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DS/Rio amplia rede de
convênios e atividades
com apoio dos filiados

A

diretoria da DS/Rio
está ampliando a
rede de convênios
institucionais e as sugestões dos filiados são sempre
bem-vindas. As indicações
de empresas, estabelecimentos ou profissionais passam
por criteriosa avaliação técnica, que leva em conta
aspectos como qualidade do atendimento, facilidade
de acesso, disponibilidade do profissional ou serviço, vantagens e benefícios para os Auditores-Fiscais.
Após essa análise, a DS/Rio firma o convênio, sempre

Além da AJI

Saúde em dia

A DS/Rio firmou convênio com três escritórios de
assistência jurídica, para atender às demandas dos filiados em áreas não contempladas no regulamento do
programa de Assistência Jurídica Individual (AJI) do
Sindifisco Nacional. Página 3

Natal no
Rio com
Celebrare!

mantendo a supervisão dos serviços.
Nesta Edição Especial de AGENTE FISCAL, atualizamos informações sobre convênios e iniciativas da
DS/Rio em três áreas de grande interesse dos filiados – Saúde & Qualidade de Vida, Assuntos Jurídicos e
Atividades Socioculturais & Lazer.
Lembramos que é necessário apresentar a carteira do Sindicato para utilização dos convênios.
Nos serviços e atividades extensivos aos dependentes e agregados, o filiado obtém autorização
específica nas Sedes da DS/Rio.

Novos convênios e um calendário diversificado de atividades em grupo são alternativas para promover o
bem-estar e a qualidade de vida. Na área da Saúde, os
contratos têm a supervisão direta do Serviço Social da
DS. Páginas 4 e 5

A comemoração de Natal dos Auditores-Fiscais do Rio será no dia 4 de
dezembro, no Clube Ginástico, ao som contagiante da banda Celebrare.
Informações sobre convites em breve.

Expediente
Minibiblioteca técnica
A fim de auxiliar os colegas
em situações emergenciais,
a DS/Rio está organizando
minibiblioteca técnica na
Sede Debret. Os títulos
estão sendo sugeridos
pelos próprios filiados.
Por enquanto, os livros
estarão disponíveis somente
para consultas presenciais, sem sistema
de empréstimo. As obras disponibilizadas,
inicialmente, serão: “Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência”, de Leandro
Paulsen (foto); RIR 2013 Comentado; Código
Tributário (Atualizado) e Constituição Federal
(Atualizada).

Lançamento de CD
O Auditor Augusto Martins
lança seu novo CD, “Felizes
Trópicos”, com show no dia
12 de setembro, às 19h, no
Centro Cultural da Justiça
Federal (Av. Rio Branco, 241 – Centro). A obra
inclui sucessos de Cartola, Tom Jobim e Ivan
Lins. Valor da entrada: R$ 20,00 (inteira).

Visitando a Paraíba
Dentro do calendário de passeios turísticos
organizados pela Diretoria de Aposentadoria
e Pensões, entre os dias 7 e 14 de outubro,
um grupo de filiados aposentados e da ativa
visitará a bela cidade de João Pessoa (PB).
Para informações sobre viagens e eventos
socioculturais, os filiados devem fazer contato
com Cláudia (Sede Quitanda), pelo telefone
(21) 3916-8550.
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Shakespeare a custo zero
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A Auditora aposentada Gina Teixeira convida
os colegas para as próximas apresentações
gratuitas, seguidas de debate cultural, da
peça “O Mercador de Veneza”, de William
Shakespeare. Gina interpreta as personagens
Nerissa e Jessica. Dia 09/09, no Teatro da
Bolsa de Valores (Praça XV – Centro do Rio).
Dia 02/10, no Teatro da Universidade Geraldo
de Biase, em Aterrado, Volta Redonda (a
confirmar).
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Assuntos Jurídicos

A DS/Rio celebrou convênios com três escritórios de advocacia,
para a defesa dos interesses jurídicos dos filiados nas áreas do Direito não contempladas pelo Regimento do programa de Assistência Jurídica Individual (AJI) do Sindifisco Nacional. Confiram abaixo!

Danos cotidianos
O escritório gerenciado pelo Dr. Luis Fernando Mitigo é especializado
em Direito do Consumidor

O convênio com o Escritório Mitigo Advogados contempla ações de Responsabilidade Civil, principalmente as de competência dos Juizados Especiais Cíveis, que envolvem Direito do
Consumidor. Em sua maioria, são ações de Reparação por danos materiais e morais contra
bancos, sites de compra coletiva, lojas virtuais, empresas de telefonia, empresas aéreas, prestadores de serviços, entre outros.
Para a distribuição das ações, o advogado precisa de cópias/digitalizações do RG, CPF, contracheque/identificação profissional, qualquer documento (e-mail, foto, nota fiscal) relacionado ao objeto da demanda e um relato cronológico dos fatos. A remuneração será exclusivamente pelo êxito do advogado na ação, em porcentagem abaixo da praticada no mercado.
Agendamento prévio pelos telefones (21) 2292-8488 ou 2544-2666 ou e-mail: contato@
mitigoadvogados.com.

Ações trabalhistas
A Dra. Ana Luísa Palmisciano palestrou em abril na DS/Rio sobre
lei dos empregados domésticos

O escritório Machado Silva, Palmisciano & Grillo Advogados é especializado em demandas na área trabalhista. A atuação é limitada à cidade do Rio de Janeiro e abrange os seguintes
procedimentos: ajuizamento e acompanhamento de ações judiciais; interposição de recursos;
defesa em ações movidas em face dos filiados e atendimento por consultas. Os valores dos
serviços obedecerão à Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)/Seção
Rio de Janeiro, e pagos ao escritório diretamente pelos filiados.
O escritório Machado Silva, Palmisciano & Grillo Advogados também é credenciado ao
Sindifisco Nacional para prestação da Assistência Jurídica Individual (AJI), obtendo resultados favoráveis aos filiados. O telefone do escritório é (21) 2262-3585.

Direitos Penal, Civil e da Família
O dr. Paulo Henrique Teles Fagundes cuida há anos de questões ligadas aos AFRFB

|

O Direito Penal é o foco principal do convênio firmado com o escritório Fagundes Advogados Associados. O escritório também dispõe de advogados que atuam nas áreas do Direito
Civil e do Direito de Família. Além de possuir sólidas referências, o Fagundes Advogados
Associados está credenciado ao Sindifisco Nacional para prestação da AJI, assistindo os Auditores em Ações Penais e nos Processos Administrativos Disciplinares.
Os honorários pelos serviços prestados serão cobrados diretamente aos filiados à DS/Rio,
de acordo com a atuação contratada, em valores menores do que os praticados regularmente.
Agendamentos pelos telefones: (21) 2283-0058 e 2253-7536.

DS/Rio recomenda – Caso haja dificuldades para entrar em contato com
algum dos escritórios, solicite o apoio da Diretoria de Assuntos Jurídicos da
DS/Rio. Telefone: (21) 3916-8550 (Valéria Paulino).
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Atividades socioculturais
integram filiados
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udo começou em janeiro, com
uma Oficina de Samba no Pé, na
Sede da Rua Debret. A pretexto
de preparar os foliões para o Carnaval,
a diretoria da DS/Rio começou a colocar em prática o projeto de integrar os
filiados através de atividades lúdicas e
socioculturais. Os momentos de bem-estar seriam uma forma de contornar
o estresse cotidiano e, ainda, desenvolver uma habilidade.
Passado o Carnaval, a oficina de
samba evoluiu para outros ritmos de
dança, com duas aulas semanais. Logo
depois, vieram os Encontros Musicais
– aprendizado de diferentes instrumentos, como pandeiro e a percussão,
que abrange tamborim, reco-reco,
chocalho, entre outros, sempre com
profissional e repertório de qualidade.
Até que, em maio, a DS/Rio deu
novo passo com o projeto “Conversando em Francês”, coordenado pelo Auditor Aélio dos Santos Filho, que já presidiu a DS. A proposta era reunir, num
bate papo semanal, filiados com algum
conhecimento do idioma. A
linha da conversação seria norteada pelo livro “Métronome:
l´histoire de France au rythme
du métro parisien”, de Lorànt
Deutsch. A obra conta a história
da França, dos Séculos I ao XXI,
de forma bastante peculiar –
utilizando 21 estações do metrô
parisiense para relatar um acontecimento marcante ou original,

começando pela invasão romana e chegando aos dias atuais.
O sucesso gerou lista de espera, a
orientação de professora francesa e uma
variação: o “Conversando em Inglês”,
iniciado no mês de julho com duas turmas e professores distintos – um norte-americano e outro britânico. A
atividade é coordenada
pelo Auditor-Fiscal José
Nivaldo Milito (Inspetoria Rio – Sefia 3) e cada
turma tem dois encontros semanais.
O aprendizado em
grupo aproximou os

colegas e repercutiu de forma positiva. A DS recebeu sugestões de
aulas em outros idiomas, além da
implantação do projeto nas unidades do Rio de Janeiro – o que
depende somente de voluntários
para a coordenação das aulas em
cada idioma e local.
As atividades socioculturais na
Sede Debret têm um pequeno valor de coparticipação, que varia em
função do número de aulas e atividades frequentadas pelos colegas.
Informações e inscrições com Márcia ou Felipe, na Sede Debret (Rua
Debret, 23 – Sala 711) ou pelo telefone (21) 3125-3808.

Saúde & Bem-Estar

Corrida e
caminhada em
sete locais

A psicomotricista e
docente do Senac/RJ
Angela Sousa Aguiar
utiliza terapias orientais
nos tratamentos
de desequilíbrios
energéticos que dão
origem a problemas
como ansiedade, estresse,
fibromialgia, distúrbios
do sono (apneia, ronco,
insônia), entre outros.
As técnicas empregadas
são: Acupuntura Estética
e Sistêmica (chinesa,
japonesa e coreana),
Shiatsu (massagem
oriental), Moxabustão,
Auriculoterapia,
Reflexologia
Podal, Ortoterapia
japonesa (Seitai) e
Rejuvenescimento Facial.
O convênio firmado com
a DS/Rio garante desconto
de 20% na prestação
do serviço aos filiados,
dependentes e agregados.
O consultório da
especialista fica no Edifício
Marquês do Herval – Av.
Rio Branco, 185, Centro do
Rio de Janeiro. Contatos
por celular (21) 9183-7446
ou pelo e-mail:
angel_aguiar@hotmail.com.

A empresa de assessoria esportiva
SPEED é especializada em orientação
técnica para o treinamento diário em
corrida e caminhada. Os profissionais
de Educação Física acompanham os
alunos e garantem resultados efetivos
para o bem-estar e a saúde.
Os serviços são prestados em sete
pontos do Rio de Janeiro e incluem
programas personalizados de treinamento; horários previamente agendados; participação em eventos esportivos; estrutura completa de apoio

a corridas de rua (tenda, hidratação,
alongamento, alimentação, etc.); treinos técnicos (aprimoramento da performance e prevenção de lesões) e circuitos de areia.
O convênio é extensivo a cônjuges
e dependentes comprovados junto à
Secretaria da DS/Rio. Informações
e inscrições por e-mail eventos@
sindifisconacional-rj.org.br (Assunto:
Convênio SPEED) ou nas sedes Debret (3125-3800 – Felipe) e Quitanda
(3916-8550 – Cláudia).

Repouso seguro e de qualidade
O número expressivo de filiados idosos e que moram sozinhos motivou
o convênio com a Villa Duarte, uma residência assistida de alto padrão
localizada no Recreio dos Bandeirantes. O convênio é supervisionado pela
Assistente Social da DS/Rio, Léa Carneiro. Informações pelo telefone
(21) 2493-1222.
O Serviço Social está visitando outros locais no Rio de Janeiro que reúnam qualidade, conforto e segurança. Caso atendam aos critérios técnicos, poderão ser conveniados. “A direção da DS quer credenciar estabelecimentos que possam oferecer esse nível de bem-estar aos filiados e seus
familiares. Sugestões são bem-vindas!”, afirma Léa.

|

Terapias
orientais no
Centro do Rio
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Cooperativa é opção
mais justa e segura para
empréstimos financeiros
Taxas menores e ausência de especulação financeira
diferenciam empréstimos da Coafbras

Os Auditores
Clóvis Cirne
e Maria Ana
contam com a
dedicação das
funcionárias
Isabelle e Sara

|
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desconhecimento de opções mais justas de
acesso ao crédito pessoal leva muitos Auditores-Fiscais ao empréstimo consignado ou
crédito direto em conta, pagando altas taxas aos bancos. A Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro Ltda (Coafbras) oferece uma alternativa bem diferente – acesso imediato a empréstimos
com taxas menores e prefixadas, prestações fixas
debitadas em conta e ausência de especulação financeira, pois o valor de empréstimo provém do capital
investido pelo próprio cooperativado.
A Coafbras é regida por estatuto e fiscalizada pelo
Banco Central do Brasil. A entidade não tem fins lucrativos e os valores apurados são revertidos em favor dos cooperados, ao final de cada exercício.
“A cooperativa funciona como uma espécie de
poupança. O cooperado integraliza uma cota men-

sal, a partir de R$ 40,00, para formar seu capital”, explica a presidente, Auditora Maria Ana da Silva.
Profundo conhecedor e ex-presidente da Coafbras, o Auditor Clóvis Cirne da Silva, atual Diretor Administrativo, lembra que o ponto mais
positivo para os associados é a certeza de que o
dinheiro retorna ao investidor. “O banco beneficia o sistema financeiro. A cooperativa auxilia a
nossa coletividade. Por isso, incentivo o ingresso
dos colegas”, diz o Auditor.
Filiação – O ingresso na Coafbras é facultado
aos Auditores lotados no Rio de Janeiro e seus pensionistas, Servidores da Previdência Social e da Receita Federal, cônjuges e filhos dos cooperativados.
Informações sobre a Cooperativa com Isabelle ou
Sara, pelos telefones (21) 2508-6218 ou 3916-8550 –
e-mail coafprev@uol.com.br.

Nossos Convênios

Nesta página estão relacionados os nossos atuais convênios.
Para informações complementares (endereços, telefones e
contatos), ligue para a Sede Quitanda: (21) 3916-8550 (Cláudia).
ALIMENTAÇÃO E RESTAURANTES

Cria da Terra
(desconto de 10% nas compras à vista ou ticket)
Fran Mourão
(desconto de 10%)
Symbol Restaurante
(desconto de 10% de 2ª a 6ª feira)
Choperia Icaraí Grill
(desconto de 10%, de 2ª a 6ª feira; nos finais de
semana, desconto de 15%)

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Escritório Mitigo Advogados – Direito do
Consumidor – (21) 2292-8488 ou 2544-2666 ou
e-mail: contato@mitigoadvogados.com
Fagundes Advogados Associados – Direito Penal,
Civil e de Família – (21) 2283-0058 e 2253-7536
Machado Silva, Palmisciano & Grillo Advogados –
Direito do Trabalho – (21) 2262-3585

BEM-ESTAR E LAZER

SPEED Assessoria Esportiva
(desconto de 30% - verificar modalidades e condições
no local) – (21) 3264-0434

CASA DE REPOUSO

Villa Duarte Residencial (desconto de 25%) –
(21) 2493-1222

CURSOS DE IDIOMAS

HOTÉIS E POUSADAS

Alto Ferradura (Búzios) (desconto de 10%, exceto
feriados nacionais e grandes eventos locais)
Lapinha Clínica e SPA (Paraná) (desconto de 0,5%
na alta temporada e de 10% na baixa temporada)

OPERADORA DE TURISMO

Nature Turismo (desconto de 10%)

ÓTICAS

Ótica Fialho (desconto de 25% no pagamento à vista
e de 10% no pagamento em 60 dias)
Óticas Dimensão (desconto de 20% no pagamento à
vista ou parcelamento em até 5 vezes sem juros e sem
desconto – exceto para mercadorias em promoção)

PAPELARIAS E LIVRARIAS

Casa Cruz (desconto de 10% nas compras à vista, em
dinheiro ou cheque)
Livraria e Editora Renovar (desconto de 30% nos
livros editados pela Renovar; de 20% nos demais
livros e de 10% nos livros escolares – entrega em
domicílio s/custo adicional)
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Aliança Francesa (desconto de 30%)
All Curso de Idiomas (desconto de 70%)
Curso Oxford de Idiomas
(desconto de 10% + isenção de taxa de matrícula)
Ibeu (desconto de 30%)
Instituto Cervantes (desconto de 10%; a partir do
2º módulo, os filiados podem se beneficiar de até um
máximo de 25% de desconto)
Wizard Curso de Idiomas (desconto de 20%)

Faculdades Bennet
(desconto p/ funcionário público)
Universidade Estácio de Sá
(desconto de 15% - Politécnico)
Universidade Estácio de Sá
(desconto de 15% - On Line University)		
Universidade Estácio de Sá
(desconto de 20% - Pós-Graduação)		
Universidade Candido Mendes
(desconto de 10% - 03 alunos)
Universidade Candido Mendes
(desconto de 15% - de 04 a 07 alunos)		
Universidade Candido Mendes
(desconto de 20% - de 08 a 15 alunos)
Universidade Candido Mendes
(desconto de 25% - acima de 15 alunos)

ENSINO

Centro Educacional da Lagoa - CEL
(desconto de 10% - p/ grupo de 30 alunos, desconto de 20%)

TERAPIAS ORIENTAIS

Angela Sousa Aguiar (desconto de 20% no
pagamento à vista, em dinheiro ou cheque) – (21)
9183-7446 - e-mail angel_aguiar@hotmail.com
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Avisos importantes
CEAM precisa de colaboradores fixos

Trekking 2013 já
virou sucesso

|

Coordenada pelo Auditor aposentado Arnaud da Silva, foi iniciada em
julho a temporada de trekking 2013
da DS/Rio, com atividade no Parque
Nacional da Serra dos Órgãos – sedes
Teresópolis e Guapimirim. O evento
registrou 17 participantes (abaixo),
entre filiados, seus familiares e funcionários da DS/RJ, que curtiram
pequena amostra de um dos parques
mais bonitos do País.
Em agosto, o trekking foi nas trilhas da Cabeça do Dragão, localizada no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, e na clássica
travessia Petrópolis-Teresópolis, no
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (no alto). Os próximos eventos
sugeridos por Arnaud são a subida
ao Alto Mourão (entre Itacoatiara
e Itaipuaçu), a trilha dos Três Picos
(no Parque Nacional de Itatiaia). O
encerramento da temporada 2013
deverá ser no Parque Estadual de
Ibitipoca, em Minas Gerais. As datas
serão divulgadas em breve. Inscrições na Sede Debret ou pelo telefone
(21) 3125-3808.
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A Casa Estrelas do Amanhã (CEAM), criada e dirigida
por Auditores-Fiscais, continua em campanha por
colaboradores fixos para manter-se em atividade e
arcar com o orçamento mensal de cerca de R$ 15 mil.
O colaborador fixo precisa ser correntista do Banco do
Brasil, autorizar o débito mensal em conta corrente no
valor desejado e preencher a Ficha de Adesão Modelo
2, disponível no site (www.estrelasdoamanha.org.br).
“Sugerimos o valor mínimo mensal de R$ 50,00, mas
todas as contribuições são bem recebidas”, assegura
a diretora de Assuntos de Aposentadoria da DS/Rio,
Maria Gláudia Mamede.
A CEAM ajuda moradores do Morro do Querosene,
no bairro carioca do Rio Comprido, a superarem a
desigualdade social através do estudo e da qualificação
profissional. Entre os projetos desenvolvidos estão
o Curso de Informática, frequentado por cerca de
80 pessoas; o “Comunidade Viva”, que aprimora
potencialidades para inserção no mercado de trabalho;
e o “Crianças do Amanhã”, para reforço escolar de
crianças na faixa etária de 8 a 12 anos. Endereço para
visitas: Rua Azevedo Lima, 132 – Rio Comprido (RJ).
Tel.: (21) 3972-1185.

GT avalia planos de saúde
A DS/Rio possui um grupo de trabalho para análise
de aspectos relevantes dos planos de saúde, como:
rede credenciada e qualidade da cobertura; tabelas
de honorários; relacionamento com os usuários; rol de
procedimentos permitidos e extraordinários – como
home care e clínicas de retaguarda –; política específica
sobre medicamentos (convênios com farmácias) e nível
de satisfação dos assistidos. O objetivo é aprimorar
a cobertura existente e debater os casos de maior
complexidade acompanhados pelo Serviço Social.
Reclamações e dúvidas sobre o Plano Unafisco
Saúde devem ser encaminhadas à Ouvidoria da DS/
Rio através do e-mail saude@unafisco-rj.org.br. Cada
caso será acompanhado por equipe formada pela
representante local no Plano de Saúde, Maria Angélica
Barreto, o conselheiro curador regional no Plano, José
Afonso Ramos, membros da diretoria local e assistente
social Léa Carneiro. O interessado receberá cópia da
correspondência trocada entre a Ouvidoria Rio e a
Gerência Técnica do Plano, em Brasília.

