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DIRETORIA AFFAF

Em busca do 
melhor conteúdo

 Um dos obje�vos da revista Funerária em Foco é oferecer leitura 
de qualidade, com conteúdo à altura da grandiosidade do setor funerá-
rio. E, deixando a modés�a de lado, esta edição está fantás�ca. Tenho 
certeza que você vai perceber que nosso compromisso com este obje�vo 
é concreto.

 Já no fechamento desta edição, �vemos a no�cia que há tempos 
o setor funerário esperava. Foi aprovado pelo Senado Federal o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) nº 50/2014, de inicia�va do Deputado Federal 
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB), que tem o intuito de regulamen-
tar a a�vidade das empresas que comercializam planos funerários. Além 
de informações sobre a aprovação, trazemos também uma matéria 
muito interessante acerca do impacto que esta lei pode ter sobre as 
empresas funerárias. Matéria que vale a pena conferir, assinada pelo 
advogado especialista no setor funerário Anderson Adão, que estreia em 
nossa revista na coluna “Seu Direito”.

 Dedicamos um bom espaço da revista para apresentar o que já 
há de concreto em relação a segunda edição da EXPONAF (Exposição 
Nacional de Ar�gos Funerários), que acontece nos dia 18, 19 e 20 de 
agosto, em Curi�ba, no Paraná. Os diretores da AFFAF (Associação dos 
Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários), juntamente com a 
equipe da Única Eventos, estão trabalhando para finalizar todos os 
ajustes necessários para que este novo encontro seja ainda melhor do 
que o primeiro.

 Temos também novidades, como o espaço do leitor e classifica-
dos gratuitos, que você poderá aproveitar para realizar negócios. 
Destaque para nova coluna sobre saúde. E como já é de costume, apre-
sentamos uma empresa do setor funerário, o Grupo Primaveras, com 
uma trajetória de sucesso na cidade de Guarulhos, São Paulo, que 
certamente vai servir de inspiração e orgulho para todos.

 Desejamos que esta edição agregue ainda mais conhecimento 
ao seu trabalho e projetos e contamos desde já com sua presença na 
Exponaf!

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

Carlos A. de Souza
1º Secretário

Celso Moraes
Presidente

José B. Bruschetta
Conselho

Marcelo Tcacenco
1º Tesoureiro

Adalto Paiva 
2º Tesoureiro

Oscar R. Froes
Conselho

Marco Viola
2º Secretário

José Geraldo Bonato
Vice Presidente

Antônio Carlos Marinho
Conselho



Clipping No�cias do setor funerário na mídia
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Falhas no atendimento do IML de 
Itapetininga (SP), provocam atrasos no 
serviço funerário da região

O empresário Fábio Rodrigues, dono de uma funerária 
em Tatuí (SP), diz já ter dormido no carro funerário para 
garan�r a segurança de um corpo que transportava. O 
mo�vo, segundo ele, é que o Ins�tuto Médico Legal 
(IML) de Itape�ninga (SP) atende cinco horas por dia 
durante a semana, quatro horas no sábado e não atende 
no domingo. O IML da cidade atende diversos outros 
múnicipios da região. A falta desse trabalho 24 horas por 
dia atrasa o inicio dos velórios e, consequentemente, 
enterro dos mortos, reclama o empresário.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo (SSP-SP), as irregularidades denunciadas serão 
apuradas e encaminhadas à corregedoria caso necessá-
rio. O órgão afirma que é obrigação do IML receber 
corpos 24 horas por dia.

Esperar horas pelo corpo de um familiar foi o que 
aconteceu com Anderson de Almeida, padrasto de 
Kevilin de Oliveira, de 16 anos, que morreu em um 
acidente de moto em 10 de janeiro, um domingo. 
Segundo a família, o velório da adolescente durou 
apenas quatro horas porque o corpo demorou 20 horas 
para ser liberado. “Nós ficamos a tarde inteira e a 
madrugada inteira esperando por uma resposta e por 
um legista que liberasse o corpo e para que a gente 
pudesse se despedir dela. É um descaso”, reclamou 
Almeida à TV TEM no dia do enterro.

Fonte: g1.com.br

Google Street View tem lista de cemitérios 
para visitas online

Salvo o dia em que se é necessário estar lá, a grande 
maioria dos cemitérios não são visitados com muita 
frequência. Mas há quem sinta prazer ao passear pelos 
túmulos e mausoléus. Existe até uma palavra para quem 
é faná�co por isso: tanatomania. Também há quem 
goste da arquitetura do lugar, chamada de arte tumular, 
de conhecer o local onde foram enterrados os famosos 
ou mesmo apenas para matar a curiosidade.

Mesmo para quem não curte o clima sepulcral, não há 
como negar que os cemitérios guardam um registro 
importante da nossa história. Sabendo disso, o Google 
tem mapeado as principais necrópoles do mundo, 
possibilitando passear pelos jazigos através do Google 
Street View.

O Cemitério São João Ba�sta, no Rio de Janeiro, foi o 
primeiro cemitério da América La�na mapeado pelo 
Google. Inaugurado por Dom Pedro II em 1852, lá estão 
guardados uma parte importante da história do Brasil, 
como os corpos de 70 imortais da Academia Brasileira 
de Letras, entre eles Machado de Assis e os restos 
mortais de brasileiros que lutaram na Primeira Guerra 
Mundial e de expedicionários da FEB (Força 
Expedicionária Brasileira). 

Outros cemitérios brasileiros já disponíveis para 
visitação virtual são o Cemitério da Consolação e 
Cemitério de Araçá, em São Paulo. Mas pelo mundo há 
também outras opções, como o Arlington Na�onal 
Cemetery e o Hollywood Forever Cemetery, nos 
Estados Unidos, e o Cimitero Monumentale di Milano, 
na Itália.

Para fazer as imagens do Street View nas ruas o Google 
u�liza um carro. Em lugares onde veículos não entram, 
como monumentos, museus e cemitérios, a empresa 
u�liza o Trekker, uma espécie de mochila hightech que 
conta com uma câmera em formato de esfera. Essa 
câmera conta com diversos sensores e cerca de 15 
lentes que ficam responsáveis por capturar as imagens 
em 360 graus.

Fonte: www.techtudo.com.brAlém de atender por poucas horas, estrutura do IML é precária.



Programação Cursos com Mario Lacape
. 1ª Turma: 13 a 19/06 - 15 vagas
. 2ª Turma: 22 a 28/08 (na sequência da Exponaf) - 15 vagas
Local: Sede da Laidom Cursos em Curitiba, PR.

Fones: (41) 3209.7385 | 3209.7387
 Whats App: (41) 8814.2746

E-mail: cursos@laidom.com.br
Acesse: www.laidom.com.br/cursos

MARIO LACAPE, o responsável pela introdução da 
tanatopraxia no Brasil, tem data marcada para retornar ao país!

A Laidom Cursos fechou parceria com o Professor Mario Lacape, um grande 
profissional da área funerária, com formação na Cincinnati College of Mortuary 
Science, natural da Guatemala, e que ministrou os primeiros cursos de tanatopraxia 
em nosso país. Atualmente, mantém atividades no país em que nasceu e nos Estados 
Unidos, mas atua no mercado internacional desde 1972. Já formou milhares de 
tanatólogos pelo mundo, tendo realizado mais de 50 mil procedimentos desta 
técnica indispensável para conservação de corpos. Agora ele volta ao país para 
aprimorar o conhecimento dos que praticam a tanatopraxia e desejam se reciclar e 
aperfeiçoar seus estudos com novas técnicas em um curso avançado e de excelência.

Capacitação é 

Qualidade de 

Atendimento

Agência
OFICIAL

do Evento

Garanta a sua participação na EXPONAF 2016
Visitantes e Expositores tem condições especiais com a Cadence Turismo, agência oficial do evento
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Informações e Reservas
Pelo Telefone (41) 3046-0969
contato@cadenceturismo.com.br

www.cadenceturismo.com.br
www.facebook.com/cadenceturismo

Programe sua viagem com antecedência
e tenha mais tempo para pagar!

. Bloqueios e tarifas especialmente negociadas com os 
Hotéis oficiais do evento;

. Passeios em Curitiba e Região: City Tour, By Night e 
Passeio de Trem;

. Descontos em Passagens Aéreas;

. Serviços de Transfer: Aeroporto/hotel/aeroporto e 
hotel/evento/hotel

Outros Cursos agendados pela Laidom

. Tanatopraxia em Campo Grande, MS, com o professor Paulo 
Sérgio: de 25 a 30 de Abril

. Coroas, Arranjos Florais e Ornamentação com Instrutor André 
Luis: 28/05 (Em Fortaleza, CE, durante a Feira Norte e Nordeste)

. Cerimônias Fúnebres, com Instrutor Jonas Zanzinni: 30 e 31 
de Maio (Em Fortaleza, CE, durante a Feira Norte e Nordeste)

. Tanatopraxia em Sinop, MT, com o professor Paulo Sérgio: de 
27 de junho a 02 de julho
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Seu Espaço Classificados, opinião, eventos, dúvidas e sugestões. Este é seu espaço!

Oportunidade de Negócio
Blaser branca, ano 99/99, gasolina, motor 2.2, 
completa, baixa quilometragem, 2° dono.
R$ 17.000,00. Contato Gislaine Minini.
funerariaaraca@yahoo.com.br

Oportunidade de Negócio
Blaser Advange Preta, ano 2004/2005, motor 2.4, 
completa, 2° dono. R$ 26.000,00. Contato com 
Gislaine Minini. funerariaaraca@yahoo.com.br

Oportunidade de Negócio
Megane Dynamique Gran Tour, ano 2012, preta, 
completa. Valor a Combinar. Contato com Claudinei 
(19) 99196-4726. Nextel Id 115*68715.
ney@gruposerra.com.br

Agenda do Setor
Abril . 2016

. Tanatopraxia: 25 a 30 de abril de 2016, Campo Grande, MS. 
Informações pelo site www.laidom.com.br/cursos 

Maio . 2016

. V Feira Funerária do Estado do Ceará e IV Feira Funerária 
do Norte e Nordeste: 25 a 27 de maio de 2016, Centro de 
Eventos do Ceará, Fortaleza, CE. Para mais informações aces-
se www.feirafuneraria.com.br 

. Coroas, Arranjos Florais e Ornamentação: 28 de maio de 
2016. Em Fortaleza, CE, após a feira do Norte e Nordeste. 
Informações pelo site www.laidom.com.br/cursos

. Cerimônias Fúnebres: 30 e 31 de maio de 2016. Em 
Fortaleza, CE, após a feira do Norte e Nordeste. Informações 
pelo site www.laidom.com.br/cursos

Junho . 2016

. Curso de Tanatopraxia com Mario Lacape: 13 a 19 de junho 
de 2016. Sede da Laidom Cursos em Curi�ba, PR. 
Informações pelo site www.laidom.com.br/cursos

. Tanatopraxia: 27 de junho a 02 de julho de 2016, Sinop, MT. 
Informações pelo site www.laidom.com.br/cursos 

Julho . 2016

. VII Congresso Internacional Imagens da Morte: 23 a 26 de 
julho de 2016. Ins�tuto Goethe, São Paulo (SP). Tema “Tem-
pos e Espaços da Morte na Sociedade”. O congresso ocorre a 
cada dois anos, e cons�tui o principal fórum de discussão 
interdisciplinar em torno das temá�cas da morte, do morrer 
e dos mortos na América La�na. Para mais informações, 
acesse o site www.7imagensdamorte.wix.com/imagensdamorte

Agosto . 2016

. Exponaf: 18 a 20 de agosto de 2016. Exposição Nacional de 
Ar�gos Funerários. Expotrade de Pinhais, Curi�ba, PR. Mais 
informações ligue (41) 3093.0399 ou acesse exponaf.com.br 

. Curso de Tanatopraxia com Mario Lacape: 22 a 28 de agos-
to de 2016. Sede da Laidom Cursos em Curi�ba, PR. 
Informações pelo site www.laidom.com.br/cursos

Tem algo para vender ou outra oportunidade 
de negócio? Divulgue aqui sem custo! Envie 
também suas dúvidas e sugestões. Par�cipe!
Fone: (41) 3093-0399 - contato@affaf.com.br

Vende-se Funerária e Plano Funerário
Casa Funerária Lyrio, em Paraíba do Sul (RJ). Negócio 
há quatro gerações na família. Mo�vo da venda: 
dissolução de sociedade. Faturamento mensal 
comprovado. Excelente negócio. Valor a combinar. 
Contato com Dr. Jorge Miranda (24) 98118-0650 e 
99200-6400. jmiranda@compuland.com.br
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Exposição Nacional
de Artigos Funerários 2016



Acompanhe as novidades pelo site www.AFFAF.com.br

www.unicacuritiba.com.brwww.AFFAF.com.br

PROMOTORA GERENCIADORA

Mapa da
Feira

Esperamos você na
EXPONAF 2016

10mx06m = 60m²

10mx05m = 50m²

07mx06m = 42m²

07mx05m = 35m²

04mx04m = 16m²

10mx03m = 12m²
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 A EXPONAF (Exposição Nacional de Ar�gos 
Funerários), uma realização da AFFAF (Associação dos 
Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários), teve 
sua primeira edição em outubro de 2014 na capital parana-
ense. Além da exposição de produtos, a EXPONAF contou 
com diversos eventos paralelos, como ciclo de palestras, 
visitas técnicas e jantar de confraternização, que tornaram 
este encontro do setor funerário um verdadeiro sucesso.

 E se a primeira edição foi boa, elogiada por visitan-
tes de todas as regiões do Brasil, a próxima promete ser 
ainda melhor! Seja como expositor ou visitante, programe-
se desde já e venha fazer parte deste grande evento que 
acontecerá entre os dias 18 a 20 de agosto de 2016. 
Contamos com você!

Parceria de Sucesso

 A AFFAF manteve parceria com a Única Eventos, 
organizadora da primeira feira e que estará novamente à 
frente de todos os prepara�vos, inclusive a comercialização 
dos espaços. Se você deseja ser expositor na EXPONAF 
2016, confira a tabela abaixo, os espaços ainda disponíveis 
no mapa e garanta já sua par�cipação!

 Para mais informações sobre valores e formas 
de pagamento entre em contato com a Única Recepção 
e Eventos, pelos telefones (41) 9855.3340, 9842.4444 
ou 9685.2855. Você pode também fazer contato através 
do e-mail contato@unicacuri�ba.com.br. Associados 
AFFAF tem condições especiais de preço e pagamento.



 O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-
feira (25) o projeto que define normas para comercializa-
ção de planos de assistência funerária. O texto também 
estabelece regras para a fiscalização das empresas que 
atuam no setor. Originário da Câmara dos Deputados, 
ele segue agora para sanção presidencial.

 Apesar de bastante difundidos, os planos de 
assistência funerária são vendidos sem regulamentação 
própria, estando sujeitos a regras gerais do Código de 
Defesa do Consumidor. Para o autor da matéria, deputa-
do Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), isso abre 
espaço para atuação de empresas “inescrupulosas”.

 O projeto (PLC 50/2014) estabelece que os 
planos apresentem contrato com descrição detalhada 
dos serviços a serem prestados, que podem incluir 
atendimento funerário, organização de homenagens 
póstumas, cerimonial e traslados, entre outros. Também 
deve constar o valor a ser pago e o número de parcelas, a 
forma de reajuste e condições para cancelamento, 
suspensão e tempo de carência.

Econômico, do Ministério da Jus�ça, a fixação do valor 
das multas pelo descumprimento das obrigações legais a 
que estejam obrigadas essas empresas.

 Em casos de descumprimento das regras, as 
empresas estarão sujeitas a receber advertência, multa, 
suspensão das a�vidades e até interdição do estabeleci-
mento. As empresas deverão registrar anualmente, nos 
órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
(SNDC), os relatórios de auditoria e os modelos de 
contratos comercializados.

Elogios

 A aprovação do PLC 50/2014 foi elogiada pelo 
líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima (PB), que 
parabenizou o deputado Mendes Thame, seu correligio-
nário, pela inicia�va. Cássio lembrou que os serviços 
funerários estão sem regulamentação no Brasil desde a 
década de 1970, quando o hoje ex�nto Ins�tuto 
Nacional de Previdência Social (INPS) deixou de prestar o 
auxílio-funeral à população.

Senado aprova normas para
planos de assistência funerária
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 O texto determina que, para 
atuar no mercado, as empresas 
administradoras desses planos devem 
manter patrimônio líquido contábil 
equivalente a 12% da receita líquida 
anual  ob�da com a  venda dos 
contratos, assim como capital social 
mínimo de 5% e reserva de solvência 
de 10% da receita anual.

 As en�dades privadas que 
comercializem os planos ficarão 
sujeitas à fiscalização do programas 
estaduais de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procons), que definirão 
os procedimentos a serem seguidos. 
Caberá à Secretaria Nacional de Direito 

 A senadora Ana Amélia (PP-RS) tam-
bém comemorou a decisão do Plenário, e 
transmi�u aos colegas cumprimentos do 
Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do 
Rio Grande do Sul (Sesf-RS), en�dade que, 
segundo ela, batalhou para angariar apoio ao 
projeto. Para a senadora, a a�vidade desses 
estabelecimentos é “mais do que um negócio, é 
um trabalho de assistência social.

Fonte: Agência Senado





Seu Direito www.andersonadao.jur.adv.br

Anderson Adão 
OAB nº 40.886/PR

Anderson Adão 
(OAB nº 40.886/PR) é 
Advogado com 
escritório em 
Curi�ba, PR. Atua 
junto a empresas do 
setor funerário de 
todo o país, há mais 
de 15 anos.
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Regulamentação dos Planos 
Funerários (Questões Importantes – Art. 2º)

· Empresas cujo plano é totalmente vinculado a 
funerária, sem qualquer dis�nção (plano 
funeral da funerária), com total aceitação do 
município; e 

· Há situações em que o município veda que 
empresas funerárias possuam planos funerári-
os.

 Se levarmos em conta cada situação, 
o projeto de lei que possivelmente se transfor-
mará em lei, terá implicações diferentes para 
cada empresa. Este projeto está propondo 
várias alterações na vida das empresas que 
administram planos de assistência funeral, que 
afetarão inclusive a viabilidade do empreendi-
mento. Neste texto não trataremos de todas as 
questões que envolvem o Projeto de Lei, mas 
somente para que tenhamos uma noção da 
complexidade que seus 12 ar�gos envolvem, 
trataremos apenas da primeira questão, que 
surge logo no início da futura Lei.

 A primeira questão relevante do 
projeto é que, embora ele diferencie empresas 
administradoras de planos de assistência, de 
empresas funerárias, ele dá possibilidade para 
que as empresas funerárias possam atuar 
também como administradoras de plano de 
assistência funeral.

 O art. 2º do PLC estabelece que “a 
comercialização de planos funerários será de 
responsabilidade de empresas administrado-
ras de planos de assistência”. Então o que se 
entende é que para uma empresa administrar 
planos de assistência funeral ela deve ser uma 
empresa criada para essa finalidade. Esta 
empresa deverá ter objeto social e alvará que a 
possibilite comercializar planos funerários.

 Ocorre que o mesmo ar�go diz que “a 
realização do funeral” pode ser executada 
diretamente pela empresa administradora de 
plano de assistência, quando autorizada na 
forma da Lei ou por intermédio de empresas 
funerárias cadastradas e/ou contratadas.

 “Art. 2º A comercialização de planos 
funerários será de responsabilidade de 
empresas administradoras de planos de 
assistência, e a realização do funeral, a ser 
executado diretamente quando autorizada na 
forma da lei ou por intermédio de empresas 
funerárias cadastradas e/ou contratadas.”

 De acordo com este ar�go do PLC, 
podemos entender que as empresas adminis-
tradoras de planos de assistência poderão 
prestar serviços funerários atendendo 
diretamente seus clientes, desde que autoriza-
das legalmente. Então vem a pergunta: Quer 
dizer que toda empresa de Plano Funeral 
poderá realizar o serviço funerário para seus 
clientes diretamente, sem precisar passar por 

 Em 25 de fevereiro de 2016, foi 
aprovado pelo Senado Federal o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 50/2014 (PL nº 7.888/2010 
–  número originário  da  Câmara  dos 
Deputados). Com essa aprovação o projeto 
seguirá para a sansão presidencial. Este projeto 
de lei é do ano de 2010 e é de inicia�va do 
Deputado Federal Antonio Carlos Mendes 
Thame. Tem o intuito de regulamentar a 
a�vidade das empresas que comercializam 
planos funerários, fiscalizando e criando regras 
específicas para o comércio e a atuação das 
empresas que atuam neste seguimento.

 Atualmente esses serviços são 
regulados por normas gerais do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, mas a 
a�vidade desenvolvida pelas empresas que 
comercializam tais serviços não possui 
qualquer regulamentação ou fiscalização 
específica e vivem num limbo jurídico. Digo 
limbo porque muitas empresas que trabalham 
de forma correta, sequer sabem o nome da 
a�vidade que desenvolvem, o ramo de 
a�vidade que pode ser inserido no alvará de 
licença, etc. Muitas não sabem nem como 
podem ser chamadas. Algumas se veem como 
empresa de plano de luto, outras como plano 
de assistência funeral, outras como plano de 
assessoria familiar, existem também as de 
assistência familiar, as de pompas fúnebres e 
por aí vai.

 Em cada município a nomenclatura da 
a�vidade constante no alvará de licença é 
diferente do outro. Apesar de ser uma a�vida-
de que em grande parte das situações, traz um 
grande bene�cio a população e na maioria das 
situações é desenvolvida de forma correta e 
adequada por muitas empresas, não possui 
caracterís�cas e normas próprias.

 Vários empresários do setor ques�o-
nam sobre a necessidade da regulamentação, 
na forma que está ocorrendo, e como isso pode 
influenciar em seu empreendimento. A 
resposta a este ques�onamento é muito 
variável, mas podemos começar com “depen-
de”.

Depende do que?

 Atualmente, planos funerários são 
tratados e comercializados de diversas formas 
em todo o território nacional. Isso porque 
existem vários �pos e realidades de empresas 
que comercializam planos funerários. Algumas 
realidades de planos funerários são:

· Empresas que trabalham unicamente com o 
plano funerário, sem possuir qualquer vínculo 
com empresa funerária. Ela apenas custeia os 
serviços que são prestados por empresas 
funerárias;



uma empresa funerária? A resposta é não! Então o que quer 
dizer isso? Como assim autorizadas legalmente?

 Vamos por partes. o serviço funerário no Brasil é um 
serviço público, de caráter essencial e de interesse local, cuja 
competência para legislar sobre ele, de acordo com o inciso I, 
do art. 30, da CF/88 é exclusivamente do município, sendo que 
a sua prestação pode se dar diretamente pelo Município ou 
através de empresas por ele autorizadas, nos termos da 
legislação própria de cada município.

 Portanto, se quem pode prestar o serviço funerário 
no Brasil é apenas o município ou empresas funerárias (ou 
en�dades) por ele autorizadas, não poderá uma empresa 
administradora de planos de assistência funeral (que não seja 
funerária, nem possua autorização municipal para prestar 
serviços funerários), prestar tal serviço. Quer dizer que o PLC 
possui um ar�go que é incons�tucional? Não.

 O art. 2º deixa claro que o serviço funerário poderá 
ser realizado diretamente pela empresa administradora do 
plano de assistência funeral, “quando autorizado na forma da 
Lei”, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas 
e/ou contratadas. Mas quando uma empresa administradora 
de plano de assistência funeral poderá ser autorizada a prestar 
serviço funerário? Como ela pode conseguir uma autorização 
dessas?

 Ela não conseguirá. Mas uma funerária, devidamente 
autorizada pelo Município, poderá ser uma administradora de 
planos funerários (possuir seu próprio plano) e aí sim atender 
diretamente seus clientes, prestando os serviços funerários.

 Então, quando o art. 2º fala da prestação direta dos 
serviços funerários por empresas administradoras de planos 
de assistência autorizadas ela está falando das empresas 
funerárias que possuem seus próprios planos de assistência 
funeral. Perfeito! Mas como estamos falando agora de serviço 
funerário, a “coisa” não é tão simples. Nem toda funerária 
pode ter seu próprio plano de assistência funeral, pois como 
vimos, há diversas situações envolvendo o serviço funerário e 
os planos de assistência funeral.

 Uma empresa funerária somente poderá possuir 
plano de assistência funeral quando o Poder Público Municipal 
permi�r. Há municípios onde esse vínculo entre as a�vidades 
não é permi�do, como por exemplo em Curi�ba/PR, onde as 
funerárias não podem exercer a a�vidade funerária em 
conjunto com a a�vidade de assistência funeral. 

 Em situações como esta, poderemos u�lizar a úl�ma 
parte do art. 2º para resolver essa questão. Lá diz que o 
serviço, quando não prestado diretamente pela administrado-
ra de plano de assistência, poderá ser prestada por empresa 
funerária cadastrada e/ou contratada. Nos casos em que não 
exista qualquer vedação na legislação local, não haverá 
impedimento para que as empresas funerárias possam atuar 

Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB),
autor do Projeto que pretende regulamertar os planos funerários.

também como administradoras de planos de assistência 
funeral, mas quando houver vedação, as empresas adminis-
tradoras de planos de assistência funeral deverão contratar 
empresas funerárias cadastradas e/ou contratadas para a 
realização do serviço funerário.

 Portanto, temos definida a diferenciação clara entre 
o serviço funerário prestado por empresas funerárias e o 
serviço prestado pela empresa de assistência funeral. Uma 
empresa funerária pode ser também, quando permi�do pelo 
Município, administradora de plano funerário, mas uma 
administradora de plano funerário, sem autorização do 
Município não poderá prestar serviços funerários.

 É importante que fique claro que no presente texto 
tratamos única e exclusivamente de apenas 01 (um) dos 12 
(doze) ar�gos do PCL nº 50/2014 (PL nº 7.888/2010 – número 
originário). Cada um dos ar�gos do Projeto de Lei possui 
peculiaridades e considerações de extrema importância para 
as empresas administradoras de planos de assistência funeral 
e merecem um estudo e interpretação individualizados, tendo 
em vista que a necessidade de adequação a futura regulamen-
tação será inevitável a toda empresa do ramo.

 Com a análise do ar�go 2º do projeto de lei, podemos 
ter uma noção de que uma a�vidade que atualmente parece 
simples, como a dos planos de assistência funeral, ao ser 
analisada de acordo com a realidade de cada empresa do país, 
possui uma série de diferenças em sua forma de ser vista e 
desenvolvida. A regulamentação, independente se a forma 
disposta no atual projeto de lei é adequada ou não, tem a 
intenção de regularizar e regulamentar a a�vidade, reconhe-
cendo-a e definindo normas próprias, tratando as empresas 
de acordo com a peculiaridade de sua a�vidade e não de 
forma genérica como ocorre hoje.

Anderson Adão
A D V O G A D O

Mais de 15 anos de experiência, atendendo empresas funerárias, cemitérios e planos 
de assistência em todo o país. Quando se trata de SERVIÇO FUNERÁRIO, somente 
um profissional especializado, que conhece o dia a dia e a realidade das empresas, 
pode proporcionar a melhor solução. Fone: 41 3408.9110 ou 9904.2488 - Curitiba - PR

www.andersonadao. jur.adv.br
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De porta em porta

João Luiz dos Santos
Insight Consultoria

de Planos Funerários

comprar alguma coisa. Muito bem, daí chega o 
“ar�sta”, também chamado nas vendas de porta 
em porta de “o primeiro produto da empresa”. 
Afirmamos ainda que se o primeiro produto não 
for adquirido, se ele não se vender, será di�cil 
obter êxito na sua abordagem. Vamos lá então, 
primeiro produto aprovado, começamos pela 
saudação, apresentação e todo envolvimento 
necessário para se dar início a criação da 
necessidade para aquela pessoa ou família 
escolhida. Observem, nosso ar�sta não era 
esperado.

 Etapa concluída, par�mos para 
explanação (apresentação) do produto. Nessa 
hora a empa�a deve ser total, a concentração 
toda voltada ao cliente, pois o importante é que 
o produto ou serviço deve atendê-lo, deixá-lo 
sa�sfeito e feliz. Afinal, estamos naquele local 
com um propósito pré definido, gerar uma 
necessidade de algo que em muitos casos a 
pessoa nem sabia que exis�a.

 Eu trabalho há algum tempo (17 anos) 
com plano de assistência funeral familiar, 
portanto, se é que vocês me entendem, 
potencializamos a dificuldade em mais uns 50%. 
Entrar na in�midade de alguém e provar por “a + 
b” que não se pode ficar nem mais um dia sem 
um plano funerário é uma tarefa para poucos. 
Temos ou não que ser um ar�sta?

 Voltando ao filme e fazendo a analogia, 
Bill Porter, como mencionamos, �nha paralisia 
cerebral, com dificuldade em andar e falar. 
Porém a vontade e a determinação dele foram 
cruciais para o seu sucesso. No filme ele é 
discriminado em cada casa que bate, principal-
mente por sua aparência nada comum. Ter 
paciência e persistência para quebrar todas as 
barreiras, trazer aquelas pessoas que não o 
conheciam nem o esperavam para o seu lado e 
finalmente sagrar-se campeão de vendas 
premiado dentro de sua empresa, que a 
princípio, não queria contratá-lo por sua 
deficiência, é coisa de ar�sta, coisa de um ser 
iluminado, de um vencedor.

 Você que trabalha com vendas de 
porta em porta, agradeça todos os dias antes do 
início das suas a�vidades. Angariador de sonhos 
é bem adequado. Aquele que de forma lúdica 
exerce sua profissão, também lhe cai bem. Mas 
eu ainda prefiro “ar�sta”, aquele que transforma 
e faz do seu o�cio uma arte, aquele que assim 
como Bill Poter quebra todas as barreiras com 
paciência e persistência. Aquele que ganha a 
confiança das pessoas, constrói em suas mentes 
possibilidades e necessidades e efetua mais uma 
venda.

 Vendedor sim. De o�cio? Sem dúvida 
nenhuma, e muito orgulhoso em ter a oportuni-
dade de estar sempre proporcionando momen-
tos felizes em cada porta que bate. Até a próxima 
edição, e espero que você assista o filme e 
depois comente com seus colegas de trabalho. 
Sucesso e boas vendas!

 Olá caro leitor. Em nossa úl�ma edição, 
usamos como tema o amor pela profissão de 
vender, e exemplificamos com o filme “Uma 
loira em minha vida”, onde o protagonista se 
casa com a mesma mulher 5 vezes. Desta vez o 
filme escolhido para ilustrar a nossa matéria, eu 
recomendo que todo vendedor deve assis�-lo 
pelo menos uma vez na vida. O �tulo é “De Porta 
em Porta”, onde o protagonista Bill Porter teve 
paralisia cerebral no nascimento, e em uma 
determinada fase de sua vida resolveu trabalhar. 
Escolheu a profissão de vendedor de porta em 
porta para ingressar na carreira profissional, 
mesmo com suas limitações �sicas. E o mais legal 
de tudo isso é que se trata de uma história 
verídica.

 A Profissão de vendedor é especial 
para mim, eu a vejo como um dom dado a nós 
vendedores des�nados a realizar os sonhos das 
pessoas, ou melhorar a qualidade de vida dessas 
mesmas pessoas e de suas famílias. Como 
estamos usando um filme de ilustração, vamos 
entender bem o tema que iremos abordar: “A 
arte das vendas de porta em porta”.

 O vendedor espera por uma pessoa, 
não importa onde, para lhe vender uma roupa, 
um carro, um calçado, um imóvel, um brinquedo 
para o filho, uma cota de consórcio, enfim, 
alguém precisando suprir suas necessidades ou 
desejos. Esse é o vendedor passivo, aquele  que 
recebe, cicerone que direciona o cliente ao que 
ele veio procurar.

 Agora vou descrever o vendedor de 
porta em porta: além de todos os adje�vos que 
acabei de mencionar, tem um especial que 
sempre uso para descrevê-lo: “um angariador de 
sonhos”. Sim, porque no primeiro exemplo de 
vendedor, ele está na hora certa, no lugar certo, 
recebendo as pessoas que vem em busca de 
algo. No caso do vendedor de porta em porta a 
coisa é bem diferente. A venda de porta em 
porta é a�va, também chamada de venda de 
ataque, e a missão de quem a exerce não é nada 
fácil.

 O vendedor de porta em porta chega 
do nada, abordando quem ele nunca viu, e que 
muito pouco provável esta pensando em 
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Crise da Oportunidade

Daniel Malaquias
Gerente de Atendimento 

financeira, mas também de consciência e 
proteção para com os familiares. 

 Em tempos turbulentos, o diretor 
funerário deve focar em aprimorar a 
qualidade de atendimento de sua equipe, 
gerindo com inovação e intensificando as 
diretrizes na venda dos produtos agregados. 
Tanatopraxia, restauração facial, necroma-
quiagem, coroa e arranjo de flores, orna-
mentação do ambiente do velório, homena-
gens, carros de luxo, cremação, u�lização de 
ossário e columbário, são alguns exemplos, 
dentre outros, de grandes oportunidades de 
negócios.

 A crise não é um privilégio estrita-
mente brasileiro, ela permeia por vários 
p a í s e s  d e  t o d o s  o s  c o n � n e n t e s . 
Re c e nte m e nte ,  a  A s s o c i a çã o  d o s 
Empresários do Setor Funerário de Portugal, 
por exemplo, inves�u em cursos técnicos 
para capacitar os funcionários prestadores 
de serviços funerários. A inicia�va visou 
aprimorar os serviços e garan�r a compe��-
vidade no mercado, dentre os assuntos da 
ementa destacou-se a necessidade de 
conhecimentos em psicologia do luto, 
noções de higiene, noções de conservação 
de corpos e necromaquiagem.   

 Intrínseca e involuntariamente, no 
contexto das dificuldades financeiras e 
polí�cas pelo qual o Brasil atravessa, nos 
deparamos com dois quadros interessantes. 
Por um lado a força e desenvoltura da 
inovação dos diretores funerários frente à 
crise, representados pelo poder de supera-
ção. Por outro lado, como consequência 
dessa inovação e cria�vidade necessárias à 
esse embate, notadamente observamos 
elementos novos inseridos na cultura 
nacional.

 Um exemplo é a quan�dade 
expressiva no aumento de cremações no 
Brasil. A crise certamente é um dos fatores 
que mo�vam as famílias a optarem pela 
cremação ao invés de adquirir um jazigo em 
cemitério, já que a alocação das urnas de 
cinzas podem ser feitas tanto em casa quanto 
nos columbários do crematório ou campo 
santo, com um custo bem menor e em 
alguns casos com isenção da taxa administra-
�va anual. Suscitou-se mudanças de a�tude 
nas pessoas para o “ato de cremar”, fazendo-
se necessário uma profunda reflexão para 
assimilar a ideia, são os efeitos da crise 
transformando a cultura do país.

 Crise da oportunidade, a interpreta-
ção depende de você. Pode ser que não haja 
oportunidades na crise ou que nessa crise, é 
a vez de aproveitar as oportunidades.

 Quando escrita em chinês, a palavra 
“crise” compõe-se de dois caracteres: um 
representa perigo e o outro representa 
oportunidade. Essas palavras foram ditas 
pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Sr. 
John Kennedy, na década de 60, e refletem 
oportunamente a situação atual do mercado 
funerário brasileiro.

 De um lado, alguns diretores 
funerários preferem ficar reféns do medo e 
da in�midação com que a crise se desenha. 
Em contrapar�da, outros encaram a crise de 
frente, inovando no atendimento e na 
prestação de serviços funerários, aproveitan-
do as oportunidades.

 É mo�vo de admiração a maestria 
com que os inovadores administram essa 
convivência com a crise, talvez até pelas 
experiências e cicatrizes de outras dificulda-
des já enfrentadas. Como dizia o poeta 
Alberto da Fonseca em um trecho de seus 
poemas: “Estendam a passadeira vermelha, 
e deixem a crise passar”. A esperança de 
todos é que essa passagem seja breve, mas 
enquanto isso não acontece, cabe a nós 
conduzirmos a locomo�va do ramo 
funerário explorando cria�vidade e 
expandindo as expecta�vas em um novo 
horizonte.

 Neste momento, torna-se indispen-
sável à empresa o estreitamento de seus 
laços no relacionamento com o cliente. 
Fazendo uma comparação alusiva, é como 
um casal que precisa cul�var a semente do 
amor todos os dias, evitando assim uma 
ro�na desgastante que possa permi�r 
lacunas para desentendimentos.

 Devemos agir como parceiros 
cúmplices e amigos do nosso cliente, fazendo 
um trabalho de conscien�zação da necessi-
dade de se ter um plano funerário ou jazigo. 
Vamos pensar: se porventura houver algum 
falecimento na família e essa deixou de pagar 
o plano, será necessária a contratação de um 
serviço par�cular com valor muito superior 
ao da mensalidade. Manter o plano adim-
plente trata-se não apenas de economia 
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 Por mais que as no�cias falem de 
crianças assassinadas com um �ro na 
cara e de mulheres grávidas estupradas; 
por mais que ao nosso lado, de todas as 
formas, se banalize a morte, sempre que 
ela nos a�nge sen�mos um grande abalo 
e fundo estranhamento.
 Ela nos ronda, e mesmo assim 
não aceitamos a Senhora Morte, cujo 
aceno vai nos levar também, inevitável. 
Ninguém sabe quando virá essa surpresa 
que não quereríamos ter. Chegará súbita 
ou sorrateira, dedo dobrado que sinaliza: 
“Venha comigo, chega de brincar de vida, 
agora a coisa é real”.
 Meu primeiro encontro com ela 
foi a pomba morta de frio que, menini-
nha ainda, encontrei no pá�o de casa: 
pensei que ela es�vesse dormindo e a 
aconcheguei debaixo do casaco. Quando 
me fizeram ver que estava morta, chorei 
inconformada. Muita insônia também 
sofri naquele tempo, quando morreu o 
menininho de 2 ou 3 anos, filho de um 
vizinho nosso. Os gritos de agonia 
daquele pai vararam a noite e chegaram 
até meu quarto, trazendo susto e terror 
só de lembrar, por longo tempo ainda.
 Mais tarde, eu conheceria 
in�mamente a Velha Dama sobre a qual 
tanto já escrevi: ela abriu-me as portas 
do mistério e, embora, eu nunca passas-
se da soleira, me fez valorizar mais a vida, 
os afetos, o que há de belo e bom na 
natureza, na arte e no ser humano, e me 
fez acreditar nos laços de amor que ela, a 
morte, não desfaz.
 Em recente desastre de avião, 
que levou num golpe mais de 200 
pessoas, está uma prova dramá�ca do 
quanto vivemos alienados em relação à 
morte, e quanto ela pode ser cruel. 
Sabemos de apenas alguns dramas desse 
acidente: o casal em lua de mel, pais 
perdendo filhos, dez funcionários de 
uma indústria francesa premiados com 
quatro dias no Rio com acompanhante. A 
lista é longa e triste. Nem precisamos de 
um cataclismo de grandes dimensões: 
basta a vida co�diana, olhar um pouco 
para o lado, e lá está a morte, trazendo 
angús�as sem medida.
 No começo tudo é horrível: só 
desespero e dor. No choque inicial, 
palavras e gestos de conforto, embora 
essenciais, podem até parecer ofensivos 
a quem sofre tanto. Paciência com a 
pessoa enlutada faz parte dos cuidados 
em relação a ela: a dor é natural e 
necessária.
 Mas nossa frivolidade abomina 

“Morrer não é 
ser deletado: 
aquele que 
aparentemente 
nos deixou está 
preservado no 
casulo de seu 
novo mistério, 
sem mais risco, 
doença ou 
tormentos”

Lya Lu�, escritora
silêncio, recolhimento e tristeza; quere-
mos que o outro não nos perturbe nem 
ameace com suas lágrimas. Então 
dizemos: “Reaja! Não chore! Controle-
se!”, embora seja até perverso exigir isso 
de alguém que está de luto.
 Uma jovem reclamou que sua 
mãe, viúva, não parava de chorar. 
Desconfiei daquela vagamente irritada 
preocupação e perguntei: “Quanto 
tempo faz que seu pai morreu?”. A 
resposta veio imediata: “Quinze dias”. 
Sugeri que ela deixasse a mãe com seu 
sofrimento, para que um dia ela pudesse 
se recuperar. Porque, mesmo que não 
haja verdadeiro consolo, existe a possibi-
lidade de, a seu tempo, cada um se 
recompor.
 Ainda que a gente nunca mais 
seja a mesma, mudar não é tornar-se 
pior. Faz parte desse processo, entender 
que a melhor homenagem a quem se foi 
é viver como ele gostaria que a gente 
vivesse. Esse é um dos segredos de não 
sobreviver como ví�ma que se arrasta 
indefinidamente, mas como quem 
reencontrou em si, de uma outra forma, 
o que parecia perdido.
 Quando seus amigos choravam 
porque ele fora sentenciado, por uma 
sociedade preconceituosa, a tomar 
veneno, o grego Sócrates os censurou: 
“Por que se lamentam assim? Se a morte 
for um sono sem sonhos, que bom será. 
Mas, se for um reencontro com pessoas 
queridas, que bom será também!”. O 
tempo vai preservar e iluminar os 
melhores momentos havidos. Talvez 
passemos a valorizar menos o dinheiro, o 
sucesso, a beleza e o poder. Seremos 
mais abertos à vida, mais gen�s com os 
outros, mais bondosos conosco mesmos. 
Morrer não é ser deletado: aquele que 
aparentemente nos deixou está preser-
vado no casulo de seu novo mistério, sem 
mais risco, doença ou tormentos. Não vai 
envelhecer nem sofrer nem se apartar de 
nós, os vivos. E não o perderemos nunca 
mais.
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Marke�ng luishs.consultoria@gmail.com

Planejamento de mídia determina
o sucesso da sua comunicação

Luis HS
Especialista

em Marketing

e Comunicação

Empresarial

 O segundo passo é definir a 
mensagem a ser divulgada. Será algo mais 
promocional, com informações de preços 
e descontos? Ou algo mais ins�tucional, 
focando em sua estrutura, qualidade e 
diferenciais frente aos concorrentes? Esta 
escolha é livre, mas requer cuidado. Tenha 
realmente diferenciais, faça pesquisas, 
veja o que seus concorrentes estão 
fazendo e ofereça algo melhor. Não tente 
enganar os consumidores com falsas 
promessas, você será cobrado por isto.

 O público alvo é determinante 
para o �po de mensagem a ser divulgada. 
Os consumidores com melhor poder 
aquisi�vo, das chamadas classes A, B e C+, 
costumam se interessar menos por 
promoções. Para este público agregue 
valor aos seus serviços, ofereça vanta-
gens, produtos diferenciados e exclusivos. 
Para os demais públicos seja cria�vo, 
u�lize uma linguagem mais simples e 
eficiente. Crie pacotes e procure incluir 
vários serviços por um mesmo preço. 
Lembre-se que é no publico C e D que está 
a maior parte dos consumidores.

 Por fim, é preciso definir a 
questão do período que sua mídia ficará 
no ar. Para suas campanhas promocionais, 
com foco em preço e desconto, seja breve 
e impactante. Evite repe�r promoções em 
curtos períodos. Já suas campanhas 
ins�tucionais podem permanecer no ar 
por mais tempo, pois assim irão ajudar os 
clientes a tomarem decisões ao longo do 
tempo. 

 Seja qual for sua escolha, ainda 
vale o velho ditado de “quem não é visto, 
não é lembrado”. Serviços funerários não 
são normalmente comprados por impul-
so. Um plano funeral, por exemplo, 
representa um novo custo dentro do 
orçamento de uma família. Em tempos de 
cortes, de economias, falar de aumentar o 
custo de vida pode ser algo complicado. 
Mas o fato é que um dia cada pessoa 
tomará decisão de contratar serviços 
preven�vos. O fundamental é estar lá, em 
sua mente, como uma opção.

 Definir os rumos da comunicação 
de uma empresa não é tarefa fácil. Se 
existe apoio de profissionais através de 
uma agência de propaganda ou um setor 
interno, fica mais simples. Mas esta não é 
a realidade da maioria das empresas, em 
especial as de pequeno porte. Muitas 
vezes recai sobre o dono do negócio a 
decisão de definir onde a verba para 
divulgação será inves�da.

 Estamos falando de contratar 
rádio, jornais, revistas e até mesmo 
televisão. Podemos incluir também ações 
mais simples, como panfletagem, carro de 
som e mídia externa, como outdoor. Para 
tudo existe a necessidade de planejar, pois 
somente assim é que se pode aproveitar o 
melhor do valor a ser inves�do.

 O primeiro obstáculo a ser 
vencido é onde aplicar sua verba de 
comunicação. O ideal seria em todos os 
lugares, mas isto é pra�camente impossí-
vel, até mesmo para os grandes anuncian-
tes. Faça então uma lista dos veículos de 
comunicação disponíveis em sua região. 
Leve em consideração que Tv´s e rádios 
são os que mais impactam o público a 
curto e médio prazo. Jornais e revistas 
sempre a�ngem um público mais restrito 
e com retorno a longo prazo. Claro que há 
excessões, mas normalmente a regra é 
essa. Outdoor, panfletagem, carro de som 
e ações semelhantes, servem para 
complementar as ações nos veículos de 
comunicação já citados.

Luis HS é Gerente de 
Marke�ng do Plano 
Funeral Va�cano, em 
Curi�ba, Paraná. Tem 
grande experiência 
em marke�ng 
Funerário, ministra 
cursos e palestras na 
área de marke�ng, 
vendas e união no 
setor funerário.





Açúcar: o vilão da saúde!

Franciane de
Moura Froes

Nutricionista

suas preparações, por exemplo, se você 
toma o cafezinho com duas colheres de 
açúcar refinado, de agora em diante ira 
u�lizar apenas uma, e o açúcar agora 
será o mascavo ou demerara, e quando 
se sen�r pronto troque pelo adoçante 
estevia, que é um adoçante natural sem 
calorias.

 Você deve ter em sua geladeira 
sempre gela�nas de sabores diversos e 
frutas das mais variadas espécies. 
Cuidado com alimentos diet, pois apesar 
de não conterem açúcar, seu teor de 
sódio costuma ser bem alto! Eu prefiro 
que você não os consuma. Não compre 
mais bolachas recheadas, paçocas, 
geleias e doces em geral. Não tenha mais 
em casa.

 Sempre que vier aquela vontade 
incontrolável, uma boa dica é escovar os 
dentes. Dá a sensação de que não se vai 
comer mais nada. Compre chicletes sem 
açúcar. Tenha-os em casa e masque 
sempre que a vontade apertar.

 Com estas dicas e sua força de 
vontade com certeza, você vai conseguir 
abandonar o açúcar e melhorar muito 
sua qualidade de vida!

Até mais!

Franciane de Moura Froes
Nutricionista - CRN 28.325

Pós graduada em Nutrição Materno Infan�l
e Nutrição Ortomolecular e Fitoterapia

 “Pronto”, você pensa, “uma 
nutricionista pra pegar no meu pé. Era só 
o que faltava.” Mas gostaria de dizer que 
não se trata disto. A ciência da nutrição é 
uma medida preven�va, que pode evitar 
doenças e melhorar muito a vida daque-
le que se encontra com alguma doença 
crônica. É literalmente qualidade de vida. 
E como no setor funerário existe uma 
grande quan�dade de profissionais que 
vivem, em seu dia a dia, fora dos horários 
“normais”, encarando escalas de serviço 
noturno, viagens e algumas vezes, 
poucas horas de sono, uma boa alimen-
tação pode significar um ganho extra de 
saúde.

 O açúcar tem sido um grande 
vilão, tem nocauteado muita gente boa, 
pondo de cama, de cadeira de rodas, 
levando à cegueira, miopia, diabetes, 
obesidades, lipidemias, gordura no 
�gado, gastrite, miopia, trombose e até 
câncer! E se você pensa que a lista de 
males é só esta, você está muito engana-
do. Ela é extensa e até mesmo desconhe-
cida.

 Sempre gosto de dizer aos meus 
pacientes que o açúcar vicia, como o 
cigarro, como um remédio para dormir. E 
quando percebemos os males que ele 
traz, nos sen�mos totalmente sem forças 
para lutar contra aquele brigadeiro, ou 
doce de abóbora, pudim de coco, hum... 
“Mas e agora que já sou um viciado em 
doces? E agora que tenho fissura de doce 
depois do almoço? Fico louco de vonta-
de de um docinho, chego a salivar. É 
incontrolável!”

 Sinto desapontá-lo,  mas a 
verdade é que não existem milagres. 
Você se acostumou mal, agora terá que 
se esforçar um pouquinho se quiser se 
livrar deste vicio, e de quebra se sen�r 
melhor, enxergar melhor, emagrecer, ter 
níveis de colesterol e glicose estáveis. 
Isso não é ó�mo? Então vamos lá.

 Vamos a par�r de hoje, começar 
a diminuir grada�vamente o açúcar das 

Saúde

“O açúcar vicia, 
como o cigarro, 
como um 
remédio para 
dormir.”
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franciane-moura@ig.com.br
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A DA VINCI TAMBÉM TRANSFORMA VEÍCULOS UTILITÁRIOS
VANS DUCATO | RENAULT MASTER | FORD TRANSIT | CONSULTE-NOS!

Aqui o melhor
não custa mais

www.davincimontadora.com.br - gb@davincimontadora.com.br
Fones: (41) 3587.0674 ou 8802.2672 - São José dos Pinhais - PR

Urnas de Cinzas, 
para clientes selecionados.

Fone: (41) 3587-0674
São José dos Pinhais - PR
www.davincimontadora.com.br
gb@davincimontadora.com.br

Urnas de cinzas com elegância e bom 
gosto. Seu cliente pode levar para casa 
como um porta joias, ou deixar no 
columbarium de sua empresa, junto aos 
porta retratos dos seus entes queridos.

. Totem com 14 urnas não repetidas 
Oferta R$ 7.800,00 – pagto. para 30\60 dias

. Lotes individuais com 05 unidades de 
um só modelo à partir de R$ 1.900,00

Agregue ainda mais valor aos seus 
serviços com produtos Da Vinci, 
inovando sempre!



Brasil está mais próximo do
mercado funerário internacional
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Nova associação pretende facilitar acesso a informações e 
conhecimentos sobre o mercado funerário mundial.

 O crescimento do setor funerário brasileiro nos 
úl�mos anos foi expressivo. Surgiram novidades, 
associações se fortaleceram, novos modelos de negócios se 
conso l idaram,  an�gos  conce i tos  estão  sendo 
modernizados, apenas para citar alguns exemplos de 
sucesso e superação dos empresários funerários, mesmo 
em tempos de crise. E o melhor é que este processo 
aconteceu nas mais diversas áreas, como cemitérios, 
crematórios, plano funeral, etc.

 Talvez o maior exemplo do amadurecimento e 
respeito frente à sociedade, por toda a classe funerária, é a 
recente aprovação pelo Senado Federal do Projeto de Lei 
que visa regulamentar os planos funerários, medida 
importante que derruba an�gos “medos” e protege ainda 
mais as conquistas já alcançadas. E um fator foi essencial 
para esta modernização: a busca por exemplos de sucesso, 
tecnologia e conhecimento fora do Brasil.

 Muitos empresários, em diversas frentes, 
dedicaram-se nas úl�mas décadas em aproximar o Brasil 
com o que de melhor existe no setor funerário mundial. 
Feiras, congressos, cursos, visitas técnicas, entre outros, são 
exemplos de inves�mentos pessoais na busca por um setor 
funerário mais atualizado. Edson Cooper, fundador do 
Crematório Va�cano, em Curi�ba, que mantém estrutura 
de vanguarda na capital paranaense, é um exemplo de 
sucesso neste longo caminho de relacionamentos 
internacionais.

 Suas primeiras experiências de intercâmbio datam 
do início dos anos 90, onde começou a par�cipar dos 
encontros do FIAT-IFTA (Federação Internacional das 
Associações de Tanatologistas), onde mantém par�cipação 
a�va, tendo inclusive direito a voto em diversos debates 
sobre temas que ditam os rumos do setor funerário 
mundial, como regras internacionais de repatriação de 
corpos, conservação dos tesouros funerários históricos e 
novas técnicas de trabalho para o serviço funerário.

 Alguns assuntos discu�dos nos comitês da FIAT-
IFTA são polêmicos, porém importantes. “Na Federação 
prezamos o cuidado com o meio ambiente. Um exemplo de 
tema é o sepultamento ao mar, tradicional em alguns 
países, mas parece impróprio no nosso. Porém, é preciso 
levar em consideração o domínio de mar territorial, a 
Convenção Internacional do Direito do Mar, os danos ao 
meio ambiente a curto, médio e longo prazo e, ao mesmo 
tempo, não desrespeitar a cultura de um povo. Como 
químico, sei que a água do mar tem condições de destruir 
muitas coisas, e talvez fosse pouco o impacto sobre o meio 
ambiente, mas precisamos ter mais dados cien�ficos, 
pesquisa a qual já foi solicitada pela Federação. Temas como 
esse, a Federação, como credenciada, discute junto ao 
Conselho Econômico e Social, um dos mais importantes das 
Nações Unidas. Com estudo e bom senso tomamos 
decisões de direcionamento do segmento. A cremação 
ainda, na minha visão, é o melhor caminho”, explica Cooper.

 O intercâmbio e as visitas a empresas de diversos 
locais do mundo foram importantes para ações pioneiras da 
família Cooper, como a instalação dos primeiros fornos 
crematórios no Paraná e Santa Catarina, além da introdução 
e popularização da tanatopraxia, técnica hoje muito 
difundida no país, gerando empregos e possibilidades de 
novos negócios, como cursos e venda de produtos.

Um novo rumo no intercâmbio funerário

 Pautado nesta história de sucesso nas relações 
internacionais, Edson Cooper inicia um novo momento para 
o mercado funerário brasileiro, com a criação da Associação 
Funerária de Assuntos Internacionais (AFAI), com obje�vo de 
criar pontes de intercâmbio entre o Brasil e o mundo. “A AFAI 
terá um importante papel de fomentar cultura, informação e 
conhecimento sobre o mercado funerário internacional, 
para todo o setor funerário brasileiro. Da mesma forma, 
teremos condições de representar o Brasil lá fora, levando ao 
conhecimento do mundo nossa forma de ver e pensar o 
serviço funerário, divulgando nossas soluções, inovações e 
produtos para todo o mundo”, esclarece Cooper.

 Mylena Cooper, que há anos acompanha o pai em 
suas jornadas pelo mundo, preside a en�dade, que nasce 
com foco principalmente nas empresas de pequeno e médio 
porte. “Os grandes empresários já par�cipam de eventos 
internacionais. Mas nossa proposta de associação é propor-
cionar esta experiência para todas as empresas, das mais 
diversas regiões do Brasil, mesmo aquelas empresas 
menores, nas cidades mais distantes, onde o serviço 
funerário também é essencial para a qualidade de vida das 
pessoas”, ressalta Mylena.

 Mesmo antes da criação da AFAI, Mylena Cooper já 
desenvolve trabalhos diversos com o FIAT-IFTA, como 
relatórios sobre o mercado funerário brasileiro, número de 
óbitos, relatórios sobre mortes em tragédias (como da casa 
noturna Kiss e rompimento da barragem em Minas Gerais), 
entre outros. Em uma feira funerária de 2013, em São Paulo, 
a família Cooper teve a inicia�va de montar um estande para 
divulgar a en�dade internacional. “Sen�mos que após a 
divulgação do FIAT-IFTA na feira as pessoas passaram a se 
interessar mais pelo mercado funerário internacional. Foi um 
passo importante, uma contribuição para a 
abertura do Brasil aos assuntos internacionais 
relacionados ao setor. Agora chegou a hora de 
darmos outro passo com a AFAI, o que vai facilitar 
ainda mais os intercâmbios”, conclui Mylena.
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Parceria da AFAI com a AFFAF
 Como forma de consolidar seus obje�vos, 
principalmente no que diz respeito a divulgação de suas 
ações, assim como a divulgação dos principais acontecimen-
tos do cenário funerário mundial, a AFAI adotou a revista 
Funerária em Foco como seu principal veículo de comunica-
ção através de uma parceria com a AFFAF (Associação dos 
Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários).

 “Não faria sen�do criarmos mais um veículo, 
termos ainda mais custo, se é possível u�lizar este canal 
consolidado de comunicação com o setor funerário. Desta 
forma, faremos chegar imediatamente nossos obje�vos e 
ações para mais de 5 mil empresas funerárias de todo o 
Brasil, que passarão em breve a também ser nossos associa-
dos, de forma gratuita, aproveitando os bene�cios e 
crescimento cultural que iremos proporcionar”, explica 
Edson Cooper.

 Para o presidente da AFFAF, Celso Carlos Moraes, 
receber novos parceiros é mo�vos de orgulho e alegria. “Os 
obje�vos da AFAI vem de encontro aos nossos, de promover 
conhecimento e ampliar horizontes no setor funerário. 
Assim como sempre es�vemos abertos a todas as associa-
ções e en�dades do setor funerário, divulgando suas ações e 
eventos, queremos também estar ao lado da AFAI nesta 
empreitada que estão iniciando”, conclui Celso Moraes.

Associação Funerária
de Assuntos Internacionais 

Brazil is closer to the interna�onal funeral market
 The growth of the Brazilian funeral industry in recent years 
was significant. News, strong associa�ons, new business models, old 
concepts are being modernized, just to name a few examples of success 
and overcoming of funeral business, even in �mes of crisis. And the best 
part is that this process took place in several areas, such as cemeteries, 
crematories, pre-needs business, etc.

 Many businessmen, on several fronts, worked to bring to Brazil 
the best that exists in the world funeral industry. Trade shows, confer-
ences, courses, technical visits, are examples of personal investments in 
the search for a more updated funeral industry. Edson Cooper, founder of 
Crematorium Va�cano in Curi�ba, a large Brazilian city , is an example of 
success in this long way of interna�onal rela�onships.

 His first interna�onal experience in the early 90s, where he 
began to par�cipate in the FIAT-IFTA mee�ngs (Interna�onal Federa�on 
of Thanatologists Associa�ons), which maintains ac�ve par�cipa�on, 
being part of the ICD, several debates to research and jointly study legal, 
moral, social and scien�fic issues rela�ng to thanatological ac�vi�es; 
promote interna�onal understanding and goodwill among the world's 
funeral service professionals and to achieve uniformed standards, rules, 
regula�ons and trea�es for the cost efficient interna�onal repatria�on of 
deceased individuals; encourage and develop educa�on in the field of 
embalming throughout the world and achieve uniform standards and 
regula�ons in respect of it; increase the level of the professional 
knowledge;  safeguard the global funeral heritage and others objec�ves 
of FIAT-IFTA.

 Some ma�ers discussed in the commi�ees of the FIAT-IFTA 
are controversial, but important. “In federa�on we value the environ-
ment. An example theme is the sea burial, tradi�onal in some countries, 
but it seems inappropriate in our. We must consider the territorial sea 
area, the Interna�onal Conven�on of the Law of the Sea, environmental 
damage in the short, medium and long �me and never disrespect the 
culture of a country. As a chemist, I know that the sea water is able to 
destroy many things, and maybe the impact on the environment is too 
small, but we need more scien�fic data, research which has been 
requested by the Federa�on. Topics such as this, the Federa�on, as 
accredited, discusses with the Economic and Social Council, one of the 
most important of UN”, says Cooper.

 Visits to companies from various parts of the world were 
important to pioneering ac�ons of the family Cooper, such as the 
installa�on of the first crematorium in Parana and Santa Catarina, and 
the introduc�on and populariza�on of embalming today widespread 
technique in the country, genera�ng jobs and new business opportuni-
�es, such as courses and offer of products.

New for the funeral industry
 With its history of success in interna�onal rela�ons, Edson 
Cooper begins a new era for the Brazilian funerary market, with the 
crea�on of a Brazilian Funeral Associa�on of Interna�onal Issues (AFAI). 
“The AFAI will play an important role in dissemina�ng informa�on about 
interna�onal funeral market. Also, we will be able to represent Brazil 
abroad and exchnage  knowledge, experiences, solu�ons, innova�ons 
and products”, adds Cooper.

 Mylena Cooper, who is accompanying her father for years on 
their journey around the world, presides the en�ty, which will focus 
mainly on small and medium-sized businesses. “Big companies  already 
have access to the interna�onal market. We will provide this experience 
even to the small companies, distant of the big ci�es, where the quality is 
also essen�al in the funeral service”, says Mylena.

 Even before the crea�on of AFAI, Mylena Cooper already 
developed several works with the FIAT-IFTA, as reports on the Brazilian 
funeral market. In 2013 at FUNEXPO in São Paulo, the Cooper family 
took the ini�a�ve to promote FIAT-IFTA. “We felt that a�er the 
par�cipa�on of a FIAT-IFTA stand at the EXPO people began to be more 
interested in interna�onal funeral market. It was a contribu�on to open 
Brazil to interna�onal issues related to the sector. Now it's �me to take 
another step with  AFAI, which will further facilitate exchanges”, 
concludes Mylena.

Partnership AFAI with AFFAF
 To consolidate its objec�ves, AFAI adopted the magazine 
“Funerária em Foco” as their primary periodic for communica�on 
through a partnership with AFFAF (Associa�on of Manufacturers and 
Suppliers Funeral ar�cles).

 “With this consolidated vehicle of communica�on, we are in 
contact with more than 5,000 funeral companies in Brazil, which will 
become our members, free of charge, taking advantage of the benefits 
and cultural growth that will provide”, explains Edson Cooper.

 The president of AFFAF, Celso Carlos Moraes, welcome the 
new partners with pride and joy. “The objec�ves of AFAI is to promote 
knowledge and broaden horizons in the funeral industry”, concludes 
Celso Moraes.

Edson Cooper, Vice Presidente da AFAI
e Celso Moraes, Presidente da AFFAF

Informações sobre a AFAI
Fone: +55 41 3153.7443
www.afaibrasil.com.br



 A primeira unidade que visitamos foi o cremató-
rio. Logo na entrada, uma música suave vinha do interior 
da sala de homenagens. Os músicos que atuam nas 
cerimônias de despedida estavam ensaiando, o que 
tornou a visita ainda mais agradável. Inaugurado em 
2004, o Crematório Primaveras é o primeiro da Grande 
São Paulo. Tem ambiente acolhedor e completa estrutura 
para um atendimento de excelência, com espaço apropri-
ado para a realização de homenagens diversas.

 A sala de cerimônia conta com 70 poltronas 
individuais e adaptadas a portadores de necessidades 
especiais. É composta ainda de ante-sala, com sofás e 
mini-copa, onde é possível oferecer serviço opcional de 
Buffet. Há outros opcionais disponíveis para as famílias, 
que podemos chamar também de diferenciais, como a 
criação de homenagens personalizadas, condução da 
cerimônia por mestre-de-cerimônia, possibilidade de 
programar a cerimônia de cremação para alguns dias 
após o falecimento (para aguardar a chegada de familia-
res ou amigos que estejam em lugar distante), cerimônia 
exclusiva para a entrega das cinzas à família e estrutura 
completa para a recepção de familiares e amigos: estacio-
namento gratuito, Cafeteria 24 horas, floricultura, sala de 
descanso e segurança.

 Na entrega das cinzas, também há opcionais: 
urna miniatura para a divisão das cinzas entre os familia-
res, urna em formato de joia (pingentes), e urna ecológica 
para o plan�o de sementes. Uma curiosidade: é o único 
crematório do mundo onde, durante a cerimônia, a urna é 
elevada, ao invés de descer (mecanismo de ascensor).

 A próxima etapa da visita foi conhecer a área do 
cemitério. O Grupo Primaveras conta com duas unidades, 

 Fundado em 1972, o Grupo Primaveras é 
sinônimo de qualidade e confiança, oferecendo à 
população soluções completas em caso de morte, 
incluindo serviço funerário, salas de velórios, cemitérios-
parque, crematório, columbário, plano de assistência 
funeral, floricultura e serviço de apoio às famílias. 
Inaugurado com o obje�vo de aprimorar o atendimento 
funeral na região de Guarulhos e Grande São Paulo, hoje o 
Grupo Primaveras possui convênios nacionais e internaci-
onais, possibilitando o atendimento a pessoas de outras 
localidades do Brasil e exterior.

 O empresário Jayme Adissi, referência de sucesso 
no setor funerário, é fundador do Grupo Primaveras e 
autor do livro “Quem quer comprar um túmulo?”, da 
Editora Urbana. É um dos fundadores do Sincep (Sindicato 
dos Cemitérios e Crematórios Par�culares do Brasil), 
en�dade que presidiu durante 15 anos. É presidente da 
Acembra (Associação dos Cemitérios e Crematórios do 
Brasil), e do Conselho Execu�vo do Grupo Primaveras. 
Hoje a empresa é administrada pela família, mais precisa-
mente pelos filhos. A administradora de empresas Gisela 
Adissi, filha mais velha de Jayme Adissi, é CEO do Grupo 
Primaveras e vice-presidente do Sindicato dos Cemitérios 
e Crematórios Par�culares do Brasil (Sincep).

Uma empresa em harmonia

 Em nossa recente visita ao Grupo Primaveras, 
logo após o feriado de carnaval, encontramos uma 
empresa em sintonia com o que há de melhor a ser 
oferecido à população no que diz respeito à qualidade, 
respeito e estrutura adequada para os ritos de despedida 
de um ente querido. Em meio a beleza e paz do campo 
santo, no es�lo cemitério parque, está toda a estrutura da 
empresa.

Cemitério Primaveras I, em Guarulhos, SP.

Grupo Primaveras
44 anos de cuidado na despedida
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o Cemitério Primaveras 1, inaugurado em 1972, e o 
Cemitério Primaveras 2, inaugurado em 1990. As duas 
estruturas seguem o mesmo padrão de atendimento, 
com salas de velório, incluindo salas de luxo, com serviços 
e espaços exclusivos para o conforto de familiares e 
amigos.

 As salas foram preparadas com especial atenção 
ao cuidado com os 5 sen�dos, para o melhor acolhimento 
ao cliente. Há sistema especial de som, com personaliza-
ção de músicas no ambiente, de luzes (cores - cromotera-
pia), parede verde (plantas), aroma�zação suave, 
oferecimento de bufê, entre outros. As salas contam 
também com rede wi-fi, ar-condicionado, e as salas luxo 
possuem sala adicional com sofá-cama e banheiro 
completo para conforto dos familiares. Sala de descanso, 
capela ecumênica, espaço lúdico para crianças e fraldário 
completam a estrutura.

Uma empresa humana

 Em diversos aspectos é possível observar a 
importância das pessoas para caminho de sucesso do 
Grupo Primaveras. Quando digo pessoas, falo de colabo-
radores, parceiros e clientes. Fomos muito bem recebi-
dos, por uma equipe visivelmente preparada para estar 
ali. E não é por menos, todos os funcionários são treina-
dos por psicólogas para conhecer o processo de luto, e 
oferecer o tratamento e atendimento mais adequado aos 
clientes. Os funcionários também par�cipam de trabalho 
com coaching para treinamento de competências, entre 
outras. O clima entre os funcionários é realmente de um 
constante trabalho em equipe.

 O Serviço de Apoio às Famílias do Grupo 
Primaveras é outro diferencial da empresa. Composto por 
psicólogas e auxiliares preparadas para lidar com momen-
tos de perda, o serviço está sempre disponível para os 
clientes, que são acompanhados durante todo o processo 
de luto e homenagens a par�r da no�cia do falecimento. É 

uma equipe especialmente formada e preparada para 
esse atendimento. O Serviço de Apoio também é o 
responsável pela promoção de a�vidades regulares e 
abertas à comunidade para a expressão do luto e home-
nagens, como os Grupos de Apoio ao Enlutado, missas 
quinzenais e palestras sobre expressão do luto. 

Próxima edição

 O Grupo Primaveras é uma empresa diferencia-
da, e merece realmente uma atenção especial. Não só por 
sua estrutura, mas principalmente por sua história e 
compromisso com um serviço funerário de respeito e 
qualidade. Então, uma edição é pouca para um material 
tão rico. Na próxima edição traremos outras reportagens, 
fruto desta primeira.

 Destaque para uma entrevista realizada com a 
atual administradora da empresa, a empresária Gisela 
Adissi, que vai nos contar um pouco sobre o processo de 
sucessão dentro da empresa, passando a administração 
do pai para os filhos. Outros assuntos abordados foram os 
eventos de finados que o Grupo Primaveras organiza e 
costumam chamar muito a atenção da população, e o 
triste capítulo do sepultamento dos integrantes da banda 
Mamonas Assassinas, no Cemitério Primaveras I, que 
completam 20 anos de falecimento este ano.
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A importância da Assessoria Jurídica para o sucesso na licitação

Editais e Licitações Funerárias
 Os serviços funerários são considerados, na 
legislação brasileira, como serviços essenciais, e podem 
ser prestados pelo próprio município ou por empresas 
par�culares, desde que, de acordo com a Cons�tuição 
Federal, par�cipem do processo licitatório.

 O Ministério Público vem se emprenhando para 
que os municípios regularizem a situação dos serviços 
funerários em cada município de todos os estados, 
pressionando as prefeituras a dar atendimento à 
Cons�tuição Federal e às normas infra cons�tucionais – 
Lei 8987/95 – Lei de Concessões e Permissões – Lei de 
Licitações – 8666/93 e as Resoluções da ANVISA e 
Vigilância Sanitária tanto estadual, quanto municipal. 
Estas legislações, disciplinam as condições mínimas para 
instalação, funcionamento e licenciamento dos prestado-
res de serviços funerários.

 Claro que, empresas que não estão preparadas 
para a concorrência licitatória, ou mesmo para as exigên-
cias legais, seja da Lei de Licitações, concessões e permis-
sões, resoluções da ANVISA, ou mesmo das legislações 
municipais, sem o devido acompanhamento, poderão 
perder a licitação e serem obrigadas a fechar suas portas.  
É sempre uma enorme surpresa para os empresários que 
já estão na cidade há mais de 20 ou 30 anos e pensam que 
não precisam par�cipar da licitação, às vezes pela certeza 
de que tem direito de estarem ali, ou por vezes, porque 
não sabem como preparar a documentação e a proposta 
comercial, exigida no edital. 

 É neste ponto que entra a importância de se 
consultar um especialista em licitações. Eis que é grande o 
número de ocorrências em que o empresário não 
apresenta corretamente sua documentação exigida no 
edital e é inabilitado, logo na 1ª fase da licitação, ou 
mesmo, quando as fases são trocadas, o empresário, por 
desconhecimento, oferece uma proposta muito acima de 
suas possibilidades. E apesar de ganhar a licitação, não 
tem condições de efetuar o valor que ofereceu pelo 
direito de ficar no município.  Neste caso, o empresário 
licitante, pode sofrer penalidade de não par�cipar mais 
de licitações e/ou multa, conforme estabelecido no edital 
licitatório.

Documentos exigidos nas Licitacões Funerárias

 Os documentos constantes da lei 8.666/93, 
normalmente exigidos nas licitações, seguidos de 
recomendações importantes para a elaboração do 
envelope “documentos”, está previsto no ar�go 27, 
recomendações estas que se forem seguidas corretamen-
te, evitarão a quase totalidade das inabilitações, que são: 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação rela�va a:

. Habilitação jurídica;

. Qualificação técnica;

. Qualificação econômico-financeira;

. Regularidade fiscal e trabalhista;

. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Cons�tuição Federal. 

 Assim, o que regerá todas as ações será o edital. 
Tanto para impugnação como para atendimento. Dessa 

forma, a primeira providência será a análise do edital, 
verificando cuidadosamente todas as exigências, lendo-
se integralmente o edital, uma vez que poderá haver 
exigência fora do capítulo específico, como, por exemplo, 
nas disposições finais. Desta forma, o empresário licitante 
terá a certeza se o edital não possui vícios ou equívocos, 
que possam levar à inabilitação ou desclassificação.

 Se houver exigência não prevista em lei, será caso 
de impugnação. Caso contrário, será o momento de 
organizar os documentos e providenciar os faltantes.

Dicas para par�cipação

. Avaliar quem tem o poder de assinar pela empresa;

. Estabelecer um procurador legalmente estabelecido 
para representar a empresa;

. Cer�ficar se todos os documentos estão devidamente 
assinados;

. Conferência da correta quan�dade de vias;

. Cer�ficar sobre a validade de todos os documentos;

. Conferir se não há documentação faltante;

. Descrever no envelope o número de folhas con�das da 
encadernação;

. Encadernar toda a documentação, evitando soltar 
folhas.

 Descrevendo, parece que são ações de fácil 
compreensão e organização, mas na prá�ca e nos anos 
em que atuo nesta área, é grande o número de empresas 
que perdem licitações pelo simples fato de não terem a 
organização necessária com a documentação exigida. Por 
isso, a dica mais importante de todas é procurar sempre 
um profissional que auxilie e assessore juridicamente o 
empresário para o sucesso na licitação que se pretende 
par�cipar.

Dra. Eliana Felix - Especialista em Licitações
contato@elianafelixlicitacoes.com.br
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Conjunto Sky Flowers Móvel

Chuva de pétalas
em estrutura móvel.
Bateria ou elétrica.

Ideal para cemitérios.

Exemplo de forro interno, com abertura
 para o caimento das pétalas

Descensor a bateria ou elétrico

Sky Flowers Chuva de Pétalas é um produto Protegido por Lei de Patente
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Vending Machine

. Ideais para funerárias e Capelas de Velório

. Leve mais conforto e praticidade para seus clientes

. Aumente seus lucros

. Diferencie-se no mercado

. Primeira Vending Machine fabricada no Brasil

. Parcelável no cartão BNDES em até 48x
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Mulher Espaço para as mulheres que fazem a diferença no setor funerário

No Tocantins, um exemplo brilhante de 
amor e dedicação ao serviço funerário
 Palmas é a capital do Tocan�ns, fundada em 20 de maio de 
1989. Tem como principal caracterís�ca o seu projeto urbanís�co 
moderno, fruto do planejamento realizado para a construção da 
cidade, que desde o início, foi pensada para ser uma capital. Sua 
história recente é recheada de peculiaridades, superações e 
desafios. E na área funerária, não seria diferente. Entre suas histórias 
de sucesso, destaca-se Rosirene Moreira Cavalcante, ou simples-
mente Rose Cavalcante, como gosta de ser chamada. Proprietária da 
Pax�ns, Rose tem uma bonita caminhada de trabalho, sendo 
pra�camente pioneira na implantação do plano funeral.

 Nascida em Araguaína, no Tocan�ns, com 57 anos 
atualmente, é uma referência no assunto, sendo convidada em 
diversos veículos de comunicação para falar sobre a área funerária. 
Teve sua biografia incluída no livro “Mulheres do Tocan�ns”, de 
autoria do escritor Flávio Clark, confirmando seu importante papel 
na sociedade local. Vamos conhecer nesta matéria do “Espaço 
Mulher” um pouco da sua história pessoal, os desafios que 
encontrou e como conseguiu alcançar o respeito e reconhecimento 
da comunidade. 

Rose, como foi sua caminhada desde a infância, até sua 
entrada no mercado funerário brasileiro?

Eu fui morar em Goiânia aos 5 anos de idade. Pra ajudar minha mãe a 
criar os meus irmãos, comecei a trabalhar cedo, com 11 anos de 
idade. Aos 14 anos comecei a trabalhar em uma empresa funerária 
de Goiânia, que trabalhava com planos funerários, uma novidade na 
época. Depois de 3 anos nesta mesma empresa conheci Maria 
Helena Rodrigues (hoje proprietária da Paz universal). Então um dia 
ela me falou que iria sair desta empresa e abrir uma empresa pra ela. 
Então eu falei que iria trabalhar com ela. Pensei que iria abrir uma 
loja, uma bou�que, ela era muito bonita, se ves�a lindamente, e 
fiquei esperando seu contato. E logo depois de alguns dias ela me 
disse “Rosi, vou abrir uma empresa funerária e vamos trabalhar com 
planos funerários”.

Me surpreendi, mas topei e fui trabalhar com Dona Maria Helena, 
que fundou a Pax de Goiás, hoje Paz Universal. Trabalhei com ela por 
vários anos, depois ainda fiquei cerca de um ano no ramo de 
confecção, já com minha própria empresa. Porém, no final de 1990, 
vim conhecer a construção de Palmas e me apaixonei por tudo que 
aqui estava acontecendo. Em janeiro de 1991 já estava eu com minha 
família aqui, duas filhas pequenas com muita dificuldade e falta de 
tudo, escola, mercado, moradia, assistência medica, comunicação, 
etc. Lembro que na época exis�am 02 orelhões para toda cidade, 
sendo que dificilmente conseguia uma vaga para falar, pois as filas 
eram enormes.

Em março de 1991 abri a empresa Pax�ns. Não exis�am leis, e nem 
serviços funerários, os poucos que apareciam eram feitos através da 
policia, e eu como mulher era vista como a que não dava pra fazer 
esse �po de serviços. Então �nha uma pessoa do Ceará que estava 
com uma porta aberta e era chamado o “Zé do Caixão”, e só ele fazia 
os serviços. Eu trabalhava incansavelmente na venda de planos 
funerários, eu mesma, de porta em porta, porque não �nha dinheiro 
nem para comer, imagina para pagar funcionários. Então pensei em 
mudar essa situação e começar a fazer serviços funerários. Teve 
então o primeiro concurso da policia civil do Tocan�ns. Se não posso 
com o inimigo, me junto a ele (risos).

Fiz o concurso e passei e me tornei escrivão de policia. Conseguie 
uma vaga na Delegacia Geral, trabalhava em forma de plantão, então 
conciliava o serviço da funerária, da venda dos planos e mais o da 
delegacia. Em apenas seis meses comprei a por�nha do rapaz do 
Ceará, porque ele não fez mais nem um serviço.

Estava tudo indo bem, só que logo fui nomeada para cargo comissio-
nado, e me tornei diretora financeira da segurança pública do estado 
do Tocan�ns, tendo que me afastar da empresa e colocar um 
administrador para geri-la. E assim foram 8 anos, mas sempre 
acompanhando de perto tudo que acontecia na empresa. Nesse 

período fui estudando, conhecendo mais o serviço funerário, 
par�cipando de feiras e congressos do ramo e em 2000, inaugurei 
minha clinica de tanatopraxia, a primeira da região norte, sempre 
buscando me qualificar, porque a minha empresa era a minha 
principal razão de ter vindo para Palmas.

Logo voltei a trabalhar na delegacia e fazer regime de plantão, assim 
assumi novamente a empresa, fazendo de tudo, até motorista, 
levando corpos para várias regiões deste grande país, muitas vezes 
saindo do plantão de 24 horas e pegando o carro pra viajar 1800km 
ou mais. 

Desta caminhada, existe algo que não faria novamente?

Se eu fosse hoje analisar os erros que come�, como empresaria do 
ramo funerário, foram vários. Mas o principal foi me afastar da 
empresa, principalmente na área de venda. As pessoas não 
pensavam como eu e sempre adiavam como prioridade os processos 
de venda.

Foi di�cil encontrar bons profissionais nestes anos?

Sempre contei com colaboradores fieis e amigos. Meus funcionários 
são todos bem an�gos de empresa. Alguns com 20 anos, 18, 16, e 8 
anos, isso mostra que sonham comigo esse sonho.

Quais são seus diferenciais frente a concorrência?

Vou contar uma passagem para ilustrar o quanto nossa empresa é 
diferente. No inicio da construção de Palmas, quando eu estava de 
porta em porta vendendo os meus planos, conheci um senhor que 
morava na an�ga Vila União, onde todos moravam em barracos de 
lona preta. Este senhor me perguntou o que eu vendia. Respondi, 
explicando todos os detalhes e bene�cios do plano funerário, e este 
senhor, com os olhos cheios de lágrimas me falou “Moça, você esta 
vendo o calor que faz aqui dentro deste barraco de lona preta? Pois é 
eu não quero morrer e ser enterrado enrolado nesta lona do barraco. 
Quero algo digno. Mas agora estou sem nenhuma condição de fazer 
o plano, pois não tenho trabalho e não posso fazer um compromisso, 
mas na hora que eu conseguir trabalho vou fazer o plano com você”. 
Agradeci pela atenção e saí, pensando naquele homem tão sofrido.

Passado alguns dias, fiquei sabendo que o senhor daquele barraco 
havia falecido. Não �ve duvidas, assumi todo o serviço funerário 
daquele senhor e fiz tudo de graça. Mas fiquei feliz por ter feito algo 
por aquele senhor, por ter realizado o seu desejo de um enterro 
digno. Depois desse acontecimento fiz vários serviços gratuitos.

O meu maior aprendizado foi que o nosso serviço tem que ter alma, 
coração, humanidade. A Pax�ns é considerada a melhor empresa do 
ramo em Palmas, tanto em qualidade como atendimento, porque 
trabalhamos com o sen�mento das famílias, sempre tentando 
amenizar qualquer problema do momento do atendimento 
funerário, para que a família sofra o mínimo possível.
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Rose Cavalcante (Ao centro, de blusa vermelha)
com uma parte da sua equipe de trabalho.
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CURSOS

Agente Funerário

Auxiliar de Necropsia

Tanatopraxia

Necromaquiagem com 
Reconstituição Facial

Taxidermia

Auxiliar de Laboratório

Téc. em Gesso Hospitalar

Téc. Eletrocardiograma

Copeiro Hospitalar-Lactárista

Cuidador de Idoso

Detalhe um pouco mais sobre seu atendimento, como você 
procura encantar seus clientes?

Coisas simples, mas que tem importância para o cliente. Não 
deixamos o corpo no velório e só voltamos na hora do sepultamento. 
Oferecemos orientação e acompanhamento necessário para aquela 
família. Procuramos oferecer comodidades, como água mineral, 
copo descartável, café, açúcar e garrafas térmicas. Fornecemos um 
café da manhã completo, com bolos, pão de queijo e roscas. 

Outro ponto que primamos muito é a aparência do corpo. Os 
familiares sempre dizem como ele ou ela estão bonitos, parece que 
esta dormindo, ou que estão aparentemente mais novos. Então 
recebemos vários elogios de famílias, e com isso só nos leva a 
melhorar ainda mais.

Esse é nosso diferencial: atendimento humanizado. Qualidade, 
respeito e acima de tudo, amor pelo o que nós fazemos. Como 
sempre falo, o serviço funerário não é uma mercadoria. E por esse 
mo�vo, quem faz um atendimento com a Pax�ns sempre volta, seja 
pra fazer um plano ou indicar alguém, ou quando ele tem um amigo 
ou parente que está precisando. E para concluirmos a matéria, fale um pouco de você.

Sou uma pessoa feliz, me considero vencedora, tenho duas filhas 
formadas, uma médica e outra advogada. Hoje tenho um companhe-
iro que está do meu lado nas horas boas e di�ceis, mas antes 
enfrentava tudo sozinha. Depois de suportar a construção de uma 
capital, com poeira, nenhum conforto, calor de 42 graus, posso dizer 
que somos todos vitoriosos. Hoje não tenho duvida que a cidade de 
Palmas é, pra mim, o melhor lugar do mundo pra viver. Palmas é 
minha vida, conquistas e desafios, e o serviço funerário é sim lugar 
para mulher.

Desde que comecei no ramo funerário, antes como funcionária e 
depois como empreendedora, afirmo sem medo de errar que este 
ramo precisava muito de mulheres para ser humanizado e acabar de 
vez com a figura do vendedor de caixão. Felizmente esse cenário já 
mudou muito em nosso país, mais ainda temos um longo caminho a 
percorrer, principalmente na é�ca e nos bons costumes, na 
concorrência cega e na ilegalidade.

Cartão Postal, com evolução da ocupação urbana de Palmas-TO



Internacionalização é aposta do setor 
funerário para conquistar novos mercados
 Durante três dias, o Rio de Janeiro foi sede de um 
evento inédito no Brasil: o Simpósio Internacional Indústria 
de Cemitérios e Funerárias, ocorrido conjuntamente com o 
16º Encontro Nacional Cemitérios e Crematórios, entre os 
dias 9 e 11 de novembro de 2015. Um dos destaques foi a 
conferência do diretor execu�vo e gerente geral do grupo 
de cemitérios chinês Fu Shou Yuan, Wang Jisheng. O 
empresário arrecadou US$ 400 milhões ao lançar ações da 
companhia na bolsa de valores de Hong Kong, em 2013. 
Com sede em Xangai, a empresa está presente em 14 
cidades, com 28 unidades e 1.700 funcionários. O rendi-
mento anual do grupo é de US$ 160 milhões e o valor de 
mercado, de US$ 1 bilhão.

 Os eventos reuniram cerca de 170 profissionais de 
20 nacionalidades, para discu�r e trocar experiências sobre 
o mercado. Os empresários debateram ainda novos 
modelos de negócios, nichos de mercado em expansão, 
gestão empresarial e cultura organizacional. Só no Brasil, as 
empresas de a�vidades de gestão e manutenção de 
cemitérios, cremação e funerárias movimentam uma 
receita líquida de R$ 1,2 bilhão, de acordo com a úl�ma 
Pesquisa Anual de Serviços (PAS), do Ins�tuto Brasileiro de 
Geografia e Esta�s�ca (IBGE).

Sindicatos Espaço dos sindicatos, associações e demais en�dades do setor funerário
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 Para o presidente do Sindicato dos Cemitérios e 
Crematórios Par�culares do Brasil (Sincep), José Elias Flores 
Júnior, as inicia�vas apresentadas nos eventos devem 
ampliar os horizontes dos empreendedores brasileiros que 
trabalham no mercado de cemitérios e funerárias: “O 
intercâmbio de informações é essencial para o nosso 
desenvolvimento. Aprendemos com os erros e também 
podemos incorporar experiências bem-sucedidas ao nosso 
negócio. Buscamos reunir nesse encontro casos inspirado-
res e tendências mundiais, que devem ser refle�das por 
todos os profissionais do setor”.

 A Presidente da Asociación La�noamericana de 
Parques Cementerios y Servicios Exequiales (Alpar), Teresa 
Saavedra fez um balanço dos eventos: “Estamos muito 
contentes com o resultado. Acredito na internacionalização 
como o melhor caminho para trazer melhores prá�cas e 
inovação para o mercado. Certamente, voltamos para os 
nossos países mais preparados para lidar com os nossos 
clientes, que procuram os nossos serviços em um momen-
to tão delicado e único na vida”.

Fonte: www.sincep.com.br

Teresa Saavedra e José Flores Jr.

Feira Funerária no Ceará acontece em maio
 Entre os dias 25 a 27 de maio, no Centro de 
Eventos do Ceará, acontece a V Feira Funerária do Estado 
do Ceará e IV Feira Funerária do Norte e Nordeste, 
direcionada para o segmento de empresas funerárias, 
cemitérios e prestadores de serviços no ramo funerário, 
tendo como intuito promover o desenvolvimento do 
setor através da integração de conhecimentos e expe-
riências dos interessados em todo o país.

 O evento terá diversos atra�vos, como a Área do 
Conhecimento dentro do pavilhão de Exposição, palestra 
ancora, stand up comedy e seis palestras-debates sobre 
pessoas, vendas e atendimento humanizado. Além da 
parceria Técnica com o SINCEP/ACEMBRA, onde a 
en�dade estará fazendo um encontro em Fortaleza no 
Auditório da Feira Funerária Brasil 2016.

 Segundo os organizadores, o evento surgiu pela 
necessidade de profissionalização do setor e pelo fato 
que toda empresa precisa ter conhecimento, para 
melhorar e qualificar o seu atendimento, seja qual for o 
ramo. Os encontros contam com o apoio do Sindicato 
das Empresas Funerárias do Estado do Ceará. Para mais 
informações, acesse www.feirafuneraria.com.br



AMPLIE SUAS
POSSIBILIDADES
DE NEGÓCIOS

Seja nosso representante, sem 
custo, e ofereça aos seus clientes 
produtos inovadores, feitos à 
partir de cinzas e cabelos 
humanos, ou pelos de animais de 
estimação. Aumente seu lucro 
com produtos diferenciados!

Diamante
Memorial

Cristal 
Memorial

B A IB A IR S LR S L
EXCLUSIVO 

B A IR S L
no

crematoriovaticano.com.br

A Vaticano, empresa sediada em Curitiba, no Paraná, com mais de 80 anos de atuação no setor funerário, oferece 
para o mercado brasileiro, com exclusividade, a produção de peças em Cristal e Diamantes feitos à partir de 
cinzas, cabelos ou pelos de animais. Uma ótima oportunidade para você ampliar seu leque de produtos e também 
seus lucros. Faça contato pelo telefone (41) 3153.7443 e receba mais informações. Venha ser nosso parceiro!
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Palavra de Graff
 O presidente deu boas-vindas aos convidados e fez 
uma saudação às pessoas que dão suporte aos diretores do 
SESF-RS quando os mesmos têm de se ausentar de suas 
funerárias para se dedicar ao Sindicato. Carlos Alberto Graff 
também destacou a importância da família nesse processo. O 
dirigente acrescentou que é grato aos delegados regionais por 
estarem lado a lado com a diretoria, aos companheiros de 
gestão e enalteceu o legado dos ex-presidentes. Graff ainda 
citou algumas conquistas da en�dade ao longo de 2015, como 
o crescimento no número de empresas nos encontros nas 
delegacias regionais.

 Na parte final do discurso de Carlos Alberto Graff, 
uma surpresa: a homenagem ao vice-presidente Valdir Gomes 
Machado, que completara 53 anos. Graff destacou a amizade 
e o carinho por Machado. “A Bíblia diz 'em todo o tempo ama o 
amigo e para a hora da angús�a nasce o irmão'. Este irmão é o 
Valdir”, afirmou o presidente. “Que o nosso amor de irmão 
possa cada dia ser mais forte”, completou. Na sequência, o 
público cantou Parabéns a Você. Emocionado, o vice-
presidente agradeceu.

Sorteio de prêmios
 O encerramento da confraternização ficou por conta 
do já tradicional sorteio de prêmios. Ao todo, 21 convidados 
foram contemplados. O mais aguardado ítem do sorteio, uma 
viagem a São Paulo com direito a acompanhante para 
par�cipar da Funexpo, saiu para Indiara Foljarini de Freitas, da 
funerária Freitas, de Candelária.

 Os patrocinadores do evento foram homenageados 
com uma placa personalizada, contendo uma mensagem de 
agradecimento pelo apoio e foi entregue aos representantes 
de cada empresa. A confraternização teve o patrocínio da Cas, 
Cemitério Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas, Central 
Ar�gos Funerários, Fapan, Felix Indústria de Urnas, Godoy 
Santos, Grupo Cortel, Grupo L. Formolo, Procopio Special 
Vehicles, Seta Ar�gos Funerários e Urnas Rigon.  

Prêmios pelo bom atendimento
 A funerária Central e o Sindicato foram premiados 
com o Troféu Expressão, no dia 9 de outubro, no Clube 
Comercial, em Soledade. É a décima vez que a Central recebe 
a dis�nção na categoria Funerária Destaque, e a terceira do 
SESF-RS na categoria Sindicato Destaque. A premiação foi 
promovida pela Revista Expressão.

 A funerária Central também conquistou o Troféu 
Folha de Soledade, no dia 23 de outubro, no Clube Comercial. 
A empresa foi premiada na categoria Funerária. É a quarta 
vez que a Central recebe a dis�nção. O prêmio é promovido 
pelo jornal Folha de Soledade.

Confraternização do SESF-RS reúne 
empresários de todo o Rio Grande do Sul
 A oitava edição da Confraternização do SESF-RS 
brindou o público com uma programação especial, planejada 
minuciosamente para entreter, emocionar e reforçar o 
compromisso do Sindicato de promover a interação e a união 
da categoria. Ao todo, 150 convidados es�veram no Hotel 
Con�nental, em Porto Alegre, para uma noite recheada de 
atrações, com homenagens, jantar, música ao vivo e sorteio de 
prêmios. A abertura da programação ocorreu no período da 
tarde, com um passeio pelo rio Guaíba, no barco Cisne Branco. 
O passeio é referência em turismo fluvial, possibilitando 
contemplar algumas das belezas naturais de Porto Alegre.
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Variedade em produtos funerários
você encontra na FUNEART!

(11) 4692-5451 | (21) 4063-7979 | (31) 4603-7979 | (41) 4063-9595 | (51) 4063-7979
www.funeart.com.br | www.funeart.com.br/blog | atendimento@funeart.com.br

11 9 7204-9801         ID 45*12*777        funeart       /funeart

A Funeart tem uma linha completa de produtos funerários para 
complementar os serviços da sua empresa. Na Funeart você 
encontra mais que um fornecedor, você encontra um parceiro! 
Acesse nosso site e confira toda nossa linha de produtos.

Manto Real

Várias opções de imagem

Manto Babado

Flor Artificial
Proteção

Várias cores
e modelos

Faixas para
Coroas
Diversas cores
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 A Diretoria da AFFAF (Associação dos Fabricantes e 
Fornecedores de Ar�gos Funerários) esteve reunida para 
tratar de diversos assuntos, em especial a realização da 
Exponaf (Exposição Nacional de Ar�gos Funerários) que 
acontece entre os dias 18 e 20 de agosto. Es�veram presentes 
os diretores Marcelo Tcacenco (Funeart), Marco Viola 
(Modial), Adalto Paiva (Fundição Paiva), Carlos Souza (CAS), 
Oscar Flores (Cas�çais Araçatuba) e o presidente da en�dade 
Celso Moraes (Laidom). Maria Emília e Gislaine, da Única 
Eventos, responsável pela organização da Exponaf, e Raquel 
Biscaia, secretaria da AFFAF, também marcaram presença.

 O importante nesta fase de planejamento é o 
fechamento dos espaços de exposição, e também a definição 
dos eventos paralelos, como palestras e cursos. Outro ponto 
que se destaca no planejamento é o jantar de confraterniza-
ção, que foi sucesso na primeira edição e con�nuará fazendo 
parte da programação oficial. 

 Para mais informações sobre a Exponaf visite 
www.exponaf.com.br e curta nossa página no Facebook.

 O presidente da AFFAF Celso Carlos Moraes, recebeu 
na sede da en�dade a visita dos consultores Dario Loinaz e 
Wency Loinaz, que atuam com consultoria empresarial há 
mais de 25 anos, com atuação no setor funerário brasileiro e 
de diversos outros países. O obje�vo da reunião foi acertar 
detalhes da par�cipação de Dario e sua empresa de consulto-
ria em projetos de divulgação da Exponaf (Exposição Nacional 
de Ar�gos Funerários) junto a empresários estrangeiros, e 
também palestras e treinamentos que poderão ser realizados 
durante a feira, que acontece em Curi�ba nos dias 17, 18 e 19 
de agosto, organizada pela AFFAF.

 Dario Loinaz é conhecido no setor funerário através 
de diversos trabalhos, palestras e consultorias. No momento 
atua junto às empresas Pax Domini de Goiás e a fábrica de 
Urnas Rigon, no Rio Grande do Sul. Em relação aos possíveis 
assuntos que poderão ser abordados por ele em cursos e 
palestras na Exponaf, ele citou alguns exemplos como 
comercialização de produtos funerários, fidelização e 

Consultores do Setor Funerário visitam AFFAF

atendimento, mas poderão ter outros temas, de acordo com 
as necessidades dos visitantes.

Reunião da Diretoria tem foco na Exponaf

Associados da AFFAF participaram da Funexpo
 A crise emperrou muitos projetos em 2015, mas não foi 
suficiente para diminuir o animo dos empresários que es�verem 
expondo na úl�ma edição da Funexpo, realizada em dezembro, 
em São Paulo. Destaque para os Associados da AFFAF, que 
aproveitaram o evento para afinar o relacionamento com seus 
clientes.

 Par�ciparam do evento Oscar Froes (Cas�çais 
Araçatuba), Kennedy (Procópio Veículos), Geraldo Bonato (Da 
Vinci Montadora), Marco Viola (Modial), Antonio Carlos (Godoy 
Santos), Antonio Iglesias (AI Crematorios), Adalto (Fundição 
Paiva) e Eduardo (Enge Aplic).

 Em 2016 estão marcados dois encontros do setor: a 
feira funerária do Norte e Nordeste, em maio, e a Exposição 
Nacional de Ar�gos Funerários (Exponaf) em agosto.

Equipe Godoy Santos

Juscianne Costa (Plano Digna), Celso Carlos Moraes (Laidom),
Daniel Malaquias e Giulianno Tenorio (Plano Digna).
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Curiosidades

 Um casal e seus filhos estão sentados em uma 
esquina de al-Qarafa. Como nas pequenas cidades, os 
vizinhos se conhecem e passam as tardes papeando na 
rua. Mas al-Qarafa não é exatamente uma cidade, e sim 
um cemitério muçulmano, o mais an�go do Cairo, 
fundado aproximadamente em 642 a.C., onde vivem 
aproximadamente 120 mil famílias, ou meio milhão de 
pessoas.

 A curiosa ocupação começou há quase um 
século. Como os egípcios são enterrados com pertences 
pessoais, como ouro, os túmulos começaram a ser 
saqueados. Os donos de jazigos contrataram vigias para 

evitar a violação das tumbas. Sem ter onde viver eles 
foram ficando, casaram-se e �veram filhos no cemitério.

 Os túmulos são pra�camente pequenas casas, 
com portões, grades e jardins, conforme dita a tradição 
local de reverenciar os mortos. An�gamente, familiares 
passavam semanas de luto dentro dos mausoléus, que 
chegam a ter quartos e banheiros. Lado a lado, as 
pequenas “casas” formam uma imagem parecida a um 
vilarejo do interior, com ruas estreitas e sem asfalto. 
Balcões improvisados com salgadinhos e refrigerante são 
vendidos nas janelas.

Egípcios vivem entre mausoléus e tumbas no Cairo 

 A pequena cidade inglesa se Luton parou diante do 
velório de Lorna Johnson, de 56 anos, ví�ma de um câncer 
no pulmão. O velório seguia normalmente até que figuras 
icônicas apareceram para dar um úl�mo adeus. O cortejo 
foi liderado pelo próprio Darth Vader em pessoa. Mesmo 
acontecendo em pleno mês de julho, ganhou toda uma 
ambientação de Halloween.

 De acordo com o filho de Lorna, Neil Johnson, o 
velório ganhou esse tom caricato como uma forma de 
homenagear sua mãe. Ves�do de Taz, ele explicou que o 
Dia das Bruxas era o feriado favorito dela e que as fantasias 
e roupas excêntricas eram coisas que realmente a faziam 
feliz.

 Segundo o diretor da Co-op Funeralcare, empresa 
contratada para personalizar o velório, a família de Lorna 
queria que o funeral não �vesse aquele tom de tristeza, 
mas de celebração. Para Bre� Houghton, o que foi 
preparado e visto conseguiu recriar bem a personalidade 
da mulher.

Fonte: canaltech.com.br

Darth Vader e Demônio da Tasmânia roubam
a cena em velório temático em Londres
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Consulte-nos! 41 3587.0674 ou 8802.2672

CEMITÉRIO VERTICAL ECOLÓGICO

LUPO – VERTICAIS 
ECOLOGICAMENTE 
CORRETOS, É CLARO!

Fone: 41 8802 2672 / Geraldo
lupo.gb@gmail.com 

Imagem meramente Ilustra�va

Seu terreno é pequeno? Em um espaço de apenas 30x30mt (900 metros 
quadrados) nós construímos o seu cemitério. Nossos perfis em plástico 
reciclado, com painéis de decompostos de Tetra Pak lhe proporcionarão  os 
custos de fundações consideravelmente mais em conta, se comparado ao 
sistema de concreto, placas cimenticias e ardósia. Oferecemos:

. Licenças ambientais;

. Assessoramento provisionando financiamentos com 2 anos de carência, 
mais 12 anos para pagar.

Se o cemitério municipal de sua cidade esta lotado, saia na frente de seus 
concorrentes, acrescente o jazigo à mensalidade do seu plano e fidelize seus 
clientes com um bom serviço agregado.
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Eu sei de toda a verdade

Joãozinho conversava com seu amigo Juquinha:

- Você não sabe o que eu descobri. - disse Juquinha 
empolgado - Todos os adultos têm um segredo e nós 
podemos nos aproveitar disso.

- Como assim? - perguntou Joãozinho.

- Cara, é só a gente chegar pra algum adulto e dizer: “Eu sei 
de toda a verdade.” Pronto! Eles dão dinheiro pra gente, 
doces, qualquer coisa.

Joãozinho ficou muito empolgado com a idéia e foi pra 
casa. Encontrando a mãe, colocou o plano em prá�ca:

- Mãe, eu sei de toda a verdade!

A mãe ficou atordoada, deu cinco reais ao garoto e disse:

- Pelo amor de Deus! Não diz nada pro seu pai!

Joãozinho não via a hora do seu pai chegar do trabalho. 
Quando ele entrou na porta, Joãozinho já foi dizendo:

- Pai, eu sei de toda a verdade!

- Toma aqui dez reais, filho! Mas não conta nada pra sua 
mãe, tá?

Radiante com a possibilidade de ficar rico com essa tá�ca, 
Joãozinho foi pra rua fazer fortuna. A primeira pessoa que 
ele viu foi o carteiro. E já foi logo dizendo:

- Eu sei de toda a verdade!

O carteiro deixou a bolsa cheia de cartas cair no chão, se 
ajoelhou e disse:

- Então dá um abraço aqui, filhão.

Um caipira em dúvida

O Caipira chega à cidade grande, querendo conhecer as 
moças. Vê uma morena digna de capa da Playboy numa 
mesa de bar e se aproxima, meio encabulado. Senta do 
lado dela e pergunta:

- O quê ocê faz da vida?

Ela, pra despachar o cara e sem o menor constrangimento, 
responde:

- Eu sou lésbica.

Em profunda dúvida, sem ter a menor idéia do que era 
aquilo, ele pergunta a ela o que é ser lésbica. E ela:

- Significa que eu acordo pensando em mulher, passo o dia 
pensando em mulher, durmo pensando em mulher.

Ele ficou pensando naquilo como se es�vesse num imenso 
ques�onamento existencial. Aí a moça resolve perguntar:

- E você, caipira, o que você faz da vida?

Ele demora um pouco para responder, mas diz:

- Óia só! Até hoje eu pensava que era peão vaqueiro, mais 
agora to achando que eu também sou lésbica!

Papagaio Malcriado 

Um homem comprou um papagaio, mas quando chegou 
em casa foi aquela decepção. O papagaio resmungava,re-
clamava e xingava o dia inteiro. O dono tentou amansar o 
louro, lendo poesia,tocando música clássica, mas não teve 
jeito. Passou a gritar, bater, ameaçar, mas o papagaio ficava 
pior e pior. Num momento de fúria, o dono pegou o 
papagaio e jogou dentro do freezer. O papagaio começou a 
xingar de tudo quanto era nome, mas subitamente, menos 
de 20 segundos depois, calou-se sem terminar o úl�mo 
palavrão. Pensando ter matado o papagaio, o dono abriu a 
porta do freezer e o louro começou o discurso:

- Sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado 
a este ambiente familiar, e que minha a�tude não condiz 
com a atenção que o senhor tem me dado. Gostaria de 
apresentar minhas sinceras desculpas e colocar que daqui 
em diante me portarei adequadamente.

- Isso é bom mesmo! - retruca o dono.

E o louro quase chorando perguntou:

- Só por curiosidade, o que foi que o frango fez?

Criança só fala a verdade

O menino foi atender o telefone a pedido de sua mãe que 
estava recebendo a visita de uma velha amiga.

- Mãe é o papai - disse bem alto o menino - Ele quer saber 
se já pode vir para casa ou se a dona Maria fofoqueira 
ainda está aqui.

Humor pra morrer de rir...
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PARTICIPE! Envie suas sugestões de piadas para
contato@affaf.com.brPres�gie o Cartunista: jota-a.blogspot.com.br





Lançamento
Da Vinci Montadora

FATURAMENTO DIRETO FIAT
PARA SEU CNPJ

POSTO EM CURITIBA SEM FRETE

Perfil Básica
R$ 35.158,62 com 20% de entrada

+48 parcelas fixas de R$ 957,58
Exemplo: carro R$ 35.158,62 + capota R$ 18.700,00

Custos Finais de R$ 53.858,62

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

São José dos Pinhais - PR

Star Line New
Modelo:

Nossas Transformações: Capota Básica R$ 18.700,00 “Promoção”
Ítens opcionais: Rodas de Liga Leve, Sensores de Estacionamento, Piscas Led´s Strobo

Você pode pagar com R$ 3700,00 de entrada + 4 boletos de R$ 3750,00

Perfil Kit Celebration II
completa

R$ 40.390,45 com 20% de entrada
+48 parcelas fixas de R$ 1094,66

Perfil Kit Celebration I
com direção Hidráulica
R$ 37.903,68 com 20% de entrada
+48 parcelas fixas de R$ 1029,50


