BENEFÍCIOS DO GRUPO PRINCIPAL COOPERATIVAS,
SINDICATOS, CLUBES, ASSOCIAÇÕES E
ENTIDADES DE CLASSE
BENEFÍCIOS

SEM NENHUM CUSTO
PARA OS ASSOCIADOS

01. Benefícios para os Diretores, e/ou Funcionários e/ou Associados de
sua Organização:
A Organização que desejar oferecer os Benefícios do Grupo Principal Pessoa Física
para seus Diretores e/ou Funcionários e/ou Associados, poderá criar o seu Sub
Grupo com preços diferenciados ou colocá-los nos planos normais com todos os
benefícios.
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A Organização associada deverá nos informar nome e data de nascimento dos Diretores
e/ou Funcionários e/ou Associados que participarão do Sub Grupo que terá o seu
nome.
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Procedimento para utilização do benefício acima:

Como saber o custo?






Entre em nosso Site: www.costaline.com.br;
Clique no Ícone: Associação Costa Line do Brasil;
Clique em: Benefícios para Pessoa Física;
Verifique na relação de Benefícios quais os Benefícios deseja para seus Diretores
e/ou Funcionários e/ou Associados;
 Envie pelo Fale Conosco de nosso Site o número e o nome dos benefícios
escolhidos, junto com a relação dos nomes e data de nascimento dos Diretores
e/ou Funcionários e/ou Associados, que lhes responderemos o custo do Sub
Grupo por pessoa a ser pago mensalmente;
 Após a sua decisão, positiva, providenciaremos as Propostas de Adesão de
todos, ou entre em contado com a Associação Costa Line do Brasil pelo
telefone:
(21) 2533-7707 ou (21) 2533-2532 ou (21) 2518-4050 ou (21)
98188-0988 que lhes enviaremos um de nossos Agentes de Negócios, ele estará
preparado para lhe orientar;

02. 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.
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Basta o associado apresentar sua carteira de sócio da Associação Costa Line do Brasil
informar CNPJ, 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.
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PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO

De posse de seu passaporte MAKRO, você receberá em seu endereço o JORNAL
MAKRO OFERTAS como também promoções por e-mail.
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 crédito. A análise do crédito é imediata e
você já poderá comprar no mesmo dia. O valor das suas compras somente virá na
primeira fatura do cartão e seu cartão será enviado para seu endereço (toda esta “OBS”
pode ser modificada sem prévio aviso). 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 podem ser alterados a qualquer tempo de acordo com o

1 Açúcar Refinado 1kg
1 Arroz Branco T1 2kg
1 Biscoito Recheado 130g
1 Farinha de Trigo T1 1kg
1 Farinha Mandioca T1 500g
1 Feijão Preto 1kg
1 Fubá 500g
1 Massa Espaguete 500g
1 Óleo de Soja 900ml
1 Sal Refinado 1kg
1 Sardinha Conserva 125g
1 Sobremesa Sabores 85g

2 Açúcar Refinado 1kg
2 Arroz Branco T1 2kg
1 Biscoito Recheado 130g
1 Café Torrado Moído 250g
1 Farinha de Trigo T1 1kg
1 Farinha Mandioca T1 500g
1 Feijão Preto 1kg
1 Fubá 500g
1 Goiabada 400g
1 Massa Espaguete 500g
1 Massa Parafuso 500g
1 Óleo de Soja 900ml
1 Polpa Tomate 520g
1 Sal Refinado 1kg
1 Sardinha Conserva 125g
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CESTA TIPO 1: R$ 40,50
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CESTA TIPO E: R$ 31,90

CESTA TIPO 2: R$ 53,90





















CESTA TIPO 3: R$ 71,61

2 Açúcar Refinado 1kg
1 Achocolatado Pó 200g
1 Arroz Branco T1 5Kg
1 Biscoito Recheado 130g
1 Café Torrado Moído 250g
2 Farinha Mandioca T1 500g
1 Farinha Trigo 1kg
2 Feijão Preto 1kg
1 Fubá 500g
1 Goiabada 400g
1 Massa Espaguete 500g
1 Massa Parafuso 500g
2 Óleo de Soja 900ml
1 Polpa Tomate 520g
1 Sal Refinado 1kg
1 Sardinha Conserva 125g
1 Tempero Completo 270g
1 Embalagem papelão T2 Cx

3 Açúcar Refinado 1kg
1 Achocolatado Pó 200g
1 Arroz Branco T1 2kg
1 Arroz Branco T1 5kg
1 Biscoito Recheado 130g
2 Café Torrado Moído 250G
2 Farinha Mandioca 500g
1 Farinha Trigo 1kg
2 Feijão Preto 1kg
1 Fubá 500g
1 Goiabada 400g
1 Massa Espaguete 500g
1 Massa Parafuso 500g
2 Óleo de Soja 900ml
1 Polpa Tomate 520g
1 Sal Refinado 1kg
1 Sardinha Conserva 125g
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
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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
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Makro Atacadista S/A - Loja 18 - São Gonçalo
Rua Capitão Juvenal Gigueiredo, 570 - São Gonçalo.
Tel.: 21 2702-6500

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

Natal - RN
Fone: (0xx84) 217-7998
Porto Alegre - RS
Fone: (0xx51) 3371-2121
Mato Grosso - MT
Fone: (0xx65) 626-1086
Mato Grosso do Sul - MS
Fone: (0xx67) 358-1000
São Luis – MA
Fone: (0xx98) 217-6000
Maceió – AL
Fone: (0xx82) 218-6000
Florianópolis – SC
Fone: (0xx48) 281-4000
Ananindeua – PA
Fone: (0xx91) 214-4600
São José dos Campos SP
Fone: (0xx12) 329-6455
Curitiba – PR
Fone: (0xx41) 661-7100
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Salvador - BA
Fone: (0xx71) 390-1000
Salvador - BA
Fone: (0xx71) 340-2044
Brasília - DF
Fone: (0xx61) 361-4580
Fortaleza - CE
Fone: (0xx85) 272-6664
Serra – ES
Fone: (0xx27) 328-2211
Goiânia – GO
Fone: (0xx62) 271-2011
Contagem – MG
Fone: (0xx31) 3396-1212
Uberlândia – MG
Fone: (0xx34) 3233-5000
São José do Rio Preto SP
Fone: (0xx17) 238-5111
Londrina / Cambé – PR
Fone: (0xx43) 251-3030
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São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 6902-2000
São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 3742-8844
São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 6721-3560
São Paulo - SP
Fone: (0xx11) 5678-2255
Bauru – SP
Fone: (0xx14) 230-2888
Campinas – SP
Fone: (0xx19) 3246-3277
Praia Grande – SP
Fone: (0xx13) 3473-4000
Ribeirão Preto – SP
Fone: (0xx16) 629-3776
São Bernardo do Campo SP
Fone: (0xx11) 4362-2544
Sorocaba – SP
Fone: (0xx15) 221-2866
Recife – PE
Fone: (0xx81) 3455-2001

BENEFÍCIOS QUE

A ASSOCIAÇÃO PAGA UMA PARTE
PARA OS ASSOCIADOS

*. 03. SEGURO DE VEÍCULOS – AUTOMÓVEL – TÁXI – CAMINHÃO PICKUP – E OUTROS:
Se os fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido destes seguros, até
02 (dois) veículos nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de veículos,
serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por veículo na mensalidade, somente para
veículos que estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) veículos nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de veículos, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por veículo na mensalidade, somente para veículos que
estiverem em nome da organização;
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*. 04. SEGURO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO:

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

05. SEGURO DE MOTO:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) veículos nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de veículos, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por veículo na mensalidade, somente para veículos que
estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

06. 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, até 02
(dois) veículos nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de veículos, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por veículo na mensalidade, somente para veículos que
estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
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Custo R$80,00 (oitenta reais). Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% deste
valor por cada consulta;
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07. CONSULTE A PROCEDÊNCIA DO SEU VEÍCULO:

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

LICENCIAMENTO
Final da placa.........................:
Mês de licenciamento...................:
EMPLACAMENTO
Placa..................................:
Estado do emplacamento.................:

2
MAIO
LBK6532
RJ

****************** PROCEDÊNCIA ***********************************
Veículo com suspeita de adulteração......: NADA CONSTA
Documentos extraviados e roubados CRLV...: CRLV NÃO INFORMADO
Decodificador de chassi
REGIÃO GEOGRÁFICA......................:
PAÍS...................................:
FABRICANTE.............................:
CC MOTOR...............................:
COMBUSTÍVEL............................:
PORTAS.................................:
VERSÃO.................................:
VEÍCULO................................:
ANO FABR/MOD A PARTIR DE 99............:
NUMERO DE SERIE........................:
Duplicidade de motor...................:

AMÉRICA DO SUL
BRASIL
FIAT
1.0
GASOLINA
2
MILLE SX
UNO
1996
DENTRO DO PADRÃO
NADA CONSTA

9BD146027T5875578
NORMAL
664740596
RJ LBK6532
PARACAMBI
CIRCULACAO
FIAT/UNO MILLE SX
CINZA
AUTOMÓVEL
PASSAGEIRO
GASOLINA
4849606
1997
1996
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Registro do veículo
Chassi.................................:
Tipo do chassi.........................:
Renavam................................:
Placa..................................:
Município..............................:
Situação...............................:
Marca/Modelo...........................:
Cor....................................:
Tipo do veículo........................:
Espécie................................:
Combustível............................:
Motor..................................:
Ano/Modelo.............................:
Ano/Fabricação.........................:
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****************** DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO ******************
Proprietário.............................: CPF 77698690725
Faturado.................................: CNPJ 68743038000198

Montagem...............................: COMPLETA
Potência...............................: 058
Número da carroceria...................: 58755786
Procedência............................: NACIONAL
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
******************************************************************
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;
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*. 08. SEGURO EMPRESARIAL:

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

“Para lojas, salas, galpões, e indústrias”.
Ex. de coberturas: Incêndio Raio Explosão, Vidros, Valores em Mãos de Portadores,
Vendaval, Impacto de Veículos Terrestres, Queda de Aeronave, Danos Elétricos,
Responsabilidade Civil de Operações, Roubo ou Furto Qualificado, Perda ou Despesas
de Aluguel, Fidelidade, Equipamentos Eletrônicos de Baixa Voltagem, Anúncios
Luminosos, Despesas Fixas, Valores no Interior do Estabelecimento, Tumultos,
Responsabilidade Civil Guarda de Veículos (Colisão, Incêndio e Roubo), Reposição de
Documentos, Extravasamento, Derrame de Chuveiro Automático, Desmoronamento,
Alagamento, Inundação e Enchente, Equipamentos Móveis, Equipamentos Estacionários,
Equipamentos Arrendados ou Cedidos a Terceiros e outros.

*. 09. SEGUROS RESIDENCIAIS: HABITUAIS E VERANEIO:
Se os fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido destes seguros, até
02 (dois) imóveis nas Seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 20% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade;
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*. 10. FIADOR - SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA:

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

 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, coberturas adicionais de danos ao imóvel, multa
por rescisão contratual e pintura interna.

*. 11. SEGURO DE SMARTPHONE, NOTEBOOKS, LAPTOPS E
HANDHELDS:
Se os fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido destes seguros, até
05 (cinco) aparelhos nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de aparelhos,
serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por aparelho na mensalidade, somente para
aparelhos que estiverem em nome da organização;
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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;
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O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

*. 12. SEGURO DE GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (GOC):
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas
seguradoras parceiras;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
A seguradora avalia as operações que envolvem contratos, cobrindo os prejuízos
decorrentes, do seu não cumprimento. A seguradora é garantidora, o contratante é o
segurado e o contratado o tomador.
Coberturas







Concorrente;
Executante construtor, fornecedor ou prestador de serviços;
Adiantamento de pagamento;
Perfeito funcionamento;
Aduaneiro;
Imobiliário
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 Custos menores, comparados a outras modalidades de caução;
 A seguradora viabiliza uma capacidade adicional ao tomador para atender as suas
necessidades de oferecimento de cauções;
 A seguradora, além de garantidora, presta serviços ao seu cliente (tomador) de
assessoramentos referentes às questões contratuais, bem como defende seu
cliente em casos de eventuais demandas indevidas da apólice de seguro garantia;
 Possibilita a otimização do capital de giro, melhorando seu fluxo de caixa;
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Benefícios e Vantagens

*. 13. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRA:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas
seguradoras parceiras;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

14. SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas
seguradoras parceiras;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

*. 15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas
seguradoras parceiras;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(duas) embarcações nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de
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*. 16. SEGURO NÁUTICO:

embarcações, serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por embarcação na mensalidade,
somente para embarcações que estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

*. 17. SEGURO NÁUTICO - DPEN:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(duas) embarcações nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de
embarcações, serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por embarcação na mensalidade,
somente para embarcações que estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

18. SEGURO AERONÁUTICO:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(duas) aeronaves nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de aeronaves,
serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por aeronave na mensalidade, somente para
aeronaves que estiverem em nome da organização;
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Seguro para aeronaves de diversos portes com serviços exclusivos e coberturas
adequadas a cada atividade: aviação comercial, regional, operações de transporte offshore, aviação geral, aviação agrícola e ultraleves avançados;
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O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

Aeronaves:






Jatos;
Turbo-hélices;
Motores a pistão;
Helicópteros;

Coberturas
 Casco (“all risks”);
 Responsabilidade civil (reta e segundo risco);
Benefícios e Vantagens

 Consultoria de segurança de vôo para aviação geral;
 Desconto especial para elaboração de PPAA – Programa de Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos;
 Manuais operacionais e de manutenção;

*. 19. SEGURO PARA BARES E RESTAURANTES:
Se os fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido destes seguros, até
02 (dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;

Página

Exemplo de coberturas:

16

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:








Anúncios luminosos;
Danos elétricos;
Deterioração de mercadorias;
Derrame ou vazamento de tubulação hidráulica;
Roubo ou furto;
Delitos causados por infidelidade de funcionários;
Além de diversas outras;

Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
Plano 01







Chaveiro;
Cobertura Provisória de Telhado;
Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;

Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;

Página
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Plano 02







Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
Forma de Pagamento deste seguro
Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.
Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.

*. 20. SEGURO PARA CONSULTÓRIOS OU ESCRITÓRIOS:

Exemplo de coberturas:

Página

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido destes seguros, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;

Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:








Equipamentos eletrônicos;
Roubo de bens ou dinheiro da empresa;
Pagamento de despesas fixas quando o imóvel precisar ser desocupado;
Danos morais;
Anúncios luminosos;
Quebra de vidros, mármore e granito;
Além de diversas outras;

Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
Plano 01







Chaveiro;
Cobertura Provisória de Telhado;
Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;

Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
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Plano 02







Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
Forma de Pagamento deste seguro
Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.
Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.

*. 21. SEGURO PARA DROGARIAS:

Exemplo de coberturas:
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O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;

Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:








Deterioração de mercadorias em ambiente frigorificado;
Danos morais;
Quebra de vidros, mármores e granito, incluindo balcões;
Responsabilidade Civil Profissional Farmacêutico;
Roubo ou furto qualificado de conteúdo;
Roubo ou furto qualificado de valores no interior do estabelecimento;
Além de diversas outras;

Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
Plano 01







Chaveiro;
Cobertura Provisória de Telhado;
Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;

Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
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Plano 02







Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
Forma de Pagamento deste seguro
Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.
Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.

*. 22. SEGURO PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido deste
seguro, até 02 (dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de
imóveis, serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para
imóveis que estiverem em nome da organização;
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Criado para diversos estabelecimentos de ensino, como creches, cursos,
escolas particulares entre outros;

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
Exemplo de coberturas:
Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:







Responsabilidade Civil Estabelecimentos de Ensino;
Danos morais;
Roubo de aparelhos portáteis;
Danos elétricos;
Despesas fixas;
Além de diversas outras;

Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
Plano 01







Chaveiro;
Cobertura Provisória de Telhado;
Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;
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 Encanador;
 Eletricista;
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Plano 02











Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
Forma de Pagamento deste seguro
Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.
Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.
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Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio
líquido
destes
seguros, até 02 (dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de
imóveis, serão acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para
imóveis que estiverem em nome da organização;
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*. 23. SEGURO PARA HOTÉIS E POUSADAS:

O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
Exemplo de coberturas:
Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:
 Deterioração de mercadorias;
 Indenização por danos corporais e materiais causados aos seus hóspedes,
incluindo roubo de bens;
 Delitos causados por infidelidade de funcionários;
 Danos morais;
 Danos em equipamentos;
 Pagamento de despesas fixas quando o imóvel precisar ser desocupado após
acionamento do seguro;
 Além de diversas outras;
Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.

Chaveiro;
Cobertura Provisória de Telhado;
Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;
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Plano 01

Plano 02












Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
Forma de Pagamento deste seguro

Página

Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.
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Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.

*. 24. SEGURO PARA LOJAS DE ROUPAS:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
Exemplo de coberturas:
Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:





Quebra de vidros, mármores e granitos, incluindo balcões;
Pequenas obras;
Roubo de aparelhos portáteis;
Roubo ou furto qualificado de valores no interior do estabelecimento, incluindo os
pertencentes aos clientes;
 Despesas fixas;
 Além de diversas outras;
Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
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 Chaveiro;
 Cobertura Provisória de Telhado;
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Plano 01






Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;

Plano 02












Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
Forma de Pagamento deste seguro

Página

Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.
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Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.

*. 25. SEGURO PARA SALÃO DE BELEZA:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido deste seguro, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
Exemplo de coberturas:
Além da proteção básica contra incêndio, queda de raio, explosão e tumulto, você pode
optar por garantias adicionais como:








Danos a bens de cliente em guarda volume;
Despesas extraordinárias com salários temporários;
Roubo de aparelhos portáteis ou ferramentas de uso profissional;
Responsabilidade Civil Cabelereiro;
Responsabilidade Civil Garagista;
Quebra de vidros, mármores, granitos e incluindo balcões;
Além de diversas outras;

Assistência 24 horas
Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
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 Chaveiro;
 Cobertura Provisória de Telhado;
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Plano 01






Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;

Plano 02












Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.
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Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.
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Forma de Pagamento deste seguro

Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.

*. 26. SEGURO PARA OUTROS RAMOS DE EMPRESAS:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 40% do prêmio líquido destes seguros, até 02
(dois) imóveis nas seguradoras parceiras. Acima dessa quantidade de imóveis, serão
acrescidos R$ 10,00 (dez reais) por imóvel na mensalidade, somente para imóveis que
estiverem em nome da organização;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;
O Empresarial é um seguro que oferece proteção sob medida para o seu negócio,
reunindo várias coberturas em um único seguro. Você ainda conta com os serviços da
Assistência 24 Horas, com diversos serviços de reparos, avaliações técnicas e
manutenção, e uma Central de Atendimento à disposição para você tirar dúvidas,
acionar o seguro ou registrar sugestões.
Se a sua empresa faz parte de outro ramo, não tem problema, nós oferecemos
seguros para pequenas, médias e grandes empresas, desenhados especialmente para
o seu negócio e que podem ser personalizados por você, com a escolha de coberturas
e serviços especiais.
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Ao contratar este seguro empresarial, você conta com diversos serviços do plano 01 de
Assistência 24h. Se quiser garantir ainda mais tranquilidade e proteção, poderá contratar
o plano 02 que é ainda mais completo.
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Assistência 24 horas

Plano 01







Chaveiro;
Cobertura Provisória de Telhado;
Vidraceiro;
Limpeza de Imóvel;
Reparo Emergencial da Rede de Telefonia;
Substituição de Telhas;

Plano 02












Encanador;
Eletricista;
Segurança e Vigilância;
Desentupimento;
Serviços de Telefonia;
Limpeza de Ar Condicionado;
Dedetização;
Instalação de Ventilador de Teto;
Help Desk;
Check-Up Empresarial;
Descarte Responsável;

*Sobre o Descarte Responsável
Serviço de coleta, separação e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
móveis que sua empresa não utiliza mais, dando destino certo a esses objetos sem
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Forma de Pagamento deste seguro
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agredir o meio ambiente. Além desses serviços, você ainda conta com o benefício de
Coleta de Entulho e Resto de Obra.

Em até 04 vezes sem juros (01+03) ou em 11 parcelas (01+ 10). Você escolhe a melhor
data de vencimento e forma de pagamento: carnê ou débito automático em conta
corrente.
Obs.: Esta forma de pagamento poderá ser alterada sem prévio aviso de acordo com a
seguradora.

27. SEGURO DE ANIMAIS:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas
seguradoras parceiras;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos normalmente pelas seguradoras
como: bônus por experiência, fidelidade e outros;

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

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
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-Acidentes involuntários que tenham como consequência a morte do animal, inclusive
durante o transporte, em todo território nacional;
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O Seguro Animais garante, entre outros eventos, indenização em caso de morte
decorrente de:

- 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:

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

28. SEGURO AGRÍCOLA:
Se o fizer conosco, a Associação paga até 10% do prêmio líquido deste seguro nas
seguradoras parceiras;
O valor pago acima pela Associação Costa Line do Brasil para a organização
associada não altera em nada os benefícios já recebidos, normalmente pelas
seguradoras como, bônus por experiência, fidelidade e outros.
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.
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.
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* 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.
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* Qual o período de cobertura do seguro?
Inicia-se com a frutificação e estende-se até o final da colheita.

BENEFÍCIOS

COM DESCONTOS ESPECIAIS
PARA OS ASSOCIADOS

*. 29. 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.

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.
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ATENDIMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL, APOSENTADOS E
PENSIONISTAS:

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.
ATENDIMENTO A EMPRESAS:
 Consultoria e assessoria em tributos, contratos (nacionais e internacionais),
previdência, trabalhista e etc..
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;
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COM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESCONTO;
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*. 30. CONTADOR JUDICIAL:

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.

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 a perícias das matérias: contábil,
honorários profissionais, construção civil e meio ambiente;

31. MARCAS E PATENTES (INPI) (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL):

Identificar o que pode ser protegido por patentes ou por registro;
Conhecer o estado da técnica;
Redigir o relatório de patentes
Registrar sua marca nacional e internacionalmente;
Acompanhamento do processo e de sua marca junto ao INPI;
Outros:

Página








39

REGISTROS COM DESCONTOS ESPECIAIS DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO);

32. LEGALIZAÇÃO DE FIRMAS E AUTÔNOMOS – CONSTITUIÇÃO DE
EMPRESAS MICRO EMPRESAS E MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI):
COM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESCONTO;

*. 33. CONTABILIDADE:
COM ATÉ, 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESCONTO;
SERVIÇOS PARA CONTÁBEIS:








Escrituração e Contabilização em Atraso
Legalização
Anotações e Alterações;
Baixa de Firmas e Autônomos
Compra e Venda de Firmas
Licenças
Para funcionamento aos Sábados e Compensação
Assistência e/ou Consultoria Contábil
Perícias Contábeis
Execução dos Serviços Contábeis
Levantamento de Balanço Anual ou Mensal
Elaboração de Formulários
Fichas de Informação
Assuntos Trabalhistas
Certidões Negativas
Outros
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SERVIÇOS CONTÁBEIS:

*. 34. AUDITORES E CONSULTORES:
COM ATÉ, 30% (TRINTA POR CENTO) DE DESCONTO;
SERVIÇOS DE AUDITORIA:
A política da Associação Costa Line do Brasil é constantemente aperfeiçoar e
padronizar seus métodos e técnicas de auditoria. Isto significa que sua empresa terá
acesso a serviços de alta qualidade. Nossa equipe de auditores é orientada para
colaborar com os clientes e está alinhada com os melhores processos e práticas de
negócios, permitindo entender as necessidades dos clientes, avaliar seus pontos críticos
e oportunidades.
NOSSOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INCLUEM:

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E SOCIETÁRIA
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Auditoria de demonstrações contábeis
Revisão limitada
Cisão, fusão, incorporação e aumento de capital
Auditoria operacional e de risco
Auditoria de conformidade (compliance)
Auditoria de sistemas
Análise de segurança da informação
Avaliação de procedimentos contábeis e de sistemas de controles internos
Due diligence
Preparação de demonstrações contábeis para publicação e preparação de
relatórios específicos

Página












Nossos Parceiros possuem profundos conhecimentos dos aspectos fiscais, estando aptos
a assessorar seus clientes, no que se refere à regulamentação tributária.
Nossos consultores tributaristas possuem profundo conhecimento da legislação fiscal e
tributária vigente e das oportunidades de planejamento fiscal dentro de aspectos
considerados pela legislação, estando capacitados a apoiar clientes no processo de
minimizar a carga tributária.
NOSSOS SERVIÇOS ABRANGEM:







Assessoria e planejamento tributário
Acompanhamento de mudanças na legislação tributária
Reestruturação societária
Constituição, incorporação, fusão, cisão e liquidação de empresas
Revisão de declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
Contencioso fiscal
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Nossos Parceiros estão capacitados a auxiliar empresas de todos os portes a tornaremse mais ágeis e competitivas.
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A metodologia de nossos parceiros está voltada para suportar processos de mudança em
organizações complexas e tem como base a análise conjunta dos fatores que impactam o
desempenho e a eficiência organizacional, tais como: processos, sistemas, tecnologia,
organização e estrutura, pessoas e cultura.
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Ao entender as atividades de cada cliente, nossos profissionais buscam oportunidades
inexploradas de melhoria e soluções inovadoras, com o objetivo de aprimorar o
desempenho dos negócios e de estabelecer condições sustentáveis para o crescimento
das operações.

Estamos capacitados a assessorar clientes em processos de negociação envolvendo
empresas de todos os portes, interessadas na negociação ou alienação de participação
societária ou na busca de parcerias. Nossos serviços incluem avaliações, definição de
cenários de projeção, análise do valor, questões negociais, mapeamento estratégico e
busca de parceiros investidores, compradores e vendedores.
NOSSOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL SÃO:













Planejamento estratégico empresarial
Consultoria organizacional e diagnóstica empresarial
Reestruturação organizacional e implantação de processos de negócios
Desenho e implantação de modelos de custos (ABC/M-Activity Based
Costing/Management)
Desenho e implantação de modelos de indicadores de performance (BSCBalanced Scorecard)
Desenho e implantação de modelos de planejamento e orçamento empresarial
Consultoria de negócios incluindo: avaliações econômico-financeiras, operações
no exterior, análise e avaliação para compra, venda, fusão, cisão e incorporação
de empresas
Avaliação de perfil profissional, visando apoiar ações de mudanças estruturais,
bem como avaliação de quadro técnico em aquisições de empresas
Avaliação de Desempenho
Problemas Humanos na Produção
Equipes de Trabalho e Produtividade
Formação e Desenvolvimento de Equipes de Alto Desempenho
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Contador e Economista, membro do Instituto de Auditores Internos do Brasil, registrado
no CNAI, 30 (trinta) anos de experiência em Contabilidade, Auditoria de balanço e
Relatórios financeiros, Auditoria Interna, Operacional, Impostos e Análise de Risco,
Auditorias Especiais para Órgãos do Governo e Avaliação de Negócios. Foi Auditor da
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RESUMO DOS CURRÍCULOS DOS SÓCIOS

Arthur Andersen e da Ernest Young. Atuou como Controller, Gerente Contábil e de
Auditoria Interna em empresas multinacionais tais como: Esso Brasileira de Petróleo
(Exxon), Xérox do Brasil, SmithKline Beechan and Valesul Alumínio, dentre outras.
Participou em diversos projetos de reengenharia e implementação de Processos de
Informação (ERP).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contador, membro do Instituto de Auditores Internos do Brasil, trinta anos de experiência
em Auditoria e Tecnologia de Informações – TI. Foi auditor da Arthur Andersen a Gerente
de auditoria na Ernest Young. Foi Vice-Presidente Residente do CityBank, Gerente
Financeiro do grupo Amil Assistência Médica e Controller na Remington Rand S/A. Atuou
como instrutor em diversos cursos internos em empresas nas quais trabalhou.

*. 35. MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO
TRABALHO:
COM DESCONTO DE ACORDO COM O SERVIÇO;
As normas regulamentadoras – NR`s – relativas à segurança e medicina do trabalho, são
de observância obrigatória pelas empresas que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
A mesma norma aplica-se as empresas e aos órgãos públicos.
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Serviços Prestados
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LEI Nº 6.514 DE 22/12/1977

Exames Médicos Ocupacionais: Admissionais, Periódicos, Mudança de Função,
Retorno ao Trabalho e Demissionais;
Gestão de Ambulatório Médico nas Empresas;
Prevenção de Doenças Ocupacionais;
Audiometria Ocupacional;

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

PPRA NR9

Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais;

PPP

Perfil Profissiográfico Previdenciário;

ASO NR7

Atestado de Saúde Ocupacional;

PCMAT NR18

Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção;

PPR

Programa de Proteção Respiratória;

PCA

Plano de Controle Ambiental;

PGR

Programa de Gerenciamento de Risco;

PGRSS

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde;

POERG

Programa de Ergonomia - Laudo Ergonômico;

LTCAT

Laudo de Insalubridade e Periculosidade;

PPCI

Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Pânico;

SIPAT

Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho;
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PCMSO NR7
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Exames Laboratoriais;

Palestra e Campanha;
Ginástica Laboral;
Cursos e Treinamento para CIPA;
Check UP;
Controle de Absenteísmo;
Treinamento em Primeiros Socorros;
Brigada de Incêndio;
Avaliação de Risco em Espaço Confinado;
Equipamento de Proteção Individual;
Analise de Risco;
Trabalho em Altura;
Trabalho em Eletricidade NR10;

*. 36. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA:
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A Associação Costa Line do Brasil em parceria com uma das melhores Assessorias
de Comunicação e Imprensa do Rio de Janeiro oferece um conjunto de atividades
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COM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DE DESCONTO;

voltadas para criar, manter e/ou mudar a imagem corporativa de empresas e instituições
frente à opinião pública e a grupos específicos de interesse, com os seguintes serviços:
 Criação de canais de relacionamento, com os públicos interno e externo
inclusive a imprensa, visando posicionar o cliente como fonte qualificada
de informações, e ampliar sua mensagem e atitude;
 Produção de textos jornalísticos – notas, releases, press-kits, pautas,
comunicados com credibilidade etc., de forma personalizada conforme a
natureza e o timing da notícia e o estilo de cada veículo; além da
produção de conteúdo para mídias alternativas;
 Coordenação de encontros formais e informais com jornalistas – café da
manhã, almoços, entrevistas exclusivas e coletivas;
 Estratégias pró-ativas para criação e consolidação da imagem pública do
cliente:

 INDICADORES DE MÍDIA:
 Uma avaliação do cliente na imprensa;
 Clipping inteligente da mídia impressa com análise crítica do noticiário do
setor;
 Instrumento para detectar oportunidades da mídia e manter o cliente
informado sobre os movimentos da concorrência e as mudanças e
tendências do mercado;
 MÍDIA TRAINING (TREINAMENTO PARA FALAR COM A IMPRENSA):
 Serviço personalizado de treinamento com palestras e simulações de
executivos para o relacionamento com a imprensa;
 Preparação de porta-vozes para entrevistas rotineiras e estratégias para
administração de crises;
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 Produtos de comunicação para apoio institucional e a projetos de
endomarketing -newsletter impressos (Revistas) e house organs
(Impressos), vídeos de integração, boletins on-line – revistas eletrônicas
– Site, Facebook,Twitter e etc...
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 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA:

 Concepção, supervisão e produção de conteúdo para essas ferramentas,
sempre buscando sinergia entre as diversas ferramentas e a formação
de uma sólida imagem corporativa para o cliente;

 PROMOÇÃO DE EVENTOS:
 Seminários, painéis de debates e outros eventos para integrar a
estratégia de comunicação dirigida da organização, contribuindo para
aproximá-la de públicos específicos e para gerar mídia gratuita;
 Criação, planejamento, supervisão e divulgação de eventos, de forma a
tirar o máximo proveito do seu potencial de mídia;

 RELATÓRIOS ESTRATÉGICOS:
 O ambiente político e econômico em que uma empresa ou entidade atua
é um importante fator a ser considerado na tomada de decisões
empresariais.

 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO:
 Avaliação da política de comunicação do cliente, visando consolidá-la,
reforçá-la ou mudá-la.
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 Objetivando trabalhar a imagem do cliente, aproveitando melhor as
possibilidades abertas pela internet, produzimos e divulgamos conteúdos
específicos para redes sociais;
 Produzimos, sob forma de relatórios estratégicos, informação qualificada
para públicos selecionados, a partir de pesquisas em bancos de dados e
de entrevistas com formadores de opinião;
 Recuperação e interpretação dos resultados da presença do cliente on
line;

48

 CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS:

 PRINCIPAIS CLIENTES DE NOSSA PARCEIRA:
 FEBRAPSI – Federação Brasileira de Psicanálise – Embaré Indústrias
Alimentícias S/A – Onduline do Brasil – Shopping Vilarejo – Larrat
Realizações de Marketing – AP Internacional – Machado Silva
Consultoria Jurídica – FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos –
IRB Instituto de Resseguros do Brasil – Hospital Pró Cardíaco –
PETROBRAS Petróleo Brasileiro S/A – Xerox do Brasil – Clube de
Engenharia – COPPEAD – ESSILOR etc.

*. 37. PUBLICIDADE:
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 EDITORAÇÃO ELETRÔNICA – Criação e confecção de cartões de visitas,
papéis timbrados, envelopes, receituários, cardápios, etiquetas, calendários
e panfletos de todos os estilos e tamanhos;
 COMPUTAÇÃO GRÁFICA - Criação de logomarcas, lay-outs, encartes de
CDs, arte final para anúncios em mídia impressa;
 MATERIAL PROMOCIONAL – Crachás e cartões magnéticos, faixas,
caixas e estojos, brindes em geral, embalagens;
 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES – Projeto,
planejamento, criação e desenvolvimento de páginas para Internet, ecommerce, suporte on-line e Banco de Dados em diversas linguagens de
programação, com digitalização e tratamento de imagens, gravação de
arquivos de som e inclusão de sites em mecanismo de busca;
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COM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DE DESCONTO;

 MÍDIA ELETRÔNICA – Criação e produção de SPOTS para rádio e vídeo e







criação de jingles promocionais ou institucionais,
SUPORTE DE DISTRIBUIÇÃO – Equipes de distribuição de panfletos e
jornais promocionais, recepcionista e divulgadora para eventos;
EMISSORA DE TV E RADIODIFUSÃO – Contrato de veiculação de sua
marca, produto ou serviço em todas as emissoras de TV e rádio do Rio de
Janeiro e outros estados, de acordo com a sua necessidade;
OUTDOOR – Contratos de locação de placas, criação e confecção dos
painéis;
METRÔ – Contrato de locação de painéis em estações e vagões, bilheterias
e porta bilhetes;
LETREIROS, BANNERS E FAIXAS – Para qualquer ocasião, em todas as
medidas, estilos e materiais;
PUBLICIDADE EM ELEVADORES – Anúncios em elevadores para
alavancar vendas e garantir divulgação para um público dirigido.

38. INFORMÁTICA: VENDAS – LOCAÇÃO - MANUTENÇÃO
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

–
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Nossos associados usufruem de serviços de informática com preços reduzidos,
tecnologias avançadas e profissionais altamente qualificados.
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COM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DE DESCONTO DE ACORDO COM O SERVIÇO;









Computadores;
Periféricos;
Acesso a Internet;
Rede local;
Software;
Resolução de conflitos de hardware;
Vírus e outros;

*. 39. TELECOMUNICAÇÕES: VENDAS – LOCAÇÃO - MANUTENÇÃO –
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
COM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DE DESCONTO DE ACORDO COM O SERVIÇO;
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 Venda de equipamentos tais como: PABX, Micro PABX, Fac-símile,
Telefones sem fio, Secretária eletrônica, Identificador de chamadas,
Interfones, Telefones, etc.
 Manutenção de equipamentos de telecomunicações;
 Confecção de rede estruturada (telefone x computador);
 Conhecimento de matérias para telecomunicações;
 Conhecimento e instalação de equipamentos de circuito fechado de TV
Digital – DVR;
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Nossos associados usufruem de serviços de telecomunicações com preços
reduzidos, tecnologias avançadas e profissionais altamente qualificados.

 Sistemas para automações de portões;
 Sistemas de Alarmes Residenciais e Comerciais;
 Gravador de ligações telefônicas MP3;
 Sistemas de Tarifação e Bilhetagem das ligações telefônicas;
 Fornecimento e instalação de interfones;
 Confecção de projetos e assessoria junto às concessionárias (OI, Mundivox,
Embratel, Telefônica, CTBC, Intelig e outras);

40. 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.

financiamento;
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 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
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BENEFÍCIOS

 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.

41. CONSÓRCIO 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.
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COM PREÇOS ESPECIAIS;
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42. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL:

43. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS:
COM DESCONTOS ESPECIAIS;

44. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS:
COM DESCONTOS ESPECIAIS;

45. DESPACHANTE ADUANEIRO:
COM DESCONTOS ESPECIAIS;
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COM DESCONTOS ESPECIAIS;
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46. TRANSPORTE MARÍTIMO:

47. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS (COMPRA E VENDA EM GERAL):
COM DESCONTOS ESPECIAIS;

48. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS (LOCAÇÃO DE CASAS,
APARTAMENTOS, LOJAS, SALAS COMERCIAIS, GALPÕES, ETC.):
COM DESCONTOS ESPECIAIS;

49. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO:
COM DESCONTOS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O SERVIÇO;
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COM DESCONTOS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O SERVIÇO;
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50. REFORMAS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS:

A Construtora que trabalhamos, atua cerca de 40 (quarenta) anos no ramo de Construção
Civil, nas atividades de construção e manutenção. Atualmente atuando com mais
frequência nos seguintes serviços:
 Pintura em geral;

 Reforma de fachadas;

 Limpeza de fachadas com jato de água sob pressão;

 Serviços hidráulicos, água, esgoto e águas pluviais e drenagem de aparelhos de
ar-condicionado;

 Serviços elétricos;

 Serviços de gás;

 Impermeabilizações;

 Reforma de telhados;

 Montagem de estrutura metálica;

 Tratamento da corrosão no aço e proteção catódica;
 Recuperação e reforço estrutural;

 Reforço com fibra de carbono;
 Injeção de Poliuretano;

 Pinturas Industriais;

 Laudos técnicos de engenharia;

 Avaliação de estabilidade de marquises;
 Outros.
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COM DESCONTOS ESPECIAIS, DE ACORDO COM O SERVIÇO;
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51. REFORMAS E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS:

A Construtora que trabalhamos, atua cerca de 40 (quarenta) anos no ramo de Construção
Civil, nas atividades de construção e manutenção. Atualmente atuando com mais
frequência nos seguintes serviços:

 Pintura em geral;
 Reforma de fachadas;
 Limpeza de fachadas com jato de água sob pressão;
 Serviços hidráulicos, água, esgoto e águas pluviais e drenagem de
aparelhos de ar-condicionado;
 Serviços elétricos;
 Serviços de gás;
 Impermeabilizações;
 Reforma de telhados;
 Montagem de estrutura metálica;
 Tratamento da corrosão no aço e proteção catódica;
 Recuperação e reforço estrutural;
 Reforço com fibra de carbono;
 Injeção de Poliuretano
 Pinturas Industriais;
 Laudos técnicos de engenharia;
 Avaliação de estabilidade de marquises
 Outros
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PARA CAPITAL DE GIRO - COM TAXAS COMPETITIVAS - LIMITE DE CRÉDITO
SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO;
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52. EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS:

53. FINANCIAMENTO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPUTADOR, NOTEBOOK E OUTROS:
COM TAXAS COMPETITIVAS, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO;

*. 54. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL ZERO OU USADO:
COM TAXAS COMPETITIVAS, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO;
Você ainda pode incluir o valor do seguro do seu automóvel no financiamento.

*. 55. REFINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL:
COM TAXAS COMPETITIVAS, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO;
Uma excelente oportunidade para você que precisa de dinheiro rápido sem se desfazer
dos seus bens.

56. FINANCIAMENTO PARA IPVA ATRASADO E ATUAL, DPVAT,
MULTAS E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO:
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MUITO EM BREVE VOCÊ TERÁ MAIS BENEFÍCIOS COMO ESSES E SERÁ INFORMADO.

58

COM TAXAS COMPETITIVAS, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO;

