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BENEFÍCIOS DO GRUPO PESSOA FÍSICA 

BENEFÍCIOS  

SEM NENHUM CUSTO  

PARA OS ASSOCIADOS  

 

* 01. COMO GANHAR DINHEIRO NA ASSOCIAÇÃO COSTA LINE DO 

BRASIL; 

Atenção: Para você que está lendo este item, está desempregado (a) e/ou precisando 
ganhar um dinheiro extra, é vendedor (a) de outros produtos ou serviços, é aposentado 
(a) e está precisando melhorar sua aposentadoria, ou, por qualquer outro motivo, não 
deixe de nos procurar para ser nosso Agente de Negócios na Associação Costa Line 
do Brasil. Teremos o maior prazer em atendê-lo, e informar a você como funciona e 
ensiná-lo (a) como fazer. 

OBS: Caso o associado titular ou seus dependentes queiram indicar um amigo ou 
parente para ser nosso Agente de Negócios na Associação Costa Line do Brasil é só 
nos informar que teremos o maior prazer em recebê-lo. 
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Ligue para 21-2518-4050 ou 21-2518-4046 ou 21-2533-7707 ou utilize o Fale Conosco 
no Site: www.costaline.com.br que marcaremos sua visita à Associação. 

* 02. COMO PAGAR SUA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO COSTA 

LINE DO BRASIL, COM OS PRÓPRIOS BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO; 

Quando uma pessoa entra para sócio da Associação Costa Line do Brasil, deve utilizar 
o máximo dos benefícios, pois com o desconto dos produtos e serviços que terá sempre 
haverá lucros reais, como o exemplo do seguro de automóvel a seguir: 
 

Exemplo: 
 

Suponhamos que o seguro do seu automóvel, hoje, custe em média, R$ 3.000,00. Se 
você faz parte de uma associação como a nossa, que paga para você até 20% do 
Prêmio Liquido (P.L.) do valor do seu seguro do automóvel, (se o seguro for feito na 
Associação Costa Line do Brasil), sem lhe tirar nenhum benefício que você tenha 
recebido das seguradoras, você ainda ganha R$ 600,00. Quem não participa de nenhuma 
associação terá que pagar os R$ 3.000,00 integrais. Veja só, você já obteve R$ 600,00 
(seiscentos reais) de lucro que não tinha quando não pertencia à associação. Com o uso 
também dos outros benefícios, durante o ano você vai lucrar mais e pode usar os próprios 
ganhos dos benefícios para pagar a mensalidade da associação o ano inteiro. Ela lhe 
sairá gratuita e você ainda poderá guardar algum dinheiro, pagar dividas etc. 

* 03. COMO PAGAR SUA MENSALIDADE E GANHAR DINHEIRO NA 

ASSOCIAÇÃO COSTA LINE DO BRASIL; 

Seja um Agente de Negócios Voluntário da Associação Costa Line do Brasil. 

Atenção: Indicando pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas para serem associadas dos 
Grupos Principais Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Condomínios, Clubes, Cooperativas, 
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Sindicatos, Associações e Entidades de Classe, você pode obter descontos em sua 
mensalidade e/ou até aumentar sua renda financeira. 

Se cada indicação fornecida por você se tornar um associado dos Grupos Principais 
acima citados, você poderá receber um desconto em sua mensalidade de R$ 50,00 
(cinquenta reais). Procure-nos para saber como proceder e aumentar sua renda 
financeira sem ter compromisso nem horário de trabalho. 
 

Obs. O beneficio acima é promocional e poderá deixar de existir, sem prévio aviso a 
qualquer tempo e não é válido para os planos promocionais. 
 

 
 

04. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS; 
 
GARANTIDO PELA SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no seguro, que não se encontrarem 
enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de trabalho ou aposentados 
por tempo de serviço e que sua proposta de adesão ao seguro seja aprovada pela 
seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em dia com sua 
mensalidade junto à Associação Costa Line do Brasil. 
 

Atenção: Este seguro passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da Proposta de Adesão à Associação Costa Line do Brasil. 
 

Obs.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da Apólice do Seguro, ficando completamente, sem cobertura. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
sua reintegração neste seguro. Formulário padrão se encontra em nossa secretaria. 
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Beneficiário: Pessoa indicada pelo segurado para recebimento da indenização por 
morte. O segurado poderá, em qualquer época, mudar seu(s) beneficiário(s) do seguro, 
desde que não se enquadre nos casos proibidos por lei. A mudança somente será válida 
quando comunicada, por escrito, e após aceitação da seguradora. 
 

COBERTURAS CONTRATADAS  
 

A) Morte Acidental         R$ 10.000,00 
B) Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente  até  R$ 10.000,00 
 

A-1: MORTE ACIDENTAL: 
 

Garante o pagamento de uma indenização, caso o falecimento do segurado tenha sido 
causado direta e exclusivamente por acidente coberto pela apólice, desde que não haja  
débito(s) de parcela (s) de prêmio pendente(s) e desde que a morte não seja em 
decorrência de uma das causas previstas na legislação de seguro de acidentes pessoais e 
nas condições gerais da apólice como risco não coberto. 
 

B-1: INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE: 
 

Garante o pagamento de uma indenização ao próprio segurado, limitada a 100% do capital 
segurado contratado para esta garantia relativa à perda, redução ou à impotência funcional 
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada direta 
e exclusivamente por acidente, desde que o acidente não seja em decorrência de uma das 
causas previstas na legislação de seguro de acidentes pessoais e nas condições gerais da 
apólice como risco não coberto. 
 

05. SEGURO ASSISTÊNCIA FUNERAL SUPERLUXO INDIVIDUAL; 
 
GARANTIDO PELA SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Assistência Funeral Superluxo Individual:    R$ 3.000,00 
 

Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no seguro, que não se encontrarem 
enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de trabalho ou aposentados 
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por tempo de serviço, e que sua proposta de adesão ao seguro seja aprovada pela 
seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em dia com sua 
mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
 

Atenção: Este seguro passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da proposta de adesão da Associação Costa Line do Brasil. 
 

Obs.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da Apólice do Seguro, ficando completamente, sem cobertura do 
mesmo. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
sua reintegração neste seguro. Formulário padrão se encontra em nossa secretaria. 
 

Beneficiário: Pessoa indicada pelo segurado para recebimento da indenização por 
morte. O segurado poderá, em qualquer época, mudar seu(s) beneficiário(s) do seguro, 
desde que não se enquadre nos casos proibidos por lei. A mudança somente será válida 
quando comunicada, por escrito, e após aceitação da seguradora. 
 

Garantia do Seguro Assistência Funeral: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado contratado ou, por opção do (s) 
beneficiário (s), da prestação do serviço de assistência funeral para realização do 
funeral do segurado falecido, bem como o translado do seu corpo até o local de sua 
residência habitual, obedecidos os limites e as condições estabelecidas nas condições 
gerais do seguro em função do respectivo “Padrão de Serviço” subscrito na contratação. 
 

O Padrão do Serviço disponível para contratação é o Superluxo. 
 

O serviço de assistência funeral será prestado de acordo com o limite de capital 
segurado e o “Padrão de Serviço” contratado. Na hipótese dos valores excederem o limite 
de capital segurado, a diferença será de responsabilidade dos familiares do 
segurado. 

 

Transporte do Segurado: 
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No caso de falecimento do segurado, o serviço de assistência funeral tratará da 
liberação do corpo, seja em hospital, necrotério ou qualquer outro local, no Brasil, 
garantindo o pagamento das despesas de transporte desde o local do óbito e/ou 
preparação do corpo, até o local de sepultamento no seu município de domicilio, no 
Brasil, incluindo-se os gastos para fornecimento da urna funerária para transporte 
terrestre, ou urna específica (zincada) para traslados aéreos necessários para este 
transporte. 
 

Caso a família opte por fazer o sepultamento em outra localidade que não o município 
de domicilio do segurado, esta deverá arcar com os custos referentes ao translado do 
corpo, desde o local do evento até o município de sepultamento, onde o serviço de 
assistência funeral tomará as demais providências. 
 

Assistência ao Sepultamento ou Cremação: 
 

No caso de falecimento do Segurado, o serviço de assistência funeral garantirá de 
acordo com o limite do capital segurado e o padrão do serviço estipulado na apólice, à 
prestação dos serviços de sepultamento ou cremação (onde existir esse serviço), 
conforme descrição abaixo: 
 

 Urna ornamentada; 
 Remoção e preparação do corpo para acomodação em urna; 
 Carro funerário para enterro (no município de moradia habitual do Segurado); 
 Serviço assistencial, incluindo-se neste o fornecimento de livro de registro de 

presença e o registro de óbito; 
 Taxa de sepultamento ou cremação (onde existir este serviço); 
 Mesa de condolências, incluindo castiçais, velas, suporte para urna, esplendor; 
 Velório ou capela mortuária; 
 Enfeite Floral e; 
 Aluguel de jazigo nos casos em que a família do “de cujus” não dispuser de 

local para sepultamento. O serviço de assistência funeral se encarregará pela 
locação de um jazigo, por um período de 03 (três) anos a contar da data do 
falecimento. Esta garantia estará sujeita as condições e disponibilidade locais. 

 

Carência do Seguro Assistência Funeral: 
 

Será observada uma carência de 60 (sessenta) dias, contados a partir do inicio de 
vigência da cobertura individual, para eventos não decorrentes de acidentes. 
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06. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; 
 
INCLUSO NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - GARANTIDO PELA 
SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Auxílio Alimentação no caso de Morte Acidental:  R$ 2.400,00 
Auxílio Alimentação no caso de Invalidez  
Permanente Total por Acidente:      R$ 2.400,00 
 

Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no Seguro de Acidentes Pessoais, 
que não se encontrarem enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de 
trabalho ou aposentados por tempo de serviço, e que sua proposta de adesão ao seguro 
seja aprovada pela seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em 
dia com sua mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
 

Atenção: Este auxílio passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da Proposta de Adesão da Associação Costa Line do Brasil. 
 

Obs.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da apólice do seguro, ficando completamente, sem cobertura do 
mesmo. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
sua reintegração neste seguro. Formulário padrão se encontra em nossa secretaria. 
 

Beneficiário: Pessoa indicada pelo segurado para recebimento da indenização por 
morte. O segurado poderá, em qualquer época, mudar seu(s) beneficiário(s) do seguro, 
desde que não se enquadre nos casos proibidos por lei. A mudança somente será válida 
quando comunicada, por escrito, e após aceitação da seguradora. 
 

Auxílio Alimentação – Morte Acidental: 
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É a garantia do pagamento do capital segurado ao (s) beneficiário (s), em caso de morte 
do segurado ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência do 
seguro. 
 

Auxílio Alimentação – Invalidez Permanente Total por Acidente: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao próprio segurado, relativa á perda, 
redução ou impotência funcional definitiva total de um membro ou órgão em virtude de 
lesão física ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência deste 
seguro. 
 

OBS.: Somente será pago em caso específico de Invalidez Permanente Total por 
Acidente. Em caso de Invalidez Parcial não será pago. 
 

O valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), do Auxilio Alimentação será 
pago junto com o pagamento da Morte Acidental ou da Invalidez Permanente Total por 
Acidente, do Seguro de Acidentes Pessoais em uma única vez, após a ocorrência do 
sinistro, conforme informado acima, pois este valor esta incluso no capital do Seguro de 
Acidentes Pessoais contratado pela Associação Costa Line do Brasil para seus 
associados. 
 

07. AUXÍLIO APOIO PSICOLÓGICO; 
 
INCLUSO NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - GARANTIDO PELA 
SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Auxílio Apoio Psicológico no caso de  
Morte Acidental:         R$ 1.600,00 
Auxílio Apoio Psicológico no caso de  
Invalidez Permanente Total por Acidente:    R$ 1.600,00 
 

Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no Seguro de Acidentes Pessoais, 
que não se encontrarem enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de 
trabalho ou aposentados por tempo de serviço, e que sua proposta de adesão ao seguro 
seja aprovada pela seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em 
dia com sua mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
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Atenção: Este auxílio passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da proposta de adesão da Associação Costa Line do Brasil. 
 

OBS.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da apólice do seguro, ficando completamente, sem cobertura do 
mesmo. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
sua reintegração neste seguro. Formulário padrão se encontra em nossa Secretaria. 
 

Beneficiário: Pessoa indicada pelo segurado para recebimento da indenização por 
morte. O segurado poderá, em qualquer época, mudar seu(s) beneficiário(s) do seguro, 
desde que não se enquadre nos casos proibidos por lei. A mudança somente será válida 
quando comunicada, por escrito, e após aceitação da seguradora. 
 

Auxílio Apoio Psicológico – Morte Acidental: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao (s) beneficiário (s), em caso de morte 
do segurado ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência do 
seguro. 
 

Auxílio Apoio Psicológico – Invalidez Permanente Total por Acidente: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao próprio segurado, relativa à perda, 
redução ou impotência funcional definitiva total de um membro ou órgão em virtude de 
lesão física ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência deste 
seguro. 
 

OBS.: Somente será pago em caso específico de Invalidez Permanente Total por 
Acidente. Em caso de Invalidez Parcial não será pago. 
 

O valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), do Auxílio Psicológico será 
pago junto com o pagamento da Morte Acidental ou da Invalidez Permanente Total por 
Acidente, do Seguro de Acidentes Pessoais em uma única vez, após a ocorrência do 
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sinistro, conforme informado acima, pois este valor esta incluso no capital do Seguro de 
Acidentes Pessoais contratado pela Associação Costa Line do Brasil para seus 
associados. 
 

08. AUXÍLIO COMPRA DE REMÉDIOS; 
 
INCLUSO NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - GARANTIDO PELA 
SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Auxílio Compra de Remédios no caso de  
Morte Acidental:         R$ 1.600,00 
Auxílio Compra de Remédios no caso de  
Invalidez Permanente Total por Acidente:    R$ 1.600,00 
 
Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no Seguro de Acidentes Pessoais, 
que não se encontrarem enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de 
trabalho ou aposentados por tempo de serviço, e que sua proposta de adesão ao seguro 
seja aprovada pela seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em 
dia com sua mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
 

Atenção: Este auxílio passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da proposta de adesão da Associação Costa Line do Brasil. 
 

OBS.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da apólice do seguro, ficando completamente, sem cobertura do 
mesmo. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
sua reintegração neste seguro. Formulário padrão se encontra em nossa Secretaria. 
 

Beneficiário: Pessoa indicada pelo segurado para recebimento da indenização por 
morte. O segurado poderá, em qualquer época, mudar seu(s) beneficiário(s) do seguro, 
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desde que não se enquadre nos casos proibidos por lei. A mudança somente será válida 
quando comunicada, por escrito, e após aceitação da seguradora. 
 
Auxílio Compra de Remédios – Morte Acidental: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao (s) beneficiário (s), em caso de morte 
do segurado ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência do 
seguro. 
 
Auxílio Compra de Remédios – Invalidez Permanente Total por Acidente: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao próprio segurado, relativa à perda, 
redução ou impotência funcional definitiva total de um membro ou órgão em virtude de 
lesão física ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência deste 
seguro. 
 
OBS.: Somente será pago em caso específico de Invalidez Permanente Total por 
Acidente. Em caso de Invalidez Parcial não será pago. 
 
O valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), do Auxílio para Compra de 
Remédio será pago junto com o pagamento da Morte Acidental ou da Invalidez 
Permanente Total por Acidente, do Seguro de Acidentes Pessoais em uma única vez, 
após a ocorrência do sinistro, conforme informado acima, pois este valor esta incluso no 
capital do Seguro de Acidentes Pessoais contratado pela Associação Costa Line do 
Brasil para seus associados. 
 

09. AUXÍLIO OUTRAS DESPESAS; 
 
INCLUSO NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - GARANTIDO PELA 
SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Auxílio Outras Despesas no caso de  
Morte Acidental:         R$ 1.600,00 
Auxílio Outras Despesas no caso de  
Invalidez Permanente Total por Acidente:    R$ 1.600,00 
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Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no Seguro de Acidentes Pessoais, 
que não se encontrarem enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de 
trabalho ou aposentados por tempo de serviço, e que sua proposta de adesão ao seguro 
seja aprovada pela seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em 
dia com sua mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
 

Atenção: Este auxílio passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da proposta de adesão da Associação Costa Line do Brasil. 
 

OBS.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da apólice do seguro, ficando completamente, sem cobertura do 
mesmo. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
sua reintegração neste seguro. Formulário padrão se encontra em nossa Secretaria. 
 

Beneficiário: Pessoa indicada pelo segurado para recebimento da indenização por 
morte. O segurado poderá, em qualquer época, mudar seu(s) beneficiário(s) do seguro, 
desde que não se enquadre nos casos proibidos por lei. A mudança somente será válida 
quando comunicada, por escrito, e após aceitação da seguradora. 
 

Auxílio Outras Despesas – Morte Acidental: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao (s) beneficiário (s), em caso de morte 
do segurado ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência do 
seguro. 
 

Auxílio Outras Despesas – Invalidez Permanente Total por Acidente: 
 

É a garantia do pagamento do capital segurado ao próprio segurado, relativa à perda, 
redução ou impotência funcional definitiva total de um membro ou órgão em virtude de 
lesão física ocasionada pelo evento acidental pessoal, ocorrido durante a vigência deste 
seguro. 
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OBS.: Somente será pago em caso específico de Invalidez Permanente Total por 
Acidente. Em caso de Invalidez Parcial não será pago. 
 

O valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), do Auxílio Outras Despesas, 
será pago junto com o pagamento da Morte Acidental ou da Invalidez Permanente 
Total por Acidente, do Seguro de Acidentes Pessoais em uma única vez, após a 
ocorrência do sinistro, conforme informado acima, pois este valor esta incluso no capital 
do Seguro de Acidentes Pessoais contratado pela Associação Costa Line do Brasil 
para seus associados. 
 

10. SORTEIO MENSAL;  
 
INCLUSO NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - GARANTIDO PELA 
SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

Sorteio Mensal:         R$ 10.000,00 
 
Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos quando do ingresso no Seguro de Acidentes Pessoais, 
que não se encontrarem enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de 
trabalho ou aposentados por tempo de serviço, e que sua proposta de adesão ao seguro 
seja aprovada pela seguradora, em que estiver esta apólice na época e que estejam em 
dia com sua mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
 

Atenção: Este Sorteio passará a vigorar automaticamente, para todos os associados 
titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade. Para 
tanto, o associado deverá informar seu estado de saúde e o beneficiário no ato da 
assinatura da Proposta de Adesão da Associação Costa Line do Brasil. 
 

OBS.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente terá 
seu nome retirado da apólice do seguro e do sorteio mensal, ficando completamente, sem 
cobertura dos mesmos. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar, por escrito, 
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sua reintegração no seguro e no sorteio. Formulário padrão se encontra em nossa 
Secretaria. 
 

Beneficiário: o Associado Titular. 
 

Cada associado TITULAR receberá, sem qualquer custo adicional, a partir do inicio de 
vigência do seguro de acidentes pessoais, um numero, informado no certificado de 
sorteio, que irá habilitá-lo a concorrer mensalmente a um sorteio pela Loteria Federal do 
Brasil. Os sorteios serão realizados no último sábado do mês SUBSEQUENTE ao do 
vencimento do prêmio do seguro de acidentes pessoais, sendo garantidos por títulos 
de capitalização emitidos pela APLUB Capitalização S.A. (CNPJ 88.076.302/0001-94, 
Registro SUSEP 10.004564/99-51). 
 

A Companhia de Seguros PREVISUL irá adquirir os títulos em nome do Segurado, 
transferindo para o mesmo os direitos do sorteio. A transferência refere-se, 
exclusivamente, ao direito de participação no sorteio. 
 

Será contemplado o certificado de sorteio cujo número for igual ao numero formado pelo 
último algarismo dos 05 (cinco) primeiros prêmios da extração da Loteria Federal do 
Brasil. Considera-se o último algarismo de cada um dos prêmios da extração, 
estabelecendo-se a leitura verticalmente e seguido, na ordem, ao 1º (primeiro) 2º 
(segundo), 3º (terceiro) 4º (quarto) e 5º (quinto) prêmios, conforme exemplo abaixo: 
 

Exemplo: Considerando que os números sorteados em uma determinada extração da 
Loteria Federal do Brasil sejam: 

 

1º Prêmio- 38415 

2º Prêmio- 40126 

3º Prêmio- 12895 

4º Prêmio- 89654 

5º Prêmio- 32856 
 

Assim, o número contemplado seria: 56546. 
 

O valor bruto a ser sorteado será informado no certificado de sorteio e será objeto de 
desconto de Imposto de Renda e demais impostos e/ou tributos que incidam ou venham 
a incidir sobre o mesmo. O documento de pagamento bancário, referente ao prêmio do 
seguro do mês anterior à extração da Loteria Federal do Brasil que fornece o direito a 
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participação no sorteio, deve ter quitação exclusivamente na rede bancária e até o último dia 
útil anterior ao da data do sorteio. 
Não sendo realizada a extração da Loteria Federal do Brasil na data prevista, será 
considerada a extração que a substitua. 
 

O valor de cada premiação será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), do qual serão feitas as 
deduções cabíveis. 
 

Sempre que desejar ver o resultado do sorteio, entre no site www.previsul.com.br,  
clique na aba “SEGURADO”, depois em “SORTEIOS”, escolha a data do lado  
MENSAL e clique sobre ela e você verá o numero sorteado. 
 

OBS.: Não esqueça os sorteios serão realizados no último sábado do mês 
SUBSEQUENTE ao do vencimento do prêmio do seguro de acidentes pessoais, 
 

 
 

11. CARTÃO PREVISUL – MAIS DE 13.000 PARCEIROS EM TODO O 
BRASIL; 
 
INCLUSO NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - GARANTIDO PELA 
SEGURADORA PREVISUL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 

A Associação Costa Line do Brasil quer que você realize todos os seus sonhos com 
facilidade. Por isso, fez esta parceria com o cartão perfeito para você utilizar e viver 
momentos inesquecíveis. 
 

O CARTÃO PREVISUL é 100 % gratuito e oferece muitos benefícios nas áreas de 
Saúde, Bem Estar e Lazer. São mais de 13.000 parceiros em todo o Brasil, trazendo 
descontos diferenciados em consultas médicas, laboratórios, farmácias, dentistas e 
outros estabelecimentos, como restaurantes, floriculturas, hotéis e serviços em 
geral. 
 

http://www.previsul.com.br/
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É importante salientar que, mesmo sendo este cartão oferecido especificamente para 
nosso associado titular, todos os benefícios que ele oferece se estendem aos pais, 
cônjuge e filhos dependentes do Segurado Associado. 
 

Pago pela Associação Costa Line do Brasil para todos os Associados Titulares com 
idade máxima de 65 anos, quando do ingresso no Seguro de Acidentes Pessoais, 
que não se encontrarem enfermos nem inválidos, que estiverem em plena atividade de 
trabalho ou aposentados por tempo de serviço e que sua proposta de adesão ao seguro 
seja aprovada pela PREVISUL SEGURADORA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e que 
estejam em dia com sua mensalidade junto a Associação Costa Line do Brasil. 
 

Como utilizar e saber quais os parceiros do CARTÃO PREVISUL: 
 

Entre no site www.previsul.com.br clique na aba “SEGURADO”, depois em “CARTÃO 

PREVISUL” ou ligue para 0800-709-8059.  
 

No site você encontrará nome do estabelecimento, especialidade, endereço completo, 
telefone e o benefício que você terá utilizando o CARTÃO PREVISUL. 
 

OBS.: Antes de utilizar os benefícios ligue para 0800-709-8059 e confirme seu 
desconto ele poderá ser alterado sem prévio aviso, esta observação é valida para 
todos os Municípios de todos os Estados do Brasil; 
 

Você também poderá indicar na Associação Costa Line do Brasil, pelo “Fale 

Conosco” de nosso site www.costaline.com.br ou pelos telefones 21-2518-
4050 ou 21-2518-4046 ou 21-2533-7707, qualquer estabelecimento comercial mais perto 
de você e de seu interesse, para que nosso pessoal entre em contato para credenciá-lo 
gratuitamente à Associação Costa Line do Brasil e/ou CARTÃO PREVISUL. A 
sugestão será avaliada e logo estará disponível para consulta diretamente no site da 
Associação Costa Line do Brasil e/ou do CARTÃO PREVISUL. 
 

Atenção: Este cartão passará a vigorar automaticamente, para todos os Associados 
Titulares, nas condições acima, após o pagamento da 3ª (terceira) mensalidade; 
 

http://www.previsul.com.br/
http://www.costaline.com.br/
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OBS.: O associado que atrasar o pagamento de sua mensalidade automaticamente 
perderá o direito de uso do CARTÃO PREVISUL. 
 

Colocando em dia sua mensalidade, o associado deverá entrar em contato com a 
Associação Costa Line do Brasil, comprovar o pagamento devido e solicitar por escrito 
sua reintegração no seguro de acidentes pessoais e no CARTÃO PREVISUL. Formulário 
padrão se encontra em nossa secretaria. 
 

12. SERASA EXPERIAN – INFORMAÇÕES; 
 
Muitas pessoas deixam de resolver suas pendências, por problemas de fila, por falta de 
informação, por burocracias que não entendem e até por ter muito texto para ler. 
 

Os benefícios abaixo, com relação ao SERASA, são gratuitos no SERASA. Se você, 
nosso associado e/ou seus dependentes, vierem na Associação Costa Line do Brasil 
serão orientados e apoiados. 
 

Se desejar ir a uma loja SERASA, diretamente, com as orientações que daremos abaixo 
sobre os benefícios, poderá fazê-lo, porém se não entender direito venha na Associação 
Costa Line do Brasil que o atenderemos com a maior satisfação. 
 

Estamos a sua disposição para orientá-lo em suas dúvidas com relação aos benefícios do 
SERASA e qualquer outro da Associação Costa Line do Brasil. Propomo-nos a ajudar 
na resolução dos seus problemas. 
 

A SERASA EXPERIAN oferece, gratuitamente, em todos os canais de atendimento, um 
serviço de orientação sobre anotações negativas. Para sua segurança, a verificação de 
informações negativas está disponível somente nas lojas SERASA EXPERIAN ou por 
carta. 
 

Atenção: Muitas pessoas estão se aproveitando da falta de informação das pessoas e 
cobrando por estes serviços. Não pague, eles são GRATUITOS. Além do mais, você é 
associado da Associação Costa Line do Brasil, podemos orientá-lo perfeitamente e 
ajudá-lo. 
 
ALGUNS ENDEREÇOS DA SERASA EXPERIAN; 
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Rio de Janeiro: 
Rua da Assembleia, nº 10 - 10º andar – sala 1005. 
Centro – Rio de Janeiro – RJ - Brasil 
CEP: 20011-901 
Atendimento ao consumidor: de segunda a sexta feira das 08:00 as 17:00 horas 
 

Poupatempo - Baixada Fluminense 
Estrada São João de Meriti 111 – Deck Parking – Shopping Grande Rio 
Jardim José Bonifácio – São João de Meriti – RJ - Brasil 
CEP: 25586-140 
Atendimento ao consumidor: de segunda a sexta feira, das 09:00 as 18:00 horas e aos 
sábados das 08:00 as 13:00 horas 
 

Poupatempo São Gonçalo 
Avenida São Gonçalo, 100 Rodovia Niterói Manilha – Km 8,5 
Boa Vista – São Gonçalo – RJ – Brasil 
CEP: 24466-315 
Atendimento ao Consumidor: de segunda a sexta feira, das 09:00 as 18:00 horas e aos 
sábados das 09:00 as 13:00 horas 
 

Poupatempo Zona Oeste 
Rua Fonseca, 240 – 2º Pavimento – Shopping Bangu 
Bangu – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
CEP: 21820-005 
Atendimento ao Consumidor: de segunda a sexta feira, das 09:00 as 18:00 horas e aos 
sábados das 09:00 as 13:00 horas 
 

13. SERASA EXPERIAN - ATUALIZE SEU CADASTRO: SERVIÇO 

GRATUITO; 
 
Atenção: Para facilitar a concessão de crédito e financiamentos em bancos, financeiras, 
e administradoras de cartões de créditos é necessário que seu cadastro esteja atualizado 
no SERASA EXPERIAN. É simples de se fazer. 
 

O QUE FAZER? 
 

1- Preencher um formulário de atualização de cadastro do SERASA EXPERIAN 
imprimi-lo e assiná-lo. 
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2- Anexar cópias autenticadas do RG e do CPF. 
3- Anexar também cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

 

a) Comprovante de residência mais recente: contas de telefone fixo, TV por 
assinatura, água, luz, correspondência bancária, fatura de cartão de crédito 
(exceto cartão de loja), ou contrato de locação. 

b) Comprovante de renda (somente se a renda for informada no formulário), 
holerite (contra cheque), declaração do contador (DECORE), última cópia de 
Imposto de Renda, com recibo de entrega e identificação da fonte pagadora. 

4- Enviar para SERASA EXPERIAN: Rua Antônio Carlos, 434 Cerqueira César – São 
Paulo – SP – CEP: 01309-010. 

 

Atenção:  
 

Serão aceitas cópias simples do RG e do CPF, desde que seja reconhecida a firma da 
assinatura do formulário. 
 

Serão aceitos comprovantes em nome dos pais, desde que estes constem no seu RG e 
do cônjuge, com apresentação da Certidão de Casamento.  
 

Documentos em nome de terceiros devem ser acompanhados de uma declaração do 
terceiro, com firma reconhecida (Exemplo: imóvel alugado – comprovante em nome do 
proprietário). 
 

Serão aceitas, como comprovante de residência: conta de telefone fixo, conta de água ou 
luz, correspondência bancária e fatura de cartão de crédito. 
 

O comprovante de renda deverá ser enviado, se você informar o valor do salário no 
formulário de cadastro. 
 

Caso não tenha nenhum comprovante de residência em seu nome, você deverá 
apresentar uma declaração comprovando o local da residência, com firma reconhecida da 
assinatura do proprietário do imóvel, juntamente com uma cópia do comprovante de 
residência. 
 

14. SERASA EXPERIAN – CONSULTA DE CPF: SERVIÇO GRATUITO; 
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O associado e seus dependentes podem consultar gratuitamente seu CPF. Isso pode ser 
feito pessoalmente ou por procuração; 
 
COMO CONSULTAR SEU CPF? 
 

1- Pessoalmente – vá a uma loja SERASA EXPERIAN, levando, além do seu CPF, 
um destes documentos originais: RG, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). 

 

2- Por procuração - o procurador deve levar uma procuração (original ou cópia 
autenticada) assinada pelo titular do CPF a ser verificado, com firma reconhecida 
em cartório. Ele entregará uma cópia simples da procuração e de um documento 
pessoal original dele, como: RG, Carteira de Trabalho ou a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). 

 

3- Por carta – Você precisa informar detalhadamente o que quer saber sobre o seu 
Cadastro de Pessoa Física, colocar os números do RG e do CPF e assinar a carta 
para confirmar a veracidade do documento. Você deverá anexar as cópias 
autenticadas do seu RG e do seu CPF ou reconhecer firma de sua assinatura na 
carta. Enviar a correspondência para a SERASA EXPERIAN: Rua Antônio Carlos, 
434 – Cerqueira César – São Paulo – SP – CEP: 01309-010. 

 

Atenção: Não se esqueça de informar o endereço completo para resposta. 
As informações dependem de cada tipo de pendência, mas normalmente são: data 
da ocorrência, valor da dívida e nome da empresa credora. 

 

15. SERASA EXPERIAN – DOCUMENTOS E CHEQUES ROUBADOS: 
SERVIÇO GRATUITO; 
 
Trata-se de um serviço de alerta para evitar fraudes e uso indevido de seu nome e seus 
documentos. 
 

COMO FUNCIONA? 
 

Você comunica a SERASA EXPERIAN sobre o roubo, o furto ou a perda dos documentos 
e caso tentem utilizar seu CPF para alguma transação comercial, e seu nome for 
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consultado, a SERASA avisa no mercado às Empresas, instituições, lojas e 
estabelecimentos que utilizam os serviços em todo o Brasil. 
 

A) Alerta provisório (para documentos e cheques). 
 

Você cadastrará um alerta provisório. É on line e vale por dez dias úteis para 
documentos e três dias úteis para cheques. Após esse prazo, esse registro é excluído 
do banco de dados. Para que ele seja definitivo, siga o passo abaixo. 

 

B) Alerta permanente (apenas documentos). 
 

Necessitamos dos documentos que comprovam a ocorrência.  
Os passos a seguir devem ser feitos por escrito e enviados a Serasa Experian. 

 

O QUE FAZER? 
 

1) Preencher uma declaração 
 

2) Imprimir, assinar e juntar a cópia do boletim de ocorrência. 
 

3) Enviar tudo para a SERASA EXPERIAN, por um dos seguintes meios: 
 

a) Por fax: (11) 2847-9413 – confirme o recebimento pelo telefone (11) 3373-7272 
 

b) Pelo correio: Rua Antônio Carlos, 434 – Cerqueira César – São Paulo – SP 
CEP: 01309-010 

 

ATENÇÃO:  
 

Esse cadastramento não impede a inclusão de pendências no banco de dados da 
SERASA EXPERIAN. 
 

O alerta provisório de cheques estará disponível no banco de dados SERASA EXPERIAN 
somente por três dias úteis. Para tornar esse aviso permanente, basta procurar sua 
agência bancária e sustar o cheque. 
 

Caso o documento perdido pertença a um menor, a formalização deverá ser assinada 
pelo seu responsável, explicando que quem assina é o responsável, porque o documento 
pertence a um menor. 
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COMO CANCELO O MEU CADASTRO? 
 

a) Deverá ser preenchida uma declaração. 
 

b) Imprima o documento, assine-o e junte com a cópia do Boletim de Ocorrência. 
 

16. SERASA EXPERIAN – CHEQUES SEM FUNDOS: SERVIÇO GRATUITO; 

 
Orientações para regularizar pendências de cheques sem fundos. 
 

TENHO PENDÊNCIAS DE CHEQUES SEM FUNDOS. COMO RESOLVO? 
 

1. Procure a agência bancária que solicitou a inclusão do seu cheque no CCF 
(Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), consultando o banco no qual 
você tem conta. 

 

2. Solicite a instituição financeira o número, o valor e a data do cheque. 
 

3. Procure a pessoa ou a instituição para a qual você emitiu esse cheque e regularize 
o débito para recuperar o documento. Guarde o cheque. 

 

4. Retorne à agência bancária que incluiu seu cheque no CCF (Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundos) e siga as orientações para concluir a 
regularização 

 

5. A agência bancária comunicará a regularização da situação e solicitará a exclusão 

dessa anotação de seu cadastro à SERASA EXPERIAN. 
 

Atenção: 
 

Você terá que redigir uma carta, anexar o cheque recuperado e protocolar a entrega 
desses documentos na agência que incluiu seu cheque no CCF (.Cadastro de Emitentes 
de Cheques sem Fundos). 
 

17. SERASA EXPERIAN – CARTA SERASA EXPERIAN: SERVIÇO 

GRATUITO; 
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Se você recebeu uma carta, ou um SMS da SERASA EXPERIAN aproveite para obter 
mais informações e resolver suas dívidas. 
 
A carta comunicado é uma notificação que informa o consumidor ou a empresa sobre a 
existência de uma dívida em atraso. 
 
RECEBI UMA CARTA DA SERASA EXPERIAN. O QUE DEVO FAZER? 
 

1) A carta já informa o prazo que você tem para, a partir da data de postagem, entrar 
em contato com a Instituição credora, pagar o débito e regularizar a situação. 

 
2) Após o pagamento da dívida, a Instituição Credora comunica à SERASA 

EXPERIAN e solicita a baixa dessa pendência financeira do seu CPF. 
 
Atenção: 
 
Caso a dívida em atraso não seja quitada no período de dez dias corridos, as informações 
sobre essa pendência financeira irão para o banco de dados da SERASA EXPERIAN e 
poderão ser consultadas por lojistas, instituições financeiras, comerciantes e outras 
empresas que utilizam os serviços da SERASA. 
 
Atenção: 
 
Caso a empresa para a qual você deve não exista mais, procure a Junta Comercial da 
sua cidade e peça uma Certidão de Breve Relato, confirmando o encerramento das 
atividades. 
 
Depois, pague a dívida por meio de uma Ação de Consignação em pagamento. Depois 
disso, peça a SERASA EXPERIAN que exclua a pendência do seu cadastro. 
 
Se, mesmo assim, você não encontrar a empresa para a qual deve, deposite o valor em 
juízo por meio de uma Ação de Consignação em Pagamento, com a ajuda de um 
advogado. 
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OBS.: Caso haja necessidade deste tipo de ação informada acima, não esqueça que o 
corpo jurídico da Associação Costa Line do Brasil estará a sua disposição. Utilize-o, 
você tem esse direito. 
 

18. SERASA EXPERIAN – PROTESTOS: SERVIÇO GRATUITO; 

 
HÁ UM PROTESTO CONTRA MIM, NO CARTÓRIO. O QUE FAZER? 
 

1) Dirija-se ao Cartório que registou o Protesto e solicite uma Certidão para obter os 
dados da Instituição que o protestou. 

 
2) Entre em contato com essa Instituição, regularize o débito e peça um comprovante 

de quitação da dívida: uma carta assinada com firma reconhecida. 
 

3) Retorne ao Cartório onde consta o registro do protesto e solicite o cancelamento, 
apresentando o comprovante da quitação da dívida. 

 
4) O próprio cartório solicitará a baixa do protesto a SERASA EXPERIAN. Você deve 

apenas aguardar. 
 

Atenção: 
 

Caso não encontre a empresa para quem deve, você deve solicitar o cancelamento do 
protesto, por meio de um Ofício Judicial ao cartório, e depositar o valor da dívida e 
dos juros em juízo, para conseguir a quitação da dívida e o cancelamento do protesto. 
 

OBS.: Para oficiar o cartório e fazer os depósitos em Juízo você precisará de um 
Advogado, não esqueça que, como associado da Associação Costa Line do Brasil 
você tem direito ao nosso corpo jurídico, UTILIZE-O. 
 

Caso você tenha qualquer dificuldade em encontrar os dados completos do cartório em 
questão, procure-nos na Associação Costa Line do Brasil, que teremos prazer em 
ajudá-lo. Temos a relação completa de todos os cartórios. 

 
19. SERASA EXPERIAN – AÇÕES JUDICIAIS: SERVIÇO GRATUITO; 
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COMO FAÇO PARA REGULARIZAR MINHA SITUAÇÃO, TENDO AÇÕES JUDICIAIS 
CONTRA MIM? 
 

1) Procure o Fórum distribuidor onde consta a ação para obter o número, o valor e os 
dados da pessoa ou da empresa que o processou. 

 

2) Consulte o processo e, caso já tenha havido acordo entre as partes, que tenha sido 
protocolado ou homologado pelo juiz, ou tenha se dado a extinção da ação, solicite 
uma Certidão. 

 

3) A certidão original ou o documento comprobatório deve ser entregue à SERASA 
EXPERIAN. Pelo Correio, envie para: Rua Antônio Carlos, 434 – Cerqueira César 
– São Paulo – SP – CEP: 01309-010. 

 

Atenção: 
 

Além da Certidão, são aceitos o impresso da consulta realizada no site do Tribunal de 
Justiça ou qualquer outro documento que informe a extinção da ação. 
 

OBS.: No caso acima, se houver dúvidas de como proceder, você poderá procurar os 
Advogados da Associação Costa Line do Brasil que os mesmos verificarão junto ao 
Tribunal de Justiça a situação do processo e lhes darão todas as informações relativas 
ao mesmo, gratuitamente. 
 

Caso esta ação não tenha sido terminada, eles lhe orientarão como deverá proceder para 
terminá-la. 
 

20. SESI/RJ - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – INFORMAÇÕES; 
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Todos nós sabemos que se associar a um clube, hoje em dia, é muito caro e, às vezes, 
não tem todas as atividades que gostaríamos que ele tivesse para nossa utilização e 
entretenimento. 
 

Assim, a Associação Costa Line do Brasil firmou um convênio gratuito com o SESI/RJ 
para que seus associados e dependentes, de acordo com o plano escolhido, informado 
na proposta de adesão da Associação Costa Line do Brasil, tenham direito a utilizar 
todas as 30 unidades dos SESI CLUBES em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 

É importante informar que no convênio firmado entre a Associação Costa Line do 
Brasil e o SESI/RJ, os associados da Associação Costa Line do Brasil e seus 
dependentes terão um desconto de 30% (trinta por cento) na mensalidade do SESI 
CLUBE no plano individual e no familiar e que o valor da mensalidade poderá ser 
informado a todos os associados da Associação nas unidades dos SESI CLUBES ou 

pelos telefones abaixo:  
 

Telefones para contato com a Central do SESI/RJ: 0800 0231 231 ou 21 4002-0231. 
 

OBS: Também faz parte do convênio firmado com o SESI/RJ que os associados e 
seus dependentes recebam suas carteiras de sócio do SESI CLUBE gratuitamente, e 
que de posse delas, ao apresentá-las em qualquer das 30 unidades do SESI/RJ, terão 
também descontos nos serviços assistenciais abaixo: 
 

 
 

a) 10% de desconto nas Consulta Médica; 
b) 10% de desconto nos Serviços Odontológicos; 
c) 10% de desconto na Área Educacional; 
d) 10% de desconto na Área Cultural e Artística; 
e) Descontos em Academias, Atividades Físicas, e Esportivas; 
f) Meia entrada na rede de Teatros SESI/RJ 
g) Descontos em Colônias de Férias. 
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Outros descontos poderão ser oferecidos diretamente aos associados da Associação 
Costa Line do Brasil pelo SESI/RJ sem estar estabelecido no contrato de convênio. 
 

Orientação: Para ter direito ao convênio SESI/RJ com a Associação Costa Line do 
Brasil e todos os benefícios advindos dele informados acima, em sua primeira visita a 
uma das 30 unidades do SESI/RJ você deverá levar os documentos originais, 
relacionados abaixo para se associar ao SESI CLUBE: 
 

ASSOCIADO TITULAR: 
 

1) Carteira de sócio da Associação Costa Line do Brasil atualizada; 
2) Identidade e CPF; 
3) Comprovante de residência; 
4) Comprovante de renda; 
5) 01 (uma) foto 3x4; 
6) Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

 

DEPENDENTES: 
 

1) Identidade e CPF; 
2) 01 (uma) foto 3x4; 
3) Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
4) Enteados dependentes: documento do IR (Imposto de Renda) ou outro que 

comprove a dependência legal. 
 

É sempre bom em sua primeira visita a qualquer Unidade SESI/RJ, ligar antes para 
confirmar toda documentação acima para que não haja nenhum contratempo. 
 

Todos os SESI CLUBES estão sempre melhorando e se aprimorando e algo em 
especial que você desejar utilizar, poderá estar desativado, momentaneamente, ou até 

definitivamente, ligue antes para saber.  
 

Telefones para contato com a Central do SESI/RJ: 0800 0231 231 ou 21 4002-0231. 
 

Atenção: Os associados que têm Plano de Saúde DIX, deverão entrar em contato, pelo 
telefone 0800-0231-231 ou (21) 4002-0231, para saberem quais as unidades do SESI/RJ 
que têm convênio com a DIX, para poderem utilizá-las pelo Plano de Saúde. 



 

 

 

P
ág

in
a2

8
 

 

Caso seu Plano de Saúde não seja o DIX e seja de seu interesse modificá-lo para o 
Plano DIX, entre em contato com a Associação Costa Line do Brasil pelo Tel.: 21 

2533-7707 ou 21 2518-4050 ou 21-2518-4046 que temos o Plano DIX para lhe 
oferecer, salvo alterações a este respeito pela Operadora do Plano de Saúde DIX; 
 

Nas unidades dos SESI/RJ que tiverem o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), os associados do SESI/RJ da Associação Costa Line do Brasil terão direito 
à utilização dos cursos oferecidos por eles, porém sem desconto, ou com descontos 
promocionais da época; 
 

21. ALGÚNS CURSOS OFERECIDOS PELO SESI/SENAI; 
 
VEJA MUITO MAIS CURSOS E ENDEREÇOS PELO SITE OU PELOS TELEFONES 
ABAIXO. 
 

INFORMAÇÕES:  Tel. 0800.0231.231 OU 4002-0231  
PELO SITE:   www.cursosenairio.com.br 
 

 AUDIOVISUAL E ANIMAÇÃO DIGITAL 
 

 Animação 2D 
 Animação de Objetos 3D 
 Animador em Stop Motion 
 Captação de Recursos para Projetos Audiovisuais 
 Concepção de Projetos Audiovisuais 
 Desenhista de Animação 
 Desenho de Storyboard 
 Eletricista da Indústria Audiovisual 
 Fundamentos Técnicos de Som para Audiovisual 
 Luminotécnica 
 Modelagem 3D 
 Operador de Câmera 
 Processo de Roteirização 
 Técnicas de Desenhos 
 Técnicas de Iluminação 



 

 

 

P
ág

in
a2

9
 

 Técnicas de Modelagem de Personagem e Cenografia 
 Técnicas de Stop Motion 

 

 GRÁFICA, DESIGN E WEB 
 

 Criação de Portfólio Digital 
 Desenho e Criação de Personagem 
 Fotografia Digital e Tratamento de Fotos 
 Ilustração Digital 
 Projeto Gráfico de Embalagem 
 Tratamento de Imagem 
 Webdesign Profissional 

 

Adiante, dando continuidade aos números de benefícios oferecidos aos associados pela 
Associação Costa Line do Brasil, você saberá as unidades do SESI/RJ com algumas 
de suas atividades e estruturas. 
 

22. UNIDADE SESI/SENAI/RJ CINELÂNDIA; 
 
Endereço: Av. Calógeras, 15. 
Centro – Rio de Janeiro – RJ. 
CEP: 20030-040 
Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

ATIVIDADES 
 

 Alongamento 
 Aero dance 
 Avaliação física 
 Bike indoor 
 Condicionamento físico 
 Danças 
 Ergometria 
 GAP 
 Ginástica 
 Ginástica localizada 
 Lutas 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Jump 
 Musculação 
 Pilates 
 Step 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Angiologia 
 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Endocrinologia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Nutricionista 
 Oftalmologia 
 Otorrinolaringologia 
 Reumatologia 

 

MEDICINA DO TRABALHO 
 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Anatomia patológica 
 Bioquímica 
 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 
 Preventivos 

 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Colposcopia 
 Eletrocardiograma 
 Eletroencefalograma 
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 Emissão otoacústica 
 Endoscopia digestiva 
 Espirometria 
 MAPA (pressão arterial) 
 Teste Ergométrico 

 

TERAPIAS COMPLEMENTARES 
 

 Fisioterapia 
 RPG 
 Shiatsu 
 Pilates 
 Drenagem Linfática 
 Limpeza de Pele 
 Massagem Modeladora 
 Termo Lipo 
 Peeling 
 Peeling de Cristal 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Cirurgia bucomaxilo 
 Ortodontia 
 Implantodontia 

 

23. UNIDADE SESI/SENAI/RJ VICENTE DE CARVALHO; 
 
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 6475. 
Antiga: Avenida Automóvel Clube 
Vicente de Carvalho – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 21371-310 
Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol Oficial – natural 
 Ginásio 
 Lanchonete 
 Piscina Infantil 
 Piscina Olímpica 
 Playground 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de Fitness 
 Sala de ginástica 
 Sala de musculação 
 Salão multiuso 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Alongamento 
 Avaliação física 
 Ballet infantil 
 Bike indoor 
 Dança baby class 
 Ergometria 
 Futebol Society 
 Futsal 
 GAP 
 Ginástica 
 Ginástica localizada 
 Hidroginástica 
 Iniciação desportiva 
 Jazz infantil 
 Judô 
 Jump 
 Musculação 
 Natação 
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 Natação infantil 
 Step 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Angiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Oftalmologia 
 Ortopedia 
 Otorrinolaringologia 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Anatomia patológica 
 Bioquímica 
 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 
 Preventivos 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 
 Espirometria 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
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 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

24. UNIDADE SESI/RJ JACAREPAGUÁ; 
 
Endereço: Av. Geremário Dantas, 342. 
Tanque – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22-735-015 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina de Hidroginástica 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica com arquibancada 
 Quadra de tênis (piso de cimento) 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 
 Sala de musculação 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Alongamento 
 Aero dance 
 Avaliação física 
 Yoga 
 Ballet infantil 
 Bike indoor 
 Combat 
 Condicionamento físico 
 Dança baby class 
 Dança de salão 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Ergometria 
 Futebol Society 
 Futsal 
 GAP 
 Ginástica 
 Ginástica Artística 
 Ginástica localizada 
 Hidroginástica 
 Iniciação desportiva 
 Jazz infantil 
 Judô 
 Jiu-jitsu 
 Boxe 
 Aerocapoeira 
 Flex ball 
 Jump 
 Musculação 
 Pilates 
 Power jump 
 Natação 
 Natação infantil 
 Step 
 Tenis 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Alergologia 
 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Endocrinologia 
 Gastrenterologia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Oftalmologia 
 Otorrinolaringologia 
 Pediatria 
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EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 Ultrassonografia 

 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 
 Endoscopia digestiva 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Cirurgia bucomaxilo 
 Ortodontia 
 Implantodontia 

 

ENSINO MÉDIO DA ESCOLA SESI COM CURSO TÉCNICO DO SENAI 
 

 Estudo em período integral 
 Duas certificações 
 Aproveitamento do tempo 
 Mais oportunidades para o seu futuro 
 Diferencial para o seu currículo 
 Caminho mais curto para o seu primeiro emprego 

 

CURSO 
 

 Ensino Médio com Curso Técnico de Automação 
 

25. UNIDADE SESI/RJ JACAREPAGUÁ; 
 
Endereço: Av. Geremário Dantas, 940. 
Freguesia – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22743-010 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

26. UNIDADE SESI/SENAI/RJ HONÓRIO GURGEL; 
 
Endereço: Rua Loreto do Couto, 673. 
Honório Gurgel – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 21675-520 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol Oficial com arquibancada 
 Estacionamento 
 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina Olímpica com arquibancada 
 Pista de atletismo (carvão) com seis raias 
 Playground 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de musculação 
 Sala de fitness 
 Sala de ginástica 
 Sauna seca 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Ergometria 
 Hidroginástica 
 Musculação 
 Natação 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Anatomia patológica 
 Bioquímica 
 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 
 Espirometria 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 

 

27. UNIDADE SESI/SENAI/RJ SANTA CRUZ; 
 
Endereço: Rua Felipe Cardoso, 713. 
Centro – Santa Cruz – RJ 
CEP: 23510-006 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Clínica médica 
 Dermatologia 

mailto:faleconosco@firjan.org.br


 

 

 

P
ág

in
a3

9
 

 Ginecologia / Obstetrícia 
 Oftalmologia 
 Ortopedia 
 Otorrinolaringologia 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 
 Eletroencefalograma 
 Espirometria 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

28. UNIDADE SESI/RJ SANTA CRUZ – DISTRITO INDUSTRIAL; 
 
Endereço: Rua Nelson da Silva, 534. 
Zona Industrial de Santa Cruz – Santa Cruz – RJ 
CEP: 23565-180 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

29. UNIDADE SESI/SENAI/RJ TIJUCA; 
 
Endereço: Rua Morais e Silva, 53 
Tijuca – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20271-030 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

ATIVIDADES 
 

 Alongamento 
 Avaliação física 
 GAP 
 Ginástica localizada 
 Jump 
 Musculação 
 Pilates 
 Step 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Angiologia 
 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Oftalmologia 
 Otorrinolaringologia 
 Urologia 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Bioquímica 
 Hematologia 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 
 Preventivos 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Colposcopia 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

ENSINO MÉDIO DA ESCOLA SESI COM CURSO TÉCNICO DO SENAI 
 

 Estudo em período integral 
 Duas certificações 
 Aproveitamento do tempo 
 Mais oportunidades para o seu futuro 
 Diferencial para o seu currículo 
 Caminho mais curto para o seu primeiro emprego 

 

CURSO 
 

 Ensino Médio com Curso Técnico de Multimídia 
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30. UNIDADE SESI/SENAI/RJ MARACANÃ; 
 
Endereço: Rua São Francisco Xavier, 417. 
Maracanã – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20550-010 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

31. UNIDADE SESI/RJ LARANJEIRAS; 
 
Endereço: Rua Esteves Júnior, 47. 
Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22231-160 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Sala de ginástica 
 Sala de musculação 

 

ATIVIDADES 
 

 Alongamento 
 Avaliação física 
 Yoga 
 Bike indoor 
 Condicionamento físico 
 Dança de salão 
 Ergometria 
 GAP 
 Ginástica localizada 
 Aerocapoeira 
 Flex ball 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Jump 
 Musculação 
 Step 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Endocrinologia 
 Fisioterapia 
 Gastrenterologia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Nutrição 
 Oftalmologia 
 Ortopedia 
 Otorrinolaringologia 
 Pneumologia 
 Reumatologia 
 Urologia 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Anatomia patológica 
 Bioquímica 
 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 
 Preventivos 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Ecocardiograma 
 Mamografia 
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 Raios-X 
 Ultrassonografia 

 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 
 Eletroencefalograma 
 Endoscopia digestiva 
 Espirometria 
 MAPA (pressão arterial) 
 Teste ergométrico 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

32. UNIDADE SESI/RJ LARANJEIRAS; 
 
Endereço: Rua Ipiranga, 75. 
Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22231-120 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

33. UNIDADE SESI/RJ NITERÓI; 
 
Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 535. 
Centro - Niterói – RJ 
CEP: 24030-077 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
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ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Alergologia 
 Angiologia 
 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Endocrinologia 
 Gastrenterologia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Geriatria 
 Neurologia 
 Nutrição 
 Oftalmologia 
 Ortopedia 
 Otorrinolaringologia 
 Pneumologia 
 Urologia 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Anatomia patológica 
 Bioquímica 
 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 
 Preventivos 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 Ultrassonografia 

 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
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 Audiometria 
 Eletrocardiograma 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

34. UNIDADE SESI/SENAI/RJ SÃO GONÇALO; 
 
Endereço: Rua Dr. Nilo Peçanha, 134. 
Rodo – São Gonçalo – RJ 
CEP: 24445-360 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol society – sintético 
 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina Infantil 
 Piscina olímpica com arquibancada 
 Playground 
 Quadra de tênis (piso de cimento) 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de fitness 
 Sala de ginastica 
 Vestiário amplo 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Cardiologia 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Clínica médica 
 Fisioterapia 
 Ginecologia / Obstetrícia 
 Pediatria 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Preventivos 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Eletrocardiograma 
 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Cirurgia bucomaxilo 
 Ortodontia 

 

35. UNIDADE SESI/RJ DUQUE DE CAXIAS; 
 
Endereço: Rua Arthur Neiva, 100. 
Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ 
CEP: 25070-010 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol society 
 Ginásio com arquibancada 
 Piscina de Hidroginástica aquecida 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica 
 02 Quadras poliesportivas com arquibancada 
 Quiosque com churrasqueira 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 
 Vestiários amplos 
 Restaurante 
 Sauna seca masculina 
 Sauna seca feminina 
 Salão de festas 
 Teatro (capacidade de 250 lugares) 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Angiologia 
 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Endocrinologia 
 Oftalmologia 
 Ortopedia 
 Otorrinolaringologia 
 Pediatria 
 Pneumologia 

 

EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 

 

ENSINO MÉDIO DA ESCOLA SESI COM CURSO TÉCNICO DO SENAI 
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 Estudo em período integral 
 Duas certificações 
 Aproveitamento do tempo 
 Mais oportunidades para o seu futuro 
 Diferencial para o seu currículo 
 Caminho mais curto para o seu primeiro emprego 

 

CURSO 
 

 Ensino Médio com Curso Técnico de Automação 
 

36. UNIDADE SESI/SENAI/RJ NOVA IGUAÇU; 
 
Endereço: Rua Gerson Chermicharo, 1321. 
Bairro da Luz – Nova Iguaçu – RJ 
CEP: 26263-150 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol Oficial – natural 
 Campo de futebol society – natural 
 Estacionamento 
 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica 
 Pista de atletismo 
 Playground 
 Quadra de basquete 
 Quadra de tênis 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Sala de musculação 
 Salão de jogos 
 Salão multiuso 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Bike indoor 
 Futsal 
 Ginástica 
 Ginástica localizada 
 Hidroginástica 
 Musculação 
 Natação 
 Natação infantil 

 

ESPECIALIDADES MÉDICA 
 

 Cardiologia 
 Clínica médica 
 Dermatologia 
 Geriatria 
 Oftalmologia 
 Pediatria 

 

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
 

 Bioquímica 
 Hematologia 
 Hormônios 
 Imunologia 
 Microbiologia 
 Parasitologia 
 Urinálise 
 Preventivos 
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EXAME DE IMAGEM 
 

 Raios-X 
 

EXAME DE DIAGNÓSTICO 
 

 Audiometria 
 Eletrocardiograma 
 Eletroencefalograma 
 Espirometria 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

ENSINO MÉDIO DA ESCOLA SESI COM CURSO TÉCNICO DO SENAI 
 

 Estudo em período integral 
 Duas certificações 
 Aproveitamento do tempo 
 Mais oportunidades para o seu futuro 
 Diferencial para o seu currículo 
 Caminho mais curto para o seu primeiro emprego 

 

CURSO 
 

 Ensino Médio com Curso Técnico de Mecânica 
 

37. UNIDADE SESI/RJ TRÊS RIOS; 
 
Endereço: Av. Tenente Enéas Torno, s/n. 
Margem Esquerda – Centro – Três Rios - RJ 
CEP: 25840-100 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol society – sintético 
 Lanchonete 
 Parquinho 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Playground 
 Quadra de tênis pisos de saibro e cimento 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva coberta 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 
 Sala de musculação 
 Salão de jogos 
 Sauna masculina 
 Sauna feminina 

 

ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Bike indoor 
 Ergometria 
 GAP 
 Ginástica localizada 
 Hidroginástica 
 Jump 
 Musculação 
 Pilates 
 Power jump 
 Natação 
 Natação infantil 
 Tênis 

 

DENTISTA 
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 Endodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

38. UNIDADE SESI/RJ BARRA DO PIRAÍ; 
 
Endereço: Av. Mário Salgueiro, 1065. 
Belvedere – Barra do Piraí – RJ 
CEP: 27113-070 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Área de bronzeamento 
 Campo de futebol society – natural 
 Campo de futebol de areia 
 Estacionamento; 
 Ginásio 
 Lanchonete 
 Playground 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Quadra de futebol de areia 
 Quadra poliesportiva coberta 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de musculação 
 Sauna masculina 
 Sauna feminina 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Ergometria 
 Futsal 
 Hidroginástica 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Musculação 
 Natação 
 Natação infantil 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

39. UNIDADE SESI/RJ BARRA DO PIRAÍ; 
 
Endereço: Rua Dr. Morais Barbosa 23. 
Bairro Chácara Farani – Barra do Piraí – RJ 
CEP: 27120-040 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

40. UNIDADE SESI/RJ BARRA MANSA; 
 
Endereço: Av. Dário Aragão, 2. 
Centro - Barra Mansa – RJ 
CEP: 27330-020 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Área de bronzeamento 
 Campo de futebol society – sintético 
 Lanchonete 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica 
 Playground 
 Quadra de basquete 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Quadra de tênis 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva coberta 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de fitness 
 Sala de ginástica 
 Sauna seca masculina 
 Sauna seca feminina 
 Sauna a vapor masculina 
 Sauna a vapor feminina 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Ballet infantil 
 Bike indoor 
 Combat 
 Ergometria 
 Futebol Society 
 Futsal 
 Hidroginástica 
 Jump 
 Musculação 
 Natação 
 Natação infantil 
 Tênis 

 

ENSINO MÉDIO DA ESCOLA SESI COM CURSO TÉCNICO DO SENAI 
 

 Estudo em período integral 
 Duas certificações 
 Aproveitamento do tempo 
 Mais oportunidades para o seu futuro 
 Diferencial para o seu currículo 
 Caminho mais curto para o seu primeiro emprego 

 

CURSO 
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 Ensino Médio com Curso Técnico de Eletrônica 
 

41. UNIDADE SESI/SENAI/RJ VOLTA REDONDA; 
 
Endereço: Av. Lucas Evangelista, 595. 
Aterrado – Volta Redonda – RJ 
CEP: 22729-530 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Ginásio Poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Sala de fitness 
 Salão multiuso 
 Sauna masculina 
 Sauna feminina 
 Vestiários amplos 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

42. UNIDADE SESI/SENAI/RJ RESENDE; 
 
Endereço: Rua Sarquis José Sarquis 156. 
Jardim Jalisco - Resende – RJ 
CEP: 27510-100 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
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INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol oficial com arquibancada 
 Campo de futebol society – sintético 
 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina de Hidroginástica 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Pista de atletismo (piso de carvão) com seis raias 
 Playground 
 Quadra de basquete 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 
 Sauna Masculina 
 Sauna feminina 
 Vestiários amplos 

 

ATIVIDADES 
 

 Alongamento 
 Aero dance 
 Avaliação física 
 Ballet infantil 
 Bike indoor 
 Dança baby class 
 Futebol Society 
 Futsal 
 Ginástica 
 Ginástica localizada 
 Hidroginástica 
 Jazz infantil 
 Judô 
 Jump 
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 Musculação 
 Natação 
 Natação infantil 
 Step 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 

 

43. UNIDADE SESI/RJ PETRÓPOLIS – BARÃO SESI CLUBE; 
 
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 2564. 
Centro – Petrópolis – RJ 
CEP: 25680-270 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol society 
 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Lanchonete 
 Piscina Infantil (aquecida) coberta 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Playground 
 Quadra de tênis (piso de cimento) 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de fitness 
 Salão de jogos 
 Sauna masculina 
 Sauna feminina 
 Vestiários amplos 

 
DENTISTA 

 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 

 

44. UNIDADE SESI/SENAI/RJ PETRÓPOLIS – BINGEN; 
 
Endereço: Rua Bingen, 130. 
Bingen – Petrópolis – RJ 
CEP: 25680-270 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

45. UNIDADE SESI/SENAI/RJ TERESÓPOLIS; 
 
Endereço: Rua Jorge Lossio, 207. 
Alto – Teresópolis – RJ 
CEP: 25961-265 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

46. UNIDADE SESI/RJ NOVA FRIBURGO; 
 
Endereço: Rua Teresópolis, 248. 
Vila Amélia – Nova Friburgo – RJ 
CEP: 28625-530 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 24 Chalés 
 Campo de futebol society 
 Estacionamento; 
 Estúdio de condicionamento físico 
 Ginásio poliesportivo com arquibancada 
 Piscina Aquecida 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Pista de atletismo 
 Playground 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Restaurante 
 Sala de ginástica 
 Sala de uso múltiplo 
 Salão de jogos 
 Sauna masculina 
 Sauna feminina 
 Vestiários amplos 

 
ATIVIDADES 

 
 Avaliação física 
 Futsal 
 Ginástica 
 Hidroginástica 
 Pilates 
 Natação 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Ortodontia 
 Implantodontia 
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47. UNIDADE SESI/RJ NOVA FRIBURGO – GINÁSIO; 
 
Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 1960. 
Jardim Ouro Preto – Nova Friburgo – RJ 
CEP: 28.635-000 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA E OUTROS PODEM SER INFORMADOS POR TELEFONE 
 

48. UNIDADE SESI/SENAI/RJ PÁDUA; 
 
Endereço: Av. João Jasbick, 740. 
Aeroporto - Pádua – RJ 
CEP: 28470-000 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol society – natural 
 Campo de futebol society – sintético 
 Estacionamento; 
 Lanchonete 
 Parquinho 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica 
 Playground 
 Quadra de vôlei de areia 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Salão de jogos 
 Salão multiuso 
 Sauna 

 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
mailto:faleconosco@firjan.org.br
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ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Bike indoor 
 Condicionamento físico 
 Ginástica localizada 
 Hidroginástica 
 Jump 
 Musculação 
 Natação 
 Natação infantil 

 

49. UNIDADE SESI/SENAI/RJ ITAPERUNA; 
 
Endereço: Av. Deputado José de Cerqueira Garcia, 883. 
Presidente Costa e Silva - Itaperuna – Rj 
CEP: 28300-000 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 02 Campos de futebol society – natural 
 Campo de futebol society – sintético 
 Lanchonete 
 Sala de fitness 
 Piscina semi-olímpica aquecida 
 Piscina Infantil 
 Playground 
 Quadra poliesportiva coberta 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sauna a vapor masculina 
 Sauna a vapor feminina 
 Teatro capacidade 200 lugares 
 Vestiários amplos 

 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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ATIVIDADES 
 

 Avaliação física 
 Ergometria 
 Futebol Society 
 Hidroginástica 
 Musculação 
 Natação 
 Natação infantil 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Prótese dentária 

 

50. UNIDADE SESI/RJ MACAÉ; 
 
Endereço: Alameda Etelvino Gomes, 155. 
Riviera Fluminense – Macaé – RJ 
CEP: 27937-150 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Lanchonete 
 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Playground 
 Quadra poliesportiva 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de dança 
 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 
 Salão de jogos 
 Sauna masculina 
 Sauna feminina 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Teatro (capacidade de 200 lugares) 
 Vestiários amplos 

 

DENTISTA 
 

 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 
 Implantodontia 

 

ENSINO MÉDIO DA ESCOLA SESI COM CURSO TÉCNICO DO SENAI 
 

 Estudo em período integral 
 Duas certificações 
 Aproveitamento do tempo 
 Mais oportunidades para o seu futuro 
 Diferencial para o seu currículo 
 Caminho mais curto para o seu primeiro emprego 

 

CURSO 
 

 Ensino Médio com Curso Técnico de Eletrotécnica 
 

51. UNIDADE SESI/RJ CAMPOS; 
 
Endereço: Av. Deputado Bartolomeu Lysandro, 862. 
Guarus – Campos – RJ 
CEP: 28080-390 

Tel.: 0800.0231.231 – ligação local: 4002-0231 
E-mail: faleconosco@firjan.org.br 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 Campo de futebol society 
 Ginásio poliesportivo 
 Lanchonete 
 Piscina com toboágua 

mailto:faleconosco@firjan.org.br
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 Piscina Infantil 
 Piscina semiolímpica aquecida 
 Playground 
 Quadra poliesportiva (externa) 
 Quiosque com churrasqueira 
 Sala de ginástica 
 Sala de fitness 
 Salão de jogos 
 Teatro (capacidade 200 lugares) 
 Vestiários amplos 

 
DENTISTA 

 
 Endodontia 
 Periodontia 
 Prótese dentária 

 

52. CARTÃO DE CRÉDITO: (PORTO SEGURO VISA); 
 
SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO. 
 
Todos os associados e seus dependentes poderão solicitar o Cartão de Crédito Porto 
Seguro Visa na Associação Costa Line do Brasil gratuitamente e também poderão ter 
a anuidade do cartão gratuita de acordo com a utilização dele, bastando para tanto, 
que entrem em contato, por telefone com a Associação que informaremos como fazer, 
em seguida, providenciaremos para que recebam em casa o cartão de crédito e com isso, 
passarem a ser clientes também da Porto Seguro Seguradora e contar com outros 
benefícios que ela lhes proporcionará. 
 

* 53. ASSESSORIA GRATUITA PARA EMPREGOS; 
 
ENCAMINHAMENTO, PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA EMPREGOS. 
 
O associado e seus dependentes interessados devem enviar seu CURRICULUM VITAE 
para Associação, por carta, por e-mail ou pessoalmente, que o enviaremos para nossas 
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empresas parceiras ou outras que tivermos contato gratuitamente para que completem 
suas vagas que estiverem disponíveis, não se esquecendo de informar separadamente 
do Curriculum Vitae, que é associado titular ou dependente de qual associado da 
Associação Costa Line do Brasil para nossa conferência. Boa Sorte! 
 

* 54. ASSISTÊNCIA GRATUITA AO SEGURO DPVAT; 
 
A Associação Costa Line do Brasil, cuidará do trâmite deste seguro junto à 
Seguradora competente, ou SINCOR (Sindicato dos Corretores de Seguros) 
responsáveis por tratar do DPVAT, quando seus associados ou dependentes tiverem se 
acidentado no trânsito e isso gratuitamente com intuito de facilitá-los nesta hora tão 
complicada. 
 
OBS.: Cuidado, é muito comum pessoas procurarem os acidentados no trânsito, 
pegando seus dados em Delegacias e Hospitais Públicos, oferecendo-se para cuidar 
do trâmite do DPVAT e lhe cobrando pelo serviço. Não aceite. Este serviço é totalmente 
gratuito. Procure-nos e vamos lhe orientar no que for necessário. 
 

* 55. MAKRO SUPER ATACADO; 
 
PARA O ASSOCIADO QUE NÃO TEM O SEU PASSAPORTE DO MAKRO. 
 

Utilize o MAKRO. Tire o máximo do passaporte da Associação Costa Line do Brasil. 
 

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO 
 

Basta o associado ou seu dependente apresentar sua carteira de sócio da Associação 
Costa Line do Brasil informar nº de identidade, CPF, seu e-mail e endereço completo 
em qualquer das lojas abaixo em todo Brasil e informar que o cadastro da Associação é 
oriundo da loja da Penha – Mercado São Sebastião na Cidade do Rio de Janeiro, e 
lhes darão um Passaporte gratuito em seu nome para você fazer suas compras a 
preços quase de custo, da mesma forma como as empresas cadastradas o fazem para 
revenda. 
 

De posse de seu passaporte MAKRO, você receberá em sua residência o JORNAL 
MAKRO OFERTAS como também promoções por e-mail. 
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Você, antes de ir ao MAKRO, poderá consultar pelo e-mail 03-tlv1@makro.com.br ou 
pelo 03-cli@makro.com.br o custo de sua relação de compras, como também pelos 

telefones: 21-3889-5112 ou 21-3889-5111 ou 21-3889-5121 ou 21-3889-5100.  
 

OBS.: Os pagamentos no MAKRO somente podem ser em dinheiro ou cartão de 
débito. Você também poderá pagar com cartão de crédito MAKRO e poderá adquiri-lo 
em qualquer uma de suas lojas e ainda ganhará um desconto de 2% (dois por cento) 
para comprar no dia da adesão ao cartão de credito. A análise do credito é imediata e 
você já poderá comprar no mesmo dia e o valor das suas compras somente virá na 
primeira fatura do cartão e seu cartão será enviado para sua residência. Aproveite é mais 
um beneficio que o MAKRO SUPER ATACADO oferece para você associado da 
Associação Costa Line do Brasil. 
 

VAMOS LHE DAR UM EXEMPLO DE ECONOMIA NO MAKRO SUPER ATACADO! 
 

PREÇOS DE CESTAS DE ALIMENTOS MAKRO. 
 

Obs.: Os Preços praticados abaixo podem ser alterados a qualquer tempo  
de acordo com o MAKRO 

 
CESTA TIPO E: R$ 31,90    CESTA TIPO 1: R$ 40,50 

 
 1 Açúcar Refinado 1kg      2 Açúcar Refinado 1kg 

 1 Arroz Branco T1 2kg     2 Arroz Branco T1 2kg 

 1 Biscoito Recheado 130g     1 Biscoito Recheado 130g 

 1 Farinha de Trigo T1 1kg     1 Café Torrado Moído 250g 

 1 Farinha Mandioca T1 500g    1 Farinha de Trigo T1 1kg 

 1 Feijão Preto 1kg      1 Farinha Mandioca T1 500g 

 1 Fubá 500g      1 Feijão Preto 1kg 

 1 Massa Espaguete 500g     1 Fubá 500g 

 1 Óleo de Soja 900ml     1 Goiabada 400g 

 1 Sal Refinado 1kg     1 Massa Espaguete 500g 

 1 Sardinha Conserva 125g    1 Massa Parafuso 500g 

 1 Sobremesa Sabores 85g    1 Óleo de Soja 900ml 

         1 Polpa Tomate 520g 

         1 Sal Refinado 1kg 

         1 Sardinha Conserva 125g 

mailto:03-tlv1@makro.com.br
mailto:03-cli@makro.com.br


 

 

 

P
ág

in
a6

8
 

 
CESTA TIPO 2: R$ 53,90    CESTA TIPO 3: R$ 71,61 

 2 Açúcar Refinado 1kg     3 Açúcar Refinado 1kg  

 1 Achocolatado Pó 200g     1 Achocolatado Pó 200g 

 1 Arroz Branco T1 5Kg      1 Arroz Branco T1 2kg  

 1 Biscoito Recheado 130g     1 Arroz Branco T1 5kg 

 1 Café Torrado Moído 250g     1 Biscoito Recheado 130g  

 2 Farinha Mandioca T1 500g     2 Café Torrado Moído 250G  

 1 Farinha Trigo 1kg      2 Farinha Mandioca 500g  

 2 Feijão Preto 1kg      1 Farinha Trigo 1kg 

 1 Fubá 500g       2 Feijão Preto 1kg 

 1 Goiabada 400g      1 Fubá 500g 

 1 Massa Espaguete 500g     1 Goiabada 400g 

 1 Massa Parafuso 500g      1 Massa Espaguete 500g 

 2 Óleo de Soja 900ml      1 Massa Parafuso 500g  

 1 Polpa Tomate 520g     2 Óleo de Soja 900ml 

 1 Sal Refinado 1kg      1 Polpa Tomate 520g 

 1 Sardinha Conserva 125g     1 Sal Refinado 1kg 

 1 Tempero Completo 270g     1 Sardinha Conserva 125g 

 1 Embalagem papelão T2 Cx     1 Sobremesa Sabores 85g  

         1 Tempero Completo 270g 

         1 Embalagem papelão T3 Cx 

 

RELAÇÃO DE ALGUMAS LOJAS MAKRO DE TODO O BRASIL: 
 

RIO DE JANEIRO 
 
Makro Atacadista S/A - Loja 03 - Penha 
Rua do Alho, 1095 - Penha. 
Tel.: 21 3889-5100 – 21 3889-5121 
 
Makro Atacadista S/A - Loja 05 – Barra da Tijuca 
Av. Ayrton Senna, 2300 – Barra. 
Tel.: 21 3311-1200 
 
Makro Atacadista S/A - Loja 18 - São Gonçalo 
Rua Capitão Juvenal Gigueiredo, 570 - São Gonçalo. 
Tel.: 21 2702-6500 
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Makro Atacadista S/A - Loja 39 - Nova Iguaçu 
Rodovia presidente Dutra S/N - Área 1 - KM 18 - Comendador Soares. 
Tel.: 21 2765-0250 
 
Makro Atacadista S/A - Loja 44 - Bonsucesso 
Av. Itaoca, 886 – Bonsucesso. 
Tel.: 21 3865-1600 
 
Makro Atacadista S/A - Loja 52 – Mendanha – Campo Grande 
Estrada do Mendanha, 3245 - Campo Grande. 
Tel.: 21 3402-9200 

 
OUTROS ESTADOS 

 
São Paulo - SP 
Fone: (0xx11) 6902-2000 

Salvador - BA 
Fone: (0xx71) 390-1000 

Natal - RN 
Fone: (0xx84) 217-7998 

São Paulo - SP 
Fone: (0xx11) 3742-8844 

Salvador - BA 
Fone: (0xx71) 340-2044 

Porto Alegre - RS 
Fone: (0xx51) 3371-2121 

São Paulo - SP 
Fone: (0xx11) 6721-3560 

Brasília - DF 
Fone: (0xx61) 361-4580 

Mato Grosso - MT 
Fone: (0xx65) 626-1086 

São Paulo - SP 
Fone: (0xx11) 5678-2255 

Fortaleza - CE 
Fone: (0xx85) 272-6664 

Mato Grosso do Sul - MS 
Fone: (0xx67) 358-1000 

Bauru – SP 
Fone: (0xx14) 230-2888 

Serra – ES 
Fone: (0xx27) 328-2211 

São Luis – MA 
Fone: (0xx98) 217-6000 

Campinas – SP 
Fone: (0xx19) 3246-3277 

Goiânia – GO 
Fone: (0xx62) 271-2011 

Maceió – AL 
Fone: (0xx82) 218-6000 

Praia Grande – SP 
Fone: (0xx13) 3473-4000 

Contagem – MG 
Fone: (0xx31) 3396-1212 

Florianópolis – SC 
Fone: (0xx48) 281-4000 

Ribeirão Preto – SP 
Fone: (0xx16) 629-3776 

Uberlândia – MG 
Fone: (0xx34) 3233-5000 

Ananindeua – PA 
Fone: (0xx91) 214-4600 

São Bernardo do Campo - SP 
Fone: (0xx11) 4362-2544 

São José do Rio Preto - SP 
Fone: (0xx17) 238-5111 

São José dos Campos - SP 
Fone: (0xx12) 329-6455 

Sorocaba – SP 
Fone: (0xx15) 221-2866 

Londrina / Cambé – PR 
Fone: (0xx43) 251-3030 

Curitiba – PR 
Fone: (0xx41) 661-7100 

Recife – PE 
Fone: (0xx81) 3455-2001 
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BENEFÍCIOS QUE 

A ASSOCIAÇÃO PAGA UMA PARTE 

PARA OS ASSOCIADOS 

 

 

56. EVENTOS E MUITA DIVERSÃO; 
 
O ASSOCIADO PAGARÁ UMA PARTE QUANDO NECESSÁRIO E A ASSOCIAÇÃO 
COSTA LINE DO BRASIL OUTRA, OU TOTALMENTE. 
 
A Associação Costa Line do Brasil estará sempre promovendo Eventos e Muitas 
Diversões para os seus Associados e Dependentes e você será sempre convidado 

pelos nossos meios de contato, manteremos você informado, aguarde! 
 

OBS.: Mantenha seus dados na Associação, sempre atualizados, você não vai querer 
perder esta oportunidade, vai? 
 

* 57. SEGURO VIAGEM; 
 
Plano Mundo, Planos América e Europa e Planos Nacionais. 
 

Se o fizer conosco, a Associação, de acordo com a viagem, poderá pagar até 5% do 
prêmio líquido deste seguro nas seguradoras parceiras. 
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* 58. SEGURO DE VEÍCULOS – AUTOMÓVEL – TÁXI – CAMINHÃO - 

PICKUP – E OUTROS; 
 

Se os fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido destes seguros nas 
seguradoras parceiras. 
 

* 59. SEGURO DA FRANQUIA DO SEGURO DO SEU VEÍCULO; 
 

Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

* 60. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TÁXI COM ASSISTÊNCIA 

24 HORAS: (OBRIGATÓRIO PELO SMTR); 
 

Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste Seguro nas 
Seguradoras Parceiras. 
 

61. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM ASSISTÊNCIA 24 
HORAS E COM COBERTURA AO SEU VEÍCULO DE ATÉ R$ 3.000,00; 
 

Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

62. SEGURO DE MOTO; 
 

Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

63. CONSULTE A PROCEDÊNCIA DO SEU VEÍCULO; 
 

Custo R$80,00 (oitenta reais). Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% deste 
valor por cada consulta. 
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Os associados poderão saber tudo sobre a procedência do seu atual veículo, como 
também o de sua nova aquisição; 
 

A partir de agora, não comprem seus automóveis sem antes nos consultar para saber 
tudo a respeito deles. São 13 tópicos com mais de 60 informações que normalmente 
você nunca as tem quando adquire seu veículo. 
 

Para consultar sobre o veículo, você deverá apresentar à Associação a Placa e o Chassi 
do mesmo e assinar uma autorização que também poderá ser-lhe enviada por e-mail ou 
fax, para ser assinada e encaminhada da mesma forma que lhe foi enviada, junto com o 
comprovante de depósito da taxa acima. 
 

OBS.: Este preço poderá ser alterado sem prévio aviso, de acordo com autorização da 
prestadora de serviço contratada. 
 

Veja abaixo uma consulta completa, com todos os itens informados, para sua 
análise. 
 

Prezado (a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Seguem abaixo os dados da consulta: 1505783 

Data da Consulta: 22/03/2007 - 22:31:46 

Chave da Consulta: Placa - RJ LBK6532 

****************** VALOR DE MERCADO ****************************** 

FABRICANTE...............................: FIAT 

MODELO...................................: UNO MILLE SX 1.0IE GAS 2P COMPLETO 

COMBUSTÍVEL..............................: GASOLINA 

ANO......................................: 1996 

DATA DA CONSULTA.........................: 22/03/2007 

VALOR....................................: 10.960,00 

****************** OCORRÊNCIAS *********************************** 

Multas                                     NADA CONSTA 

IPVA e outros                              NADA CONSTA 

Furto e roubo............................: NADA CONSTA 

Restrição judicial.......................: NADA CONSTA 

Alienação................................: CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Arrendamento.............................: NADA CONSTA 

Reserva de domínio.......................: NADA CONSTA 

Restrição administrativa.................: NADA CONSTA 

Restrição tributária.....................: NADA CONSTA 

****************** LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO ****************** 

LICENCIAMENTO  

  Final da placa.........................: 2 
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  Mês de licenciamento...................: MAIO 

EMPLACAMENTO  

  Placa..................................: LBK6532 

  Estado do emplacamento.................: RJ 

****************** PROCEDÊNCIA *********************************** 

Veículo com suspeita de adulteração......: NADA CONSTA 

Documentos extraviados e roubados CRLV...: CRLV NÃO INFORMADO 
 

Decodificador de chassi  

REGIÃO GEOGRÁFICA......................: AMÉRICA DO SUL 

  PAÍS...................................: BRASIL 

  FABRICANTE.............................: FIAT 

  CC MOTOR...............................: 1.0 

  COMBUSTÍVEL............................: GASOLINA 

  PORTAS.................................: 2 

  VERSÃO.................................: MILLE SX 

  VEÍCULO................................: UNO 

  ANO FABR/MOD A PARTIR DE 99............: 1996 

  NUMERO DE SERIE........................: DENTRO DO PADRÃO 

  Duplicidade de motor...................: NADA CONSTA 
 

****************** DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO ****************** 

Proprietário.............................: CPF 77698690725 

Faturado.................................: CNPJ 68743038000198 
 

Registro do veículo  

  Chassi.................................: 9BD146027T5875578 

  Tipo do chassi.........................: NORMAL 

  Renavam................................: 664740596 

  Placa..................................: RJ LBK6532 

  Município..............................: PARACAMBI 

  Situação...............................: CIRCULACAO 

  Marca/Modelo...........................: FIAT/UNO MILLE SX 

  Cor....................................: CINZA 

  Tipo do veículo........................: AUTOMÓVEL 

  Espécie................................: PASSAGEIRO 

  Combustível............................: GASOLINA 

  Motor..................................: 4849606 

  Ano/Modelo.............................: 1997 

  Ano/Fabricação.........................: 1996 

  Montagem...............................: COMPLETA 

  Potência...............................: 058 

  Número da carroceria...................: 58755786 

  Procedência............................: NACIONAL 
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  CMT....................................: 00000 

  PBT....................................: 00000 

  Capacidade de carga....................: 00000 

Data da última alteração.................: 25/10/2006 

****************** CONSULTAS PARA ESTE VEÍCULO ******************* 

Número de vezes que o veículo foi consultado  

  PRIMEIRA CONSULTA PARA ESTE VEÍCULO 

****************** DATA E KM ************************************* 

Km do veículo   data  e    município..........: 

  54063       05/12/2006 - RIO DE JANEIRO 

****************** HISTÓRICO DE ROUBO **************************** 

Histórico de roubo e furto...............: NADA CONSTA 

****************** ACIDENTES ************************************* 

Acidentes................................: NADA CONSTA 

****************** OFERTADO EM LEILÃO **************************** 

Ofertado em leilão.......................: NADA CONSTA 

****************** HISTÓRICO DE RECALL *************************** 

Histórico de recall......................: NADA CONSTA 

****************** GARANTIA DE PROCEDÊNCIA *********************** 

Garantia de Procedência..................: NADA CONSTA 

****************** SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS ****************** 

Sistema de Gravação de Peças.............: NADA CONSTA 

****************************************************************** 

 

64. SEGURO NÁUTICO; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

65. SEGURO NÁUTICO – DPEN; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

66. SEGURO PROFISSIONAL DE PERDA DE RENDA; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
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* 67. SEGURO DE JOGADOR DE FUTEBOL; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

68. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

69. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

* 70. FIADOR - SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

 Para o Inquilino: Fim da procura de um fiador, descontos progressivos nas 
renovações e pagamento parcelado do valor do seguro. 

 

 Para o Proprietário: Garantia da locação até extinção do contrato (mediante 
renovações sucessivas); certeza do recebimento do aluguel e encargos, em caso 
de não pagamento pelo inquilino; eliminação do risco da contratação de fiadores 
profissionais; assistência jurídica da Porto Seguro; coberturas adicionais de danos 
ao imóvel, multa por rescisão contratual e pintura interna. 
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* 71. SEGUROS RESIDENCIAIS - HABITUAIS E VERANEIO; 
 
Se os fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido destes seguros nas 
seguradoras parceiras. 
 

* 72. SEGURO DE SMARTPHONE, NOTEBOOKS, LAPTOPS, E 

HANDHELDS; 
 
Se os fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido destes seguros nas 
seguradoras parceiras. 
 

Principais Coberturas. 
 Roubo e furto qualificado (exceto quando deixado em veículos);   
 Impacto de veículos, aeronaves e embarcações; 
 Incêndio, raio ou explosão e suas consequências. 
 Cobertura Opcional para Danos Elétricos.  

73. SEGURO DE ANIMAIS; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
 

BOVINOS 
 
Cobertura Básica - Vida  
 
O Seguro Animais garante, entre outros eventos, indenização em 
caso de morte decorrente de: 
- Acidentes involuntários que tenham como consequência a morte do 
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animal; 
- Moléstias; 
- Eletrocussão; 
- Incêndio, raio e insolação; 
- Luta, ataque ou mordedura de animais; 
- Parto ou aborto. 

Coberturas Adicionais 
 
O segurado poderá contratar coberturas adicionais, desenvolvidas 
especialmente para atender às suas necessidades: 
 
Transporte 
Garante a indenização em caso de morte do animal durante o 
transporte para exposições, mostras, leilões e shows, em todo o 
território nacional; 
 
Extensão de Cobertura para Território Internacional 
Garante a indenização em caso de morte do animal em território 
internacional, inclusive no seu transporte; 
 
Premunição 
Garante a indenização em caso de morte do animal durante o 
processo de imunização contra babesiose e anaplamose. 
 
EQUINOS 
 
Cobertura Básica Vida e Transporte 
 
O Seguro Animais garante, entre outros eventos, indenização em 
caso de morte decorrente de: 
 
-Acidades involuntárias que tenham como consequência a morte do 
animal, inclusive durante o transporte, em todo território nacional; 
- Moléstias; 
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- Eletrocussão; 
- Incêndio, raio e insolação; 
- Luta, ataque ou mordedura de animais; 
- Parto ou aborto. 

Coberturas Adicionais 
 
O segurado poderá contratar coberturas adicionais, desenvolvidas 
especialmente para atender às suas necessidades: 
 
Fertilidade do Garanhão 
Garante a indenização no caso do garanhão tornar-se totalmente e 
permanentemente infértil; 
 
Reembolso Cirúrgico 
Garante o reembolso de despesas cirúrgicas necessárias à 
prevenção da vida do animal; 

Cirurgia Eletiva 
Garante a indenização em caso de morte do animal segurado durante 
o procedimento cirúrgico eletivo; 
 
Extensão de Cobertura para Território Internacional 
Garante a indenização em caso de morte do animal em território 
internacional, inclusive no seu transporte. 
 

74. SEGURO AGRÍCOLA; 
 
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas 
seguradoras parceiras. 
Não é possível prever se o granizo vai atingir o seu pomar, mas já é possível evitar esse 
prejuízo com o Seguro Agrícola, que garante, em caso de sinistro, a indenização pelo 
rendimento esperado com a venda da colheita. Pode ser contratado por agricultores de 
qualquer porte e custa menos que outras formas de proteção.  
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Conheça agora o seguro que faz os agricultores colherem frutos e mais tranquilidade no 
campo. 
 

Proteger sua colheita faz parte da nossa natureza.  

* Quais os produtos amparados pelo seguro? 
 

* Ameixa * Caqui *Figo * Goiaba * Maçã * Nectarina * Pera * Pêssego  
* Uva de mesa *Uva de vinho 
 

* Qual o prejuízo amparado pelo seguro? 
O valor total da produção e não apenas o custeio. 

* Qual o período de cobertura do seguro? 
Inicia-se com a frutificação e estende-se até o final da colheita.  
 
* Como é determinado o Limite Máximo de Indenização do Seguro? 
O agricultor definirá o valor, multiplicando a estimativa de produtividade pelo 
preço de venda previsto, respeitando o limite de aceitação da Seguradora. 

 

  

BENEFÍCIOS 

COM DESCONTOS ESPECIAIS 

PARA OS ASSOCIADOS 
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* 75. ASSISTÊNCIA JURÍDICA; 
 
Com até 30% (trinta por cento) de desconto. As consultas serão gratuitas, porém as 
despesas processuais como os pareceres jurídicos documentados serão pagos. 
 
SERVIÇOS PRESTADOS: 
 
Oferecemos, em todo o território nacional, atendimento nas áreas: CÍVEL – FAMÍLIA – 
SUCESSÕES – TRABALHISTA – CRIMINAL – TRIBUTÁRIA – PREVIDENCIÁRIA – 
EMPRESARIAL – INTERNACIONAL. 
 

ATENDIMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL, APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS: 
 

 Institutos de Previdência Estaduais, INSS e Previdência Privada;  
 Órgãos da União: Ministérios, Autarquias, Empresas Públicas,  
 Fundações e Forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica;  
 Habilitação de pensão, atrasados, revisão de benefícios, diferenças de 

gratificações em geral e outros.  
 
ATENDIMENTO A HOMOSSEXUAIS: 
 

 Ajuizamento de ações de reparação de danos morais contra homofóbicos;  
 Benefícios do INSS, reconhecimento de união estável e sucessão, pensão 

alimentícia, adoção de menores e outros. 
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OUTROS ATENDIMENTOS: 
 

 Despejo, ações possessórias: usucapião, reintegração de posse, demarcatórias e 
outras;  

 Indenizações: empresas concessionárias de serviço público, tais como: TELEMAR, 
LIGTH, empresas de ônibus e outras, SPC, SERASA, FGTS, bancos, acidente de 
trabalho dentre outros; 

 Contratos e distratos em geral;  

ÁREAS: FAMÍLIA, ORFANOLÓGICA E SUCESSÓRIA: 
 

 Divórcio (judicial e por escritura), pensão alimentícia, reconhecimento de 
paternidade, adoção, curatela, interdição e etc..  

 Inventários (judiciais e por escrituras), alvarás e outros;  
 

 
 

* 76. CONTADOR JUDICIAL; 
 
COM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESCONTO. 
 
SERVIÇOS PRESTADOS: 
 
CONTADORIA JUDICIAL 
 

 Fazemos cálculos judiciais (processos em fase de liquidação) ou não judiciais para 
cobranças de valores indevidos, como: cartão de crédito, cheque especial, contas 
de telefones, luz, água e outros que são necessários para acordos legalmente 
firmados por juízo arbitral, ou até mesmo para ingresso de ações judiciais, por 
nosso intermédio, ou de quaisquer outros advogados, nosso parceiro ou não. 
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ESTUDOS JURÍDICOS COM FORNECIMENTO DE PARECERES, LAUDOS E / OU 
PLANILHAS DE CÁLCULO; 
 

 Para ajuizamento de ações de cobrança ou pedidos de restituição, prestação de 
contas, revisão de financiamentos em geral, pensões e benefícios e outros;  

 Assistência técnica em processos judiciais referentes às perícias das matérias 
contábeis, honorários profissionais, construção civil e meio ambiente. 

 

* 77. LEGALIZAÇÃO DE FIRMAS E AUTÔNOMOS – CONSTITUIÇÃO DE 

EMPRESAS MICRO EMPRESAS E MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL:  
 
COM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESCONTO; 
 

78. FINANCIAMENTO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 
COMPUTADOR, NOTEBOOK E OUTROS; 
 

COM TAXAS COMPETITIVAS, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO; 
 

* 79. CONSÓRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; 
 

COM PREÇOS ESPECIAIS. 
 

 Para Estudantes e Profissionais de Odontologia que precisam montar ou renovar 
seu consultório, o Consórcio de Equipamentos Odontológicos é a melhor opção; 

 Com este Consórcio você pode se planejar melhor, pois saberá exatamente quanto 
vai pagar todo mês. 

 

BENEFÍCIOS 
 

 Confira os benefícios de adquirir um consórcio de Equipamentos 
Odontológicos; 

 Monte seu consultório sem Juros; 
 O Consórcio não tem juros. Por isso, você paga menos que em qualquer 

financiamento; 
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 Você sabe quanto vai pagar todo mês e pode se planejar melhor; 

 Pode-se utilizar até 30% do próprio crédito para a oferta do lance; 

 Com o crédito liberado, negocia o valor do equipamento e não prazos e juros; 

 E você tem a garantia de uma das maiores Seguradoras do País, com mais de 60 
anos de mercado. 

 

* 80. CONSÓRCIOS DE IMÓVEIS; 
 

COM PREÇOS ESPECIAIS. 
 

Consórcio de Imóvel representa uma boa alternativa aos financiamentos tradicionais e 
pode ser adquirido para a compra de imóveis novos ou usados, residenciais e comerciais, 
de campo e veraneio, terrenos e também para construir ou reformar.  
 

* 81. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL; 
 
COM PREÇOS ESPECIAIS. 
 

82. PLANOS DE PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL; 
 
O QUE É UM PLANO DE PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL? 
 

É uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal. Tem como objetivo auxiliar na 
obtenção de renda vitalícia necessária para garantir o padrão de vida desejado no 
período de aposentadoria. 
 

Veja exemplos 

1) Idade de entrada 30 anos 

2) Idade de saída 65 anos 

3) Renda mensal vitalícia R$ 1.500,00 

4) Valor acumulado R$ 398.257,33 

5) Contribuição mensal R$ 184,69 
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83. PLANOS DE PREVIDÊNCIA INFANTIL; 
 
É um plano de previdência criado para gerar uma renda futura, que o beneficiário pode 
usar para pagar a faculdade, iniciar um negócio, montar um consultório, estudar no 
exterior, enfim, realizar os seus projetos. 

 
Objetivo da renda: custear despesas no futuro 

 
Início de recebimento da renda: 18 anos 

 
Período de recebimento: 05 anos  

 
Exemplo – Renda Mensal Temporária de R$ 500,00 

 
Idade de Início  Contribuição Mensal  Reserva Estimada 

0     59,36       

3      81,87    27.819,29  

7      133,55       

 
* Supondo Plano PGBL com rentabilidade de 8% a.a. 

 

 
Exemplo – Renda Mensal Temporária de R$ 1.200,00 

 
Idade de Início  Contribuição Mensal  Reserva Estimada 

0     142,47       

3      196,50    66.766,29  

7      320,53       

 
* Supondo Plano PGBL com rentabilidade de 8% a.a. 
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MENSAGEM SOBRE SEGUROS DE VIDA 
 
SABIA, QUE DIFERENTE DE OUTROS SEGUROS, VOCÊ PODE TER QUANTOS 
SEGUROS DE VIDA DESEJAR? 
 

Imprevistos acontecem em qualquer idade e não devemos deixar as pessoas que mais 
amamos carentes com nossa falta. 
 

Preparamos abaixo algumas opções de Seguro de Vida, com explicações importantes, 
para você aumentar os capitais dos seus beneficiários. E não é só isso, seus pais, 
cônjuge e seus filhos também podem fazer este seguro pela Associação e deixá-lo como 
beneficiário ou quem eles desejarem. 
 

Aproveite os preços e mais esta oportunidade da Associação Costa Line do Brasil para 
você e parabéns pela escolha. Queremos o melhor para você e sua família. 
 

* 84. SEGURO DE VIDA PARA HOMEM ATÉ 65 ANOS; 
 
Caso o associado queira adquirir um seguro de vida para si, ou para seus dependentes, 
pela Associação Costa Line do Brasil, poderá contratá-lo separadamente, com preços 
diferenciados do mercado e por idade. 
 

A cobrança deste seguro será pela seguradora parceira em que for feito o seguro. 
 

É um seguro de vida completo que, em caso de falecimento do segurado, garante aos 
beneficiários o valor do capital contratado. Se a morte for ocasionada por acidente 
pessoal, poderá ser concedida de acordo com o plano contratado, uma indenização 
especial que dobra o valor do capital segurado a ser pago aos beneficiários. 
 

Caso ocorra invalidez permanente por acidente, o seguro garante o pagamento de uma 
indenização ao próprio segurado, que será efetuada conforme o gráu de invalidez 
adquirido pelo mesmo, podendo ser total ou parcial. 
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O segurado que estiver em dia com seu seguro, dependendo do plano, concorre a R$ 10 
mil ou R$ 50 mil em sorteios mensais pela Loteria Federal. O valor do sorteio varia de 
acordo com o plano contratado. 

* 85. SEGURO DE VIDA PARA MULHER ATÉ 65 ANOS; 
Caso o associado queira adquirir um seguro de vida para si, ou para seus dependentes, 
pela Associação Costa Line do Brasil, poderá contratá-lo separadamente, com preços 
diferenciados do mercado e por idade. 
 

A cobrança deste seguro será pela seguradora parceira em que for feito o seguro. 
 

É um seguro de vida completo que, em caso de falecimento do segurado, garante aos 
beneficiários o valor do capital contratado. Se a morte for ocasionada por acidente 
pessoal, poderá ser concedida de acordo com o plano contratado, uma indenização 
especial que dobra o valor do capital segurado a ser pago aos beneficiários. 
 

Caso ocorra invalidez permanente por acidente, o seguro garante o pagamento de uma 
indenização ao próprio segurado, que será efetuada conforme o gráu de invalidez 
adquirido pelo mesmo, podendo ser total ou parcial. 

O segurado que estiver em dia com seu seguro, dependendo do plano, concorre a R$ 10 
mil ou R$ 50 mil em sorteios mensais pela loteria federal. O valor do sorteio varia de 
acordo com o plano contratado. 

* 86. SEGURO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL; 
 
Caso o associado queira adquirir um seguro Assistência Funeral para seus familiares e/ou 
dependentes, pela Associação Costa Line do Brasil, poderá contratá-lo 
separadamente, com preços diferenciados do mercado e por idade. 
 

A cobrança deste seguro será pela seguradora parceira em que for feito o seguro. 
 

A Assistência Funeral é um seguro que garante a realização do funeral do segurado 
independente da causa ou do local do falecimento. O serviço de Assistência Funeral 
é estabelecido de acordo com a modalidade e o padrão de serviço contratado, visando a 
prestação dos serviços de sepultamento ou cremação (onde existir esse serviço). 
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Todas as medidas necessárias serão tomadas para o sepultamento ou cremação do 
segurado, evitando que a família se envolva com os transtornos causados pela 
burocracia, pelos procedimentos e pelas despesas funerárias. São oferecidas as opções 
de padrão de serviço luxo, superluxo e nobre, nas modalidades, Individual, casal e 
familiar. Os beneficiários podem escolher entre a prestação de serviço de Assistência 
Funeral ou recebimento da indenização correspondente ao capital segurado contratado. 
 
MODALIDADES  
 

Plano INDIVIDUAL:  é exclusivo do segurado.  
Plano CASAL:   é do segurado e do seu cônjuge.  
Plano FAMILIAR:   é do segurado, do seu cônjuge e dos seus filhos dependentes. 
 
PADRÕES DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL 
 

LUXO:   Capital segurado de R$ 2.000,00. Traslado somente no Brasil. 
SUPERLUXO:  Capital segurado de R$ 3.000,00. Traslado somente no Brasil. 
NOBRE:   Capital segurado de R$ 5.000,00. Traslado no Brasil e do exterior 
para o Brasil. 
 

ITEN DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL 
 

CARÊNCIA: haverá uma carência de 60 dias para eventos não decorrentes de acidente 
pessoal. 
 

* 87. SEGURO DE RENDA HOSPITALAR; 
 
Caso o associado queira adquirir um seguro Renda Hospitalar para si ou para seus 
dependentes, pela Associação Costa Line do Brasil, poderá contratá-lo 
separadamente, com preços diferenciados do mercado e por idade. 
 
A cobrança deste seguro será pela seguradora parceira em que for feito o seguro. 
 
Renda Hospitalar é um seguro que garante o pagamento de diárias em caso de 
internação hospitalar. 
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Com o Renda Hospitalar o segurado recebe o valor correspondente ao número de dias 
que ficar internado, sendo por doença ou acidente pessoal. 

O valor para cada diária indenizada é definido na contratação do seguro. Adicionalmente 
é possível contratar as garantias de diárias por internação em UTI e diárias por Internação 
decorrente de doenças graves, que serão acumuladas quando da indenização. 

O seguro Renda Hospitalar cobre a internação do segurado: O valor da renda é pago em 
função dos números de dias de internação, sem levar em conta se foi em um quarto 
privativo ou não, se foi em um hospital particular ou público.  
 
GARANTIA BÁSICA 
 
Diária por internação hospitalar: É a garantia de pagamento de uma diária segurada ao 
segurado, de acordo com o valor contratado, para cada dia de internação hospitalar em 
consequência de doença ou de acidente pessoal.  
 
GARANTIAS ADICIONAIS 
 
Diárias por Internação em  U.T.I.: É a garantia de pagamento de uma diária segurada 
ao segurado, de acordo com o valor contratado, para cada dia de internação hospitalar 
em U.T.I. (Unidade de Terapia Intensiva), em consequência de doença ou de acidente 
pessoal.  

Diárias por Internação decorrente de Doenças Graves: É a garantia de pagamento de 
uma diária segurada ao segurado, de acordo com o valor contratado, para cada dia de 
internação hospitalar do mesmo, em consequência de Neoplasia Maligna (Câncer), 
Acidente Vascular Cerebral (Derrame), Infarto do Miocárdio e Cirurgia de 
Revascularização do Miocárdio (Ponte de Safena). 

CARÊNCIA: Haverá uma carência de 90 dias, para eventos não decorrentes de acidente 
pessoal. 

FRANQUIA: Estarão cobertas as internações hospitalares efetivadas a partir, inclusive, 
do 2º (segundo) dia da respectiva internação hospitalar. As internações em U.T.I. 
estão cobertas a partir do 1º (primeiro) dia. 
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* 88. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS: ATÉ 70 ANOS; 
 
Caso o associado queira adquirir um seguro de Acidentes Pessoais para si ou para seus 
dependentes, pela Associação Costa Line do Brasil, poderá contratá-lo 
separadamente, com preços diferenciados do mercado e por idade. 
 
A cobrança deste seguro será pela seguradora parceira em que for feito o seguro. 
 
O segurado em dia com seus pagamentos concorrem a sorteios mensais pela loteria 
federal, de acordo com o plano contratado. 
 
Acidentes Pessoais é um Seguro de Acidentes Pessoais que, em caso de falecimento 
do segurado em decorrência de acidente pessoal, garante aos beneficiários o valor do 
capital contratado. Em caso de invalidez permanente por acidente, o seguro garante o 
pagamento de uma indenização ao próprio segurado, que será efetuada conforme o grau 
de invalidez adquirido pelo mesmo, podendo ser total ou parcial. 
 
De acordo com o plano escolhido, o Acidente Pessoal garante o pagamento de diárias 
hospitalares ao segurado para internação decorrente de acidente pessoal. O valor para 
cada diária indenizada é definido na contratação. Este seguro pode ser contratado por 
pessoas com até 70 anos. 
 
GARANTIAS BÁSICAS 
Morte Acidental: Em caso de morte do segurado, decorrente de acidente, quem recebe a 
indenização é o beneficiário. 
 
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: Em caso de invalidez permanente 
total ou parcial por acidente o segurado recebe uma indenização de acordo com a 
garantia contratada. 
 
GARANTIA ADICIONAL 
 

Diárias por internação hospitalar decorrente de Acidente Pessoal: A diária por 
internação hospitalar decorrente de Acidente Pessoal é uma garantia adicional que, 
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quando contratada, paga ao segurado uma diária para cada dia de internação hospitalar. 
não tem carência. 
 
Franquia: É um valor inicial da importância segurada, pelo qual o segurado fica 
responsável como segurador de si mesmo, podendo ser simples ou dedutível. 

 
89. EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS; 
 
Com taxas competitivas, sujeito a análise de crédito. 

 
90. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL ZERO OU USADO; 
 
Com taxas competitivas, sujeito a análise de crédito. 

 
91. FINANCIAMENTO PARA IPVA ATRASADO E ATUAL, DPVAT, 
MULTAS E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO; 
 
Com taxas competitivas, sujeito a análise de crédito. 

 
92. REFINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL; 
 
Com taxas competitivas, sujeito a análise de crédito. 

 
93. EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS (CONSIGNADO); 
 
Para Funcionário Público Federal, Estadual, e Municipal, Civis e Militares, 
Aposentados, Reformados e Pensionistas. 
 
Com taxas competitivas e com desconto em folha (sem análise de crédito). 
 
Também para Funcionários de Empresas Privadas que permitam desconto em folha 
de pagamento. 
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* 94. PLANO DE SAÚDE - PESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA; 

 
Venha fazer o seu novo Plano de Saúde conosco ou até mesmo rever os preços do 
que já tem, pois somos uma Associação Beneficente voltada a oferecer aos nossos 
Associados os melhores e menores preços em todos os segmentos de mercado e com 
certeza seu Plano de Saúde será o melhor e o mais em conta possível, haja vista os 
outros produtos e serviços que trabalhamos e lhes oferecemos. 

 

 
 

* 95. PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – PESSOA FÍSICA 

E/OU PESSOA JURÍDICA; 
 
Venha fazer o seu novo Plano de Assistência Odontológica conosco ou até mesmo 
rever os preços do que já tem, pois somos uma Associação Beneficente voltada a 
oferecer aos nossos Associados os melhores e menores preços em todos os 
segmentos de mercado e com certeza seu Plano de Assistência Odontológica será o 
melhor e o mais em conta possível, haja vista os outros produtos e serviços que 
trabalhamos e lhes oferecemos. 
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* 96. MÉDICO - CLÍNICA GERAL E HOMEOPATIA: DR. CARLOS 

MENEZES MARTINS CORREA: CRM: 52-24807-0;  
 

Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 769 sala 603 – Copacabana – Rio de 
Janeiro – RJ. – Tel.: 2235-5432 ou 2235-5521  
 

Valor da Consulta apenas para associados e dependentes da  
Associação Costa Line do Brasil. 

 

Clinica Geral: R$ 70,00 – Homeopatia: R$ 70,00. 
Também atende Plano de Saúde Unimed. 

 

OBS.: Procedimento para ser atendido: O associado ou seu dependente deverá ligar para 
o consultório médico, informar que é associado da Associação Costa Line do Brasil e 
marcar data e hora da consulta e no dia do atendimento, deverá apresentar sua carteira 

de sócio da Associação.  
 

* 97. LABORATÓRIOS SÉRGIO FRANCO – MEDICINA DIAGNÓSTICA: 
 

Desconto de 10% (dez por cento) para pagamento à vista sobre a tabela particular do 
laboratório no ato do atendimento para os serviços abaixo relacionados: 
 

 Análises clínica; 
 Curva Glicêmica; 
 Doppler; 
 Ecocardiograma; 
 Ecocardiograma Fetal; 
 Endoscopia Alta; 
 Holter; 
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 M.A.P.A. 
 Teste do pezinho; 
 Ultrassonografia; 
 Citopatologia; 
 Anatomia patológica; 
 Diagnósticos por imagem; 
 Mamografia; 
 Densitometria óssea; 
 Endoscopia digestiva; 
 Outros; 

 

Você poderá ver todos os serviços oferecidos e os endereços dos laboratórios, entrando 
no Site: www.sergiofranco.com.br, no topo da pagina clique em Pacientes depois em 
Localizar Unidades ou por telefone – 21 2672-7070/RJ ou outras localidades 0800 281 

2070.  
 

* 98. APARELHOS AUDITIVOS E ACESSÓRIOS; 
 
APARELHOS AUDITIVOS, ANALÓGICOS E DIGITAIS, ASSESSÓRIOS PARA APARELHOS 
AUDITIVOS, MANUTENÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS, TELEFONES AMPLIFICADOS. 
 

Desconto de 10% (por cento) na compra de Aparelhos Auditivos com pagamento à vista. 
 

Desconto de 5% (por cento) nos pagamentos em até 04 (quatro) vezes. 
 

Desconto de 5% (por cento) nos acessórios. 
 

Atendimento domiciliar quando for necessário. 
 

APARELHOS AUDITIVOS 
 

CONHEÇA OS APARELHOS AUDITIVOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FALA 
 

A AUDIÇÃO 
 

O sistema auditivo é autêntico mecanismo de precisão, cuja finalidade é captar os sons 
que nos rodeiam, enviando-os ao cérebro. 
Vivemos em um mundo sonoro. Ouvir é muito mais que colocar um órgão do sentido em 
ação, é conectar-se com o mundo e interagir com a vida. 
 

http://www.sergiofranco.com.br/
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A perda auditiva pode ocorrer gradualmente, é um fenômeno cada vez mais comum, 
muitas vezes, só nos damos conta da dificuldade através da reação de outras pessoas ao 
nosso redor. Dificuldades para entender conversações é usualmente o primeiro sinal do 
problema auditivo. 
 

“Eu ouço, porém não entendo as palavras” é um dos sintomas que indicam a presença 
de perda auditiva.  
 

Frente à perda auditiva, em primeiro lugar deve-se procurar um médico 
Otorrinolaringologista. Ele irá identificar a perda auditiva e propor opções para tratamento, 
que pode ser medicamentoso, cirúrgico e/ou uso de Aparelho Auditivo. Os Aparelhos 
Auditivos podem trazer benefícios para diferentes tipos de gráus de perda auditiva 
 

USAR UM OU DOIS APARELHOS AUDITIVOS? 
 

O uso de um ou dois aparelhos auditivos deve ser avaliado cuidadosamente. 
A adaptação binaural (usando aparelho nas duas orelhas) diariamente, lhe trará 
algumas vantagens: 
 

a) Melhoria na capacidade de localização sonora: Nossa habilidade de localizar sons 
nos faz sentir seguro e confortável em todas as situações: 
 

b) Maior facilidade em compreender a fala em ambientes ruidosos: O uso de dois 
aparelhos auditivos significa que você precisará de menos amplificação e 
consequentemente, o ruído fica menos irritante. 
E com menos amplificação você também reduz o risco de apitos: 
 

c) Excelente e mais confortável qualidade sonora: Com as duas orelhas os sons são 
mais confortáveis. Os sons têm a qualidade sonora e intensidade que dão a você um 
senso de espaço e intensidade, aumentando a sua capacidade de compreender melhor 
as pessoas falando: 
 

TELEFONE AMPLIFICADO 
 

No Centro Auditivo você também encontra telefones amplificados: 
 

Especial para deficientes auditivos, com controle de volume que aumenta várias vezes o 
som. 
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* 99. LENTES DE CONTATO, LENTES PARA ÓCULOS E ARMAÇÕES 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PREÇO DE FÁBRICA; 
 
COM 15% (QUINZE POR CENTO) DE DESCONTO. 
 

Atendimento domiciliar quando for necessário. 
 

Exame de vista grátis feito por Oftalmologista especializado na loja 
 

LENTES DE CONTATO: 
Uso prolongado ou descartáveis, colorida e incolor, com grau ou sem grau 
 

LENTES MULTI FOCAIS: 
Varilux, Espace, Vip, Solamax, Eclipse, Stock Lux, Paragon, Wide, Transition, Branca, 
Anti Reflexo 
 

LENTES MONO FOCAIS: 
Transition Branca, Anti Reflexo 
 

LENTES BI FOCAIS 

Ultex, Biovis, Brancas, Transition, Anti Reflexo 
 

VENDAS DE ARMAÇÕES: 
 

Nacionais e Importadas. 
 

 
 

MUITO EM BREVE NA ASSOCIAÇÃO MAIS BENEFÍCIOS COMO ESSES  
PARA OS ASSOCIADOS. 


