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Cartilha de convênio

E

ste caderno de convênios foi feito
para você, servidor ou servidora. Ele
visa atender as necessidades indiretas de quem é sindicalizado(a). O
Sisejufe é a sua casa. Estamos uni-

dos pelos mesmos ideais: fazer o mundo mais
justo e solidário; lutar por melhores salários e
condições de trabalho para todos; buscar respeito e valorização para as pessoas deficientes;
lutar contra o assédio moral; lutar contra a discriminação de gênero, raça, opção religiosa ou
orientação sexual.
Além das lutas, o sindicato também nos une
na produção de cultura, conhecimento e arte.
Nosso caderno de convênios é um complemento das nossas principais lutas, com serviços que
atendem a quase todas as necessidades, desde
as básicas como saúde e educação, até serviços
mais amplos como lazer e gastronomia.
E tem mais: é um caderno em constante renovação. Se você quiser propor algum convênio,
basta enviar um e-mail para contato@sisejufe.
org.br e negociaremos com a empresa sugerida, buscando vantagens e descontos para toda
a categoria.
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COLÉGIOS

Escola Bambalalão (Creche)
10% de desconto nas mensalidades
• Rua Mamoré, 92 – Freguesia
• Telefone: (21) 3392.2472
• www.crechebambalalao.com.br

Creche Escola Pimpolho
Do berçário ao 1º ano
Desconto de 15% sobre as mensalidades
• Telefone: (21) 2463.1425 – Cel.: 98463.2795
• Rua Colina, 36 – Jardim Guanabara – Ilha do Governador
• http://pimpolho.edt.com.br/
• pimpolho@crecheescolapimpolho.com.br

Brincar de Viver
Educação infantil e ensino fundamental.
25% de desconto para os servidores filiados
• Rua Afonso Pena, 149 – Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
• Telefones: (21) 2264.2051 / 2204.1437
• crechecrescer@crechecrescer.com.br
• www.brincardeviver.com.br

Colégio Batista

Descontos de até 30% nas mensalidades.
• Rua José Higino, 416 – Tijuca
• Telefones: (21) 2105.0552 / 2105.0557
• secretaria@batista.br
• www.batista.br
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Colégio Batista
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Creche, educação infantil, ensino fundamental I
e ensino fundamental II, ensino médio com educação profissional
técnica subsequente (pós-médio).
• Telefone: (24) 3348.2404
• Rua 24, nº 236 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda/RJ
• contato@colegiobatistavr.com.br

Centro Educacional da Lagoa

10% de desconto nas mensalidades de educação infantil,
fundamental, médio e pré-vestibular.
• Telefones: (21) 2536.3500 / 2266.3660
• Rua Maria Angélica, 294 a 310 – Jardim Botânico
• www.cel.com.br

Colégio Santa Mônica

Bonsucesso, Cachambi, São Gonçalo e Taquara.
Descontos de 5% nas mensalidades
• Telefone: (21) 3682.2000
• www.colegiosantamonica.com.br

Pensi

Ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio (1º, 2º e 3º
ano, com projetos de pré-vestibular).
Desconto de 20% na Tijuca, Icaraí, Méier, Madureira, Recreio,
Itaipu, Jacarepaguá, Vila da Penha e Ipanema.
• Telefone: (21) 2568.6834
• www.pensi.com.br
• juliana.pensi@gmail.com
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Rede Mv1

Rede de escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio (Tijuca) desconto de 12%.
• Telefones: (21) 2570.3688 / 2127.7410
• Rua Barão de Mesquita, 426 – Tijuca
• mv1.com.br
• solange@mv1.com.br

COLÉGIO PINHEIRO GUIMARÃES

Desconto de 50% nas mensalidades dos cursos abaixo citados, de
alunos novos, para pagamento no primeiro vencimento indicado
no carnê.
Cursos regulares da creche
Educação infantil
Ensino fundamental I e II
Ensino médio e educação de jovens e adultos (presencial e à
distância)
Cursos técnicos de enfermagem
Segurança do trabalho
Logística, marketing, informática
Turismo e hotelaria em qualquer uma das 05 unidades Educacionais do Colégio (Tijuca, Catete, Copacabana, Ipanema e Barra da
Tijuca, e a Faculdade de Jornalismo).
Os funcionários e Sindicalizados gozarão de descontos previstos
no Convênio, no ato da Matricula.
• Telefone: (21) 2557-2064
• Rua Silveira Martins, 151 – Catete – RJ
• www.pinheiroguimaraes.br
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Bahiense

Desconto de 10% sobre a mensalidade do 1º filho e
20% a partir do 2º filho matriculado.
Na Barra e em Jacarepagua
• Telefone: (21) 2447.2777
• www.bahiense.g12.br

Colégio Realengo

Condições especiais para filiados.
• Telefone: (21) 3159.1249
• Av. Marechal Soares D´Andrea, 90 – Realengo/RJ
• www.colegiorealengo.br

Santa Mônica

Descontos especiais nas mensalidades.
Com filiais nos bairros de Bento Ribeiro, Barra da Tijuca, Campo
Grande, Cascadura, Ilha do governador, Jacarepaguá (Freguesia e
taquara), Madureira, Recreio, Santa Cruz e Maricá.
• Estrada de Santa Rosa, 659, Piranema – Seropédica – RJ.
• Telefone: (21) 0800703.2400
• http://www.santamonicace.com.br
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Universidades

UNICEUB – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
Desconto de 5% nas mensalidades de alguns cursos de graduação
e 5% nos cursos de pós-graduação.
• Telefone: (61) 3966-1230
• SEPN 707/907 - Campus Universitário Bloco 1
• www.uniceub.br

Unicarioca

Aulas com mestres e doutores, profissionais atuante no mercado,
reforço acadêmico, laboratórios modernos.
• Telefone: (21) 2563.1919

Lassale

Descontos de 20% nas mensalidades da graduação.
15% nos cursos de pós-graduação.
• Telefones: (21) 2199.6600 / 0800.7093773
• Rua Gastão Gonçalves, 79 – Santa Rosa – Niterói
• www.lasalle.org.br

Cândido Mendes

Concessão de descontos para filiados, funcionários e dependentes nos cursos de graduação das Unidades Centro, Ipanema, Pio
X, Niterói, Tijuca, Jacarepaguá, Padre Miguel, Méier, Campos de
Goytacazes e Nova Friburgo. E para os cursos de pós-graduação
(especialização – lato sensu) nas Unidades Centro e Pio X. Descontos que variam de 10 a 25% conforme o número de alunos
matriculados.
• Telefones: (21) 2531.2000 / 3543.6444
• Rua da Assembleia, 10 – Centro – Rio de Janeiro.
• www.candidomendes.edu.br
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Fabec

Descontos de 20% nas mensalidades da graduação
e pós-graduação.
• Av. Rio Branco, 277, sobreloja – Centro/RJ
• Telefone: (21) 3504.0005

Estácio de Sá

Concessão de bolsa de estudo nos cursos de graduação, do
Instituto Politécnico e cursos de pós-graduação lato sensu, com
exceção dos cur-sos da área de saúde, os em parceria com Emerj,
Femperj e Acadepol e os de pós-graduação internacional, para
sindicalizados(as), funcionários(as) e dependentes. Os descontos
são variados, tabela com a universidade (variam de 5 a 25%).
• Telefone: (21) 3231.0000
• Av. Presidente Vargas, 642 – Centro – Rio de Janeiro.
• www.estacio.br

Simonsen

Descontos de até 70%, conforme curso e horário.
• Telefone: (21) 2406.6464
• Rua Ibitiuva, 151 – Padre Miguel – Rio de Janeiro
• www.simonsen.br

Faculdade Mackenzi

O convênio garante aos filiados e dependentes do Sisejufe
desconto de 10% nas mensalidades.
• Telefone: (21) 2169.8200
• Rua Buenos Aires, 283 – Centro – Rio de Janeiro
• www.moraesjunior.edu.br
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Suesc

Desconto de 10% sobre o valor da mensalidade escolar para
todos os cursos da graduação e pós-graduação.
• Telefone: (21) 3077.0500
• Praça da República, 50 – Centro – Rio de Janeiro
• www.suesc.com.br

Castelo Branco

Concessão de descontos nas mensalidades em todos os cursos,
no colégio (15%), na graduação presencial (de 15% a 35%
conforme o número de alunos), graduação tecnológica (15%),
graduação a distância (15%) e na pós-graduação (10%).
• Telefones: (21) 2406.7700 / 3216.7810
• Rua da Quitanda, 71/6° andar – Centro – Rio de Janeiro
• www.castelobranco.br

FEUC

Desconto de 10% nas mensalidades
• Telefone: (21) 3408.8484
• Estrada da Caroba, 685 - Campo Grande
• www.feuc.br

Unisuam

Descontos variados de até 40% conforme tabela especial
(vide nossa página). Descontos para transferidos e portadores
de diplomas. Inscrições gratuitas.
• Telefones: (21) 3882.9797 / 3882.9978
• www.unisuam.edu.br
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Universo

Concessão de descontos de 30% nos campus de São Gonçalo,
Niterói e Campos dos Goytacazes, nos cursos de graduação
e graduação pro-fissional (cursos superiores de tecnologia)
e de 20% nos cursos de pós-graduação. O desconto será
calculado sempre sobre o valor da mensalidade do Curso,
na data de vencimento prevista para o dia 5 de cada mês.
• Telefones: (21) 2138.4937/ 2138.4936
• Av. Marechal Deodoro, 263 – Niterói.
• www.universo.edu.br

FABES

Descontos nas mensalidades
• Telefone: (21) 2277.7600
• Rua Frederico Silva, 86 – Praça Onze/RJ
• www.fabes.edu.br

Unig

Cursos de graduação - campus I, exceto Medicina, sempre a partir
da 2ª parcela.
• 40% – graduação tradicional
• 35% – graduação tecnológica.
• 50% – graduação odontologia.
Sempre com pagamento até o vencimento.
• Telefone: (21) 2765.4007
• Av. Abílio Augusto Távora, 2.134
Jardim Redenção / Nova Iguaçu
• www.unig.edu.br
• nathy_unig@gmail.com
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Grupo Ibmec

Modalidades de cursos e percentuais de descontos:
CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
IBMEC Presencial – RJ/Centro, RJ/Barra, BH e Brasília/DF
15% de desconto.
METROCAMP Presencial – Campinas
20% de desconto.
IBMEC EAD
22% de desconto.
GRADUAÇÃO
METROCAMP – Presencial – Campinas
20% de desconto.
PÓS GRADUAÇÃO
IBMEC Presencial – RJ/Centro e RJ/Barra
10% de desconto.
IBMEC Presencial – Belo Horizonte e Brasília/DF
15% de desconto
METROCAMP Presencial – Campinas
20% de desconto.

Faculdade Integrada

Descontos de 10% nas mensalidades.
• Telefone: (21) 2531.0037
• Rua do Carmo, 07/5º andar - Centro/RJ
• www.avm.edu.br

Faculdade Internacional Signorelli

Condições especiais para pagamento no Colégio Internacional
Signorelli, na Faculdade Internacional Signorelli
e 13% de desconto na Pós-Graduação.
• Telefone: (21) 3312.3000
• Av. Geremário Dantas, 1286 – Freguesia
• www.faculdadesignorelli.com.br

Cartilha de convênio

12

Universidade Santa Úrsula

A Universidade Santa Úrsula oferece desconto aos sindicalizados
nos cursos de graduação tradicional, graduação tecnológica e
Projeto Especial Educador. 50% de desconto no valor do curso.
• Telefones: (21) 2554.8036 / 2554.5915
• Rua Farani, 42 sala 105.
• www.usu.br

UVA

Descontos de 15% nos cursos de graduação e tecnologia em
todos os turnos, para os alunos admitidos por processo seletivo,
de 25% para os cursos de graduação e de 20% para os cursos de
Tecnologia e licenciaturas para alunos transferidos e portadores
de diplomas.
• Tijuca (21) 2574.8865 / (21) 2574.8965
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CURSOS de idioma

Cursos de idiomas ASW

Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Japonês, Hebraico
e Árabe. Conveniados têm desconto de 55% na mensalidade de
qualquer curso regular e são isentos de matrícula.
• Telefones: (21) 3904.0369 / 9138.1251
• Rua Dias da Cruz, 505 – Méier – Rio de Janeiro
• www.aswidiomas.com.br

Instituto Cultural Germânico

Desconto de 20% de desconto no 1º semestre para aluno novo
e 10% no restante do curso.
• Telefones: (21) 2714.0879 / (21) 2714.5622
• Av. Sete de Setembro , 131 – Icaraí – Niterói – RJ.
• http://www.icgermanico.com.br/

AUTREMENT – FRANCÊS OBJETIVO

Desconto de 20% sobre as mensalidades dos cursos oferecidos
• Telefones: (21) 2533.0819 / 2215.9357
• Avenida Beira Mar nº 406, Sala 208 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
• www.francesobjetivo.com.br

Yspanus – Curso de Espanhol

Cursos de Espanhol, Francês, Italiano, Russo e Português PLE
Cursos para adultos, jovens e crianças, aulas presenciais e in company.
Metodologia multicultiralista. 50% de desconto nas mensalidades.
• Unidade Niterói (21) 2714.1877
• Unidade Rio (21) 3149.6583
• www.yspanus.conm.br
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Nova Metropolis Curso de Idiomas

Desconto de 10% em todos os cursos oferecidos.
• Telefone: (21) 2222.0804
• Rua da Quitanda, 3, Sala 310 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
• http://www.metropolisidiomas.com.br/

Fisk

Concessão de descontos especiais para os cursos de Inglês e
Espanhol aos funcionários, sindicalizados e dependentes do
Sisejufe. Turmas regulares 10% desconto. Turmas promocionais
20% de desconto.
• Telefone: (21) 2262.0249
• Av. Almirante Barroso, 72 Sobreloja – Centro.
• www.fisk.com.br

Fisk Madureira

Desconto de até 60% (sessenta por cento) no valor das mensalidades, isenção da taxa de matrícula, bolsa de até 06 (seis) meses
grátis de Espanhol ou Francês.
• Telefones: (21) 2489-4540 / 2489-4518
• Rua Dagmar da Fonseca , 172 – Madureira – RJ.

York Language Institute

Desconto de 30% nas mensalidades
• Telefone: (21) 2556.8015
• Rua do Catete, 288 – Lojas 208 e 209 – Rio de Janeiro
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CCAA – Centro

Unidade Centro – Desconto para alunos novos: 50% Níveis Básicos, 40% Níveis Intermediários e 30% Níveis Avançados.
• Rua Buenos Aires, 57 – 2º Andar – Centro/RJ
• Telefone: (21) 2507.7878 .
• Rua Riachuelo, 247 Sobreloja – Bairro de Fátima/RJ
Outras unidades: Desconto de 30% no 1º período
e 10% no restante do curso.

Aliança Francesa

20% (vinte por cento) de desconto sobre os valores da tabela
durante a vigência do convênio, para todos os cursos regulares e
intensivos, com exceção dos cursos livres.
• Rua 7 de setembro, 71 – Centro – Rio de Janeiro
• Telefone: 21 2610 -3966
• Rua Lopes Trovão, nº52 - 2º andar / Icaraí Niterói RJ
• www.afniteroi.com.br/

Wizard

20% de desconto na modalidade Class para todas as unidades do
Wizard. Nos cursos de inglês, espanhol, italiano e alemão.
• Telefone: (21) 2526.7025
• Rua 7 de setembro, 71 – Centro – Rio de Janeiro
• www.wizard.com.br
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CURSOS preparatórios

POSEAD

Tabela especial (consulte)
• Telefone: (21) 0800 724.0025
• www.posead.com.br

Alcance

Concessão de 20% de desconto em todos os cursos.
• Telefone: (21) 3553.5341
• Av. Rio Branco, 245 – sobreloja – Centro/RJ
• www.alcanceconcursos.com.br

Academia do Concurso Público

Concessão de 20% de desconto para sindicalizados(as) e dependentes para todos os cursos regulares na NAC.
• Telefones: (21) 2108.0300 / 3504.0000
• Av. Pres. Vargas, 642/19º andar – Centro – Rio de Janeiro
• academiadoconcurso.com.br
• fernanda.salgado@academiadoconcurso.com.br

W Direito

Tabela diferenciada para sindicalizados e dependentes nos cursos
de aperfeiçoamento profissional, extensão e pós-graduação lato
sensu à distância.
• Telefone: (21) 3553.3051
• www.w.direito.com.br
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ÊNFASE – Instituto Jurídico

Descontos de 20% nas mensalidades
• Telefone: (21) 2223.1327
• Rua Buenos Aires, 56 – 2º, 3º e 5º andar – Centro/RJ
• www.enfaseinstituto.com.br

Multiplus

Desconto de 20% nas mensalidades.
• Telefone: (21) 3550.4610
• Av. Calógeras, 6B – Centro – Rio de Janeiro
• www.cursomultiplus.com.br

Curso Forum

Descontos de até 30% dependendo do número de inscritos.
Contato com Robson
• Telefone: (21) 2253.9850
• Rua da Quitanda, 161 – 2º e 3º andares – Centro
• Av. Rio Branco, 108 – 2º, 3º e 4º andares – Centro
• www.cursoforum.com.br

CEAV

(Preparatório para Concursos)
20% de desconto nas mensalidades
• Telefones: (21) 2215.3901 / 2210.3177
• Av. Treze de Maio, 13 – 3º andar – Centro
• www.ceavconcursos.com.br

Curso de Concursos

20% de desconto para qualquer curso preparatório
• Telefone: (21) 2220.2012
• Av. Treze de Maio, 13 – Sala 1712 – Centro
• www.cursodeconcursos.com.br
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Liceu de Artes e Ofícios

Descontos de 30% a 50% para os cursos do maternal
a Graduação.
• Telefones: (21) 2277.7600 / 2277.7648
• Rua Frederico Silva, 86
• www.fabes.com.br

Femperj

Fundação Escola Superior do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro.
10% de desconto sobre as mensalidades
• Telefones: (21) 2220.2350 / 2224.3925
• Av. Almirante Barroso, 90/5º andar – Centro – Rio de Janeiro
• www.femperj.org.br

esporte e lazer

Conexão

15% de desconto nas mensalidades de todos os cursos.
• Telefone: (22) 2522.7677
• Rua Manoel Antônio Ventura, 34 – Nova Friburgo/RJ
• www.conexaoacademiaecia.com.br
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Ox Fitness

Botafogo, Leme e Centro.
• Telefone: (21) 3435.1055
• Rua Buenos Aires, 48

Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio
25% de desconto sobre as mensalidades do Plano Club.
• Telefone: (21) 225.8905
• Rua Professor Gabizo, 237 – Tijuca – Rio de Janeiro
• www.wizard.com.br

Delfim Boxe

10% de desconto sobre as mensalidades, mais isenção
de matrícula aos sindicalizados e dependentes.
• Telefone: (21) 2565.7403
• Rua Pereira de Siqueira, 45 – Tijuca
• www.delfimboxe.com.br
• atendimento2@delfimboxe.com.br

Associação Cristã de Moços

Concessão de 20% de desconto nas modalidades físicas, desconto
social nas lutas e na dança de salão e isenção da taxa de inscrição.
• Telefone: (21) 2509.5727
• Rua da Lapa, 86 – Rio de Janeiro
• associados@acmrj.com.br – www.acmrio.org.br
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STUDIO DE PILATES E PERSONAL FERREIRA VIEIRA

Concessão de 10% de desconto nas mensalidades.
• Telefone: (21) 9606.8801
• Rua das Marrecas, 33 – Sala 402 – centro – Rio de Janeiro
• http://pilatesepersonalferreiravieira.eev.com.br
• pilatesepersonalferreiravieira@hotmail.com

Academia – Proquality Rb1

A unidade localizada no centro do Rio no Edifício RB-1 possui
uma área de 600m2, ambiente climatizado, piscina, aparelhos de
última geração, lanchonete com wi-fi e profissionais de educação
física e fisioterapias.
Horários de funcionamento: segunda a sexta das 6h às 22h
• Telefone: (21) 2250.8787
• Av. Rio Branco, 1 – 9G – Centro – Rio de Janeiro
• atendimentocentro@proqualityacademia.com.br

ABRAPAM – Treinamento Urbanos Avançados

25% de desconto: cursos táticos, mergulho, rapel, tiro de defesa
pessoal urbana.
• Telefone: (21) 2213.7684
• Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca.
• www.abrapam.com.br – secretario@abrapam.com.br

MA PILATES

25% de desconto nas mensalidades
• Telefone: (21) 3169.2976
• Rua Franklin Rooseelt, 39 – Sala 805 – Centro
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Clube Ginástico Português

Descontos:
Sócios para utilização da quadra de esportes e piscina – R$180,00;
Sócios para utilização apenas da Academia – R$140,00;
Sócios para utilização plena – R$240,00.
• Av. Graça Aranha nº18, Centro – Rio de Janeiro
• Telefone: (21) 3380-3600
• www.clubeginastico.com.br

Instituto de Artes Imagem Cultural

Concessão de 20% de desconto para pagamento à vista e 10% de
desconto para pagamento parcelado em todos os cursos
promovidos pelo instituto para funcionários, sindicalizados
e dependentes do sindicato.
• Telefone: (21) 2220.5243
• Rua Alcindo Guanabara, 24 – Sala 603 – Centro – Rio de Janeiro
• www.imagemcultural.com.br

STUDIO 33 PILATES

20% de desconto no valor das mensalidades de pilates
• Telefone: (21) 98922.5020
• Rua das Marrecas, 33/402 – Cinelândia/RJ
• www.studio33pilates.com.br
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POUSADAS

Arcadia Mall Pousada e Lazer

Descontos na alta temporada: 5%.
Na baixa temporada: 10%.
• Telefones: (21) 2222.4850 – Fax: (21) 2222.6125
• Estrada União Indústria, 10.126 – Itaipava – Petrópolis/RJ.
• comercial@pousadaarcadia.com.br
• www.pousadaarcadia.com.br

Hotel Aldeia da Serra

O Hotel Aldeia da Serra (SP) concede 10% de desconto sobre a
tarifa vigente, tanto na alta, quanto na baixa temporada.
• Telefones: (12) 3663.1208 / 3663.5077 – Fax: (12) 3663.4390
• Rua Antônio Oliveira Damas, 115 – Campos do Jordão/SP
• www.hotelaldeiadaserra.com.br

Taperapuan Praia Hotel

Localizado na av. Beira Mar, 5299, Praia de Taperapuan, a melhor
de Porto Seguro, a 6 km do centro e 7 km do aeroporto
e rodoviária.
• Telefones: (73) 3679.2449 Fax 3679.2597
• tph@tme.com.br
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Pousada Caboré

10% de desconto nas diárias para sindicalizados(as)
• Telefone: (24) 3371.7520
• Av. Caboré, 12 – Paraty/RJ
• http://www.pousadacabore.com.br

Pousada Villa Harmonia Paraty

20% de desconto para baixa e alta temporadas para
sindicalizados(as) e dependentes.
• Telefones: (24) 3371.1330 / 3371.2343 / 3371.1452 telefax
• Rua das Acácias, 7 – Caborê – Paraty/RJ
• reservas@pousadavillaharmonia.com.br
• www.pousadavillaharmonia.com.br

Pousada Vidamar

Pousada Vidamar na Península de Maraú (sul da Bahia).
25% de desconto nas diárias e pacotes
• Telefone: (73) 3258.6480 / 3230.1967
• www.pousadavidamar.com
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Pousada Suarez

Consulte o site para informações de preços e pacotes
por temporadas.
10% de desconto. Central de reservas
• Rua Uruguaiana, 39/2001 – Centro–RJ
• www.pousadasuarez.com.br
• Rio de Janeiro: (21) 2292.5618 / 2292.5619 / 2221.8407
• FAX: (21) 2292.5620
• Penedo: (24) 3351.1259 / (24) 3351.1853

Villa Alferes

Fica em Tiradentes em Minas Gerais e oferece 10% de desconto
nas diárias, exceto feriados e pacotes promocionais.
• Telefones: (32) 3355.2324 / 3355.1752
• www.vilaalferes.com.br
• villaalferes@villaalferes.com.br
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RESTAURANTES

Pampa Grill

Descontos de 10% no valor do rodízio. Preferência nas reservas.
Condições especiais para festas e convenções,
grupo e aniversariantes.
• Telefone: (21) 3325.0861
• Av. das Américas, 5150.
• www.pampagrillbarra.com.br

Debret

Gastronomia com arte
• Telefone: (21) 2220.2791
• Rua Debret, 23 – Centro – Rio de Janeiro

Alecrino

10% de desconto na despesa
• Telefones: (21) 2232.4747 / 3553.1858
Quarta-feira: bufê de comida árabe
Quinta-feira: bufê + comida mineira
Sexta-feira: bufê + feijoada
• Rua Buenos Aires, 93 – Loja A – Centro – Rio de Janeiro

Safram

Especializado em comida persa.
• Telefone: (21) 2531.7900
• Rua da Quitanda, 68 – Loja B – Centro – Rio de Janeiro
• www.redesafran.com.br
• info@redesafran.com.br
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SAÚDE E BELEZA

Safit

Desconto de 25% sobre as mensalidades do plano CLUB
Segunda a sexta 6h às 22h, sábado das 9h às 17h,
domingo e feriado 9h às 13h
• Telefone: (21) 2254.3009
• Rua Professor Gabizo, 237 - Tijuca
• contato@safit.com.br – http://www.safit.com.br/

Ótica Glass Center

Atendimento especial, indo até o cliente, se desejar. Pagamento
parcelado em até 5 vezes sem juros, com desconto de 15% para
pagamento à vista e 10% de desconto para pagamento em duas
vezes, e pequenos reparos sem ônus para o conveniado.
• Telefones: (21) 2262.3371 / 2215.6218
• Rua Santa Luzia, 651 Loja F – Centro – Rio de Janeiro
• glassotica@globo.com

Óticas Questão de ver

Desconto de 20% para pagamento à vista (dinheiro ou cheque)
ou com desconto de 10% para parcelamento em até 4 vezes.
• Telefones: (21) 33209.1741 / 9912.7061
• Rua General Polidoro, 58 – Loja 113 – Botafogo.

Centro de Tratamento Mente e Corpo

Desconto de 20% sobre os serviços prestados.
• Telefone: (21) 2240.1580
• Rua México, 148/504 – Centro/RJ
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Previmuno

Descontos de até 10% sobre as vacinas, para sindicalizados e
dependentes. Segunda à sexta das 9h às 12h e 13h às 18h,
e sábado das 9h às 14h.
• Telefone: (21) 2568.3005
• Rua Conde de Bonfim, 297 sala 801 - Tijuca
• www.previmuno.com.br
• previmuno@previmuno.com.br

PROQUALITY MÉIER

Horários de funcionamento: Segunda a Sexta: 6h às 23h
Sábados: 9h às 15h – Domingos e Feriados: 9h às 13h
• Telefone: (21) 3197.6776
• Rua Maranhão, 191– Méier – Rio de Janeiro
• meier@proqualityacademia.com.br
• www.redeproquality.com.br

NUTRICIONISTA MÔNICA WEBERSPIL

Desconto de 20%. Atende também o plano de saúde unimed.
Atendimento de Segunda a sexta-feira, as 8 às 18h.
Alimento por cor Amarelo, cenoura, abóbora e manga.
Bom para a pele, tecidos e cabelos.
Verde escuro: brocólis e couve. tem efeito anti-oxidante, combate
os radicais livres provocados pelo estresse.
Vermelho: beterraba. Evita a formação de células cancerígenas.
• Telefone: (21) 3904.7123
• Rua Conde de Bonfim, 370 – sala 805 – Tijuca

Desconto de 30% nas consultas.
Especializada em Psicologia Clínica e Psicopedagofia
Psicóloga – CRP 05/38815
• Telefones: (21) 3185.2488 / 8695.5579
• Estrada de Jacarepaguá, 7.709 – sala 503
Polo Comercial de Jacarepaguá – Freguesia/RJ
• www.Sorayafarias.com.br
• soraiafarias@gmail.com
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Psicologia Clínica Célia Morais Pabst

Sessão de psicoterapia (50 minutos), valor normal: R$ 150,00.
Desconto para associados e dependentes: 20% = R$ 120,00.
• Psicologia Clínica
• Hipnoanálise
• Regressão de memória
• Sexologia
• Telefones: (21) 2240.0148 / 2240.1580
• Rua México, 148/504 – Centro – Rio de Janeiro
• www.pabst.com.br

Prima Qualita – Instituto de Belleza

Sofisticação, qualidade, bons preços, marcas importadas,
profissionais treinados internacionalmente, coffee shop, garçons,
seguranças, câmeras e privacidade garantiram o rápido sucesso
do empreendimento.
10% de desconto nos serviços.
• Rua do Rosário, 150 – Centro – Rio de Janeiro
• Telefones: (21) 2221.4050 / 2221.9896
• Rua do Ouvidor, 87 - Centro - RJ
• Telefones: 2221-2581 / 2221.2500 / 2507.3884
• Rua Graça Aranha, 296 - Centro - RJ
• Telefones: 2544.9080 / 2544.9227 / 2544.9077
• Av. Nossa Srª de Copacabana, 872 - RJ
• Telefones: 3208.1117 / 3816.0560 /3816.0559
• Av. Nossa Srª de Copacabana, 613 - RJ
• Telefones: 2236.5981/2236.5195 /2547.2675
• Estrada Três Rios, 326 - Freguesia – RJ
• Telefones: (21)2456.2050 / 2456.2107 / 3412.0218 / 2456.2054

Supera

Método Supera ginástica para o cérebro.
Desconto de 15% na mensalidade – atendimento Cecília
• Telefones: (21) 3069.9794 / 2567.2397 / 3734.0377
• Av. Nossa Senhora de Copacabana, 978, loja 102 – Rio de Janeiro
• Rua Professor Gabizo, 334 - Tijuca/RJ
• www.metodosupera.com.br
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Com mais de 25 anos de atuação, é uma cooperativa de cirurgiões-dentistas que investe na constante atualização de seus
profissionais, além de garantir a seus clientes a qualidade total
dos serviços prestados. Encontra-se totalmente de acordo com
a nova legislação dos planos de saúde: operadora com registro
junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
• Telefone: (21) 2215.2443
Conheça o plano N3 disponível no site:
• www.uniodontorio.com.br e faça sua adesão.

CENTRO DE ESTÉTICA E SAÚDE DE PÉ A PÉ

10% de desconto em todos os serviços,
exceto manicure e pedicure.
• Telefone: (21) 2292.8963
Rua Santa Luzia, 651 Loja F – Centro – Rio de Janeiro
www.depeape.com

PODÓLOGO – MURILO

20% de desconto nos serviços de Terça a sexta
• Telefones: (21) 2507.1357 / 2532.6282
• Avenida Presidente Vargas, 633 Sala 204 – Centro
(Saída do Metrô Uruguaiana)

Espaço Vanita

Descontos de 20%.
• Telefone: (21)3091.2029
• Av. Erasmo Braga, 277 – Centro/R.
• www.espaco.com.br
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Espaço Vitalité Fisioterapia

20% de desconto sobre os serviços prestados
• Telefones: (21) 3164.3681 / 98879.0159
• Av. Sete, 317/1304 – Icaraí – Niteroi/RJ
• Praça Saens Pena, 55/904 – Tijuca/RJ

Espaço Terapêutico de Teresópolis

Desconto de 15% sobre os atendimentos unitários
Desconto de 30% sobre os pacotes de no mínimo 10 atendimentos
• Telefones: (21) 2742.0270 / 2743.0536 / 9796.6637
• Rua Ferreira de Castro, 117 – Agriões – Teresópolis – RJ
• www.etete.com.br
• espaçoterapeutico@etete.com

Spa Solare

Aguardamos a sua presença em nosso espaço, venha conferir
nossos programas de tratamento que lhe deixarão com
a aparência mais jovial, tonificada e iluminada.
• Telefones: (21) 3559.1900 / 3529.4300
• Rua Gonçalves Dias, 30 A sala 201 a 203 – Centro/RJ
• www.spasolare.com.br
• www.facebook.com.br/spasolare
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Boutique Natural

Produtos Naturais com 12% de desconto
A Boutique Natural oferece saúde e bem estar, através de produtos naturais e suplementos.
Nós temos como diferencial um atendimento especial para todos
os clientes, e ainda um cantinho aconchegante para relaxar.
• Telefones: (21) 3553.8546 / 7747.3200
• Rua Dom Gerardo, 64 loja A – Centro – Rio de Janeiro/RJ
• contato@boutiquenatural.com.br

UNIMED – Rio

Plano médico para filiados e dependentes. Confira na página do
Sisejufe a tabela de preços atualizada no site.
• www.unisisejufe.com.br

Mundo Verde

Desconto de 5% não cumulativos sobre todos os produtos.
• Telefones: (21) 2263.2812 / 2263.2813 / 2263.2814
• Largo de Santa Rita,12 loja – Centro – RJ.
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Medicina Tradicional
Chinesa e outras terapias
Desde março de 2009, o Sisejufe conta com os serviços do fisio-terapeuta Antônio Carlos Coelho Lopes – que oferecer atendimento terapêutico alternativo, com ênfase na Medicina Tradicional Chinesa e em técnicas como quiropraxia e acupuntura. Esta é
uma iniciativa do Departamento de Saúde do Sisejufe.
O serviço é exclusivo para servidores sindicalizados. Na primeira
consulta, o paciente faz uma avaliação do seu problema para traçar o tipo de tratamento mais adequado. Pede-se que o paciente
traga roupas curtas e confortáveis, como calções, bermudas e
camisetas.
Terapias oferecidas:
• Acupuntura
• Moxabustão
• TMO
• Drenagem Linfática
• Massoterapia Ayurvédica
• Shiatsu 		
• Quiropatia / quiropraxia
• Cinésio Tape Spirotaipirg
• Crochetagem
• Reflexologia Podal
• Auriculoterapia
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na sede do
sindicato. Cada sessão custa R$ 15,00 e dura de 40 minutos
a 1 hora e 10 minutos. Para marcar ou agendar basta ligar para:
• Telefone: (21) 2215.2443.
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SEGUROS

Assurê

Seguro de automóveis com desconto de até 30% em relação aos
preços praticados pelo mercado de seguros.
• Telefones: (21) 3974.3131 / 2532.0427 – Call center: 0800.212468
• Rua Anfilófio de Carvalho, 29/7° andar – Centro – Rio de Janeiro
• www.assure.com.br

RSX Consórcio

Desconto de 10 à 15% sobre os serviços prestados.
• Telefone: (21) 3540.5652
• Av. Presidente Vargas, 463 – 8º andar – Centro – RJ.
• www.rsxseguros.com.br
• falecom@rsxseguros.com.br

Langley

Seguros de ramos elementares. Seguros de vida, capitalização,
planos previdenciários e saúde. Empréstimo consignado, cheque
e débito em conta.
• Telefones: (21) 2213.0652 e 2203.1072
• Av. Presidente Vargas, 542/1206 – Centro – Rio de Janeiro
• langley.seguros@ig.com.br

Mongeral

Adesão aos planos comercializados pela Mongeral
• Telefones: (21) 99456.2538 / 98767.8607 / 3471.5211
• Av. Pres. Wilson, 231/10° andar – Centro – Rio de Janeiro
• www.mongeral.com.br
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TURISMO

CMMC

A CMMC TIME SHARING – TURISMO é uma empresa de lazer e
turismo que há 31 anos atende filiados, conveniados
e não filiados. A maioria das localidades possui piscina, sauna,
quadra poliesportiva ou outra área de lazer. Oferecendo diárias
reduzidas para utilização ilimitada de suas unidades, além de
descontos em hotéis e prestadores de serviços conveniados,
garantindo aos seus clientes o melhor em atendimento na Região
dos Lagos, Costa Verde e mais.
A CMMC Time Sharing – Turismo oferece várias opções de
localidades e lazer aos seus associados.
Sócio ou Dependente, com você, seus convidados terão direito a
hospedagens com diárias reduzidas em qualquer Hotel da Rede
CMMC. Confira a Tabela de Diárias com Descontos! no site.
• Telefone: (21) 3332.3895
• Rua Jacinto Alcides, 41/212 – Bangu – Rio de Janeiro.
• www.cmmcturismo.com.br

Zarpar
Praça Olavo Bilac, 28 sala 2001
• Mercado das Flores – Centro – Rio de Janeiro – RJ
• Telefones: (21) 2224.2730 / 2224.6499
• www.zarparturismo.com.br
• zarpar@zarparturismo.com.br
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First ANC Viagens e Turismo

Descontos de 5% (cinco por cento) no valor da parte terrestre dos
pacotes nacionais de Venturas & Aventuras e3% (três por cento)
no valor das excursões e pacotes nacionais e internacionais de
outras operadoras
• Telefone: (21) 2533.93900
• Rua Uruguaiana, 10 Sala 904 – Centro – Rio de Janeiro
• www.ancturismo.com.br – anc@ancturismo.com.br

ROTA VIP TOUR – Agência de Viagens e Turismo

5% de desconto nos pacotes fechados (parte aérea + parte
terrestre + serviços adicionais).
• Telefones: (21) 2267.5824 / 2143.1504
• Av. Visconde de Pirajá, 303 sala 306 – Ipanema
• www.rotaviptour.com.br – atendimento1@rotaviptour.com.br

Previdência

RSX Previdência Complementar

Desconto de 10 à 15% sobre os serviços prestados.
• Telefone: (21) 3540.5652
• Av. Presidente Vargas, 463 – 8º andar – Centro – RJ.
• www.rsxseguros.com.br
• falecom@rsxseguros.com.br
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VARIEDADES

Safetydrive

Desconto de 5% nos serviços de blindagens
• Telefones: (21) 2441.1570 / 2441.3408
• Estrada do Engenho Dágua, 1200
• www.safetydriveblindagens.com.br

Auto Escola Rio de Janeiro

Desconto de 15%.
• Telefone: (21) 2213.2569
• Rua da Quitanda, 111 - Pavimento 1 - Centro/RJ
• www.autoescolariodejaneiro.com.br

Bilhetria.com

Uma empresa que oferece entreterimento diversificado para
você aproveitar com sua família e amigos. Para obter a senha
entre em contato com o sindicato.
• www.bilhetria.com/sisejufe

ARTEMIX PRODUÇÕES

Vídeos e fotos, som e iluminação. Descontos de 5 a 10% conforme o produto.
• Telefone: (21) 2580.0948
• Rua São Luiz Gonzaga, 104 Loja – São Cristovão/RJ
• artemix@yahoo.com.br
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SINGLE DIGITAL

Desconto de 30% na adesão do serviço de assistência (tele assistência a idosos). Desconto de 10% de desconto nas mensalidades
para locação de cadeiras de rodas, andadores e camas hospitalares. Convênio ASJTRio.
• Telefone: (21) 3177.3689
• Av. Dom Helder Camara, 5200 – sala 917 – Cachambi/RJ

Associação de Defesa dos Consumidores
e Usuários de Remédios

• Telefones: (21) 2620.8165 / 3023.0555
Venda de remédios, através da associação, a preços mínimos da
tabela Reguladora da ABCFARMA, órgão oficial da Associação
Brasileira do Co-mércio Farmacêutico. Para desfrutar do benefício
os sindicalizados devem se filiar à ADCUM. A taxa de adesão é de
R$35,00 e tem validade de 1 ano.
www.adcum.com.br

Descrição da Imagem Produções Fotográficas
Vanor Correia

Fotografar é documentar, é apreender a alma do tempo
• Telefones: (21) 9655.9874 / 2205.5837
• vanorfoto@gmail.com
• skype: vanorfoto

Sony

*No cartão de crédito apenas válido para produtos acima de R$ 200.
Conheça o site de desconto oficial da Sony Brasil. Descontos de
até 20% sobre o preço do site Sony Store Online em todos os
produtos.
Para desfrutar desta super vantagem, basta acessar o site http://
store.sony.com.br/parceiros, digitar seu CPF e usar o código
promocional (Sisejufe). Pode parcelar em até 12 vezes sem juros
no cartão de crédito* ou efetuar o pagamento à vista em boleto
bancário obtendo mais 5% de desconto.
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RIO MÚSICA

10% de desconto nas mensalidades
• Telefones: (21) 2253.3012 / 2253.2074
• Rua Clarisse Índio do Brasil, 52/2001 – Botafogo
• www.riomusica.com.br
• riomusica@riomusica.com.br

Compra certa

Participe do Compra Certa e compre produtos Brastemp, Consul,
KitchenAid e Sony com descontos de até 30%.
Código de parceria Sisejufe.
• www.compracerta.com.br/sisejufe

STAR PALCO

Desconto de 20% no valor das mensalidades
Rua Evaristo da Veiga nº16 – Sala 1103 – Centro – RJ.
• Telefone: (21) 3172-6581
• www.starpalco.com.br

Centro Cultural Carioca

Concessão de 10% de desconto nas mensalidades do curso de
dança de salão e 20% de desconto no couvert artístico dos shows, para funcionários, sindicalizados e dependentes do sindicato.
• Telefone: (21) 2252.6468
• Rua do Teatro, 37 – Centro – Rio de Janeiro
• www.centroculturalcarioca.com.br

