
Convênios de DESCONTO
O Grupo Santa Cruz mantém convênios com várias empresas e diversos profissionais de várias áreas de atuação que 
ajudam a cuidar da saúde e bem-estar de seus associados proporcionando conforto e economia.

Temos:
Profissionais de diversas áreas;
Laboratórios de análises;
Psicólogos;
Farmácias;
Dentistas;
Escolas e Universidades;
Escolas de idiomas;
Escolas de informática;
Escolas de cursos técnicos.

Locação de EQUIPAMENTOS
O Plano Corporativo do Grupo Santa Cruz 
agrega vantagens e benefícios exclusivos 
aos usuários e seus dependentes. Entre 
os muitos serviços oferecidos, a locação 
de equipamentos proporciona mais 
comodidade, conforto e economia. Com 
uma pequena taxa de manutenção são 
disponibilizados para os associados os 
equipamentos para auxílio a locomoção, 
acomodação e conforto, como:

Cadeiras de rodas;
Cadeiras de banho;
Camas hospitalares;
Grades para cama 
hospitalar;
Andadores;
Muletas;
Bengalas;
Suporte para soro.

Transporte LEVA E TRAZ
O Leva e Traz do Plano Corporativo atende pequenas, micro, médias e 
grandes empresas, associações, sindicatos, cooperativas, prestando serviços 
indispensáveis para a tranquilidade dos funcionários das empresas e associados 
do Grupo Santa Cruz.

Com um simples telefonema você aciona o serviço. O atendimento é direto, mais 
econômico e monitorado por profissionais.

A Santa Cruz possui veículo com equipamentos automatizados e normatizados 
para o transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais e mantém 
frota de viaturas identificadas para a prestação deste Serviço de Leva e Traz.

A estrutura de atendimento do Grupo Santa Cruz agiliza e resolve todos os 
detalhes de um funeral. 

Conheça as vantagens de ser um associado do Grupo Santa Cruz com 
serviços e atendimentos abrangentes em todas as modalidades de planos.

Atendimento FUNERÁRIO

O Grupo Santa Cruz criou um plano especial para 
atender pequenas, micro, médias e grandes empresas, 
associações, sindicatos, cooperativas, prestando ser-
viços indispensáveis para a tranquilidade e conforto de 
seus associados. 

O Plano Corporativo do Grupo Santa Cruz é 
completo. Foi desenvolvido com base em pesquisas 
das necessidades de cada segmento, de tal forma a 

atender os funcionários das empresas e associados do 
Grupo Santa Cruz. 

O plano oferece locação de equipamentos hos-
pitalares, sistema de transporte Leva e Traz, convênio 
de descontos com clínicas, laboratórios, farmácias, 
universidades, cursos de idiomas e cursos profissiona-
lizantes.

Conheça as 
vantagens que o
PLANO CORPORATIVO
proporciona para
sua empresa e 
seus colaboradores

Tanatopraxia
No Brasil, os custos gerados para a realização de 

um sepultamento em sua totalidade são bem mais 
elevados se comparados aos custos da Cremação. 
Por isso o associado do Grupo Santa Cruz, seja ele in-
dividual, familiar ou corporativo, poderá também optar 
por este serviço, pagando uma taxa diluída nas mensa-
lidades de cada plano.

A Tanatopraxia é um tratamento químico que im-
pede qualquer alteração do corpo durante o período de 
velação, possibilitando apresentá-lo com uma aparência 
natural, como se estivesse dormindo, pois retarda o pro-
cesso biológico natural por se tratar de uma técnica con-
servante. O associado pode optar por este serviço pa-
gando uma taxa diluída nas mensalidades de cada plano.

Cremação

São Carlos SP
Av. São Carlos, 967
Centro
16  3362 1800

Araras SP
Rua Julio Mesquita, 60
Centro
19  3541 9893

Ibaté SP
Av. São João, 1084
Centro
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Conchal SP
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Centro
19  3866 0919
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A MAIS COMPLETA FROTA DE VEÍCULOS ESPECIAIS E ADAPTADOS


