluminense no dia 1º de maio, em comemoração ao 
Dia do Trabalhador. Além das duas motos Honda FAN 150cc 
zero KM e de R$ 8 mil em prêmios como máquinas de lavar, 
forno de microondas, bicicletas, notebooks, tablets e TV’s Led 
de 42” sorteados no palco para todos os servidores públicos 
presentes, o sindicato ainda sorteou mais uma motocicleta 
e mais R$ 8 mil em prêmios idênticos aos sorteados no palco 
apenas para servidores sindicalizados, totalizando R$ 16 mil.

O sindicalizado Seu Jair 
recebendo sua Moto 0 Km.

Entrega de prêmios sorteados na 
festa do trabalhador

SINDICATO É PIONEIRO NA DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL
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Fala Presidente

Trabalhando 
pelo servidor

Marquinho do Sindicato

É com muito orgulho que 
podemos dizer que iniciamos 
bem o ano de 2013. Depois de 

vários anos, o sindicato finalmente 
conseguiu iniciar uma campanha 
salarial para todos os servidores. 
Apesar de alguns servidores terem 
dito que o reajuste seria de 5% e de 
um dirigente sindical garantir em 
reunião dos servidores profissionais 
da Educação que o reajuste já 
estava definido em 6%, após 
algumas reuniões no gabinete do 
prefeito a diretoria do Sindicato dos 
Funcionários Públicos do Município 
de Resende conseguiu a garantia do 
reajuste de 7,5 %. O mais importante 
nesta nossa primeira campanha 
salarial é que antes o Prefeito 

anunciava o reajuste e as outras 
questões do funcionalismo ficavam 
em segundo plano; mas desta 
vez, mesmo depois de anunciado 
oficialmente o reajuste, continuamos 
a negociar os outros itens da nossa 
pauta de reivindicação, como a 
regulamentação da Licença Prêmio, a 
descompressão salarial já negociada 
para 2014, e o reajuste do cartão 
alimentação, entre outros itens. 
Ainda no mês de maio teremos as 
repostas que serão apresentadas 
em assembleia aos servidores 
profissionais da Educação, servidores 
profissionais da Saúde, servidores 
Guardas Municipais, Servidores dos 
setores Administrativo e Operacional,  
e todos os demais. Porque somos 
todos servidores públicos 
municipais, sem distinção.

SFPMR - Diretoria e Conselho fiscal
Presidente - MARCO ANTÕNIO CORREA DA SILVA
Vice- Presidente - EDSON JOSÉ DOS SANTOS
Diretor Secretário Geral - EDSON DE ALMEIDA BALIEIRO
Diretora Secretária Auxiliar - ADRIANA LÚCIA OLIVEIRA
Diretor 1º Secretária - ALINE DA SILVA DINIZ FARIAS
Diretora 2ª Secretária - ISABELLA ALBUQUERQUE 
BRANDÃO DA SILVA
Diretor 1º Tesoureiro - GEÔRVANIO PAULO SOUSA 
Diretor de Saúde Ocupacional - MÁRCIO DA ROCHA SOUZA
Vice Diretora de Saúde Ocupacional - SUELI JUNG
Diretora de Segurança do Trabalho - MARIA IZABEL A. ROUX
Vice Diretora de Segurança do Trabalho - MARIA JOSÉ DE 
PAULA TIBÚRCIO

Diretora de Relações Parlamentares - ALDA CONSOLAÇÃO S. 
SILVA
Vice Diretora de Relações Parlamentares - MARLENE S. 
FERREIRA
Diretora de Relações Trabalhistas - LESLIE CARINA O. 
MARQUES
Vice Diretora de Relações Trabalhistas - JUSSARA GEORGETE 
GARCIA DE SOUZA
Diretora de Educação e Cultura - MARCIA CRISTINA R. C. 
SANTOS
Diretora de Esporte e Lazer - SANDRA MARA DE MATOS
Membros do Conselho Fiscal  -  EDVÂNIA FONSECA REIS
                                                                OMIR LUDGERO MONTEIRO
                                                                JOSÉ ITAMAR ROQUE
                                                                JOÃO LUIZ GOMES
                                                                JORGE DIAS

Bicicleta - Geraldo Nunes 
Bicicleta - Delzira Luiza da Silva 
Ribeiro
Bicicleta - Sérgio Wilson Pontes 
Pimentel 
Bicicleta - Zildineia Helena Mesquita 
Silva 
Bicicleta - Neide Aparecida Neto 
Dias 
DVD - Edgard Vicente Machado 
Escopacasa
DVD - Maria José de Paula Tibúrcio
Tablet - Rosina Helena Consentino 
Faulstich
Tablet - Flavio Monteiro de Barros 
de Carvalho
Micro-ondas - Lenilce Oliveira 
Camargo
Micro-ondas - Leila Maria
Micro-ondas - Rita de Cássia Ferraz 
dos Santos
Moto - Maria das Graças Silva
Notebook - Marcelo de Morais 
Silva 
Máquina de Lavar  - Regina Lucia 
Barbosa Marques 
TV 42  - Rogéria Diniz Silva
TV 42 - Luiz André Ferreira da 
Costa

Servidores sindicalizados 
sorteados na Festa do 

Trabalhador

PARABÉNS A TODOS!
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Mais de cinco mil pessoas, a maioria de servidores públicos, compareceram à Festa do Trabalhador realizada no Parque 
de Exposições de Resende. Vários shows animaram a plateia, e a maior expectativa das pessoas era o sorteio de um 
carro Gol zero KM e uma moto zero KM. Após sortear mais de 100 prêmios, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

doou mais um carro para ser sorteado e o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Marco Antonio Corrêa, mais 
conhecido como Marquinhos do Sindicato, doou mais uma moto Honda FAN 150cc. 

Sobre o evento, Marquinhos do Sindicato declarou que “este foi o primeiro ano em que conseguimos fazer uma grande festa 
do trabalhador em Resende para os servidores municipais e suas famílias. E essa parceria com a prefeitura e com o Sindicato 
dos Metalúrgicos, com certeza se repetirá no ano que vem. Vamos transformar esta grande festa em um evento tradicional 
de Resende. Além disso, no ano que vem aumentaremos a quantidade de prêmios que serão sorteados somente para os 
sindicalizados.

Os servidores sindicalizados foram informados com antecedência que o sorteio do sindicato seria feito no local da festa, pelo 
nome e número de matrícula do servidor; e logo após os sorteios do palco principal que contemplava todos os funcionários 
presentes. Vale ressaltar que os servidores sindicalizados contemplados no sorteio do SFPMR receberam seus prêmios em casa 
ou no local de trabalho, independentemente de estarem presentes na festa. 

Festa do Trabalhador - 1º de maio
Sindicato sorteia 3 motos 0 Km e mais 16 mil em prêmios

Jair da Cruz
Transporte

Luiz André F. Costa
SANEAR

Leila Maria
E.M. Fumaça

Dr.Sérgio Wilson Pontes
APMIR

Dr. Flavio Monteiro
Centro Odontológico

Rosina
Helena

Dr. Edgar Escopacasa
FHR

Rogéria Diniz Silva
Educação

Neide Apª Neto Dias 

FHR

Zildinéia Helena
Centro Odontológico

Delzira Luiza Ribeiro-
Laboratório Central

Marcelo de Moraes 
Transporte

Lenilce Oliveira Camargo
FHR

Maria das Graças Silva
Casa da Amizade

Jaqueline Peixoto
Peugeot (Sind. Metalurgicos)
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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

ABELHINHA MODAS
 Tel:(24) 3354 - 1821

 R. Padre José Sandrup, nº1026
Vila Julieta  Resende  Rj

MERCADO
DOS REIS

Av. Riachuelo 434
Liberdade

Resende - RJ
Tel:(24) 3355 0137

SINDICATO É PIONEIRO NA DEVOLUÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO SINDICAL

O Sindicato dos Funcionários Públicos 
do Município de Resende é pioneiro 
na devolução de parte da mensalidade 

sindical dos sindicalizados, como forma 
de compensação do desconto de Imposto 
Sindical. Alguns sindicatos 
de outros municípios 
devolvem apenas 60% 
do valor do imposto 
aos sindicalizados. E 
em Resende somos o 
único sindicato que faz 
a devolução do imposto 
e um dos poucos no 
Brasil a devolver 100% 
do Imposto para os Sindicalizados. Esta 
devolução de parte da mensalidade como 
forma de compensação, apenas faz justiça 
ao sindicalizado que contribui durante todo 
ano para que o Sindicato possa ter uma 
boa estrutura administrativa e jurídica para 
buscar cada vez mais melhores negociações 

salariais para todos os servidores. 
A Contribuição Sindical é regrada pelos 
artigos 578 e seguintes da Consolidação 
das leis do Trabalho - CLT, cumprindo 
à Caixa Econômica Federal, como 

órgão centralizador, 
efetuar a divisão dos 
valores na seguinte 
p r o p o r c i o n a l i d a d e , 
prevista no artigo 589 da 
CLT:
5% para crédito 
da Confederação 
correspondente;
15% para crédito da 

Federação correspondente;
60% para crédito do Sindicato da 
Categoria;
10% para crédito da Central Sindical;
10% para o Ministério do Trabalho e Emprego 
- MTE.

Salão Mila Hair
Campos Elíseos

(24) 3360-6394
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Não se esqueça: a nossa pauta de reivindicação foi deliberada e aprovada em 
assembleia realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 27 de março e foi 
devidamente encaminhada ao gabinete do prefeito no dia 02 de abril. Vale a pena 
lembrar a todos os Servidores Públicos Municipais que quase todos itens desta 
pauta já tem encaminhamento definido em negociação entre o Sindicato e o Governo 
Municipal, e tão logo tenhamos respostas para todos os itens, convocaremos todos 
os servidores para uma assembleia onde serão apresentados os resultados da nossa 
CAMPANHA SALARIAL 2013. 

• Reajuste do Cartão Alimentação para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e o 
fim do teto para recebimento do Cartão, ou seja, o Cartão Alimentação para todos os 
servidores, sem distinção;
• Reajuste no valor de Auxílio Refeição, pago aos Guardas Municipais e Vigias 
que trabalham em fins de semana;
• Regulamentação da Licença Prêmio para que todos os servidores que tenham 
completado 10 anos de regime estatutário possam gozar os seis meses de férias ou 
transformar a Licença em pecúnia;
• Revisão da Tabela do Plano de Cargos Carreiras e Salários, aplicando a tabela 
progressão horizontal automática de 5% (cinco por cento) a cada 3 (três) anos;
• A correção dos salários base, de modo a não ficarem menores que o Salário 
Mínimo Federal, com a retroatividade do reajuste a janeiro de 2013;
• O Pagamento das Horas Extras laboradas pelos Guardas Municipais, vigias e 
outros servidores em dia de feriado, com o devido acréscimo legal de 100% sobre o 
valor da hora normal.
• Abertura de licitação para disponibilizar plano de saúde a todos os servidores 
municipais;
• Incorporação dos valores recebidos como ticket refeição e alimentação ao 
salário dos servidores da SANEAR;
• Realização de exames periódicos;
• Mudança da Data-base para 1º de fevereiro a partir de 2014 para que os 
servidores não sejam prejudicados pela Legislação Eleitoral.

AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
     O Sindicato dos Funcionários Públicos do Município está em Campanha Salarial 
para todos os Servidores Públicos Municipais de Resende, e, dentro desta campanha, 
buscou a construção de alternativas para valorização dos Servidores Profissionais 
da Educação através do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.  
     O S.F.P.M.R participou de várias reuniões com Prefeito, José Rechuan Júnior, 
onde serão apresentadas e discutidas propostas em relação ao uso do FUNDEB. O 
Sindicato entende que sendo esta verba carimbada para a Educação e que pode ser 
destinada a Valorização do Servidor Profissional da Educação, cabe ao Sindicato que 
representa todos os servidores públicos municipais de Resende, apresentar propostas 
para ajudar a construir o melhor caminho para essa valorização. E foi isso que o 
Sindicato fez quando sugeriu que a melhor forma de valorização seria aumentando a 
Gratificação, que conforme o projeto de lei enviado pelo Governo a Câmara Municipal, 
passará a ser chamado de INCENTIVO IDEB e terá o seu valor corrigido em mais de 
100%. Temos que ressaltar que primordial nessa discussão é o interesse do Governo 
Municipal, através do Prefeito José Rechuan Júnior, do Presidente do Educar, 
José Marques, e da Secretária de Educação Rosaly Gonçalves. E esse interesse 
por parte do Governo foi decisivo para que o Sindicato em colaborasse da melhor 
forma possível para que Fundeb se transformasse em melhorias salariais para os 
Servidores Profissionais da Educação. Que de forma geral é um desdobramento 
desta negociação da Campanha Salarial 2013.  
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