


Quem somos 



Composto pela Concessionária e pela Assistência 

Reviver, o grupo é formado pelas empresas União 

Norte (RJ) e RMG Empreendimentos (MG) 

 

Desde 2015, a Concessionária administra sete cemitérios 

públicos no Rio de Janeiro, além do Crematório do Caju. 

Quem somos 

• São Francisco Xavier (Caju) 

• Ilha do Governador (Cacuia) 

• Ricardo de Albuquerque 

• Realengo 

• Santa Cruz 

• Guaratiba 

• Paquetá 



O Decreto nº 39.094, 

de 2014, instituiu o 

Regulamento Cemiterial 

e Funerário do Município 

do Rio de Janeiro. 

 

A partir de então, todas 

as nossas atividades 

e ações são norteadas 

por esse Documento. 

Quem somos 



Nosso atendimento 



• Gestão 100% focada no cliente: nossa prioridade é sempre 

a alta qualidade em todos os atendimentos e serviços. 

Nosso atendimento 

Profissionalismo e Qualidade 



• Atendimento 24h | 0800 022 1650 

Nosso atendimento 

Central de Relacionamento | Funerária 

• Forma prática para tirar dúvidas ou entrar em contato 

conosco | 99555-3091 

WhatsApp 

• Estamos online no Facebook e no Instagram, prontos 

para atender clientes que utilizem esses recursos 

Redes sociais 



Serviços 

e produtos 



Serviços e Produtos 

Plano de Assistência Familiar 

em parceria com a Seguros Unimed 

• Atendimento 24h 

• Frota própria de veículos 

• Estrutura completa 

• Funcionários especializados 

Funerária 

• Novo produto, lançado em 2019. 



• Cremação após falecimento ou após exumação 

Serviços e Produtos 

Cremação 

• Espaço adquirido para guardar restos mortais 

• Família torna-se proprietária perpétua 

Venda de Nichos 



• Reformas ou melhorias no jazigo da família 

• O serviço é sempre requisitado e autorizado pelos 

proprietários do jazigo 

Serviços e Produtos 

Benfeitoria 



Benfeitoria 

ANTES 



Benfeitoria 

DEPOIS 



• Limpeza e manutenção 

de Jazigos 

 

• Serviço requisitado e 

autorizado pelos 

proprietários do jazigo 

Serviços e Produtos 

Zeladoria 



• Cada material recebe 

uma limpeza específica 

Ex: mármore, pó de pedra 

etc. 

 

Serviços e Produtos 

Zeladoria 



Em 2016, foi criada uma extensão do grupo econômico 

 Reviver Plano de Assistência Funeral Ltda. 

 

•  Lançamento do Plano de Assistência Funeral 

 

Ainda sobre nossos produtos… 

Adaptamos nossos produtos de acordo com o 

perfil da empresa/entidade parceira 

Para nossas parcerias… 



Parceria 
Clube de Engenharia 

Descontos e 

Vantagens 

 
Associados, funcionários 

e familiares 



Parceria | Descontos e Vantagens 

POR QUE TER UM PLANO? 

 

• Tipos: de saúde, funeral, residencial, etc. 

 

• No caso de um falecimento, saber que você e sua 

família estão amparados por serviços de apoio transmite 

segurança, tranquilidade e ameniza estresses. 

 

• Planejamento e cuidado com a família – planejar o futuro  

sem deixar de viver o presente. 



Serviços completos 24h para diminuir as 

preocupações em ocasiões inesperadas, 

incluindo os trâmites burocráticos. 

 

• Urna 

• Capela e Coroa de flores 

• Sepultura (conforme disponibilidade) 

• Remoção e Traslado 

• Preparação do corpo 

• Cremação 

Parceria | Descontos e Vantagens 

ASSISTÊNCIA FUNERAL 



1. Plano individual (até 65 anos): R$ 15,90/mês 

Parceria | Descontos e Vantagens 

Plano de Assistência Funeral 
Condições diferenciadas para o Clube de Engenharia 

3. Plano Familiar (Titular acima de 65): R$ 69,90/mês 

Titular + Cônjuge + até 3 filhos entre 0 e 65 anos 

2. Plano Familiar (Titular até 64 anos): RS 29,90/mês 

Titular + Cônjuge + até 3 filhos entre 0 e 65 anos 

* Consultar tabela para dependentes acima de 65 anos 

* Taxa de adesão: R$ 90,00 (valor pago uma única vez) 

* Período de carência: 90 dias até 60 anos |180 dias a partir de 61 anos 



Você merece cuidados. 

Nós oferecemos todos. 

/ConcessionariaReviver 

@concessionariareviver 

0800 022 1650 

Obrigada! 


