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DIRETORIA AFFAF

Deixe a crise 
em 2015

 Chegamos com mais uma edição da Revista Funerária em 
Foco. É mais uma boa oportunidade de aprimorar seus conhecimen-
tos  com  informação, entretenimento e curiosidades sobre o setor 
funerário. O clima já é de final de ano, e aliás, que ano complicado. Se 
2014 ficou marcado pelos gols da Alemanha, este ano com certeza 
será lembrado pela palavra “crise”. Assunto chato, mas que figurou 
entre as principais manchetes do no�ciário ao longo dos úl�mos 
meses.

 Mas é hora de ir deixando este ano para trás e focar no futuro. 
Em momentos de dúvida, incerteza, o melhor mesmo é olhar para 
frente. E temos algo muito bom para olhar no ano que se aproxima, a 
segunda edição da EXPONAF, Exposição Nacional de Ar�gos 
Funerários, feira funerária organizada pela AFFAF (Associação dos 
Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários) que será realizada 
em agosto de 2016. Se a primeira edição já foi um sucesso, imagina 
como será este novo encontro do setor funerário. Os organizadores 
prometem uma despedida de gala da capital paranaense.

 Além de informações sobre a EXPONAF, esta edição da 
Revista Funerária em Foco tráz algumas novidades. Já é uma tradição 
buscarmos conteúdo com quem entende do assunto. Então reforçan-
do este conceito, dois novos colaboradores trazem assuntos interes-
santes para todos. João Luiz dos Santos, que trabalha há anos no setor 
funerário, começa a par�lhar sua experiência na venda de planos 
funerais, e Daniel Malaquias, que entrevistamos na úl�ma edição, fala 
sobre sua experiência no atendimento às famílias durante os velórios.

Boa Leitura

A união e o trabalho em equipe dos Associados da AFFAF 
estão possibilitando novos caminhos para o setor funerário. 
Venha fazer parte do nosso �me. Torne-se um membro da 
AFFAF e tenha vantagens exclusivas para anunciar na Revista 
Funerária em Foco e para ser um expositor na EXPONAF.

Exposição Nacional
de Artigos Funerários 2016
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Funerária e hospital são multados por 
troca de corpos de bebês antes de funeral
Uma funerária e um hospital de Goiânia serão obrigados 
a pagar multa de R$ 18 mil por danos morais após 
trocarem os corpos de dois recém-nascidos, antes dos 
funerais.  A decisão é do desembargador Amaral Wilson 
de Oliveira, que confirmou sentença da juíza da 14ª Vara 
Cível e Ambiental de Goiânia, Flávia Lançoni Costa 
Pinheiro.

Ao receber o corpo para ser velado, a família não 
reconheceu a criança. O pai entrou em contato com a 
funerária que confirmou a troca por outra criança. 
Passadas algumas horas, um funcionário da empresa foi 
a sua casa para buscar o corpo enviado por engano, mas 
não trouxe o corpo correto, gerando ainda mais insa�s-
fação da família. A entrega correta só foi providenciada 
com a chegada de uma viatura da Polícia Militar.

A funerária recorreu da decisão judicial alegando que a 
iden�ficação dos mortos é responsabilidade do hospital. 
No entanto, o desembargador esclareceu que, no caso, 
não ficou comprovado qual das empresas errou na 
iden�ficação, portanto, a responsabilidade deve ser 
dividida pelas duas. 

Fonte: jornalopcao.com.br

Presidente do Legislativo Ituano é 
nomeado Patrono do Velório Municipal
O vereador Olavo Volpato (PMDB) resolveu prestar uma 
homenagem ao presidente do Legisla�vo Ituano, 
Marquinhos da Funerária (PSD). Volpato, que é ex-
prefeito da cidade, apresentou um projeto de Lei no qual 
nomeia Marquinhos como patrono do velório municipal 
e do serviço funerário.

Todos os vereadores que fizeram uso da palavra 
ra�ficaram a jus�ça do projeto. “Você é merecedor, 
porque você fez tanto pelo serviço funerário de Itu e 
con�nua fazendo. Você trabalha com dedicação e com 
amor. E quando a pessoa se dedica e tem amor pelo que 
faz, o sucesso com certeza vem”, disse o vereador Sérgio 
Castanheira (PV).

Volpato destacou que, recentemente, o trabalho de 
Marquinhos foi enaltecido em um ar�go escrito pelo 
desembargador Dr. José Renato Nalini, presidente do 
Tribunal de Jus�ça de São Paulo. “O Dr. Nalini ainda vai 

escrever um livro sobre sua vida, sobre o velório de Itu e 
tudo o que ele passou nessa cidade”, afirmou Volpato.

Aprovado em primeira discussão, o projeto agora terá 
uma emenda votada em breve. Ela trata sobre a coloca-
ção de placa e uma fotografia do patrono no velório e, 
antes mesmo de entrar em pauta, já gerou debate, pois 
não especifica quem deverá arcar com os custos da 
homenagem.

Olavo Volpato disse que ninguém precisa ficar preocupa-
do. “Podem ficar tranquilos, porque o município não vai 
ter nenhuma despesa. Nem o serviço funerário, nem a 
Câmara de Vereadores, pois sairá do meu bolso”, 
concluiu.

Fonte: jornalperiscopio.com.br

Crematório Vaticano representa Brasil 
em Convenção Internacional Funerária
Diversos profissionais do ramo funerário de todo o 
mundo se reuniram em Milão, na Itália, de 16 a 19 de 
setembro, durante a Convenção Internacional da 
Indústria Funerária. O evento foi promovido pela 
Federação Internacional das Associações de Tanatólogos 
(FIAT IFTA), a maior federação internacional do segmen-
to, que reúne membros de mais de 80 países. O 
Crematório Va�cano, com sede em Curi�ba e unidades 
em Santa Catarina, representou o Brasil no encontro.

“A convenção é importante para conhecer o que há de 
mais atual ligado a esse mercado e discu�r as grandes 
questões que envolvem o funeral no mundo. Fomos em 
busca de atualização, novas tecnologias e da troca de 
experiências com outros países”, destaca Mylena 
Cooper, diretora do Crematório Va�cano.

Paralelamente, a Feira Funerária Tanexpo apresentou 
produtos do segmento, incluindo novidades na prepara-
ção de corpos, caixões, fornos de cremação, maquiagens 
para falecidos, entre outros.

A FIAT IFTA tem o obje�vo de estudar as questões 
jurídicas, morais, sociais e cien�ficas rela�vas às 
a�vidades tanatológicas, promover a compreensão 
entre profissionais de serviço funeral do mundo para 
a�ngir padrões uniformizados e definir tratados para o 
repatriamento internacional eficiente dos falecidos. O 
evento também celebrou o 50º aniversário da FeNIOF, a 
mais an�ga Federação Italiana de Administração Funeral 
, fundada em Bolonha em 1965.

Fonte: floripanews.com.br
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Agenda do Setor
Novembro . 2015
. Fórum Internacional ALPAR, SINCEP e ACEMBRA: 
09 a 11 de novembro de 2015, no Rio de Janeiro, RJ. 
Evento paralelo “Assembléia Geral de Associados da 
Alpar”. Informações pelo Fone: (11) 3034-1613 ou 
pelos e-mails sincep@sincep.com.br ou acem-
bra@acembra.com.br

. Curso Tanatopraxia: 25 a 29 de novembro de 2015, 
em Sorocaba, SP. Informações pelo Fone: (14) 3882-
0595 ou pelo e-mail leandro@ctaf.com.br

. Tanatopraxia, Tanatopraxia Avançada e Restauração 
Facial: 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015, em 
Curi�ba, PR. Informações pelo Fone: (41) 3039-5959 
ou pelo e-mail comercial@protanato.com.br

Dezembro . 2015
. Funexpo: 10 a 12 de dezembro de 2015.  Feira 
Internacional de Produtos, Serviços e Equipamentos 
para o Setor Funerário e de Cemitérios. Centro de 
Eventos Pro-Magno, São Paulo, SP. Mais informações 
pelo site www.funerarianet.com.br

Crematório oferece apoio psicológico a 
pessoas em luto pelo pet
A ideia do Pet Memorial, crematório de pets localizado 
em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, surgiu 
durante o velório de animais antes da cremação. 
Segundo a assessoria de imprensa, eles perceberam que 
essa cortesia aos que cremam seus bichinhos ajuda, ou 
ao menos ameniza, o “peso” na hora do adeus defini�vo.

A responsável pelo atendimento no Pet Memorial é 
Joelma Ruiz, consultora em psicologia do luto. A função 
dela é basicamente acolher os familiares no momento 
em que estão fragilizados pela perda do animal. “A 
sociedade pode não reconhecer o luto, mas as pessoas 
que estão envolvidas no adoecer e no morrer do animal 
precisam reconhecê-lo e compreende-las, pois deixar o a 
pessoa falar e manifestar seu sofrimento é o melhor 
remédio”, afirma.

No Pet Memorial Joelma atende aos enlutados durante 
os velórios, que têm duração de duas horas e acontecem 
às quintas-feiras. Velório, caixãozinho (reu�lizável) e 
apoio psicológicos são cortesias inclusas no pacote de 
cremação dos animais. De acordo com o crematório, 
atualmente 120 pets são velados por mês.

Fonte: brasileiros.com.br

Cemitério São João Batista é o 1º da 
América Latina a ter mapa virtual
O Cemitério São João Ba�sta, em Botafogo, na Zona Sul 
do Rio, é o primeiro da América La�na a ser mapeado 
pelo Google Street View. A plataforma permite aos 
visitantes caminhar virtualmente entre os jazigos. O 
obje�vo do projeto é revelar, na internet, detalhes sobre 
o território de mais de 183 mil metros quadrados, que 
reúne curiosidades como túmulos de ar�stas e polí�cos 
e uma imensa coleção de arte sob a forma de esculturas, 
mosaicos e vitrais que decoram os jazigos.

Para Lourival Panhozzi, diretor do núcleo de cemitérios 
da Rio Pax, concessionária que administra o São João 
Ba�sta, o local passa por um processo de renovação no 
qual o tradicional se une à modernidade. “O Google nos 
procurou e pediu a nossa autorização para o mapeamen-
to”, afirmou o diretor.

O mapeamento do cemitério levou dois dias. O equipa-
mento usado para circular entre as vielas é chamado de 
Trekker, parecido com o usado para mapear as ruas de 
carro, mas de forma compacta, acoplado a uma mochila.

Para o historiador Milton Teixeira, que realiza visitas 
guiadas ao São João Ba�sta, as imagens do cemitério 
expostas para quem quiser acessar são um meio de fazer 
com que o local seja visto de maneira mais natural por 
todos. “Esse mapeamento vai permi�r que o cemitério 
seja desmis�ficado como local de morte e afastamento, 
e se torne um local de encontro e arte”, afirmou Teixeira.

O Cemitério São João Ba�sta foi inaugurado em 1852 por 
D. Pedro II. A inauguração foi marcada por uma polêmi-
ca: nenhuma família queria inaugurar o cemitério. 
Coube a uma filha de escravos, Rosaura, que faleceu aos 
quatro anos de idade, ser a primeira pessoa a ser 
sepultada no local. 

Fonte: globo.com



 A evolução do “rabecão” é um capítulo a parte 
da história do setor funerário. Nos úl�mos anos temos 
acompanhado uma verdadeira revolução neste segmen-
to, com empresas cada vez mais especializadas em 
adaptações e transformações, e como já publicamos em 
outra edição da revista Funerária em Foco, o mercado de 
carros funerários de luxo vem se consolidando. Nas 
feiras e eventos funerários por todo o mundo os veículos 
tem sempre um local de destaque. 

 Os carros fúnebres deixaram de ser importantes 
apenas para o transporte do falecido, dos paramentos e 
urnas, pois assumiram um papel também visual na 
divulgação das empresas. Podemos dizer que os carros 
u�lizados no dia a dia das funerárias tornarem-se um 
cartão de visitas, com suas linhas modernas e comunica-
ção visual diferenciada, chamam atenção das pessoas 
por onde passam e já não despertam medo como talvez 
em outros tempos, gerando até piadinhas do �po “com 
um carro destes, dá até vontade de morrer”.

 Ter um carro bonito, elegante e moderno pode 
ser um diferencial frente à concorrência. Ter um veículo 
exclusivo, que ninguém ainda tem, mexe com a cabeça 
de muitos diretores funerários. E em torno disto o 
mercado vai crescendo e proporcionando cada vez mais 
novidades. Entre as diversas opções existentes atual-
mente, um veículo em especial vem chamando atenção 
e conquistando cada vez mais espaço, o modelo T8 da Jac 
Motors.

 A Jac Motors (ou Jianghuai Automobile Co. Ltd) é 
uma empresa chinesa fabricante de automóveis e 
chassis de ônibus e caminhões. Fundada em 1964, 
dedicava-se inicialmente à produção de caminhões, mas 
atualmente produz veículos que atendem aos diversos 
segmentos do mercado automobilís�co. Completou em 
2015, quatro anos de operações no Brasil. Quem tem 
boa memória vai lembrar que a marca chinesa chegou 
fazendo alarde com inauguração simultânea de 50 
concessionárias e tendo Faustão como garoto-
propaganda.

 Já estabelecida em solo brasileiro, o interesse 
pelo mercado funerário tem influencia direta do seu 
gerente nacional de vendas para grandes fro�stas e 

governos, Ricardo Xavier. Com mais de 16 anos de 
experiência no mercado de transformações de veículos, 
Xavier percebeu rapidamente que o modelo T8 poderia 
atender perfeitamente o setor funerário, tanto pela sua 
beleza externa, conforto na direção, mas principalmen-
te, pelo espaço interno.

 Como carro de passeio, o T8 oferece espaço para 
sete passageiros. Os assentos podem ser reclinados, 
reba�dos e também girados em até 180º para modo de 
reunião, além do super porta-malas que o modelo 
oferece. Foi projetado para proporcionar conforto e 
pra�cidade, tanto para o motorista quanto aos passagei-
ros. Já adaptado para o setor funerário o T8 pode 
surpreender com suas dimensões. “O carro tem muito 
espaço interno. Estamos preparando um modelo 
adaptado, que aproveitando a pra�cidade da porta 
lateral, poderá levar até quatro urnas funerárias, além 
dos paramentos. Sem esquecer o acabamento luxuoso. 
É um carro que alia pra�cidade com beleza”, comenta 
Xavier.

 Além do espaço e visual moderno, o T8 oferece 3 
anos de garan�a e preço diferenciado para o setor 
funerário. Com mais de 50 unidades comercializadas 
somente para funerárias, Xavier diz que foi uma surpresa 
para a fábrica a adaptação do modelo para o serviço 
funerário. “Eles ficaram surpresos, não imaginavam este 
interesse das funerárias pelo modelo T8. É uma novida-
de que começou aqui no Brasil. Tanto os diretores como 
engenheiros estão atentos para isto e, quem sabe no 
futuro, tenhamos modelos ainda mais direcionados para 
os setor”, conclui Xavier.

Modelo T8 da Jac Motors é opção 
de praticidade e elegância
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Sucesso em sua primeira edição, realizada em outubro de 2014, a 
EXPONAF já tem data confirmada para o próximo ano. Curi�ba 
voltará a ser palco deste grande encontro do setor funerário, mas 
em clima de despedida, pois as próximas edições serão 
i�nerantes, ocorrendo a cada ano em regiões diferentes do Brasil.

 A capital do Paraná voltará a ser o ponto de 
encontro do setor funerário. Nos dias 17 a 19 de 
agosto de 2016, no Expotrade de Pinhais, em Curi�ba, 
acontece a segunda edição da EXPONAF (Exposição 
Nacional de Ar�gos Funerários). Mais do que uma 
feira de negócios, a EXPONAF revelou-se um verda-

deiro encontro de amigos e parceiros comerciais, uma 
confraternização entre os diversos segmentos funerá-
rios.
 E esta caracterís�ca será man�da e também 
implementada na segunda edição. Os organizadores 
prometem muitas novidades, para que esta nova 

10 | Funerária em FOCO
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edição da Exponaf seja uma despedida inesquecível 
do estado paranaense. A par�r das próximas edições, 
a feira deve acontecer em diferentes regiões do Brasil.

 Celso Carlos Moraes, presidente da AFFAF 
(Associação dos Fabricantes e Fornecedores de 
Ar�gos Funerários), idealizadora e organizadora do 
evento, reforça que o principal obje�vo da feira é 
facilitar a apresenção das novidades por parte dos 
fabricantes e, ao mesmo tempo, unir o setor funerá-
rio. “Na segunda edição da Exponaf queremos 
também facilitar e incen�var a par�cipação das 
Associações e Sindicatos, com espaço ainda maior e 
mais propostas de debates e reflexões sobre a 
importância da união do setor. Já ficou mais do que 
provado que somente a união e busca por parcerias, 
mesmo entre concorrentes diretos, são as soluções 
adequadas para que todas as empresas cresçam e 
conquistem maior representa�vidade e respeito 
diante da sociedade”, comentou Celso Moraes.

 

Resposta a um ano dificil

 A diretoria da AFFAF esforçou-se para lançar 
a base para a realização da feira em 2016. O princi-
pal já está garan�do, que é data e local. É uma forma 
também de trazer “luz” a um ano que foi tão duro 
para todos os esmpresários. “Não há muito mais o 
que esperar de 2015, já estamos com foco em 2016, 
principalmente na EXPONAF, que certamente será 
um momento de crescimento para todos.

 A Exponaf não é a primeira feira funerária, e 
nem pretende ser a única, mas foi a forma encontra-
da pela AFFAF de melhor adequar a par�cipação 
dos seus associados em eventos deste porte. Assim 
é possível oferecer melhores condições de negocia-
ção, e ao mesmo tempo preparar-se de forma 
adequada para a par�cipação no evento.

De Curi�ba para todo o Brasil

 Além de ter fácil acesso a todas as regiões do 
Brasil, a capital paranaense tem ó�mas opções de 
turismo, rede hoteleira aprovada por grandes 
eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e uma 
farta gastronomia, com destaque para os restauran-
tes italianos. 

 Mas esta será a úl�ma edição realizada em 
solo paranaense, pelo menos pelos próximos anos, 
pois a ideia é que cada edição seja realizada em uma 
cidade e estado diferentes, consagrando a Exponaf 
como um evento nacional.

 Então deixamos o convite desde já para que 
você venha fazer parte deste encontro que já é um 
sucesso! Seja como visitante ou expositor, não 
perca esta grande oportunidade de unir trabalho, 
lazer e crescimento profissional. A Exponaf 2016 
espera por você.
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Curso de Tanatologia, junto ao 
Hospital Erasto Gaetner, 
ministrado aos residentes do 
Curso de Enfermagem em 2012;
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Grupo de Apoio à Enlutados: 
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 Possuir animais de es�mação é 
uma a�vidade muito comum entre os 
humanos, e as pessoas dedicam muita 
afeição e dinheiro a eles. Vários exem-
plos como oferecer recompensas 
quando eles são perdidos, pagar por 
cuidados médicos, comprar-lhe presen-
tes, alimentá-los e até mesmo disputar 
sua guarda judicialmente mostram a 
importância do apego emocional dos 
donos com seus animais de es�mação 
(Archer, 1996). 

 Sempre é di�cil perder um 
animal de es�mação. Apesar de todos 
saberem que a vida deles é rela�vamen-
te curta em relação à dos seres humanos, 
em alguns casos há uma ligação tão forte 
como a com um membro da família. Para 
cada um o animal representa uma coisa. 
O cachorro não é apenas um cachorro 
quando perdemos, é mais. Depende de 
quando a pessoa ganhou o animal, que 
�po de entrada ele teve na sua vida. Em 
cada faixa etária, a perda é vivida de 
maneira diferente. Não que as crianças 
sintam mais que os adultos, tudo depen-
de da história do dono e de como ele se 
relacionava com o bichinho. Pode ser 
que a pessoa faça as trocas afe�vas com 
seu animal de es�mação. Tanto a criança 
quanto o adulto vive o luto. Como ela vai 
vivenciar isso varia muito. 

 O luto é provavelmente a sensa-
ção mais confusa, frustrante e emocional 
que uma pessoa pode sen�r. É ainda 
mais para proprietários de animais. A 
sociedade em geral não dá a essas 
pessoas “permissão” para demonstrar a 
sua dor abertamente. Dessa forma, os 
proprietários frequentemente se sentem 
isolados e sozinhos. Felizmente mais e 
mais recursos ficam disponíveis para 
ajudar essas pessoas a perceber que elas 
não estão sozinhas e que o que elas 
sentem é completamente normal.

 Essas são evidências de várias 
fontes de que o apego com animais de 
es�mação pode ser intenso, e quebrar 
esse laço pode, em vários casos, induzir a 
uma reação de luto de severidade 
comparada à perda de uma relação 
humana próxima (Archer, 1996). Apesar 
de o luto seguido à perda de um animal 
de es�mação ser comumente severo, 
Baydak (2000) considera que ele não é 
largamente reconhecido em nossa 
sociedade. Ele seria um luto não-
autorizado, entendido como o luto que 
uma pessoa vive quando tem uma perda 

“Um cão é a 
única coisa na 
terra que o ama 
mais do que 
ama a si 
mesmo”

Josh Billings

que não pode ser abertamente reconhe-
cida, chorada publicamente, ou social-
mente apoiada. 

 Baydak fala também que além do 
luto social não-autorizado existe o luto 
intrapsíquico não-autorizado. Nós 
internalizamos crenças, valores e 
expecta�vas sociais. Está implícito no 
comentário “Era só um cachorro...” que 
os animais não são dignos de luto e a 
noção de que há algo inerentemente 
errado com alguém que entra em 
processo de luto após a morte de um 
animal. Assim, quando um animal de 
es�mação morre, muitos donos estão 
totalmente despreparados para a 
intensidade de seu luto, e ficam embara-
çados e com vergonha dele. A sociedade 
tende a dar mais suporte à criança que 
perde um animal de es�mação do que a 
um adulto.

 A intensidade e a duração do 
processo de luto dependem de vários 
fatores. A idade do proprietário, circuns-
tâncias referentes à morte, relaciona-
mento do animal com o seu dono e com 
os outros membros da família são todos 
fatores importantes. Uma morte recente 
de uma pessoa importante na vida do 
proprietário também pode afetar como 
se l ida  com a morte do animal . 
Geralmente crianças se recuperam mais 
rápido, enquanto os idosos são os que 
mais demoram a se recuperar. Às vezes a 
morte de um animal de es�mação vai 
permi�r que o proprietário finalmente 
lamente a perda de uma pessoa cuja 
morte ainda não �vesse sido aceita. 

Referência Bibliográfica: WIEGAND, S.C.B. O Luto 
na Perda do Animal de Es�mação. In: ESCUDEIRO, 

A. (Org.). Tanatologia: Temas Imper�nentes. LC 
Gráfica e Editora, Fortaleza – Ceará, 2011.



Ref. 100 Branca Ref. 100 Cerejeira Natural Ref. 100 Cor 01 Ref. 100 Cor 02 Lisa

Ref. 100 Cor 06

Ref. 200 Cor 03 Envelhecida

Ref. 100 Cor 11

Ref. 200 Cor 04 Lisa

Ref. 200 Cerejeira Natural

Ref. 200 Cor 16

Ref. 200 Cor 01Envelhecida

Ref. 300 Cerejeira Natural



14 | Funerária em FOCO

Marke�ng luishs.consultoria@gmail.com

Aproveite o final do ano para 
focar em seus colaboradores
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ambiente interno das corporações. É 
uma área diretamente ligada à comuni-
cação interna, que alia técnicas de 
marke�ng a conceitos de recursos 
humanos. Antes de vender um produto 
para seus clientes, as empresas precisam 
convencer seus funcionários a comprá-
lo. E para alcançar este obje�vo, vamos 
pensar em três processos que precisam 
ser bem trabalhados com seus funcioná-
rios: conhecimento sobre o produto, 
reconhecimento da marca e, por fim, 
espírito de equipe.

 O primeiro passo é simples, mas 
pode ser revelador. Seu funcionário 
conhece seu produto? Não estou me 
referindo apenas a equipe de vendas, 
mas a todos que “vestem” a camisa da 
sua empresa. Se algum colaborador da 
área administra�va, ou mesmo do 
atendimento funerário, for abordado em 
um ponto de onibus, por estar u�lizando 
uniforme ou crachá da sua empresa, ele 
saberá dar as explicações minimas sobre 
o que você oferece? Todos na sua 
empresa conhecem seu contrato, as 
caracterís�cas básicas do seu plano, suas 
parcerias, convênios e bene�cios?

 Isto pode ser avaliado em uma 
pesquisa rápida. Prepare um formulário 
com poucas e relevantes perguntas 
sobre sua empresa. Se ao final perceber 
que a maioria não sabe o “básico” do seu 
negócio, é hora de tomar algumas 
medidas. Sugiro treinamento e melhori-
as na comunicação interna. Muitas vezes 
a empresa vai evoluindo, mas os gestores 
esquecem de comunicar as mudanças a 
todos, ficando as novidades restritas 
apenas a diretoria, gerência e equipe de 
venda. Eu acredito que uma empresa de 
sucesso é aquela onde todos os funcio-
nários, do menor ao maior cargo, sejam 
em sua essência “vendedores”.

 Quanto ao reconhecimento da 
marca, estamos falando sobre o quanto 
um funcionário gosta, se iden�fica e 
sente orgulho de fazer parte de uma 
determinada empresa. E o final do ano é 

 Fico pensando se é um padrão 
em todas as empresas funerárias, em 
especial na venda de planos, mas a 
sensação que eu tenho é que passou o 
dia de finados, o ano pra�camente 
acabou. Estou sozinho neste pensamen-
to? Digo isto pois vejo que o público 
consumidor direciona todos os seus 
esforços para as festas de final de ano e a 
opção de inves�r na tranquilidade de 
suas famílias através de um plano 
funeral, não fica entre as primeiras 
opções de consumo. Acabamos então 
por direcionar nossos esforços nas 
ro�nas de pagamento de mensalidades, 
pois é época também de gerar novos 
carnês, envio  de boletos, regularização 
de mensalidades atrasadas, etc.

 A área comercial fica mesmo em 
marcha lenta. Nas empresas em que já 
trabalhei, o mês de dezembro e a primei-
ra quinzena de janeiro sempre foram 
períodos di�ceis para venda de planos. 
Acaba sendo um período de férias 
cole�vas e pouco inves�mento em mídia 
ou divulgação. Mas isto não quer dizer 
que não há espaço para ações de marke-
�ng. Só é preciso ajustar o foco. Pra mim 
é uma época ó�ma para atacar nosso 
cliente interno, os colaboradores. 
Estamos então falando de endomarke-
�ng.

 Endomarke�ng é uma das mais 
novas áreas da administração e busca 
adaptar estratégias e elementos do 
marke�ng tradicional, normalmente 
u�lizado no meio externo, para uso no 

“Todos na sua 
empresa 
conhecem seu 
contrato, as 
caracterís�cas 
básicas do seu 
plano, suas 
parcerias, 
convênios e 
bene�cios?”
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pessoas. O importante é que sejam constantes e bem 
planejadas. E para organizar tudo isso, forme uma 
equipe de “eventos”, com um representante de cada 
setor.

 A grande reflexão a ser feita é que sempre é 
tempo de inves�r na sua marca, no seu negócio e nos 
seus produtos. É importante ter em mente que uma 
empresa tem diferentes públicos e cada público exige 
estratégias diferentes de comunicação e ação. 
Aproveitar este final de ano para interagir de uma 
forma diferente com seu público interno trará um 
novo animo para sua equipe começar 2016. Pense 
nisto e bons negócios!

ó�mo para renovar os “laços” de afinidade entre 
empresa e funcionário. Premiações que reconheçam 
o esforço, as inovações e os talentos da casa são uma 
boa forma de cul�var estes sen�mentos. Quanto as 
festas e confraternizações, faça destes encontros uma 
oportunidade de reforçar a união da equipe e não 
apenas um momento de comer e beber. Fale sobre os 
obje�vos da empresa para os próximos anos, quais 
serão as novidades e novos inves�mentos. Faça seu 
funcionário sen�r-se parte dos seus planos.

 Algo que funciona muito bem é premiar os 
funcionários pelo tempo de trabalho. Uma caneca ou 
caneta especial, um broche diferente (talvez de ouro), 
um relógio de ó�ma qualidade, com sua marca, 
podem ser “troféus” que os colaboradores podem 
acumular ao longo de alguns anos de trabalho.

 Por fim, uma equipe desunida pode prejudicar 
muito qualquer empresa. E não vai ser suficiente 
apenas uma dinâmica de grupo ou palestra de traba-
lho em equipe para resolver o problema. A solução é a 
longo prazo. Aproveite para planejar divesas ações 
para o próximo ano que façam seus colaboradores 
conhecerem-se mais fora das suas salas e panelinhas. 
Reuniões mensais, viagens em grupo, gincanas, ações 
de voluntariado, são boas maneiras de aproximar as 

Rua João Miguel 
Rafael nº 1124
Botucatu
SP - Brasil
CEP 18606-832

Fone/Fax: (14)

3882.5522 ou
3814.2828

Visite nossa página:
www.tanatus.com.br

Compre com seu

Cartão BNDES
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sua vida e por mais que você mude de ares, 
produto ou segmento quando se der conta 
estará novamente casado com ela.

 Tenha a venda em sua vida como 
uma opção de profissão. Assim como 
médicos, engenheiros, advogados, den�stas, 
professores e tantos outros fazem, faça assim 
com a profissão de vendedor. E o que mais? 
Dedique-se, entregue, estude, seja um 
diferencial. Você acha que todos esses 
profissionais que mencionei,  após a 
formação e a contratação, não necessitam de 
reciclagem e de atualização constantes? Em 
vendas não é diferente. Uma das dicas que 
deixo a todos vocês, caros leitores, se optar 
em ser um vendedor, independente de qual 
produto seja: “apaixone-se por ela”. Uma, 
duas, dez vezes, todos os dias. Somente assim 
ela se tornará algo prazeroso, somente 
amando-a é que ela vai te retribuir com juros 
toda essa entrega e dedicação.

 As vendas podem ser em sua vida a 
“bruxa má” ou “fada madrinha”.  Trate-a ou a 
veja como “bico” e ela deixará sequelas para 
sempre como uma bruxa das historinhas que 
lhe contavam quando criança, a tal ponto de 
você deletá-la como opção no seu futuro. 
Ame-a incondicionalmente, tenha ela como a 
realizadora dos seus sonhos e ela será sua 
fada. Na verdade essa dica pode ser aplicada 
para qualquer profissão que você desejar 
ingressar. Simples assim. 

 E para terminar, sendo repe��vo, 
mas aprendi que a “repe�ção é a mãe do 
aprendizado”, como sempre costumo dizer 
em meus treinamentos: venda é profissão, 
merece respeito e dedicação, ela te levará 
onde outras profissões de maior glamour 
falharam, ela te recompensará por cada 
minuto de entrega que você dedicar a ela, e 
também lhe punirá toda vez que você tentar 
enganá-la. Nesta profissão, você trabalhará 
com pessoas iguais a você, iguais a seus pais, 
filhos e esposa, então trate essas pessoas 
com todo respeito que elas merecem.

 Vendedor: você entrará na in�mida-
de das pessoas, em suas casas, você as 
receberá e em todas essas ocasiões você 
estará compar�lhando a realização ou a 
concre�zação de algo importante. Olha a 
responsabilidade que você assume ao se 
tornar um vendedor profissional. Você 
mexerá com sonhos, vaidades, gostos e 
contragostos, com a vida das pessoas e isso 
deverá fazer com dignidade. Fica então a dica 
deste que assim como Alec Baldwin fez, não 
consegue se desvencilhar desta “loira”, pois é 
apaixonado por ela. 

 Assis� a um filme na década de 80, 
que pode muito bem ilustrar o que vou dizer a 
respeito da profissão de vendedor. O filme 
era “Uma Loira em Minha Vida”, com um dos 
Baldwin que creio ser o Alec. Neste filme, ele 
casa com a mesma mulher 4 ou 5 vezes, claro 
que casar com a Kim Besinger uma, duas ou 
dez vezes não deve ser muito di�cil. Mas o 
que eu quero dizer, e aí que entra a analogia 
da coisa, é que quanto mais ele queria se 
afastar, mais se aproximava dela e saía um 
novo casamento. Com as vendas tudo ocorre 
mais ou menos assim, por mais que tentemos 
nos afastar, quando nos damos por conta, 
estamos novamente “casados” com ela, 
pode ser com um outro produto, em um 
outro setor e até em outro lugar.

 “Vender” é uma das profissões mais 
an�gas do mundo, sabiam? E uma das mais 
rentáveis também! Mas em contrapar�da, 
uma das mais trabalhosas e conturbadas que 
existe. O índice de desistência nos primeiros 
seis meses de quem inicia na profissão de 
vendedor ultrapassa 85%. E a que se deve 
isso? Primeiro: grande parte das pessoas hoje 
em dia não que usar um dos bens gratuitos 
mais importantes que a natureza nos deu, o 
cérebro. Segundo: os desavisados de plantão 
não encaram a venda como profissão e sim 
como “bico”, e enquanto as pessoas usarem a 
venda apenas como trampolim para outra 
profissão ou a�vidade, os índices tendem a 
aumentar. 

 Ingressar na área de vendas exige 
doação e dedicação fora do comum. Poxa, 
acabei de afirmar que é uma das profissões 
mais rentáveis do mundo. Então não pode-
mos exigir nada menos que uma dedicação 
acima do normal, uma entrega total, pois a 
par�r do momento em que o pretendente ao 
status de vendedor se propuser a encarar 
como profissão, voltamos a situação do filme 
que mencionei agora pouco, ela entrará em João Luiz dos Santos é 

profissional da área 
Comercial desde 
1987. Atuou por nove 
anos no setor de 
automóveis e em 
1999, entrou para o 
Setor Funerário 
trabalhando nas 
empresas Prever, 
Angelus e mais 
recentemente na Pax 
Parque de Dourados. 
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comprometemos a prestar, e justamente por 
isso não devemos nos manter alheios a tal 
sen�mentos e emoções. A dor e o sofrimento 
do associado é sim, de nossa inteira responsa-
bilidade, e a demonstração dessa preocupa-
ção é uma ferramenta poderosa na fidelização 
do associado.

 Dentre essas reações, uma se tornou 
um paradoxo ques�onável e merecedor de 
atenção especial. Num momento lúdico e de 
desespero os familiares, quando recebem a 
no�cia do falecimento, entram em choque, 
em condições de extremo desespero, se 
defrontam com a ideia real de que nunca e 
realmente nunca mais irão manter contato 
visual com a pessoa falecida. Como será daqui 
pra frente a convivência com a ausência da 
pessoa amada? Sendo assim durante todo o 
velório conflitam-se os sen�mentos de 
angús�a, tristeza, preocupação, desespero, 
vazio, etc.

 Por muitas vezes ao me aproximar da 
Urna para fazer o fechamento e condução do 
corpo para o sepultamento, percebo como 
num suspiro de desespero a reação das 
pessoas, choro, gritos, desmaios e reações 
diversas, às vezes até num ato insano queren-
do nos impedir de dar sequência ao nosso 
trabalho. Por várias vezes ouvi alguns gritos e 
bramidos dizendo: - Não leve minha mãe não! 
Cheguei inclusive a temer agressão �sica, mas 
me surpreende a reação dos mesmos 
familiares se, porventura houver um atraso do 
carro, por mo�vos inclusive jus�ficáveis, para 
conduzir o corpo até o cemitério.

 Ao mesmo tempo em que as pessoas 
não querem se separar da pessoa falecida, 
existe uma certa “pressa” em fazer a inuma-
ção do corpo. Alguns podem interpretar tal 
ato, como um grande contrassenso, mas 
analisando profundamente do ponto de vista 
psicológico, tal a�tude nada mais é do que um 
mecanismo de defesa, se sobrepondo à 
emoção e provavelmente, subconsciente-
mente direcionando a dor de quem perde 
para a tenta�va de burlar e avançar uma das 
fases do luto.

 Para as empresas que prestam 
assistência funerária, o serviço precisa estar 
cada dia mais  humanizado, os inves�mentos 
não devem ser limitados à estrutura �sica e 
equipamentos, mas devem ser primados os 
inves�mentos  em material  humano, 
humanização no atendimento, controle 
emocional da equipe, é�ca e postura 
profissional, pois no momento de um 
atendimento funerário, estaremos lidando 
com pessoas que por menos que pareça, 
estarão fora do seu estado emocional natural. 

 Não se pode negar que, muitas vezes, 
nos faltam palavras quando nos deparamos 
com a tristeza de algum parente ou amigo 
enlutado. Por mais que queiramos confortá-
los, tentando amenizar essa dor, prevalecerá 
por algum tempo o sen�mento da perda, a 
dor irremediável, o vazio que jamais poderá 
ser preenchido, já que, no campo dos sen�-
mentos o ser humano por si só é insubs�tuí-
vel. Par�ndo dessa premissa, pode-se afirmar 
que o luto não se trata de um acontecimento, 
mas de um processo que caracteriza-se por 
algumas fases que jamais poderão ser 
avançadas com a finalidade de suplantar essa 
dor, e outras que podem perpetuar por um 
longo período. Não é algo que possamos 
controlar ou adequar frente aos acontecimen-
tos circunstanciais.

 Entenda-se por luto um processo 
pós-perda, não necessariamente de um ente 
querido ou alguém que amamos muito, mas a 
perda em si sob vários aspectos, como por 
exemplo, o rompimento de uma relação 
amorosa, algumas lembranças de valores 
emocionais, mudança de residência ou de 
país, entre outros, trata-se especificamente 
do sen�mento de subtração passível de um 
vazio do nosso ín�mo.

 Em meio  a  tanto  conflito  de 
sen�mentos, me pego a analisar cada reação, 
uma por uma, em cada velório que me faço 
presente, e não considero apenas mais um 
velório, mas sim de mais uma oportunidade 
para agregar aos meus conhecimentos um 
fato novo, seja ele de natureza �sica, psíquica 
e inclusive espiritual. Exige-se entrega total, 
envolvimento solidário no acolhimento a cada 
família enlutada, sem hipocrisia e encenação, 
considerando-se que com essas a�tudes 
torna-se fácil a recep�vidade da família 
abrindo-se a oportunidade de acesso a uma 
fonte inesgotável de conhecimento e expe-
riências.

 O acolhimento à família faz parte do 
nosso ramo funerário, da assistência que nos 
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Grupo SAF de Pernambuco
investe em Cemitério Ecológico
 Quando o assunto é cemitério, a realidade da 
maioria das cidades brasileiras é muito parecida. Os 
cemitérios públicos oferecem pouco espaço, quando 
não estão superlotados, e a qualidade de atendimen-
to e manutenção deixa a desejar. Como já foi dito em 
matéria anterior na Revista Funerária em Foco, alguns 
cemitérios municipais ainda pra�cam an�gos 
procedimentos de exumação, colocando os ossos em 
um fosso comum. E não é raro que alguns fiquem sem 
iden�ficação ou a percam ao longo do tempo, criando 
constrangimentos para diversas famílias.

 Mas já há, por parte da inicia�va privada, uma 
série de projetos e opções para, ao menos, amenizar 
esta realidade. Cemitérios par�culares não são 
novidade, mas normalmente exigem inves�mentos 
altos e muito tempo de espera para aprovações e 
autorizações das en�dades competentes. Mas esta é 
outra realidade que também esta mudando. Entre as 
opções de cemitério, os ecológicos estão ganhando 
força e conquistando seu espaço. A razão do sucesso 
conta, entre outros fatores, com possibilidade de 
inves�mento inicial reduzido, completa assessoria na 
parte burocrá�ca e projetos arquitetônicos modernos 
e funcionais.

 A empresa Lupo Cemitério Ver�cal Ecológico, 
após alguns anos de pesquisa em cemitérios europe-
us, está oferecendo ao mercado a opção de cemitérios 
ver�cais ecológicos, que segundo a empresa, se 
ajustam com precisão dentro da realidade brasileira. 
Com proposta inovadora, não se faz necessário uma 
área de dimensões expressivas para construir um 
cemitério ver�cal. O que é preciso, de início, é analisar 
o índice de mortalidade ao ano do município, conside-
rar o percentual de famílias que já possuem jazigos 
que ainda cabem um ou mais corpos nos cemitérios 
existentes e ir construindo grada�vamente os novos 
lóculos no processo ver�cal em um terreno plano, 
ainda que ligeiramente acidentado.

Acima, foto aérea do Cemitério Morada Eterna.
Abaixo Centro de Velório do Grupo SAF.

Diferencial para os planos

 Cemitérios par�culares com baixo custo de 
inves�mento e manutenção podem representar um 
grande diferencial para a venda de planos funerários. 
Além de agregar valor às empresas e seus produtos já 
existentes, a possibilidade de um serviço mais com-
pleto agrada muito os consumidores. Muitas vezes 
com um pequeno valor somado a mensalidade, a 
família vê resolvida uma situação que sabe que vai 
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enfrentar em algum momento, que é a aquisição de 
espaço adequado para sepultar seus entes queridos. 
O Grupo SAF, com atuação em Pernambuco e Bahia, 
comprou a ideia, e é uma das primeiras empresas 
funerárias a inves�r neste conceito de cemitério.

 O novo empreendimento está sendo realizado 
na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Receberá o 
nome de Morada Eterna e está em fase avançada de 
construção. Neste modelo de cemitério, a construção 
dos lóculos ocorre em módulos, com base em concre-
to e o restante da estrutura em material reciclado. A 
parte de cobertura pode ser feita tanto em laje, como 
com telhas Tetra Pak de 6mm, fica a critério do cliente. 
Por fim, são instaladas as linhas de descontaminação, 
filtros de carvão a�vado e bombas de exaustão.

 Uma possibilidade interessante dentro deste 
conceito de cemitério é a instalação de salas exclusi-
vas para serem vendidas às famílias por um preço 
diferenciado, chamada de Pantheons VIP. Trata-se de 
um modulo duplo exclusivo para atender duas 
famílias, sendo que cada uma das faces acomodará 08 
lóculos, com uma pedra de mármore grande onde 
deverão ficar fotos e nomes. Nesta pequena sala de 
estar poderão ser instalados um sofá, uma estante 
que acoplará 08 pequenos lóculos para ossos, mais 08 
lóculos normais. 

 Neste empreendimento do Grupo SAF, haverá 
tanto opções para famílias associadas de menor 
renda, pagando apenas 5 Reais a mais na mensalidade 
do plano, como jazigos familiares, es�lo Capela, o que 
é muito tradicional na região. Os diretores da empresa 
estão apostando tanto no empreendimento que já 
estão com projeto de instalação de novos cemitérios 
em outras cidades da região.
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Grupo SAF é sinônimo de qualidade e bom 
atendimento em Pernambuco

 Em 27 de setembro de 1995, Clebel Cordeiro 
fundou em Salgueiro, Pernambuco, a Funerária 
Cosme e Damião, com propósito de prestar um 
serviço diferenciado às famílias da região, baseado 
principalmente no respeito. Com esse mesmo princi-
pio, em 1996, surge o Plano SAF, uma das empresas 
pioneiras no ramo de assistência funerária.

 Segundo Clebel, a ideia de montar o plano era 
de atender a grande massa da população prestando 
serviço digno e de qualidade por um preço acessível. 
Aos poucos o SAF foi crescendo na região, estando 
hoje presente em mais de 50 cidades nos estados de 
Pernambuco e Bahia.

 O SAF disponibiliza aos seus clientes estrutura 
de atendimento completa, com centros de velórios 
modernos, promoções constantes e uma vasta linha 
de materiais convalescentes a disposição dos associa-
dos para emprés�mos. Mas o grande diferencial 
certamente será o cemitério Morada Eterna, com 
previsão de inauguração para novembro de 2015. O 
inves�mento vem de encontro ao slogan da empresa: 
“Um plano que vale por muitos”.

Acima, à direita, como tudo começou. Plano SAF em 1998.
Ao lado, promoção que o plano SAF realiza para os Associado.

Abaixo unidade de atendimento em Petrolina, Pernambuco.
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Paz Universal completa 37 anos de
bom atendimento às famílias de Goiás
 É pra�camente impossível olhar para a Paz 
Universal sem confundi-la com a história de vida de 
sua fundadora, Maria Helena Rodrigues. Em cada 
detalhe, até mesmo ao observador mais desatento, 
não passa despercebida a marca pessoal da empre-
sária que ao longo dos úl�mos 37 anos, transfor-
mou um pequeno negócio de serviços funerários 
em um dos grupos mais sólidos e competentes do 
setor funerário, referência de qualidade para todo o 
país.

 Evidente que os caminhos percorridos não 
foram fáceis. Ao deixar o interior para trabalhar na 
capital, a jovem Maria Helena contava com pouca 
experiência. Mas ao longo das primeiras oportuni-
dades profissionais dedicou-se ao máximo, 
chegando a trabalhar em uma grande empresa por 
12 anos. Em junho de 1978, viu a possibilidade de 
empreender no mercado funerário, ainda pouco 
explorado na época. Demi�u-se e inves�u todas as 
suas economias em sua própria empresa, a Pax de 
Goiás, que logo mudou de nome para Pax Universal. 
O novo nome foi escolhido para ampliar os horizon-
tes do negócio.

 Desde o início a empresa teve como princi-
pal diferencial o respeito ao associado, servindo a 
este não apenas como um prestador de serviços, 
mas como um parceiro, onde as famílias poderiam 
recorrer com segurança e confianças quando mais 
precisassem. Já em 1987, por uma imposição 
judicial, o termo la�no “Pax” não mais poderia ser 
u�lizado. E mais uma vez brilha a inspiração de 
grande empresária, e ao invés de subs�tuí-lo, o 
traduz, e assim nasce a Paz Universal, como é 
conhecida hoje.

 Em meados de 1996, é realizado o primeiro 
grande projeto da empresa: a construção da sede 
própria. Uma estrutura moderna, capaz de abrigar 
todos os departamentos da empresa e atender com 
tranquilidade as mais variadas demandas do 
mercado. A empresa agora caminha a passos largos, 
rumo à modernização, quebrando os paradigmas 
de um setor até então marcado pelo preconceito.

 A Paz Universal transforma-se então em um 
grande canteiro de obras, com implantação de 
novas unidades em Goiatuba, Uberlândia, Caldas 

Acima, sede da Paz Universal em Goiânia, GO.
Abaixo, Maria Helena Rodrigues, fundadora e Diretora da empresa.



Novas, Joviânia, Bom Jesus, Vicentenópolis, São 
Luiz M. Belos, Catalão e Buri� Alegre.

 Recentemente a expansão da matriz em 
Goiânia, ampliação de Caldas Novas e construção 
de nova unidade em Aparecida de Goiânia dão 
sequência a esta vocação natural pelo crescimento.

Formação e mo�vação profissional
 O Grupo Paz Universal tem uma atenção 
especial na formação e capacitação dos seus 
profissionais, visando sempre a qualidade no 
atendimento e sa�sfação total dos seus clientes. 
Seu projeto interno de Formação Profissional u�liza 
como base a tríade de alta performance CHA - 
Conhecimento, Habilidade e A�tude - ingredientes 
essenciais na polí�ca de bom atendimento da 
empresa.

 Segundo a empresa, o CHA é uma importan-
te ferramenta na formação dos profissionais, onde 
o conhecimento é entendido como o conjunto de 
informações adquiridas, seja por meios acadêmicos 
ou pela experiência prá�ca do dia a dia. A habilidade 
é a capacidade de u�lizar o conhecimento em favor 
dos resultados. Já a a�tude é fator determinante na 
conquista do sucesso, e deve sempre ser posi�va.

 Estes ingredientes não possuem proporções 
iguais. Pesquisam apontam que o sucesso depende 
de 10% de conhecimento, 25% de habilidade e os 
65% restantes dependem exclusivamente da 
a�tude individual de cada profissional. Desta forma 
a Paz Universal mantém sua equipe sempre deter-
minada e atuando como uma verdadeira equipe. 
Outro ponto importante do trabalho interno é o 
reconhecimento e valorização dos colaboradores.

 Com base na meritocracia e avaliação dos 
resultados, a Paz Universal desenvolve o Programa 
de Reconhecimento e Valorização do Colaborador 
(PRVC), concedendo oportunidades de crescimen-
to e permi�ndo que o mesmo possa se auto avaliar. 
A meritocracia es�mula o aumento da produ�vida-
de e da eficiência, remunerando de acordo com a 
performance do profissional.
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Expansão é um dos princípios da 
empresa em busca da qualidade
 Desde 2007, o grupo Paz Universal iniciou 
um arrojado programa de expansão. Com base em 
estudos, a empresa norteia o seu crescimento, 
levando em consideração pontos relevantes sobre o 
desenvolvimento econômico, aspectos geográficos 
e demográficos, bem como a regulamentação do 
serviço funerário nos municípios onde atua.

 Quem está à frente da ampliação do grupo é 
o diretor execu�vo Wanderley Rodrigues, que 
aponta a expansão como uma forma de melhorar a 
qualidade no atendimento, e não apenas um 
crescimento sem sen�do, apenas para ocupar 
território. “Dedicamos nossos melhores esforços 
para garan�r a prestação do serviço funerário com 
excelência. O que diferencia a Paz Universal no 
mercado é forma pela qual pensamos o serviço 
funerário, de forma humanizada, onde o respeito e 
a é�ca estão à frente de qualquer questão”, afirma 
Rodrigues.

 A busca do padrão excepcional de serviços e 

Acima, momento de formação profissional.
Abaixo, espaço reservado às famílias enlutadas.
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produtos fez nascer na empresa a excelência como 
cultura organizacional, onde as diretrizes são 
pensadas até nos pequenos detalhes da concepção 
dos projetos arquitetônicos. Rodrigues afirma que 
cada projeto é feito e projetado, pensando exclusi-
vamente no bem estar do cliente. “Buscamos 
atender as necessidades, desejos, sen�mentos e 
expecta�vas dos nossos clientes, onde as novas 
estruturas visam dar aos familiares mais conforto e 
qualidade no atendimento.”

 Além da expansão, outros quatro pontos 
estão na essência da empresa: caráter, inovação, 
espírito de equipe e serviço de qualidade. “Traba-
lhamos para que a marca Paz Universal seja percebi-
da e reconhecida como uma marca de valor, onde o 
serviço é prestado com eficiência e responsabilida-
de por pessoas comprome�das com a excelência”, 
conclui Rodrigues.

Trabalho Reconhecido
 Em pesquisa realizada pela Rede Megha de 
Comunicação, a Paz Universal figura, pelo terceiro 
ano consecu�vo, entre as três empresas mais 
lembradas dentro do segmento de serviços funerá-
rios nas regiões onde atua, destacando-se pela 
excelência do atendimento e qualidade dos produ-
tos e serviços oferecidos. Outra premiação impor-
tante aconteceu na 17ª edição do Top of Mind 
Correio de Uberlândia, evento empresarial de 
grande importância regional, onde a Paz Universal 
foi uma das empresas mais lembradas pelos consu-
midores.

 Além destes reconhecimentos regionais 
importantes, outra premiação aconteceu em maio, 
no Rio de Janeiro, durante o evento “Ação 2015 – 
Gestão da Mudança através da Liderança da 
Qualidade”, onde a Paz Universal foi agraciada com 
o troféu “Empresa Brasileira do ano 2015”, em 
virtude do seu destacada compromisso público com 
a qualidade e a excelência dos serviços e produtos 
oferecidos. O prêmio foi concedido pela LAQI, 
considerado o ins�tuto de normas e padrões de 
qualidade mais importantes da América La�na.

 Todos os par�cipantes destas premiações, 
dentro de suas especialidades e alcance, difundem 
dentro de sua esfera de influência um exemplo de 
cidadania corpora�va. A Paz Universal orgulha-se 
em fazer parte deste seleto grupo de empresas que 
tem seu trabalho reconhecido, e mais do que isso, 
são as mais lembradas pelos consumidores, e tem 
consciência da sua enorme responsabilidade junto 
à esta mesma sociedade que a reconhece como 
empresa de respeito e confiança, o que a mo�va 
ainda mais a prosseguir neste caminho de boas 
prá�cas na prestação dos seus serviços com a mais 
alta qualidade possível.

Wanderley Rodrigues, Diretor Execu�vo
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Mulher Espaço para as mulheres que fazem a diferença no setor funerário
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No interior de Goiás nasce uma grande

empresária do setor funerário
 O setor funerário tem forte presença masculi-
na, não há dúvida sobre isso. Outra tradição são os 
negócios de família, passados há anos de geração em 
geração. Muitos diretores funerários de hoje herda-
ram funerárias de seus pais, avós, etc. É por isto que 
esta sessão da revista Funerária em Foco, carinhosa-
mente chamada de “Espaço Mulher”, tem grande 
importância, pois nos revela histórias que fogem do 
tradicional. 

 Nesta edição conheceremos a trajetória de 
Maria Helena Rodrigues, que vem realizando um 
trabalho fantás�co à frente da empresa Paz Universal, 
na cidade de Goiânia, capital de Goiás. A sua história 
pessoal confunde-se com o surgimento e crescimento 
da própria empresa, que nos úl�mos 37 anos, deixou 
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Como foi a reação da família e dos amigos na 
época?

Sempre �ve o apoio de minha família, no inicio �ve a 
colaboração direta do meu pai que muito me ajudou 
nos primeiros dias dessa empresa.

No começo, qual era sua visão do setor 
funerário?

A visão que eu �nha do seguimento funerário era a 
que geralmente todo mundo �nha, uma certa 
indiferença e desconfiança, pois o que se comentava a 
época é que se tratava de um negocio não muito é�co, 
pesado, lúgrube, mas ao ter os primeiros contatos 
com o meio, vi nessas caracterís�cas do seguimento, 
uma oportunidade de atuar de forma diferente, 
amenizando o preconceito existente e criando uma 
nova imagem, o que no futuro se tornaria o principal 
diferencial da nossa empresa, e razão de seu reconhe-
cimento.   

Você já �nha em mente chegar onde chegou? 
Já �nha naquela época um plano a ser 
seguido?

Como já disse não houve um planejamento sistemá�-
co, mas sim um trabalho con�nuado com foco na 
correção das falhas existentes e o preenchimento das 
lacunas com cria�vidade e bom gosto. A é�ca, 
responsabilidade social e o respeito ao consumidor 
sempre nortearam as boas prá�cas da nossa empresa. 
Desde o início procurei acercar-me de pessoas, 
parceiros e colaboradores comprome�dos com esses 

de ser um pequeno negócio funerário para tornar-se 
um dos mais consolidados grupos do setor.

 Seus primeiros anos de vida foram vividos em 
uma fazenda na cidade de Jataí, distante pouco mais 
de 300 quilômetros da capital goiana.  Ao deixar o 
interior, não �nha muita experiência profissional. Seu 
primeiro trabalho na cidade grande foi em um escritó-
rio de contabilidade, depois em uma grande empresa 
onde trabalhou por 12 anos, adquirindo um grande 
conhecimento que lhe seria vital futuramente. Em 
junho de 1978 abriu sua própria empresa, a Pax de 
Goiás.

 Este foi apenas o início de um longo caminho 
de sucesso percorrido por Maria Helena, que você 
poderá conhecer mais na entrevista a seguir.

Maria Helena, como foi esta decisão de 
mudar da cidade pequena, do interior, para a 
cidade grande?

Tive uma infância comum como tantas outras crianças 
pobres do interior daquela época, onde diferente de 
hoje, ajudávamos nossos pais em pequenas tarefas, 
contribuindo para a manutenção da família. A adoles-
cência chegou e com ela o desejo de mudanças, de 
crescimento e a percepção de que não havia para as 
moças da região muitas opções além de casar e 
envelhecer cuidando da casa, do marido e dos filhos. E 
foi assim que resolvi vir para Goiânia.

Hoje é fácil saber que você acertou em abrir 
seu próprio negócio, mas lá trás, como foi? 

Sou uma pessoa de fé, e o que posso afirmar é que não 
houve um planejamento minucioso, com pesquisas, 
ações de marke�ng e a u�lização de todas essas 
ferramentas modernas que hoje nos auxilia tanto em 
nosso trabalho. Houve fé, trabalho e determinação, 
fundamentados na é�ca que é o principal ingrediente 
do sucesso sustentável.

De onde veio a ideia de abrir um negócio 
funerário?

Não foi pra�camente uma escolha, considero como 
uma oportunidade, um direcionamento de Deus em 
minha vida. Vindo do interior sem qualificação 
profissional, só contava com uma pequena experiên-
cia como auxiliar de mecanografia, na delegacia fiscal 
da cidade de Jataí. Em Goiânia trabalhei em um 
escritório de contabilidade e só então conheci a 
estrutura e o funcionamento de uma grande empresa, 
onde permaneci por 12 anos e �ve a oportunidade de 
atuar em quase todos os seus departamentos, o que 
me rendeu a experiência necessária para gestão do 
meu próprio negocio.



nós, como forma de agradecimento e louvor a Deus. 
Estas ações mudam as pessoas e consequentemente 
mudam o mundo, tornando-o um lugar melhor pra se  
viver.

O dia de finados está chegando. A empresa 
tem alguma programação especial para a 
data?

A Paz Universal, em seus 37 anos, sempre procurou 
inovar nas ações de marke�ng para esta data, 
chegamos em determinada ocasião lançar pétalas de 
rosas de um helicóptero sobre todos os cemitérios de 
Goiânia, mas, a experiência tem mostrado que ações 
mais simples e diretas, como a distribuição de uma 
rosa a todos aqueles que buscam homenagear seus 
entes queridos, tem efeito mais humanizado e nos 
aproxima mais das pessoas.

Para finalizar, qual o recado que você deixa 
para as mulheres que trabalham no setor 
funerário, tanto para as que são funcionárias, 
como para as empresárias que ainda estão 
batalhando para conquistar seu espaço neste 
mercado tão compe��vo?

Penso que independente de gênero, o que importa é a 
vontade de empreender, o desejo de trabalhar e servir 
com respeito, valorizando as pessoas, as normas do 
mercado e as ins�tuições. Hoje diante de tantos 
escândalos, em que nosso país é varrido pela corrup-
ção e o desmando, vejo uma grande oportunidade 
para juntos começarmos a mudar este cenário, só 
depende de nós.

Mulher Espaço para as mulheres que fazem a diferença no setor funerário
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valores e dispostos a doar o melhor de si em prol da 
excelência. Quanto a chegar em algum lugar, costumo 
dizer que a beleza de uma viagem não está em seu 
des�no, mas sim na contemplação dos caminhos 
percorridos.

Sua empresa começou as a�vidades 
u�lizando a palavra em la�m “Pax”, que 
depois foi traduzida para “Paz”. Como foi 
esta mudança?

Esta é outra ação da providência divina na vida desta 
empresa. A palavra Pax, que ao longo do tempo 
passou a designar todo o ramo de planos no serviço 
funerário, era de  propriedade par�cular e a empresa 
detentora dos direitos resolveu, através de uma ação 
judicial, impedir a u�lização do termo por outras 
empresas em suas marcas, dentre estas estava a Pax 
Universal, que graças à providência, Pax se transfor-
mou em Paz, uma palavra doce, suges�va e abrangen-
te, com um alcance muito além da marca. Paz se 
tornou para nós acima de tudo um ideal.

Sobre os 37 anos da empresa, evidente que 
não deve ter sido fácil. Quais foram os 
momentos cruciais para tornar a empresa um 
grande negócio? Alguma vez pensou em 
largar tudo, mudar de ramo ou algo 
parecido?

Em 37 anos é inegável que passamos por momentos 
di�ceis e por mo�vos os mais diversos, sendo os 
principais de ordem conjuntural, econômicos e 
polí�cos, mas sempre procuramos tomar decisões 
equilibradas, dentro de condições aceitáveis, sem 
prejuízo ao crescimento ordenado da empresa. Nos 
momentos mais di�ceis procuramos ter paz em 
nossas decisões. No ramo de serviços funerários 
temos a oportunidade de servir, de amparar, dar uma 
pequena contribuição as pessoas em um momento de 
extrema delicadeza em suas vidas, por isso aprendi ao 
longo do tempo a amar o que faço, meu trabalho 
passou a ser um compromisso com os meus colabora-
dores, parceiros e associados e sobretudo comigo 
mesma.

Além de empresária, você é uma grande 
humanista, com diversos trabalhos sociais 
desenvolvidos ao longo dos úl�mos anos. 
Quais são estes trabalhos e como eles 
auxiliam no dia a dia dos negócios?

Acredito que ações de cunho humanitário, em maior 
ou menor escala, devam fazer parte da vida de todos 

Empresária de sucesso, Maria Helena é casada com o Sr. Osires 
Paulo. É também mãe, avó e dedica-se à filantropia e à a�vidade 

ar�s�ca, como membro do grupo musical Harmonia da Paz.





Profissionalismo e ética:
valores inegociáveis

Carlos Alberto Graff
Presidente SESF-RS

mecanismos de prevenção e evitar a 
ocorrência de fatos que ameacem a 
reputação de sua empresa perante aos 
públicos de interesse.

 O serviço funerário é uma 
a�vidade essencial e a muito custo vem 
conquistando o respeito da sociedade. O 
despreparo de uma minoria de empre-
sas, somado à desídia de alguns profissi-
onais, causa repercussão nega�va que 
impacta em todo o setor. A internet, por 
meio das redes sociais, amplifica o dano, 
o que imediatamente resulta em genera-
lização, onde os bons também passam a 
ser ruins. Embora isso seja injusto, é 
corriqueiro.

 Atento a tudo que envolve as 
funerárias que representa, o SESF-RS 
cumpre seu papel ao alertar para a 
importância das boas prá�cas na 
prestação do serviço. O profissionalismo 
e a é�ca são valores inegociáveis e 
devem nortear a atuação das empresas. 
Atender com excelência e respeito é o 
mínimo que se espera da nossa a�vida-
de, até pela sua função social.

 Daqui para frente, desejamos 
que nada mais empane a imagem deste 
setor que cresce consideravelmente ano 
após ano, em decorrência do alto 
inves�mento em infraestrutura e 
capacitação. Que todo o trabalho 
capitaneado pelas en�dades de classe, 
visando ao fortalecimento e organização 
do segmento, siga colhendo frutos. Que 
haja, por parte dos profissionais que 
atuam no setor, atenção, comprome�-
mento e foco.

Carlos Alberto Graff é presidente do SESF-
RS (Sindicato dos Estabelecimentos de 

Prestação de Serviços Funerários do Estado 
do Rio Grande do Sul). Para saber mais 

sobre a en�dade acesse: www.sesf.com.br

 O caso do vazamento de ima-
gens da preparação do corpo do cantor 
Cris�ano Araújo, morto em um trágico 
acidente de trânsito que comoveu o país, 
acende um sinal de alerta para o setor 
funerário. Devemos, prioritariamente, 
atuar com profissionalismo e é�ca, sob 
pena de desconstruir a imagem posi�va 
da categoria e causar danos irreparáveis 
às famílias enlutadas, já abaladas 
emocionalmente pela perda do ente 
querido. Fatos como o ocorrido em 
Goiânia causam indignação e são 
repudiados pelo SESF-RS, que defende a 
excelência na prestação do serviço, a 
moral e o respeito.

 Diante desse episódio, cabe a 
todos nós, diretores funerários, reavaliar 
a atuação de nossas empresas e atentar 
sobre o comportamento dos colabora-
dores, orientando-os e fiscalizando-os. 
Con�ngenciar situações é uma atribui-
ção do empresário e nada melhor do que 
aprender com o erro dos outros. Com 
base em casos amplamente divulgados 
na mídia de falhas no atendimento de 
funerárias, o gestor tem, nos dias de 
hoje, subsídios suficientes para criar 

Opnião
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“Con�ngenciar 
situações é 
uma atribuição 
do empresário 
e nada melhor 
do que 
aprender com o 
erro dos 
outros.”

RESULTADOS VALORES
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Curiosidade

 Como seria chegar em um cemitério e ver uma 
quantidade de pessoas vestidas de lycra fazendo ginástica em 
meio a lápides e túmulos? Isso é o que vem acontecendo em 
um antigo cemitério no sudoeste de Londres. Há mais de 160 
anos não são feitos enterros, mas restos mortais dos que 
foram enterrados permanecem até hoje no cemitério. Com o 
passar do tempo, o local tornou-se um jardim público, 
servindo de destino para trabalhadores do bairro descansa-
rem e até tomarem seu lanche.

 A ideia partiu do diretor de uma academia próxima, 
Gavin Sunshine, que explicou como tudo começou. “Outros 
grupos já vêm usando o cemitério para atividades diversas, 
então achávamos que atividades de lazer eram normais. Um 
dia, decidimos terminar uma das nossas aulas, apenas os dez 
minutos finais, ao ar livre. Apenas isto. Mas se alguém sente 
que desrespeitamos os mortos, gostaríamos de pedir 
desculpas aos desrespeitados”, disse Sunshine.

 Nem todos encararam a ideia com naturalidade. Um 
morador declarou a um jornal local que praticar as aulas de 
ginástica no local é “desrespeitoso, uma falta de considera-
ção”. Uma porta-voz da National Association of Funeral 
Directors, uma associação de funerárias britânicas, disse que 
seus associados não gostariam de ver esse tipo de atividade 
em cemitérios ainda ativos, frequentados por famílias que 
perderam entes queridos e que merecem respeito. Mas os 
associados “apoiam medidas para incentivar as pessoas a 
ficarem mais à vontade com a ideia da morte, e isso pode 
incentivar o público a explorar e desfrutar de cemitérios 
históricos, particularmente os que foram desativados há 
várias décadas”.

 Para Giles Fraser, padre da Igreja Católica St. Mary's, 
no condado de Surrey, o tempo decorrido após o último 
enterro é um fator importante para que se decida o que pode 
e o que não pode ser feito em um cemitério. “Se não há a 
probabilidade de que existam parentes vivos, de luto, acho 
que temos a permissão de tratar o lugar mais como um 
parque, menos como um cemitério”, disse Fraser. Já Rudi 
Leavor, rabino da Bradford Reform Synagogue, tem opinião 
diferente. “Trata-se de um lugar sagrado”, disse. “Não é um 
lugar para você usar como atalho entre um ponto e outro, não 
é um lugar para se fazer exercícios.”

 O assunto é polêmico, mas vale a pergunta: o que 
você acha? Faria exercício em um cemitério? Acha normal 
atividades desta natureza em um local considerado sagrado?

Fonte: www.standard.co.uk

Polêmica em Cemitério Inglês

Cemitério mais moderno do mundo
 O columbário de Ruriden, operado pelo 
Templo Budista Koukokuji, em Tóquio, é tão futurista 
quanto a própria capital do Japão. Acredite ou não, as 
imagens a seguir são de um cemitério.
 O Ruriden abriga 2.046 pequenos altares, com 
estátuas de vidro de Buda que correspondem às 
gavetas onde as cinzas dos falecidos são guardadas. 
Visitantes podem encontrar as cinzas de familiares 
com a ajuda de um cartão que libera o acesso ao local 
e ilumina a estátua correspondente ao falecido.

 O Ruriden foi construído em dois anos e as 
cinzas podem ser guardadas no local por 33 anos 
antes de serem enterradas embaixo da construção. 
Atualmente, cerca de seiscentos altares estão em uso, 
e outros 300 já estão reservados.

Fonte: gizmodo.uol.com.br
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Curiosidade

Como se Tornar uma Árvore

 Que árvore você gostaria de ser: um carvalho, um 
bordo vermelho ou uma castanheira? Na Alemanha, cada 
vez mais pessoas se fazem essa pergunta, e não em tom de 
brincadeira, afirma Roger Moliné. Ele é o fundador da 
empresa Urnabios, especializada em urnas funerárias que 
se transformam em árvores. Dentro do recipiente biode-
gradável são colocadas sementes sobre as cinzas humanas. 
Em poucos anos, brota uma nova vida a par�r dos restos 
mortais. Moliné já vendeu aproximadamente 20 mil de 
suas urnas biodegradáveis. Segundo ele, a maioria das 
pessoas escolhe virar um bordo vermelho – árvore da folha 
estampada na bandeira do Canadá.
 Sepultamentos orgânicos, como são chamados, 
estão em alta na Alemanha. E para aqueles que acham 
radical demais transformar-se em uma árvore, também há 
a possibilidade de apenas ser enterrado sob uma: só na 
Alemanha há mais de 300 florestas des�nadas a enterros 
naturais.

Descanso na floresta
 Enterros alterna�vos são uma tendência, confirma 
Jana Giess, do mais an�go estabelecimento a realizar 
sepultamentos naturais na Alemanha, FriedWald. Cerca de 
54 mil pessoas estão enterradas em florestas alemãs, e 
outras 135 mil já planejaram seus funerais arbóreos com 
antecedência. “O ar livre, as árvores, o balançar das folhas, 
a cantoria dos pássaros. Para muitos isso é reconfortante. 
São momentos que tendem não ser 'vivenciados' num 
cemitério tradicional”, afirma Giess.
 Segundo ela, muitos dos que deixam suas cinzas 
serem enterradas em florestas são amantes da natureza: 
donos de cães, pessoas que gostavam de fazer trilhas ou 
passavam bastante tempo nas florestas. Mas também há 
aqueles que simplesmente veem um cemitério comum 
como um lugar angus�ante.
 As florestas des�nadas aos enterros naturais não 
possuem cruzes. Elas são subs�tuídas por uma discreta 
placa com o nome da pessoa pregado na árvore. Caso o 
falecido queira permanecer anônimo, o túmulo é imper-
cep�vel. Mas não significa que quem escolhe o sepulta-
mento natural seja necessariamente ateu – muitos dos 
enterros foram acompanhados por rituais cristãos, conta 
Giess.
 Diferente dos cemitérios tradicionais, onde os 
familiares colocam flores sobre as sepulturas, nas florestas 
de descanso tudo deve permanecer o mais natural possível. 
Há musgos, samambaias e flores silvestres. E o fato de os 
familiares não serem obrigados a cuidar das sepulturas por 
décadas é outro argumento favorável ao sepultamento 
natural.

Sepultamentos que transformam restos mortais em plantas crescem em número de adeptos 
na Alemanha. Para muitos, trata-se de uma forma de retribuir à natureza pela vida. 

Retribuir à natureza
 Mas questões prá�cas e amor pela natureza não 
são tudo, garante Hannah Rumble. A antropóloga britânica 
pesquisou por vários anos por que há pessoas que optam 
por um enterro natural em florestas. Segundo a pesquisa-
dora, elas não estão pensando somente em si mesmas, mas 
também no meio ambiente. Trata-se de dar à natureza algo 
em retribuição pela vida. “Como o corpo não está embalsa-
mado, as covas são mais rasas e os caixões, biodegradáveis, 
o corpo se transforma numa espécie de fonte de vida nova. 
O processo de decomposição deixa de ser algo nojento, 
mas simplesmente a origem de uma nova vida, de terra ou 
árvores. Isso reconforta imensamente as pessoas”, explica 
a antropóloga.
 De certa forma é como se a vida fosse estendida. 
Em vez de enxergar vida e morte como opostos, pessoas 
que querem ser enterradas na natureza encaram a vida e a 
morte como algo con�nuo, explica Rumble. “Tudo passa a 
fazer parte do ciclo da vida.”

Fonte: www.sincep.com.br





Sogra Sincera
O guarda manda o sujeito parar o carro.
- Seus documentos, por favor. O senhor estava a 
130km/h e a velocidade maxima nesta estrada é 100.
- Não, seu guarda, eu estava a 100, com certeza.
A sogra dele corrige:
- Ah, Chico, que é isso! Você estava a 130 ou mais!
O sujeito olha para a sogra com o rosto fervendo. O 
guarda con�nua:
- E sua lanterna direita não está funcionando... 
- Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter pifado na 
estrada.
A sogra insiste:
- Ah, Chico, que men�ra! Você vem falando há semanas 
que precisa consertar a lanterna!
O sujeito fica furioso, e faz sinal à sogra para ficar 
quieta. O guarda mais uma vez ques�ona:
- E o senhor está sem o cinto de segurança?
- Mas eu estava com ele. Eu só �rei para pegar os 
documentos!
E a sogra, mais uma vez, entra no meio da conversa:
- Ah, Chico, deixa disso! Você nunca usa o cinto!
O sujeito não se contém e grita para a sogra:
- Cala essa boca!
O guarda se inclina e pergunta à senhora:
- Ele sempre grita assim com a senhora?
Ela responde prontamente:
- Não, seu guarda. Só quando ele bebe.

Perdendo as contas
Eu �nha lá em casa dez garrafas de cachaça, da boa. 
Mas minha mulher obrigou-me a jogá-las fora. Peguei a 
primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. 
Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o 
resto na pia. Peguei a terceira garrafa bebi o resto e 
joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi na 
pia e joguei o resto no copo. Pequei o quinto copo 

joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, 
bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sé�ma garrafa 
eu peguei no resto e bebi a pia. Peguei no copo, bebi no 
resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a nona pia 
no copo, peguei na garrafa e bebi o resto O decimo 
copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia.

Truco!
Um garo�nho, assim que começou a falar, só gritava 
“truco”. Os anos foram passando e nada do garo�nho 
falar outra coisa. Tudo que lhe perguntavam, respondia 
“truuuuccccoooo sem vergonha”. Cansados da situa-
ção os pais levaram o garoto ao médico. O médico, 
vendo o garoto só respondendo “truco ladrão”, “truuu-
uco safado”, pega um baralho dá ao menino e pede aos 
pais para saírem da sala. Na sala de espera os pais ficam 
ouvindo o menino gritar “truuuco” sem parar.  Depois 
de meia hora de gritaria, os pais já cansados resolvem 
entrar na sala e se deparam com o medico pensa�vo.
- E ai doutor, o que é que o menino tem?
- Não sei, mas pela cara dele deve ser um zape!

Promessa do Motoqueiro
Um homem sem habilitação vinha em sua moto na 
rodovia, quando avistou ao longe uma blitz. Não tendo 
mais o que fazer, desceu da moto e foi empurrando. 
Quando chegou perto da blitz, o policial já ia fazer 
perguntas, mas ele foi logo dizendo:
- Seu policial, levei quatro anos juntando dinheiro para 
comprar esta moto e fiz a promessa de quando eu 
conseguisse comprar, eu sairia empurrando ela até 
Aparecida do Norte.
O policial ficou comovido, pois estava distante mais de 
1000km do santuário, então deixou ele seguir em 
frente. E ele foi se distanciando da blitz para montar de 
novo na moto. Quando já ia subir na moto encosta atrás 
dele uma viatura. Era o mesmo policial, que disse ao 
motoqueiro:
- Liguei para meu superior, contei sua historia. Ele se 
emocionou e exigiu que eu escoltasse você nessa 
promessa. Tamo junto!

Humor pra morrer de rir...
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PARTICIPE! Envie suas
sugestões de piadas para

contato@affaf.com.br

Relógio Atrasado
A mulher comenta com o 
marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da 
parede da sala e por pouco não 
bateu na cabeça da mamãe!
- Maldito relógio. Sempre 
atrasado...

Men�roso
- Mamãe, mamãe, na escola me 
chamaram de men�roso!
- Men�ra! Você nem vai à escola 
ainda...
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LANÇAMENTO

DA VINCI
MONTADORA

Kit Funeral sem Emendas

Line

MONTANA 2016 COMPLETA
COM 28% DE DESCONTO

promoção por tempo limitado

Sem emendas aparentes

Grade Frontal Diferenciada (opcional)

Duas Mesas Aço Inox

FATURAMENTO DIRETO GM SEM FRETE.
*Entrada de R$ 7600,00 + Saldo em até 60x fixas de R$ 905,68

Duas Mesas Inox | Interior em Gel Coat 100% Higienizável
Iluminação Interna | Grade Frontal Diferencial (opcional)

Cintos em Couro costurados à mão (opcional)
Assistência Técnica Permanente
Cat Auto Fúnebre Homologado

Compare e Comprove nossa Qualidade!
Fones: (41) 3587-0674 ou 8802 2672
www.davincimontadora.com.br - gb@davincimontadora.com.br

São José dos Pinhais - PR




