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DIRETORIA AFFAF . 2016-2018

Esperamos você 
na EXPONAF  

 Caro leitor e amigo da Revista Funerária em Foco. Esta edição chega 
até suas mãos com muita informação, novidades e expecta�vas. Você já 
deve ter percebido que é uma edição especial pelo tamanho, são 52 páginas. 
Podemos dizer, seguramente, que é a maior revista funerária já produzida no 
Brasil. E como você já está acostumado, o conteúdo não deixa a desejar.

 No que diz respeito a informação, preparamos um guia sobre a 
Exponaf, com a programação completa para quem visitar a feira, tanto sobre 
o que vai acontecer em cada dia da feira, como dicas de turismo e hospeda-
gem. 

 Já no quesito novidade, apresentamos nossa nova diretoria, que 
assume a direção da AFFAF (Associação dos Fabricantes e Fornecedores de 
Ar�gos Funerários). O novo presidente da en�dade é o empresário Adalto 
Paiva. A ele e aos demais membros da diretoria, que você pode conferir na 
página 5, damos as boas vindas. Aproveitamos também para saldar e 
agradecer nosso ex-presidente, Celso Carlos Moraes, que esteve à frente da 
en�dade nos úl�mos anos desempenhando um grande trabalho.

 Já no que diz respeito a expecta�va, o sen�mento não poderia ser 
outro. As vésperas da segunda edição da EXPONAF, nosso desejo é de que 
este evento repita o sucesso da primeira edição, realizada em 2014, transfor-
mando-se em um grande encontro de amigos e parceiros de negócios.

 Não podemos deixar de citar alguns assuntos interessantes desta 
edição. Destaque para a série de comentários sobre a nova lei de regulamen-
tação dos planos funerários, na coluna “Seu Direito”. Outra área muita rica e 
com muitas informações é o espaço des�nado as en�dades do setor, que 
vem crescendo cada vez mais a cada edição, mostrando que o setor não para 
de se organizar e buscar caminhos de diálogo e união. O “Espaço Mulher” 
conta a história de uma família que há anos dedica-se ao setor funerário, e 
apresentamos um espaço novo, para assuntos internacionais, que tem o 
apoio da nossa parceira AFAI (Associação Funerária de Assuntos 
Internacionais).

 Enão você já tem mo�vos de sobra para começar a ler tudo agora. 

Boa Leitura

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

Exposição Nacional
de Artigos Funerários 2016
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1º Secretário
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Conselho

Marcelo Tcacenco
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EXPONAF 2016
programação completa

 A EXPONAF (Exposição Nacional de Ar�gos 
Funerários) é uma realização da AFFAF (Associação dos 
Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários). A 
segunda edição será realizada em Pinhais/Curi�ba-PR, 
nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2016, onde os visitantes 
poderão realizar grandes negócios, além de desfrutar de 
diversas atrações culturais, museus, parques, gastrono-
mia e muito mais.

 A EXPONAF será realizada novamente no 
Expotrade Conven�on Center, local que conta com 
amplos espaços interligados, com praça de alimentação 
e estacionamento, além de oferecer soluções prá�cas 
para as principais necessidades dos expositores e 
visitantes. Além da exposição de produtos, a EXPONAF 
contará com eventos paralelos, como ciclo de palestras, 
visitas técnicas, entretenimento e diversas novidades 
em relação a edição de 2014. Confira a seguir a progra-
mação completa e venha fazer parte deste grande 
encontro do setor funerário.

Programação e Palestras

 A Exponaf é uma oportunidade de aliar negóci-
os, lazer e crescimento profissional. Os horários são 
definidos de forma a favorecer tanto a par�cipação nas 
palestras e cursos, como a visitação aos estandes, e 
ainda sobrar um bom tempo para ó�mos passeios.

Quinta Feira . 18/08/16

10h Solenidade de Abertura da EXPONAF

11h  Início da visitação aos estandes

14h30  Repatriação Funerária: O que é importante 
saber – Gisela Adissi – CEO do Grupo Primaveras

17h  Regulamentação dos Planos Funerários: Lei n.º 
13.261/2016 – Anderson Adão – Advogado 
especialista no setor funerário

19h  Encerramento da visitação aos estandes
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Em 2014, anjos foram destaque da Exponaf



Sexta Feira . 19/08/16

Workshop ETC (Expo Tecnology Conferences)

09h  Início das a�vidades – Apresentação oficial – 
Metas e obje�vos da oficina ETC

09h15  Setor Funerário: Profissão ou Negócio – Teoria 
de definição japonesa e sua comprovação; a 
importância da profissionalização teórica-
prá�ca.

09h45  Como colocar valor agregado a seus serviços – 
Implementação teórica e prá�ca com exemplos 
de composição e formas adequadas a cada 
região – Palestra intera�va.

10h30  Venda Pedagógica – A sua aplicação e forma de 
incorporar valores intangíveis nos serviços, 
objeções concretas e formas de comunicar-se 
com o seu cliente, fidelização.

11h  Intervalo

11h15  MEP (Marke�ng Emocional Personalizado) – O 
valor  real das necessidades do mercado e como 
atendê-las; a verdadeira relação de preço e 
dignidade nos serviços; e a responsabilidade da 
iniciação histórica, um dos mais altos e intangí-
veis deste setor.

11h45  Técnicas especiais de comunicação e vendas; 
Tanatopraxia, sua divulgação, marke�ng e como 
vendê-la; Cerimonial, sua divulgação, marke�ng 
e como vendê-lo; Todos os mecanismos neces-
sários para poder oferecer estes serviços a seus 
clientes com as técnicas e modelos mais atuais 
do mundo.

12h30  Encerramento e Emissão de cer�ficado a todos 
os par�cipantes do workshop.

EXPONAF

10h Início da visitação aos estandes

14h30  Tanatopraxia Avançada – Mario Lacape – 
Responsável pela introdução da tanatopraxia no 
Brasil, especialista internacional em tanatopra-
xia e recons�tuição facial.

17h  Relacionamento com o cliente: Administração 
de conflitos – Daniel Malaquias – Gerente de 
Atendimento do Plano Digna em Campina 
Grande/PB

19h  Encerramento da visitação aos estandes

20h  Jantar Dançante de Confraternização – Clube 
Dom Pedro – Rua Brig. Franco, 3662 – Água 
Verde – Curi�ba/PR

Sábado . 20/08/16

10h Início da visitação aos estandes

10h  Palestra Gratuita e Reunião dos Sindicatos – 
Setor Funerário, representa�vidade e a 
importância das ins�tuições nesta profissão 
para proteger o seu negocio e o mercado – 
Conferencia teórico-prá�ca com a par�cipação 
de algumas autoridades internacionais onde a 
implantação de ins�tuições representa�vas da 
categoria tem ajudado muito a profissionalizar e 
proteger o mercado.

11h30  Venda de Planos Funerários Pós Regu-
lamentação – Luiz Quijada

12h  Feijoada com Roda de Samba – Buffet Flemming 
(no local do evento) por adesão

13h  Reunião das En�dades Internacionais e 
Nacionais dos Cemitérios

15h  Encerramento da Feira

15h  Visita Técnica (Roteiro a definir)

Solenidade de abertura da Exponaf 2014.

Solenidade de abertura da Exponaf 2014.

Inves�mento

Evento Até 05/08 No Evento

Jantar Confraternização R$ 60,00 R$ 80,00

01 Palestra R$ 80,00 R$ 100,00

Pacote 03 Palestras R$ 200,00 R$ 240,00

Pacote 05 Palestras R$ 280,00 R$ 350,00

Workshop R$ 150,00 R$ 200,00

Visita Técnica R$ 80,00 R$ 100,00
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Hotéis, Turismo e Agência Oficial do Evento
 A 2ª edição da EXPONAF (Exposição Nacional de 
Ar�gos Funerários), já considerada a maior feira 
funerária do Brasil na atualidade, acontece nos dias 18, 
19 e 20 de agosto. E nada melhor do que programar sua 
viagem para a feira com antecedência e tranquilidade. 
Para facilitar a vida dos visitantes e expositores a Exponaf 
firmou parceria com a Cadence Turismo, agência oficial 
do evento, que já está a disposição para negociações de 
estadia, passagens aéreas e passeios turís�cos. E não 
faltam boas opções!

Hotéis oficiais da Exponaf

 Realizando suas reservas com a Cadence Turismo 
você garante preços especiais. Todos os hotéis estão a 
aproximadamente 11km do local de realização da Exponaf 
e incluem café nas diárias.
. Dunammys – Diária Single R$ 121,00, Duplo R$ 183,00
. Golden Park – Diária Single R$ 135,00, Duplo R$ 152,00
. Bristol Upper – Diária Single R$ 150,00, Duplo R$ 210,00
. Nacional Inn Torres – Diária Single R$ 175,00, Duplo R$ 197,00
. Slaviero Slin Alto da XV – Diária Single R$ 178,00, Duplo R$ 204,00
. Lizon – Diária Single R$ 229,00, Duplo R$ 264,00
. Mabu Business – Diária Single R$ 283,00, Duplo R$ 326,00

Passagens Aéreas

 Especialmente para a EXPONAF, negociamos 
desconto com a companhia aérea AZUL – 10% de desconto 
na tarifa (excluindo-se taxas). Forma de pagamento: 
Parcelamento em até 6x sem juros através do cartão de 
crédito, desde que o valor mínimo de cada parcela não seja 
inferior a R$ 55,00. Para receber uma cotação de passa-
gens, informe a sua cidade de saída e as datas de ida e volta 
de sua viagem.

 A Cadence Viagens e Turismo é uma agência que 
trabalha com uma proposta diferenciada no mercado: 
Atendimento personalizado ao cliente. Na Cadence você 
será atendido por profissionais que realmente conhe-
cem o assunto, sendo informado sobre os melhores 
hotéis e os preços mais baixos, além de locais para 
diversão e entretenimento. Tudo de acordo com o seu 
gosto e o seu bolso. 

 O atendimento da Cadence é das 09 às 18h, de 
segunda à sexta-feira, pelos telefones: (41) 3046-0969 
ou 3019-0948. Contatos também podem ser feitos 
através dos emails larissa@cadenceturismo.com.br e 
maira@cadenceturismo.com.br

Transfers
. Aeroporto/hotel/aeroporto – Van Regular (por pessoa) – R$ 100,00

. Hotel/evento/hotel – Van Regular (por pessoa, por dia) – R$ 100,00

. Locação de van por diária – Van execu�va 15 lugares – R$ 300,00

Além de negócios, ótimas opições de passeios.

Turismo
Curi�ba é uma cidade encantadora, com muita opções de 
passeios culturais e gastronômicos. Confira a seguir algumas 
opções que certamente farão sua experiência de visita a 
Exponaf ainda melhor.

. CITY TOUR EM CURITIBA – Passeio pelos principais pontos 
turís�cos da cidade com paradas no Jardim Botânico, Teatro 
Ópera de Arame e Parque Tanguá, panorâmicos Teatro 
Guaíra, prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná, 
Passeio Público, Centro Cívico, Museu Oscar Niemeyer, Largo 
da Ordem (setor Histórico) e Rua das Flores. Saída: 9h – 
Duração de aproximadamente 4 horas – Mínimo de 4 pessoas 
para realizar o passeio. Valor por pessoa – R$ 124,00

. PASSEIO DE TREM SERRA DO MAR – Viagem de trem pela 
Serra  do  Mar,  na  centenária  Estrada  de  Ferro 
Paranaguá/Curi�ba até a cidade Histórica de Morretes. 
Vislumbrando a exuberância da maior porção de Mata 
Atlân�ca Brasileira preservada (Fauna e Flora), além da 
magnífica engenharia de época. Visita à cidade Histórica de 
Antonina, com seu casario colonial português e sua baía 
inebriante. Almoço �pico em Morretes (barreado com frutos 
do mar). Após o almoço, visitação ao artesanato local. Inclui: 
Transporte hotel/estação ferroviária/hotel, passagem de trem 
turís�co, almoço em Morretes, retorno de van e Guia de 
Turismo. Saída: 7h – Retorno: 17h.

Valor por pessoa em Classe Turís�ca (serviço de bordo com 
água ou refri + kit lanche + guia turís�co em português) – R$ 
235,00

Valor por pessoa em Classe Execu�va (serviço de bordo com 
água, refri e cerveja + kit lanche + guia turís�co

bilíngue) – R$ 268,00

. CURITIBA BY NIGHT – Passeio panorâmico noturno pela Bela 
Curi�ba visitando nossos pontos turís�cos iluminados com 
parada para fotos no Jardim Botânico e Ópera de Arame, 
panorâmico no setor histórico seguindo para o bairro 
gastronômico de Santa Felicidade para Jantar �pico italiano 
regado ao saboroso vinho da colônia. Saída: 19h – Retorno: 
23h – Mínimo de 4 pessoas para realizar o passeio. Valor por 
pessoa – R$ 185,00
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Seta Ar�gos Funerários

Lupo Cemitério Ver�cal Ecológico

Da Vinci Montadora

Pro Tanato

10mx06m = 60m²

10mx05m = 50m²

07mx06m = 42m²

07mx05m = 35m²

04mx04m = 16m²

04mx03m = 12m²

03mx03m = 09m²www.AFFAF.com.br

PROMOTORA

www.unicacuritiba.com.br

GERENCIADORA

www.afai.net.br

PATROCINADOR OFICIAL

Associação
Funerária
de Assuntos
Internacionais 
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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. 8º)

I - descrição detalhada dos serviços compreendi-
dos no plano de assistência funerária, providos 
pelo contratado ou a seu encargo, inclusive taxas 
e emolumentos, tributos incidentes nos 
serviços, nos bens e nos materiais consumidos 
ou não na prestação contratada, materiais, 
equipamentos, materiais de consumo, aluguéis 
de equipamentos, transporte e alimentação, 
quando compreendidos no plano de assistência 
contratado, próprio ou de terceiros.

 Este inciso encontra-se em perfeito 
atendimento ao con�do no inciso III do art. 6º, da 
Lei 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor), e devido a sua extensa redação é 
interessante realizarmos uma análise por partes:

A. Descrição detalhada dos serviços compreendi-
dos no plano de assistência funerária, providos 
pelo contratado ou a seu encargo.

 A descrição detalhada dos serviços deve 
ser realizada observando o que diz o parágrafo 
único do art. 2º da regulamentação estudada. É 
importante atentar para o fato de que, com a 
regulamentação da a�vidade, o serviço prestado 
por empresas administradoras de planos de 
assistência funerária não é a prestação de 
serviços funerários, mas sim, conforme prevê o 
art. 1º da Lei, a oferta de toda a infraestrutura do 
atendimento, sendo que a empresa administra-
dora de plano de assistência funerária só poderá 
atender seu cliente diretamente, prestando 
serviços funerários, quanto devidamente 
autorizada pelo município.

 A descrição detalhada dos serviços 
compreendidos no plano de assistência deve ser 
muito bem redigida, em atendimento, principal-
mente ao Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. A descrição de forma inadequada 
pode causar problemas judiciais à empresa e 
também financeiros, no caso de ser obrigada 
judicialmente a fornecer um serviço diferente do 
qual gostaria de fornecer, devido a má descrição 
dos mesmos no contrato.

B. Descrição das taxas e emolumentos, tributos 
incidentes nos serviços, nos bens e nos materiais 
consumidos ou não na prestação contratada, 
materiais, equipamentos, materiais de consumo, 
aluguéis de equipamentos, transporte e alimen-
tação, quando compreendidos no plano de 
assistência contratado, próprio ou de terceiros.

 Quando se fala em descrição de taxas, 
emolumentos e tributos incidentes, temos que 
levar em consideração que o valor dos serviços e 
produtos pode sofrer variação no decorrer da 
vigência do contrato, sendo que, quando o óbito 
do �tular ou de algum de seus dependentes 
venha ocorrer, os valores pra�cados no mercado 
na época da contratação já não sejam mais os 
mesmos. A Lei não exige a descrição de valores 
exatos, mas sim a descrição das taxas e tributos 
incidentes sobre o serviço que está sendo 
prestado e o percentual de tributação incidente 

 A Lei Federal nº 13.261/2016, que 
regulamenta os planos de assistência funerária, é 
um marco para o setor funerária. A regulamenta-
ção trouxe às empresas a legalidade, definindo a 
a�vidade empresarial, dando a ela uma 
nomenclatura específica (administração de 
planos de assistência funerária - art. 2º), um 
nome ao serviço que é ofertado aos clientes 
(plano de assistência funerária - art. 2º) e 
estabelece requisitos para que as empresas 
possam comercializar seus contratos de planos 
de assistência funerária (art. 3º e seus incisos).

 Estabelece também condições para que 
as empresas, após atender os requisitos estabele-
cidos no art. 3º e estarem aptas a comercializar 
seus contratos, possam con�nuar a comercializar 
os mesmos, com exigências que deverão ser 
atendidas anualmente (art. 4º e seus incisos). 
Defende os direitos dos clientes e empresários, 
dando garan�a de que os contratos comercializa-
dos antes da promulgação da Lei, mesmo que a 
empresa não atenda aos requisitos exigidos no 
art. 3º, possam ser man�dos em vigor até o 
término de sua vigência, sendo que sua adequa-
ção se dará com a renovação ou realização de 
novo contrato (art. 5º).

 Significa também maior responsabilida-
de, pois impõe punição para as empresas que não 
atendam aos requisitos exigidos na lei (arts. 6º e 
10). Estabelece regras para a contabilização das 
receitas ob�das com a comercialização dos 
planos de assistência funerária (art. 7º). E, de 
forma imposi�va, prevê condições obrigatórias 
que devem ser atentadas nos contratos com os 
clientes (art. 8º),  que acredito ser um dos pontos 
principais da nova lei, pois trata da relação direta 
entre a empresa e seu cliente.

 O contrato que é comercializado pela 
empresa é essencial para todo o empreendimen-
to, isso se não for o mais importante. No contrato 
está o que a empresa oferecerá ao cliente. Devido 
a tamanha importância, eu gostaria de nesse 
ar�go fazer uma breve análise, e interpretar, sob 
o ponto de vista legal, com aplicação comercial, 
cada condição con�da no art. 8º e seus incisos. O 
caput, ou enunciado do ar�go 8º, traz a seguinte 
redação: “Art. 8o - O contrato de prestação de 
serviços de assistência funerária deverá conter 
expressamente”.

 Esse enunciado é de estrema importân-
cia, pois traça exatamente os requisitos obrigató-
rios a serem observados em todos os contratos 
de planos de assistência funerária a serem 
comercializados. Inclusive os contratos anteriores 
a essa Regulamentação, que, quando renovados, 
deverão observar as normas aqui estabelecidas. 
Além da especificação exigida no caput do art. 3º, 
que determina o objeto exato do contrato, é 
necessário também que contenham as especifi-
cações previstas nos incisos I a VIII do art. 8º. 
Dando sequência, vamos analisar os incisos desse 
ar�go:

“O contrato é 
um elemento 
crucial da 
empresa, é ele 
que vai dizer o 
que sua 
empresa é, o 
que ela faz e 
como faz.”



sobre cada serviço e produto. Quanto as taxas e emolumentos, 
quando possível a es�pulação de valor real no contrato, isso deve 
ser feito.

II - valor e número de parcelas a serem pagas como contrapres-
tação pelos serviços contratados;

 A especificação requerida no inciso II, coloca fim em 
alguns �pos de contratos ainda hoje pra�cados, em que os 
clientes além de pagar o valor da parcela mensal, trimestral ou 
com outra periodicidade, ainda devem pagar uma taxa quando 
houver falecimentos no grupo que fazem parte. Algumas 
empresas trabalham com um sistema de contrato que, apesar de 
não ser ilegal, destoa das exigências da norma estudada e 
deverão ser revistos. Todos os contratos deverão conter o valor 
exato de cada parcela mensal, assim como o número exato de 
parcelas que deverão ser pagas pelo cliente na vigência do 
contrato.

III - �tular e dependentes dos serviços contratados;

 Atualmente a grande maioria dos contratos atende essa 
exigência não sendo ela nenhuma novidade. O apontamento do 
�tular e seus dependentes é imprescindível para o atendimento 
do contrato. Alguns contratos u�lizam a nomenclatura de 
“beneficiários” a qual deverá ser subs�tuída por “dependentes”.

IV - nomeação do �tular e seus dependentes e a faculdade de 
inclusão ou subs�tuição destes;

 Também não há novidades nesta cláusula em relação 
aos contratos. O inciso abre a possibilidade de inclusão ou 
subs�tuição de dependentes como uma faculdade e não uma 
obrigação, ficando a critério de cada empresário a forma que 
deseja conduzir os seus serviços. A possibilidade ou não de 
inclusão de novos dependentes ou a subs�tuição destes também 
deve estar prevista no contrato de forma adequada, assim como 
a possibilidade de subs�tuição inclusive do �tular.

V - cláusula assecuratória do direito de rescisão contratual a 
qualquer tempo pelo contratante, mesmo com a u�lização dos 
serviços, e condições de cancelamento ou suspensão;

 A rescisão do contrato pelo contratante a qualquer 
tempo deve estar claramente prevista no contrato, assim como as 
condições para que ocorra tal rescisão. É importante ressaltar que 
a imposição de multas referentes a rescisão contratual, desde que 
legalmente aplicáveis e aplicadas de forma adequada, não são 
vedadas nem por esta Lei, nem pelo Código Civil e tampouco pelo 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

VI - forma de acionamento e área de abrangência;

 Um dos problemas mais comuns nas reclamações 
judiciais é a impossibilidade de o cliente conseguir contatar a 
empresa prestadora de serviços para que esta realize o atendi-
mento. Independente da forma de acionamento da empresa 
pelo cliente, esta deve ser eficiente e devidamente prevista e 
indicada no contrato, sendo que qualquer alteração deve ser 

Dr. Anderson ministrando curso em Curi�ba/PR, sobre a Lei Federal nº 
13.261/2016, que regulamenta os planos de assistência funerária, 

com a presença de empresários de diversas regiões do Brasil.

amplamente divulgada aos clientes e complementada no 
contrato em forma de adi�vo.

VII - carência, restrições e limites; 

 O prazo de carência a ser previsto de forma que torne 
claro e inegavelmente legível ao consumidor, assim como a forma 
que ele será proposto. Nos adi�vos contratuais ou negociações 
de dívidas que possuam carência para a prestação dos serviços, é 
necessário o destaque de tal período e a concordância do 
consumidor.

VIII - forma e parâmetros para reajuste das parcelas e local para 
pagamento.

 Atualmente existem vários índices econômicos que 
podem ser adotados como parâmetro de reajuste dos contratos 
de prestação de serviços. As empresas antes de adotar determi-
nado índice de reajuste devem orientar-se com seus advogados e 
contadores para a adoção de um índice mais condizente com suas 
expecta�vas e realidade e que não fuja da legalidade em relação a 
a�vidade desenvolvida.

 Apesar de possuir uma redação clara, vários são os 
detalhes, e cada empresa deve ser estudada individualmente, 
não sendo indicado a u�lização de uma regra geral. Cada empresa 
possui peculiaridades e condições próprias de trabalho, forma de 
prestar seus serviços e os produtos específicos que podem 
constar em seu contrato. Os contratos devem ser elaborados de 
forma extremamente cuidadosa, pois um contrato mal redigido 
pode causar prejuízos tanto na esfera judicial, quanto nas esferas 
administra�va, operacional e financeira. O contrato é um 
elemento crucial da empresa, é ele que vai dizer o que sua 
empresa é, o que ela faz e como faz.

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 prossional 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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O Primeiro Produto

João Luiz dos Santos
Insight Consultoria

de Planos Funerários

ções, mas se o Cliente não te comprar 
primeiro, pode guardar o “bornal” que 
hoje não vai dar peixe.

 Portanto vendedor, olha só o 
tamanho da responsabilidade que acabei 
de lhe atribuir, ser o primeiro produto de 
uma empresa. Mas pode ficar tranquilo eu 
não iria lhe passar uma missão tão árdua 
como essa, uma responsabilidade tão 
grande sem um breve manual de instru-
ções.

 Um primeiro produto de qualida-
de é composto de um bom visual, um bom 
caráter, uma boa índole e um coração que 
o faz enxergar no Cliente a imagem de seu 
semelhante. Vou ser mais sucinto, você 
deve amar o que faz, você deve amar as 
pessoas, você deve amar sua empresa. As 
pessoas quando se entregam, e isso só 
ocorre se houver amor, tendem a ficar 
iluminadas e é essa luz que vai fazer da sua 
pessoa um primeiro produto padrão.

 Antes de fazer aquela visita ou de 
receber mais um cliente, tenha em mente 
que você é a “frente” da equipe, que você 
representa muitas pessoas, uma ins�tui-
ção e que dependem do seu desempenho 
para que todos cresçam, prosperem e é 
claro con�nuem empregados. Quando 
você vendedor se der conta e assumir para 
sí a responsabilidade de ser o primeiro 
produto, é bem provável que você esteja 
chegando a um estágio dos mais importan-
tes para um profissional da área Comercial, 
você estará muito próximo da Excelência 
no Atendimento!

 Fica a dica então de um “índio 
velho” das vendas, que ao longo de quase 
30 anos descobre todos os dias que não 
sabe nada. Por isso estude, busque 
conhecimento sempre, dê ideias e aceite 
as dos amigos, troque sempre que possível 
informação com alguém, uma hora elas 
poderão ser de grande valia. Essa trilogia 
na qual encerramos nessa edição e onde já 
falamos pelo respeito à profissão de 
Vendedor, do o�cio e da arte em vender 
não poderia fechar, senão com um adje�vo 
que ba�zo todos os meus colegas de 
trabalho, irmãos vendedores, que é o 
primeiro produto! Pensem em tudo que 
lhes foi dito, amem em demasia, assumam 
a responsabilidade, assim, não tem como 
dar errado.

 Boas vendas e até a próxima edição!

 Olá caro leitor, já estava com 
saudades dessa nossa troca de experiênci-
as e quero externar que me sinto muito 
feliz em fazer parte desse �me seleto e 
vencedor de colunistas na revista 
Funerária em Foco. Pois bem, quando 
iniciamos uma matéria, o cuidado com o 
que se escreve é de ter muito carinho e 
respeito com o leitor.

 Cuidado, pois somos formadores 
de opinião e temos que saber e estudar 
bem o que vamos colocar em pauta para 
degustação, pois eu já li coisas que muda-
ram a minha forma de pensar e de enxer-
gar o mundo. Respeito, pois como eu, que 
escrevo para pessoas, trabalho e vivo do 
relacionamento com pessoas não respei-
taria o meu oxigênio? O meu leitor? O meu 
semelhante?

 Nesta edição, para fechar a trilogia 
das matérias que falam sobre vendedor, 
vou encerrar com chave de ouro e na 
próxima edição falaremos sobre técnicas 
de vendas. O Tema de hoje será “o primeiro 
produto”, aquele que primeiro é oferecido, 
apresentado e mensurado pelo nosso 
es�mado Cliente. Alguém sabe sobre o 
que estou me referindo? Alguém sabe qual 
é o primeiro produto de uma empresa?

 Já ouvi muitas respostas dos mais 
diversos setores, como por exemplo, a 
nossa tradição, nossa gama de produtos, 
nosso preço, aquele novo lançamento 
nacional, enfim. De certa forma, todos têm 
um pouco de razão, mas na verdade o 
produto que é primeiro medido, pesado e 
julgado chama-se vendedor. Pense 
comigo, você pode estar representando o 
produto mais excepcional do mercado, 
com o melhor preço e as melhores condi-
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“O produto que 
é primeiro 
medido, pesado 
e julgado 
chama-se 
vendedor.”
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Qualidade de morte x qualidade de vida

Daniel Malaquias
Gerente de Atendimento 

fica outorgada a missão de oferecer qualidade 
de morte a pessoas que, muitas vezes em seus 
úl�mos anos de vida, não �veram condições 
�sico-espirituais adequadas e dignas à sua 
disposição como direito básico. Prestar um 
serviço de qualidade, torna-se uma responsa-
bilidade ainda maior pelo fato de que os 
familiares já carregam o trauma da assistência 
deficitária quando em vida, e toda a atenção 
para com os familiares e no desenrolar do 
atendimento funerário pode fazer toda a 
diferença. 

 Par�ndo do ponto de vista empírico, 
consideramos por si só, que Planos de 
Assistência Funeral Familiar (que trabalham 
com compromisso e responsabilidade) se 
tornaram de certa forma um “negócio” de 
natureza solidária facilitadora, haja visto que, 
com um pequeno valor mensal o cliente 
associado consegue garan�r para si ou para seu 
ente querido uma prestação de serviço 
funerário de qualidade e com dignidade, pelo 
menos em sua úl�ma despedida, ou seja, a 
própria prestação desse �po de serviço já 
carrega consigo uma “causa nobre” em sua 
essência.

 A recepção dos familiares pela 
empresa prestadora de serviços funerários 
deve ser de forma extremamente acolhedora e 
profissional. A necessidade de suprir a falta de 
qualidade de vida oferecendo qualidade na 
cerimônia de adeus pode ser muito mais 
significante e necessária aos familiares do que 
se imagina. Muitas vezes os familiares trazem 
consigo um sen�mento de remorso, mesmo 
que remoto, pois acham que sempre poderiam 
ter feito algo a mais para que aquela pessoa 
não viesse à óbito, como se pudessem mudar o 
que já não mais é remediável. 

 É muito importante que a equipe 
funerária tenha conhecimentos básicos sobre 
Psicologia e Luto em suas fases (negação, raiva, 
negociação, depressão e aceitação), pois ainda 
durante o velório poderão se deparar com 
situações adversas com tais caracterís�cas e 
sen�rão a necessidade de saber qual postura 
adotar. 

 Cada atendimento é único em sua 
plenitude e deve ser considerado seus 
aspectos e tomada de providências nos 
mínimos detalhes, desde o primeiro contato 
com a família, passando pela remoção do 
corpo no local do falecimento, tanatopraxia, 
necromaquiagem ou restauração facial, 
preparação da sala de velórios, cerimonial, 
cortejo, inumação ou cremação, dentre outros 
serviços.

 Mas tudo pensando em tornar esse 
momento memorável para os familiares e que 
se porventura o falecido não gozava de 
qualidade de vida, pelo menos em sua 
despedida aos que ficaram, possam presenciar 
uma morte com assistência sa�sfatória, 
(entenda-se assistência sa�sfatória e não 
morte sa�sfatória) e o que torna-se memorável 
automa�camente fideliza o cliente.

 Em meio a um turbilhão de incerte-
zas que o país enfrenta, onde a acirrada 
batalha polí�ca parece não ter fim, estamos 
frente a um quadro de crise em todos os 
sen�dos. São tantas as bandeiras e posições 
defendidas que chegamos à conclusão que, 
na realidade, além da defesa de interesses, 
existe uma crise de iden�dade e inclusive, de 
interpretação da polí�ca em sua essência, 
absolvida de “poli�cagem”.

 No viés da falta de planejamento 
polí�co e também influenciado por fatores 
externos, nos deparamos com milhões de 
brasileiros, de um lado enfrentando o caos 
na Saúde pública, com unidades de atendi-
mento hospitalar sem condições mínimas de 
prestar um serviço de qualidade para 
pessoas de todas as idades e de outro, o caos 
na Previdência Social, que já é considerada 
uma “bomba-relógio” pelos economistas, no 
sen�do de que há alguns anos, para cumprir 
com os pagamentos, o Governo Federal está 
com esse caixa extremamente deficitário.

 Relacionando essas situações que 
remetem diretamente às condições de 
sobrevivência da maior parte da população 
no país, até porque, mesmo que não 
dependamos do sistema público de saúde, 
mas na situação de aposentado, depende-
mos do dinheiro da aposentadoria para 
comprar remédios, pagar o plano de saúde 
ou consultas médicas, fica evidente que 
essas pessoas estão completamente 
desprovidas de qualidade de vida e que o 
agravamento dessa situação torna-se apenas 
questão de tempo.

 Quadros de depressão seguidas de 
anemia e debilitação, Infarto no miocárdio e 
doenças resultantes de situações co�dianas 
absorvidas pelo hipotálamo, parte do 
cérebro responsável pelo gerenciamento das 
nossas emoções, nesses casos em sua 
maioria de natureza nega�va, levam 
milhares de pessoas a óbito todos os dias, 
nas mais diversas cidades brasileiras. 

 Em meio a tantos falecimentos, às 
empresas prestadoras de serviços funerários 

Daniel Malaquias é 
Gerente de 
Atendimento do Plano 
Digna, de Campina 
Grande, Paraíba. Tem 
grande experiência 
em atendimento de 
velórios.

Perigo Oportunidade

“A recepção 
dos familiares 
pela empresa 
prestadora de 
serviços 
funerários deve 
ser de forma 
extremamente 
acolhedora e 
profissional.”
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Sobre perdas durante a vida
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 A morte acontece con�nuamen-
te, um pouco em cada dia, todos os dias. 
Não há chance de ser de outra maneira, 
pois o acontecimento de morte do 
indivíduo foi o único ar��cio que a 
natureza encontrou para a preservação 
da vida.
 Tanto a tese de Milan Kundera (a 
vida como um eterno ensaio, onde tudo 
é vivido pela primeira e única vez; 
mesmo que a “cena” se repita mil vezes) 
como a de Heidegger (o homem já está 
pronto para morrer assim que nasce) 
expressam como cada momento da vida 
tem um significado infinitamente 
importante. O valor da vida é mensurado 
pela transitoriedade, impermanência e 
finitude. 
 Quando pensamos em perda, 
pensamos na morte das pessoas que 
amamos. Mas a perda é muito mais 
abrangente em nossa vida, pois perde-
mos, não só pela morte, mas também 
por abandonar e ser abandonado, por 
mudar e deixar coisas para trás e seguir 
nosso caminho. E nossas perdas incluem 
não apenas separações e par�das dos 
que amamos, mas também a perda 
consciente ou inconsciente de sonhos 
român�cos, expecta�vas impossíveis, 
ilusões de liberdade e poder, ilusões de 
segurança – e a perda do nosso próprio 
eu jovem, o eu que se julgava para 
sempre imune às rugas, invulnerável e 
imortal.
 Em qualquer idade, temos de 
concordar: perder é di�cil e doloroso, 
mas também faz parte do ciclo da vida. 
Enfrentamos perdas quando nos vemos 
face a face com o fato do qual não 
podemos fugir e que somos completa-
mente incapazes de oferecer a nós 
mesmos ou aos que amamos qualquer 
forma de proteção - proteção contra o 
perigo e contra a dor, contra as marcas do 
tempo, contra a velhice, contra a morte, 
proteção contra as nossas perdas 
necessárias.
 Essas perdas são parte da vida - 
universais, inevitáveis, inexoráveis. E 
essas perdas são necessárias porque 
para crescer temos de perder, abando-
nar e desis�r. E às vezes, por mais 
inteligentes que sejamos, temos de 
perder. Devemos entender como essas 
perdas se ligam aos nossos ganhos. 
Abandonamos muito do que amamos e 
somos abandonados também. Perder é o 
preço que pagamos para viver. É também 
a fonte de grande parte do nosso cresci-
mento e dos nossos ganhos. É importan-
te sermos resilientes e sairmos fortaleci-
dos de cada etapa da vida.

“A vida não tece 
apenas uma 
teia de perdas 
mas nos 
proporciona 
uma sucessão 
de ganhos. O 
equilíbrio da 
balança 
depende muito 
do que 
soubermos e 
quisermos 
enxergar”

Lya Lu�, escritora

 Para crescer temos de renunciar 
a muita coisa. Pois não se pode amar 
profundamente alguma coisa sem se 
tornar vulnerável à perda. Não dá para 
viver a vida de antes porque não há como 
voltar no tempo, e o futuro não pode vir 
antes do presente; não há garan�a de 
tempo de vida para ninguém, pois se vive 
a morte a cada dia  e não se pode mudar 
a situação.
 Viver bem cada momento de 
vida como único e se apropriar dele é o 
que conta; aproveitar cada instante 
presente e saber que a morte é a única 
certeza que se tem, pois, como se sabe, 
navegar é preciso, viver não é preciso. 
Aliás, viver é a coisa mais imprecisa que 
se conhece.

Solange Wiegand
Psicóloga
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lidar com reclamações certamente é um 
procedimento necessário.

 Em algum momento,  certas 
divergências podem chegar a um limite, 
onde sua con�nuidade pode ser ruim para a 
empresa, para a marca. Então talvez seja 
melhor ceder, resolver o problema e 
entender que é conveniente fazer o cliente 
sen�r-se especial, diferente, e fazê-lo 
acreditar que de alguma forma está com a 
razão e que terá seu problema resolvido. 
Mas se sua empresa, por padrão, não aceita 
cheques, deixa isto bem claro em seu ponto 
de atendimento com informa�vos, e um 
cliente chega exigindo pagamento em 
cheque, desculpe, ele não terá razão.

 O valor desta frase não está em ela 
ser aplicada, ou não, mas em que momento 
ela será aplicada e para qual fim. Um 
momento importante de pensar no cliente, 
em suas razões, é certamente na elaboração 
dos seus produtos e serviços. Será que 
atenderão as necessidades, o comporta-
mento dos consumidores? Outro momento 
que o empresário deve ter esta questão em 
mente é quando organiza sua estrutura de 
atendimento, contrata e treina funcionári-
os, estabelece os meios com os quais irá 
desenvolver os processo de venda e 
pagamentos. Será que são os mais adequa-
dos, os que irão sa�sfazer a grande maioria 
dos consumidores?

 Muitas vezes, por falta de planeja-
mento, alguns passos importantes no 
desenvolvimento de novos negócios são 
simplesmente ignorados ou negligenciados, 
achando que mais pra frente as áreas de 
atendimento e comercialização irão 
resolver os problemas que surgirem. Pura 
ilusão. Quando erramos no planejamento, 
estamos planejando errar e as consequênci-
as poderão ser dramá�cas, e muitos clientes 
irão bater na sua porta querendo ter razão.

 Vale muito a pena adotar o concei-
to de que “o cliente sempre tem razão”. Seja 
como filosofia ou meta, para colar na 
parede, para destacar em seu site, para 
mo�var seus funcionários e para tantos 
outros fins. Mas não deixe para responder 
esta questão quando seu cliente já es�ver 
insa�sfeito, dentro da sua empresa, 
reclamando por algo. Use no dia a dia e na 
mo�vação para cada projeto que sua 
empresa for iniciar. Desta forma esta 
questão nunca precisará ser respondida.

 Você certamente já deve ter se 
deparado com esta velha expressão: “o 
cliente sempre tem razão”. Seja como 
cliente, ou do outro lado do balcão, aten-
dendo, você já deve ter enfrentado esta 
questão se o cliente tem mesmo razão, ou 
não. Algumas empresas levam isso muito a 
sério. Basta uma simples reclamação via 
serviços de atendimento ao consumidor, ou 
nas redes sociais, que certamente você 
receberá, além da resposta agradecendo o 
contato, algum brinde ou amostra grá�s 
pelo correio. Mas há também aquelas 
empresas que ignoram, ou não dão tanta 
atenção as insa�sfações de seus consumi-
dores.

 Há muitos empresários, e também 
muitos cursos de atendimento ao cliente 
que defendem essa teoria, demonstrando 
casos de sucesso e de fracassos. Com as 
redes sociais a apenas um clique, ninguém 
quer ver sua marca sendo alvo de crí�cas 
desenfreadas pela internet, se o custo para 
ca�var o cliente infeliz é apenas um mimo, 
uma atenção a mais. Eu acredito nesta frase, 
mas há limites. 

 Acredito que esta frase é muito 
mais conceitual, estratégica, do que prá�ca. 
Quem a adota como filosofia e meta, e 
baseia seus treinamentos e conversas com 
colaboradores nesta premissa, está buscan-
do muito mais um limite para divergências 
com seus clientes do que, necessariamente, 
analisar quem realmente está com a razão. É 
importante criar procedimentos para tudo 
dentro de uma empresa, e como acolher e 

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.

“O valor desta 
frase não está 
em ela ser 
aplicada, ou 
não, mas em 
que momento 
ela será 
aplicada e para 
qual fim.”





Colesterol é bom ou ruim?

Franciane de
Moura Froes

Nutricionista

passagem do sangue, provocando o infarto. Já o 
HDL remove o colesterol da parede das artérias, 
levando-o de volta ao �gado.  Quanto maior sua 
concentração no sangue, maior a proteção 
conferida contra o excesso de colesterol.

Quais os fatores de risco do Colesterol e 
triglicérides?

 Colesterol alto, fumo, pressão alta, 
diabetes, obesidade, idade (homens acima de 45 
anos e mulheres acima de 55 anos), ser do sexo 
masculino e história de doença coronariana nos 
familiares próximos, são fatores de risco. Quando 
junto com o fumo e a pressão alta, o colesterol é 
um dos principais fatores de risco para doença 
coronariana passíveis de controle. Idade, sexo, 
história familiar são considerados fatores de risco 
não modificáveis.

 O controle do colesterol retarda o 
endurecimento das artérias e pode mesmo 
reverter o processo de crescimento da placa, ou 
seja, levar à sua regressão, ainda que parcial. 
Estudos clínicos demonstraram que a queda de 
um ponto percentual nos níveis de colesterol 
associa-se com uma queda de dois pontos 
percentuais (o dobro) no risco de ataque 
cardíaco. Recentemente demonstrou-se que o 
tratamento agressivo do colesterol alto com 
medicamenos e dieta reduziu significa�vamente 
o risco de morte decorrente de aterosclerose 
coronariana, além de melhorar a sobrevida dos 
pacientes.

Como posso prevenir o colesterol alto e os 
triglicérides elevados? 

 Troque alimentos refinados por 
alimentos integrais, e consuma aveia. No café da 
manhã a dica é optar sempre pelo pão integral, 
além do queijo branco, peito de peru, leite 
desnatado e também frutas. O suco de uva é uma 
ó�ma escolha porque tem resveratrol, que pode 
aumentar o colesterol bom (HDL). Mas, tem que 
ser um suco de boa qualidade. Outra troca boa 
tem relação com a cor dos alimentos. Cebola, 
repolho e alface brancos podem ser subs�tuídos 
pelos mesmos alimentos na cor roxa. Isso 
acontece porque há antocianina, um corante 
natural e an�oxidante, presente na maioria dos 
alimentos roxos, que pode ajudar a evitar o 
colesterol. Troque salgadinhos por castanhas, sal 
por ervas e alho, molho branco por molho de 
tomate, chocolate ao leite por meio amargo, 
pipoca de microondas por pipoca de panela, 
manteiga por margarina e também frango com 
pele por sem pele.

 O colesterol aumenta com a ingestão 
desses alimentos, além de outros, como carnes 
gordas, leite e derivados (iogurte e queijos), frios, 
embu�dos, creme de leite, tortas de massa 
podre, folhados, biscoitos amanteigados, 
sorvetes de massa, banha animal, frutos do mar 
e miúdos, como �gado e coração de galinha.

 Espero mais uma vez ter contribuído 
com informações valiosas pra melhorar sua 
saúde, trazendo mais qualidade para os seus 
dias!

Até mais!

 Com aparência e textura de uma cera 
macia, o colesterol é um composto químico da 
família do álcool, essencial à vida. Sinte�zado 
pelo �gado no que se refere à maior parte que o 
organismo necessita, seu restante é adquirido 
através dos alimentos ingeridos. Tanto o 
colesterol alto, como o baixo, são perigosos à 
saúde. Vamos então entender um pouco mais do 
assunto.

Quais são os �pos de Colesterol? Existe 
Colesterol “bom” e colesterol “ruim”?

 Existem três �pos de Colesterol, o HDL, 
o  LDL e o VLDL.  O HDL (High Density 
Lipoproteins), que significa lipoproteínas de alta 
densidade, é também conhecido como “bom 
colesterol”. Quanto maior o nível de HDL, menor 
a probabilidade de doença cardíaca. LDL (Low 
Density Lipoproteins) são lipoproteínas de baixa 
densidade, conhecidas como “mau colesterol”. 
Altos níveis de LDL levam a um acúmulo de 
colesterol nas artérias. Quanto maior o nível de 
LDL no sangue, maior é a chance de ocorrer uma 
doença cardíaca. O VLDL (Very Low Density 
Lipoprotein) significa  lipoproteína de densidade 
muito baixa, também considerada “colesterol 
ruim”.

E os Triglicerides? O que são?

 Os triglicéridos, ou triglicerídeos ou 
então, triglicérides são a forma de gordura mais 
comum no nosso corpo, sendo usados p  ara 
fornecer energia para o organismo. Quando a 
quan�dade de triglicérides está elevada, eles são 
armazenados nos tecidos adiposos (tecidos 
gordurosos) para serem u�lizadas no futuro. 
Quando você desenvolve aquelas gordurinhas 
pelo corpo, você está na verdade armazenando 
os triglicérides que estão em excesso.

Como o colesterol leva à doença do coração?

 O LDL deposita o excesso de colesterol 
na parede das artérias, provocando a formação 
de placas gordurosas que estreitam os vasos e 
podem impedir a circulação do sangue. Estas 
placas podem localizar-se nas artérias que 
nutrem o coração, as coronárias, dificultando a 
circulação do sangue e podendo levar à isquemia 
do músculo cardíaco por falta de sangue e 
oxigenação adequada. A isquemia pode provocar 
dor no peito (angina) e um coágulo formado na 
região da placa pode bloquear completamente a 

Saúde

“Junto com o 
fumo e a 
pressão alta, o 
colesterol é um 
dos principais 
fatores de risco 
para doença 
coronariana.”
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Cemitério Vertical Memorial do Rio
 Diante de alguns problemas encontrados nos 
cemitérios convencionais, como a falta de segurança, 
desconforto e a higiene inadequada, novas tecnologias e 
estruturas vão surgindo para atender a população. Uma 
solução para esta demanda é o modelo de cemitério ver�cal, 
que vem sendo u�lizada em todo o mundo, como uma das 
melhores opções de sepultamento e foi o modelo adotado 
pelo Cemitério Ver�cal Memorial do Rio, um dos cemitérios 
mais novos em funcionamento no Brasil.

 Com uma harmoniosa combinação de arquitetura e 
paisagismo, com rampas, elevadores e serviços diferencia-
dos, o Memorial do Rio representa a paz, segurança e o 
consolo que às famílias cariocas estavam precisando. 
Inaugurado em fevereiro de 2016, a estrutura contará 
também com um crematório, que segundo os administrado-
res, deve ser inaugurado em breve.

 Toda a estrutura conta com aproximadamente 12 
mil metros quadrados, oferecendo a população mais de 7 
mil jazigos. Por ter sido inaugurado recentemente, apenas 
81 sepultamentos foram realizados, o que garante um 
atendimento de longo prazo. A estrutura impressiona, com 
estacionamento para 100 veículos, sendo bastante seguro, 
coberto, sinalizado e em constante vigilância com moderno 
sistema de monitoramento por câmeras.

 A unidade abriga sete capelas de homenagem, 
todas clima�zadas e com área exclusiva de repouso e 
banheiros priva�vos para os familiares. Complementam a 
estrutura de atendimento enfermaria, salas VIP´s para 
atendimentos reservados, acesso a internet, amplo hall de 
circulação e acomodação, facilidade de acesso às pessoas 
com necessidades especiais, modernos elevadores e 
cafeteria com barista especializada na preparação de 
saboroso e requintado café gourmet.

 Além dos serviços tradicionais de atendimento 
funerário e tanatopraxia, o mais novo cemitério ver�cal 

carioca oferece também floricultura, columbário para 
guarda das cinzas, jazigos familiares perétuos, ossuário, 
locação de capelas e aluguel de jazigos.

 Segundo seus idealizadores, o Cemitério Ver�cal 
Memorial do Rio foi construído no intuito de agregar 
dignidade a um momento tão di�cil na vida das famílias que 
vivenciam a perda de um ente querido. O complexo funerá-
rio busca uma relação direta com alto padrão de atendimen-
to e novas tecnologias, com a missão de ser o mais moderno 
e completo Memorial Ver�cal do Rio de Janeiro.

Para mais informações, acesse: www.memorialdorio.com.br
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Licitações Funerárias Dirigidas
Editais Viciados 

 É impressionante a quan�dade de licitações 
que verificamos o direcionamento, o favorecimento, a 
corrupção e até mesmo a falta de conhecimento para 
a elaboração do edital, causando muitas vezes prejuí-
zo aos par�cipantes.

 Isso acontece, devido a prestação de serviços 
funerários ou cemiteriais, não ser matéria comum de 
conhecimento público. Ao contrário, é extensa, di�cil 
e cheia de leis, normas, resoluções, diretrizes e 
especificidades que por vezes, o administrador 
público, não tem conhecimento de todas essas 
exigências, e realiza um procedimento licitatório nulo 
de pleno direito. A licitação para prestação de serviços 
funerários e cemiteriais não é procedimento comum 
ou diversão onerosa.

 Todos que par�cipam de uma licitação tem a 
intenção de contratar com a administração pública e 
ver garan�do o direito de prestar serviços naquele 
município com exclusividade, ou no máximo com uma 
ou duas outras empresas, devidamente documenta-
das e que possuam as mesmas qualificações, bem 
como os mesmos documentos de atendimento às 
normas do CONAMA, da Vigilância Sanitária e da 
Secretaria de Saúde, que o vencedor possui.

 A fim de par�cipar de qualquer licitação o 
empresário do setor verificará o edital da licitação, 
que é o mais importante documento do certame, pois 
nele estarão todas as regras que serão observadas 
pela Comissão de Licitação e quando for o caso pelo 
pregoeiro. E como bem disse o saudoso jurista Helly 
Lopes Meirelles, o edital é a lei interna da licitação. 
Não pode conter cláusulas ou condições que compro-
metam a compe�ção. Também será nulo ser for 
genérico, impreciso ou omisso em pontos essenciais, 
ou se �ver exigências excessivas ou imper�nentes ao 
seu objeto.

 Por esse mo�vo, o edital não pode ser 
analisado às vésperas da abertura do certame, tendo 
em vista a necessidade de leitura atenta. Inclusive, 
comparando a parte principal do documento com os 
anexos porque, uma vez iden�ficadas falhas ou 
contradições, a atuação estará limitada aos prazos da 
Lei 8.666/93 (Lei das Licitações) e das outras relacio-
nadas.

 Deve haver tempo hábil para eventual consul-
ta aos autos, extração de cópias, pedidos de esclareci-
mentos e, ainda, impugnação administra�va, sem 
descartar o manejo de representações perante 
tribunais de contas e ações judiciais.

Dentro do edital, como verificar os primeiros indícios 
de direcionamento?

 O direcionamento de uma licitação deve ser 
apurado a começar pela regra do ar�go 3º, parágrafo 
1º, inciso I, da Lei 8.666/93, que veda “admi�r, prever, 
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter compe��vo, inclusive nos casos de 
sociedades coopera�vas, e estabeleçam preferências 
ou dis�nções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circuns-
tância imper�nente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato”.

 Se a administração possui discricionariedade 
para estabelecer exigências em razão da sua necessi-
dade concreta, por outro lado, o licitante deve alertá-
la de que o inciso XXI do ar�go 37 da Cons�tuição 
Federal dispõe que as exigências devem se limitar 
àquelas “indispensáveis à garan�a do cumprimento 
das obrigações”.

 É preciso apurar o sen�do da exigência, 
perante a segurança da contratação, analisando se 
existem outras licitações similares sem aquela exigên-
cia e se o empresário possui informações adicionais 
para demonstrar à Administração que é possível 
cumprir com as obrigações do contrato sem a restri-
ção imposta.

 Por esse mo�vo que o edital deve ser 
analisado criteriosamente e especialmente por uma 
empresa ou profissional experiente, pois quem não 
age no momento oportuno poderá levar prejuízo.

Dra. Eliana Felix - Especialista em Licitações
contato@elianafelixlicitacoes.com.br
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Mulher Espaço para as mulheres que fazem a diferença no setor funerário

Adissi: de geração em geração, uma
família a serviço do setor funerário

 O sobrenome “Adissi” já é muito conhecido no setor 
funerário. A história desta família começou com o empresário 
Jayme Adissi, um dos principais do segmento, que fundou o 
Grupo Primaveras no início dos anos 70, e há 44 anos é sinônimo 
de qualidade e bom atendimento em Guarulhos e região.

 As empresas oferecem soluções completas em caso de 
morte, incluindo serviço funerário, velórios, cemitérios-parque, 
crematório, columbário, plano de assistência funeral, floricultura 
e serviço de apoio às famílias. Aliás, o atendimento oferecido às 
famílias enlutadas é um dos mais organizados e estruturados do 
setor funerário, contando com psicólogas que acompanham a 
família desde o primeiro contato até o processo de luto.

 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 internacionais, 
possibilitando o atendimento a pessoas de outras localidades do 
Brasil e exterior.

 O empresário Jayme Adissi é autor do livro “Quem quer 
comprar um túmulo?”, da Editora Urbana, e que retrata um 
pouco da sua história. É um dos fundadores do Sincep (Sindicato 
dos Cemitérios e Crematórios Par�culares do Brasil), en�dade 
que presidiu durante 15 anos e preside atualmente a Acembra 
(Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil), além de ser 
um dos membros do Conselho Execu�vo do Grupo Primaveras.

 À frente do Grupo Primaveras está outra “Adissi”, a 
Gisela, que com muita cria�vidade, competência e olho atento ao 
mercado internacional, vem conduzindo com sucesso o empre-
endimento fundado pelo pai. A administradora de empresas é 
CEO do Grupo Primaveras e vice-presidente do Sindicato dos 
Cemitérios e Crematórios Par�culares do Brasil (Sincep), gestão 
2014-2018, onde trabalha para a inovação, sustentabilidade e 
internacionalização do segmento, tendo inaugurado o núcleo 
Nova Geração e os programas de intercâmbio da en�dade.

 Gisela Dardengo Adissi é formada em Administração de 
Empresas e MBA em Marke�ng de Serviços. E é com muita honra 
que contaremos um pouco mais sobre esta grande empresária do 
setor funerário aqui no Espaço Mulher.

. A empresa foi fundada pelo seu pai, e hoje você está à frente da 
direção do grupo. Conte um pouco deste processo de transição. 
Quem mais da família par�cipa da administração?

 O grupo começou com meu pai e minha mãe, que 
sempre trabalharam juntos, sempre foi uma empresa familiar. Eu 
cresci aqui, desde pequena eu estava por aqui, no dia de finados 
principalmente, eu vinha com meus irmãos entregar balas, 
estávamos sempre presentes, e assim vivenciei o setor funerário 
desde pequena. Primaveras e cemitério eram assuntos de dentro 
de casa. Mas eu sempre �ve esta vontade de experimentar uma 
outra coisa. Aqui era um caminho que eu sabia que eu poderia 
seguir, então eu quis testar outras possibilidades. Digo em nome 
dos meus irmãos, que também foram para outras áreas. Tenho 
uma irmã fisioterapeuta e meu irmão formado em Ciências da 
Comunicação. Eu me formei em Administração de Empresas e 
trabalhei por um bom tempo em uma mul� nacional.

 Em dado momento, e coincidiu que foi no mesmo ano, 
no começo de 2002, eu sai da empresa que eu estava. Lá pelo 
meio do ano minha irmã Le�cia estava se desinteressando pela 
fisioterapia. E na época nós �nhamos dentro do cemitério uma 
lanchonete e uma floricultura terceirizadas. E meu pai, sempre 
visionário, percebeu que poderiam fazer parte do negócio e 
ampliar um pouco mais o nosso leque. E a Le�cia e o Gustavo 
vieram para assumir esta área da empresa, começaram por ali. Eu 

vim para o setor financeiro. Daí pra frente fomos conhecendo a 
estrutura da empresa, passando por diversos setores. Há dois 
anos iniciamos uma reorganização após meu pai anunciar que iria 
diminuir um pouco o ritmo de trabalho. Hoje estou como gestora 
e meus irmãos assumiram posições estratégicas dentro da 
empresa.

. Muitas empresas do setor funerário estão passando por algo 
muito parecido, com novas gerações assumindo a herança 
deixada pelos pais, avós, etc. O que você diria a estes empresári-
os que estão em processo de sucessão familiar?

 Primeiro é importante ponderar que cada família é uma 
família e cada caso é um caso. O que eu posso dizer do nosso 
processo de transição é que ele foi muito mais intui�vo do que 
um processo racionalizado. Agora sim é que talvez venha um 
passo mais di�cil, mais formal, de entender essas novas regras. 
Acho que a passagem da primeira para a segunda geração é uma 
transição simples. Mas eu tenho dois filhos, minha irmã tem dois 
filhos e meu irmão não tem filhos. Essa primeira etapa foi muito 
cercada de afeto, de carinho, uma transição familiar saudável.

 Talvez alguém pergunte "por que a Gisela está lá, por 
que a Le�cia assumiu determinada área?". A gente fez isso de 
forma muito cuidadosa, mapeando as competências de cada um, 
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Gisela Adissi é CEO do Grupo Primaveras e vice-presidente
do Sincep (Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Par�culares do Brasil).
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Homenagem aos 20 anos de falecimento dos Mamonas Assassinas.

aconteceu e há um detalhe que meu pai sempre conta, que no 
fim do dia sobrou uma criança perdida aqui dentro, e demorou 
muito tempo para iden�ficar a família. Até hoje há muita visitação 
ao túmulo dos Mamonas, pessoas que nem eram nascidas na 
época também vem visitar, tem pessoas que vem toda semana 
prestar sua homenagem, a Brasília Amarela todo dia de finados 
está aqui, e também no aniversário de morte.

 Mas tudo isso nos deixou mais preparados para estas 
situações. Há muitos casos onde é importante um atendimento 
diferenciado a família. Tem este lado da pessoa famosa que gera 
comoção nos fãs, mas tem um lado nega�vo também. Nós 
sepultamos uma menina que caiu do brinquedo de um parque de 
diversões, e teve muita repercussão na mídia, é um outro �po de 
situação, um outro cenário. No caso dos Mamonas, nós precisa-
mos acolher os fãs e a imprensa, já no caso desta menina, nós 
precisamos preservar a família ao máximo, pois eles não queriam 
a presença de jornalistas e nem curiosos, queriam privacidade 
para o velório. Foi um trabalho muito mais de contenção.

 A tecnologia de hoje também deixa tudo mais di�cil, 
imagina aquele um milhão de pessoas da época dos Mamonas, 
com celular na mão e postando tudo que viam nas redes sociais. 
Então é preciso estar preparado, fazer um trabalho com os 
funcionários de conscien�zação, ter treinamentos específicos 
para isto, para evitar situações graves como a ocorrida na morte 
do cantor Cris�ano Araújo.

. Olhando agora um pouco para sua área comercial, quais são os 
principais canais de venda dos seus produtos preven�vos?

 Nós trabalhamos a venda na rua com vendedores, e 
nossa principal fonte de venda é indicação voluntária, nós não 
ligamos pedindo ou oferecendo premiações. Um salto que nós 
demos é que aqui na empresa ninguém ganha comissão. Temos 
um sistema de reconhecimento, no final do ano todos tem uma 
bonificação. Hoje 75% dos funcionários estão par�cipando deste 
programa. É um sistema de metas para a empresa, para os 
setores e também metas individuais.

 É um sistema muito equilibrado. Se eu pensar apenas 
em mim, eu estou deixando a empresa de lado. E se eu pensar só 
na empresa, não vou receber meu bônus individual. É preciso 
estar em sintonia com a empresa, com seu setor e com o seu 
trabalho pessoal. É um projeto muito interessante. Nós temos 
metas de leitura de livro, de emagrecer, entrar na faculdade, e é 
muito legal acompanhar o engajamento do pessoal. E tudo isso 
fez a qualidade da nossa venda melhorar.

. Com sua experiência e vivência internacional, o que é possível 
dizer sobre como o Brasil está em relação a outros países em 
termos de estrutura e cultura? No que estamos evoluídos e no 
que estamos atrasados?

 Há alguns aspectos que o Brasil se destaca, mas há 
outros que precisamos evoluir mais. A exumação, por exemplo, 
pra�camente só existe aqui. Alguns outros pequenos países 
pra�cam, mas fazem exumações após 20 anos. É uma prá�ca 

procurando entender onde cada um poderia se encaixar melhor. 
Fizemos uma caminhada para chegar na estrutura que chegamos, 
procurando entender também o propósito de vida de cada um. 
Mas já �nha essa intenção. Agora temos que ter um olhar muito 
mais profissional e formalizado para o que vem lá na frente. E se 
meu irmão não �ver filhos, ou se �ver 5? Como é que fica essa 
governança, o nosso futuro, a questão societária? Tudo isso passa 
a ser uma nova sucessão. É um desafio que ainda não terminou. 
Agora é o momento de tratar novas regras e não fazer como 
fizemos até hoje que foi, teoricamente, um pouco intui�vo.

. E vocês, com uma experiência e formação fora da empresa da 
família, quando assumiram, viram necessidade de mudanças?

 Houve sim grandes mudanças, que ainda estão 
acontecendo, mas não que nós trouxemos as mudanças, eu acho 
que o mundo foi mudando, fomos amadurecendo, tanto nós 
como meu pai, novas demandas surgiram, e se for comparar hoje 
com 15 anos atrás é totalmente diferente, mas isto não tem uma 
autoria. E tem um outro lado, que é o lado da associação, onde 
meu pai atuou por muito tempo e eu atuo também. Este 
envolvimento com a associação abriu muito nossas cabeças. 
Fomos viajar, conhecer o que estava acontecendo pelo mundo e 
isso também nos fez perceber que algumas coisas precisavam 
mudar.

. É muito presente na comunicação de vocês a frase “Serviços de 
Apoio à Família”. Vi aqui na estrutura uma sala para atendi-
mento das crianças e convites para grupos de apoio no luto. Fale 
um pouco sobre este conceito.

 Aconteceu um episódio na nossa família, que eu 
acredito que definiu muita coisa pra nós, meu pai inclusive abre o 
livro contando esta história que é o falecimento da minha avó, a 
mãe do meu pai. O anúncio da morte no hospital foi totalmente 
desumanizado. Naquele momento, e ai eu acho que o universo 
conspira a favor, uma psicóloga já estava nos procurando para 
apresentar um projeto de atendimento humanizado com 
psicólogas especializadas no luto, o que nos fez dar uma guinada, 
nós decidimos nos transformar em uma empresa humanizada.

 O Serviço de Apoio à Família é uma consequência dessa 
vontade de ser uma empresa humanizada. Passando por esta 
experiência de perder alguém que amamos, vimos que �nha 
tudo a ver com a gente, vimos que era uma necessidade, pois 
atendíamos famílias no pior momento da vida deles. Então era 
preciso preparar-se melhor para acolher estas famílias. O serviço 
é gratuito e oferecemos para a comunidade em geral, mas que 
atende nosso cliente no antes, no durante e no depois. 

. O Grupo Primaveras tem sua história marcada por um episódio 
muito triste, a morte dos Mamonas Assassinas, que estão 
sepultados no Cemitério Primavera I. Como foi lidar com esta 
situação na época e o que isso trouxe de aprendizado?

 Esta história está completando 20 anos, e na época foi 
uma situação muito delicada. Eu não trabalhava aqui ainda, mas 
eu tenho alguns dados que meu pai me passou. Tivemos no dia 
mais de um milhão de pessoas dentro do cemitério, todas as 
emissoras de TV estavam na porta, a polícia não deu conta do que 

Quer saber mais? Acesse www.primaveras.com.br
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extremamente moderna e sustentável aos olhos do mundo, 
podemos dizer que é uma reciclagem dos túmulos e que não 
acontece em outros países. Por outro lado, existem poucos países 
que tem índices de cremação tão baixos como o Brasil, não temos 
ainda nem dois dígitos de percentual de cremação. Podemos 
afirmar que a cremação ainda é uma novidade por aqui.

 Mas isso trouxe para nós uma oportunidade, sem 
querer ser pretensiosa, de ser muito melhor do que todos os 
outros países em termos de cremação, porque nós já sabemos 
tudo que aconteceu de errado lá, o que nos dá a possibilidade de 
fazer melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, cremação é 
muito barata, porque negligenciaram a homenagem. Aqui nós 
estamos evoluindo com este aprendizado.

. Falando de finados, que é uma data muito importante para o 
setor, o que você pode par�lhar das experiências no Cemitério 
Primaveras? Existe um evento noturno no dia de finados?

 Realmente, uma grande inovação para os eventos do 
dia de finados foi a cerimônia noturna. A primeira versão da nossa 
vigília foi reproduzir uma noite mexicana. Lá o dia de finados é 
uma grande celebração, e o que fizemos foi adaptar o evento à 
nossa cultura. Por exemplo, no evento de finados no México tem 
muita música e muita comida, nós então fizemos uma seleção 
destas músicas, e ao invés de biscoitos em formato de caveira, 
como fazem lá, fizemos o biscoito da saudade, em formato de flor. 
Ou seja, amenizamos um pouco a euforia, mas trazendo um 
pouco a cultura mexicana. No primeiro ano pintou a dúvida, será 
que iríamos trazer alguém a noite no cemitério? Mas teve a 
par�cipação de 70 pessoas, o que foi muito posi�vo. Já no ano 
passado, �vemos mais de mil pessoas no evento, mesmo com 
muita chuva!

 Outra coisa interessante, já um trabalho do Sincep, foi 
de propor uma Campanha  Nacional para o dia de finados. Em 
2014 o tema foi "O que eu quero fazer antes de morrer". Então 
vários cemitérios par�ciparam da inicia�va, colocaram painel em 
suas unidades, com a mesma frase, onde as pessoas expressavam 
seus desejos. Já em 2015 foi o legado, "Qual legado você quer 
deixar?".

 Além do dia de finados, trabalhamos também o dia das 
mães, dia dos pais, com missas, workshop, trabalho das psicólo-
gas com as crianças, entre outras ações. Então é isso que eu acho 
importante, é criar outras oportunidades de celebração, de 
homenagem. Nós também estamos par�cipando do evento "O 
mundo unido pela vida", que acontece em agosto no mundo 
inteiro, onde cada cemitério faz a sua manifestação pela vida. 
Aqui nós fizemos no ano passado um abraço cole�vo e uma 
chuva de balões.

. E para finalizar, fale um pouco da Gisela criança, da sua visão 
sobre tudo isso quando você era pequena, e hoje, vendo seus 
filhos também crescendo dentro do setor funerário.

 Hoje parando pra pensar, eu acho que foi tudo muito 
engraçado. Houve a fase de ter vergonha de contar que meu pai 
trabalhava em cemitério. Teve então um momento curioso, em 
uma a�vidade sobre o que cada pai fazia, falei que meu pai 

trabalhava em cemitério bem desanimada, então uma amiga 
falou "que legal, o meu também", e foi bem bacana, nos iden�fi-
camos. Uma vez a minha irmã fez um desenho da nossa família, a 
pedido da professora, e colocou uma cruz perto do meu pai e 
escreveu cemitério. A professora ficou sensibilizada achando que 
meu pai �nha falecido, deu as condolências pra minha irmã, mas 
ela toda feliz disse que não, que ele só trabalhava em cemitério. 
Mas foi uma fase que passou.

 Há pouco tempo, aconteceu uma coisa bem curiosa. 
Estávamos com vários amigos, quando um perguntou pro meu 
marido se quando nos conhecemos eu contei que trabalhava em 
cemitério, se ele sabia disso quando começamos a namorar. Isso 
é muito engraçado, porque mostra um pouco do tabu que ainda 
existe com o assunto.

 Já os meus filhos, eu não sei se eles tem discernimento 
sobre isso, são pequenos, tenho um de 7 e uma de 4. O meu filho 
é muito parecido com a visão que eu �nha. Ele adora vir aqui no 
cemitério, porque é um parque aberto. Ele vem aqui e gosta de 
rolar na grama. Por enquanto, nada de preconceito, vamos ver 
com o tempo, como eles vão lidar com o que os amiguinhos 
falarem. Mas tenho certeza que é uma nova geração, que vai 
olhar pra tudo isso com outros olhos, com uma nova visão.
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Cemitério Primaveras realiza diversos eventos.

Evento noturno em finados tem atraído muitos par�cipantes.
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Evento debate Lei dos Planos Funerários no RS
 O Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio 
Grande do Sul (SESF-RS) promoveu no dia 7 de junho, um 
evento sobre a Lei 13.261/16, que dispõe sobre a norma�za-
ção, a fiscalização e a comercialização de planos de assistência 
funerária. O encontro ocorreu no Centro de Eventos da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), em Porto 
Alegre. Ao todo, 54 empresas que administram e comerciali-
zam planos funerários no Estado es�veram representadas. A 
organização ficou a cargo do grupo de trabalho criado pelo 
SESF-RS para tratar da nova lei.

 A programação teve início com o presidente Carlos 
Alberto Graff, que destacou a inicia�va do Sindicato. “Como a 
maioria das empresas de planos são oriundas de funerárias, 
nada mais sensato do que promover um debate a respeito da 
nova lei”, afirmou. Na sequência foi vez do assessor jurídico 
José Horácio Ga�boni, que fez a leitura comentada do texto 
da lei e apresentou o contrato raiz, com as condições básicas 
que devem constar nos novos contratos. A sequência da 
programação teve o assessor contábil Evanir Aguiar dos 
Santos, que tratou de questões contábeis e fiscais, a par�r do 
que estabelece a lei.

 A programação contou ainda com o conselheiro fiscal 
Alexandro Michelin Bortolo�o, que enfa�zou a importância 
da regulamentação específica para os planos. “É um momento 
especial para todos nós. Por outro lado, passamos a ter mais 
responsabilidades do que �nhamos até o momento”, 
ponderou. Posteriormente, houve espaço para perguntas e 
respostas. Destaque para o ques�onamento sobre o órgão 
que vai fiscalizar a a�vidade. Segundo Ga�boni, as empresas 
estarão sujeitas a fiscalização de todos os órgãos. “Como não 
há mais o direcionamento exclusivo ao Procon, estaremos 
sujeitos à fiscalização não só desse órgão, como também do 
Ministério Público, Receita Federal e outros”, esclareceu.
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 Na sequência foi a vez do diretor financeiro Claunei 
Carvalho Szczepaniak, que relatou a reunião sobre a lei 
ocorrida durante a Feira Funerária do Brasil 2016 – 5ª Feira 
Funerária do Estado do Ceará e 4ª Feira Funerária do Norte e 
Nordeste, no Ceará, em maio. “As dúvidas são as mesmas, é 
tudo muito novo”, sublinhou. Depois de Claunei, houve a 
manifestação do diretor funerário Rafael Vieira de Mello, que 
abordou a questão do respeito à categoria. “Temos de fazer 
um trabalho dentro do Sindicato de moralização do setor 
funerário nos municípios”, observou.

 O encerramento da programação ficou por conta de 
Graff, que reforçou a necessidade de inclusão das empresas 
que administram e comercializam planos funerários no Estado 
como representadas do SESF-RS. “Precisamos alterar nosso 
Estatuto. Nos próximos dias vamos convocar uma assembleia. 
Estejam presentes”, antecipou o presidente. 

Fonte: Assessoria SESF/RS

SESF-RS e empresas agradecem apoio de senadores
 A diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos 
Funerários do Rio Grande do Sul (SESF-RS) e representantes de 
empresas gaúchas que administram e comercializam planos 
funerários se reuniram com a senadora Ana Amélia (PP-RS) e 
os senadores Lasier Mar�ns (PDT-RS) e Paulo Paim (PT-RS) 
para agradecer o apoio dos parlamentares na aprovação da Lei 
13.261/16, que dispõe sobre planos de assistência funerária, 
sua norma�zação, fiscalização e comercialização. 

 O encontro com Ana Amélia ocorreu no Diretório 
Estadual do PP, em Porto Alegre, onde a senadora reafirmou 
que “a regularização é uma segurança jurídica para os 
senhores e para os usuários do serviço”. O encontro com Lasier 
Mar�ns ocorreu no escritório de apoio do senador, na capital. 
Na reunião, o parlamentar assegurou que está à disposição do 
setor funerário. O senador Paulo Paim recebeu os empresári-
os no escritório de apoio do parlamentar, em Canoas. De 
acordo com Paim, “a causa é justa”.

 Durante os encontros, o presidente do SESF-RS, 
Carlos Alberto Graff e o assessor jurídico do Sindicato, José 
Horácio Ga�boni, aproveitaram para explicar o funcionamen-
to do Sistema de Remoções de Corpos promovido pela 
en�dade em parceria com o governo estadual, ressaltando a 
economia que ele gera para os cofres públicos.

 Ainda sobre a Lei, Ga�boni destaca que a mesma 
preenche uma lacuna, pois há mais de 40 anos os planos 
funerários são comercializados sem legislação específica que 

�pifique os contratos com os consumidores. O assessor 
jurídico destaca o ar�go 1º da lei, “porque conceitua o que são 
planos de assistência funerária, diferenciando-os das demais 
modalidades de auxílio funeral, tal como seguro”. 

Ana Amélia destacou que a regularização traz segurança jurídica

Nota: O Sistema de Remoções de Corpos é um convênio firmado entre 
o SESF-RS e o governo gaúcho que prevê a remoção gratuita de corpos 
nos casos em que há necessidade de necrópsia. A funerária, que deve 
ser associada ao Sindicato, remove o corpo do local do óbito ao 
Departamento Médico-Legal (DML) ou a um de seus postos. Entre 
2012 e 2014, mais de 11 mil remoções foram feitas, representando 
grande economia aos cofres públicos.





SESF-RS completa 33 anos de atuação sindical
 O Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio 
Grande do Sul (SESF-RS) completou 33 anos de atuação. A 
en�dade, com sede em Porto Alegre, representa as funerárias 
do Estado e é referência no setor em prá�cas sindicais. Sua 
trajetória, iniciada em 1983, é marcada por conquistas, pela 
defesa dos interesses da categoria e inovação, e foi decisiva 
para a evolução do segmento funerário gaúcho. 

 Ao longo de sua história, o Sindicato teve sete 
presidentes: Telmo Dornelles da Costa (1983 a 1986), Zélio 
Roberto Bentz de Oliveira (1987 a 1990, 1993 a 1996 e 1997 a 
2002), Ary Bortolo�o (1990 a 1993), Rodrigo Herculano da 
Silva (1996 a 1997), Paulo Anselmo Correa Coelho (2003 a 
2007), Luiz Carlos Brum (2008 a 2014) e o atual, Carlos Alberto 
Graff, que assumiu em abril de 2014, com mandato até 2018. A 
primeira sede do SESF-RS foi na Avenida João Pessoa, 2.452. 
Em outubro de 1984, transferiu-se para a Rua Antônio Ribeiro, 
23, sala 212, e em dezembro de 2000 para o endereço atual, 
na Rua Santana, 966. 

 Desde 2000, o Sindicato é mantenedor da Central de 
Atendimento Funerário de Porto Alegre (CAF), que opera 24 
horas por dia, sete dias por semana, com a função de liberar 
corpos para sepultamento ou traslado e auxiliar a Comissão 
Municipal de Serviços Funerários (CMSF) – órgão da prefeitura 
da Capital – a fiscalizar o cumprimento da lei que regula o 
Sistema Funerário Municipal.

 Além disso, o SESF-RS mantém há 16 anos convênio 
com o governo do Estado e presta gratuitamente, por meio de 
suas associadas, o serviço de remoções de corpos nos casos 
em que há necessidade de necropsia. A funerária remove o 
corpo do local do óbito e o traslada ao Departamento Médico-
Legal (DML) ou a um de seus postos no interior do Rio Grande 
do Sul. Tal convênio representa economia significa�va para os 

Sindicatos Espaço dos sindicatos, associações e demais en�dades do setor funerário

38 | Funerária em FOCO

cofres do governo gaúcho que, assim, não precisa u�lizar sua 
infraestrutura, carente de recursos e servidores, para remover 
corpos. Entre 2012 e 2014, mais de 11 mil remoções foram 
feitas pelas funerárias habilitadas a prestar o serviço, o que 
demonstra a importância do convênio.

 O Sindicato tem, hoje, 419 funerárias associadas, e 
conta com 12 delegacias regionais. É filiado, desde 2007, à 
Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS 
(Fecomércio-RS), en�dade sindical de grau superior que 
integra o Sistema Confedera�vo de Representação Sindical do 
Comércio (Sicomércio), a que se refere o ar�go 8º, inciso IV da 
Cons�tuição Federal. O SESF-RS mantém, ainda, termo de 
cooperação com o Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Sul (MP-RS), firmado em 2010, que prevê a implementação 
de ações visando dar maior efe�vidade ao funcionamento do 
serviço de remoções de corpos e a moralização do segmento 
funerário. 

Fonte: Assessoria SESF/RS

SIESF-SC debate futuro após a lei nº 13.261/2016
 Aconteceu no dia 05 de maio de 2016, em 
Blumenau, reunião extraordinária realizada pelo SIESF-SC 
(Sindicato das Empresas de Serviços Funerários de Santa 
Catarina). Estavam presentes diretores funerários da região 
para discu�r os novos rumos a serem tomados a par�r da 
entrada em vigor da lei nº 13.261/2016 que regulamenta os 
planos de assistência funerária no Brasil.

 Fundado em 2010, o SIESF/SC atua em defesa dos 
interesses das empresas prestadoras de serviços funerári-
os, com base territorial em todos os municípios do estado 
de Santa Catarina, sempre desenvolvendo ações para 
promover, representar, defender e proteger os direitos e 
interesses cole�vos da categoria.

 Tem como missão unir, mobilizar e organizar os 
integrantes da categoria, obje�vando, principalmente, a 
defesa e promoção de seus interesses imediatos e futuros. 
Reune também alguns princípios, como defender a classe 
representada, transparência e é�ca, hones�dade e 
Integridade, lutar pelo bem comum, e bem atender seus 
associados.

 A en�dade é presidida atualmente pelo empresá-
rio Ronald Haas, que convida os empresários catarinenses 
para uniren-se ao sindicato. Confira alguns temas que serão 

discu�dos ao longo do ano: regulamentação de planos - lei 
13.261/2016, atualização de estatuto social, atualização da 
legislação estadual, convênio estadual com o IML nos 
moldes do SESF-RS (remoção), entre outros.

O SIESF/SC possui uma página no Facebook para 
manter contato constante com seus associados e com 
todos os envolvidas com o setor funerário. Acesse e 
curta nossa página: www.facebook.com/siesf.sc
Informações: 47 3222-9977 ou contato@siesf.org.br





SINDEF/BA na Feira Funerária do Ceará
 O Sindicato de Empresas Funerárias do Estado da Bahia 
(SINDEF/BA), que encontra-se em formação, fez bonito e levou os 
seus associados à Feira Funerária que aconteceu entre os dias 25 e 
27 de maio, em Fortaleza no Ceará. Par�ciparam desse evento 
cerca de 30 empresários membro do sindicato. Na oportunidade 
eles aproveitaram ao máximo as palestras e a exposição, além de 
compar�lharem informações e experiências. 

 O Presidente Carlos Brandão de Melo, ressaltou que o 
momento foi único e de extrema importância, tendo em vista o 
momento do setor funerário no Brasil. “Durante o evento foi 
possível realizar contatos e convidar especialistas jurídico e 
contábil para realizar treinamentos no SINDEF/BA a respeito da 
regulamentação”, complementou.

 Aproveitando este espaço na Revista Funerária em Foco, 
Carlos Brandão convida os demais empresários do estado da 
Bahia para juntarem-se a este projeto sindical. Seu desejo é que 
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um número maior de empresas possa se unir ao SINDEF/BA, 
aumentando assim a sua força e representa�vidade. Para 
informações de como tornar-se associado ao SINDEF/BA, basta 
enviar um e-mail para sinde�a@gmail.com.
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AFFAF Apresenta
sua nova Diretoria

Sincep e Acembra pela valo-
rização do segmento de luto

 Foi no dia 10 de fevereiro de 2012, durante uma reunião 
em Curi�ba, contando com a presença de diversos empresários 
do setor, que surgiu oficialmente a AFFAF (Associação dos 
Fornecedores e Fabricantes de Ar�gos Funerários), com o 
obje�vo de unir fabricantes e fornecedores em torno dos mesmos 
obje�vos. 

 Ano após ano a AFFAF vem provando seu valor e 
consolidando seus obje�vos, mostrando que não nasceu para 
confrontar nada do que já existe, mas para agregar, para ser mais 
uma força lutando por melhorias no setor funerário. Acreditamos 
que a união dos fabricantes e distribuidores de ar�gos funerários 
está contribuindo ainda mais para o sucesso que é o setor 
funerário brasileiro.

 Apresentamos a seguir a nova diretoria da AFFAF, que 
assume a direção da en�dade para os próximos dois anos:

 O Sincep (Sindicato dos Cemitérios e 
Crematórios Par�culares do Brasil) e a Acembra 
(Associação Cemitérios e Crematórios do Brasil) são 
en�dades parceiras, que trabalham pela valorização do 
segmento de luto no Brasil e pelos interesses dos seus 
representados. Juntas, realizam eventos que promo-
vem o desenvolvimento de novas tecnologias, realiza-
ção de estudos, intercâmbios e trocas culturais entre 
países. Estas inicia�vas resultam em prá�cas que 
colocam o Brasil na vanguarda do mercado de luto.

 Conheça as vantagens de ser associado. Mais 
informações: sincep@sincep.com.br ou pelo telefone 
(11) 3034.1613.

Confira nossa agenda de eventos 2016

. 26 de agosto - Desenvolvendo líderes operacionais de 
cemitérios, crematórios e funerárias. Do “jeitão” à 
gestão.

. 23 de setembro - Cuidando de quem cuida. Fazendo 
pessoas melhores para um trabalho especial.

. 20 e 21 de outubro - Excelência em Gestão - Módulo 1 
e 2.

. 11 de novembro - Excelência e humanização no 
atendimento de luto.

. 23 a 25 de Novembro - 17º Encontro Nacional de 
Cemitérios e Crematórios - Local a definir.

. 08 e 09 de dezembro - Cerimonial fúnebre e excelência 
nos serviços com a morte.

sincep@sincep.com.br / acembra@acembra.com.br
www.sincep.com.br e www.acembra.com.br
www.facebook.com/sindicatosincep

Presidente: Adalto Fernando Paiva
Vice-Presidente: Oscar Rodrigues Froes
Primeiro Secretario: Carlos Alberto de Souza
Segundo Secretario: Marco Wanderley
Primeiro Tesoureiro: Marcelo Tcacenco
Segundo Tesoureiro: Antonio Carlos Mota Marinho
Conselho Fiscal Efe�vo: José Benedito Brusche�a
Conselho Fiscal Efe�vo: Celso Carlos de Moraes
Conselho Fiscal Suplente: José Geraldo Bonato

 Parabenizamos a nova Diretoria e desejamos sucesso 
durante toda a gestão!
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 Ter iniciado o projeto da EXPONAF em Curi�ba 
teve alguns significados. A capital do Paraná é conhecida 
por ser o berço de diversas inovações. Foi também nesta 
cidade que aconteceu o primeiro encontro de diretores 
funerários do Brasil, ainda em meados dos anos 90, e na 
mesma época aconteceram os primeiros cursos de 
tanatopraxia, com a presença do professor Mario 
Lacape.

 Foi mais do que justo termos feito a primeira 
edição, em 2014, e agora a segunda edição em Curi�ba, 

Diretoria da AFFAF que organizou a primeira edição.

mas será também uma despedida da capital mais fria do 
Brasil. A diretoria da AFFAF informa que a Exponaf será 
anual, e a par�r de 2017 irá percorrer diferentes regiões 
do Brasil.

 Então reforçamos o convite para conhecer esta 
cidade que encanta os visitantes e, ao mesmo tempo, 
aguardar que nos próximos anos a Exponaf pode 
acontecer na sua cidade ou região. Por hora, agrademos 
a todos que acreditaram e apostaram no sucesso da 
Exposição Nacional de Ar�gos Funerários. 

EXPONAF vai percorrer o Brasil anualmente

Aumento�da�produtividade,�sinergia�nos�processos�
administrativos�e�maior�controle�Associados,�finance-
iro�são�alguns�fatores�que�contribuem�para�o�sucesso�
de� sua� empresa.� Pensando� nisso,� desenvolvemos�
soluções�sob�medida�para�atender�as�necessidades�
de�sua�organização,�contemplando�inclusive�aplicati-
vos� eficientes� e� flexíveis� para� a� gestão� Funerárias.�

Algumas�Funcionalidades:
Controle�Usuários�.�rastreamento�de�

informações
Controle�de�Contratos�

(Associados/Planos/Convênios)
Controle�de�Mensalidades

Previsão�a�Receber�dos�Associados
Controle�de�Estoque

Controle�de�Vendas,�Atendimentos
Controle�de�Comissões
Emissão�de�Carnês

(77) 99921-5094(77) 99921-5094(77) 99921-5094

(77) 99127-5106(77) 99127-5106(77) 99127-5106

falecom@dreamsoftware.info

Rua Sergipe, 206 - Morada Nobre
Telefone: (77) 3612-6371 - Barreiras - BA





Internacional

 A Associação Funerária de Assuntos Internacionais 
(AFAI), é agora representante oficial da FIAT/IFTA (Federa-
ção Internacional das Associações de Tanatologistas) no 
Brasil, assumindo um importante papel de fomentar 
cultura, informação e conhecimento sobre o mercado 
funerário internacional para as empresas funerárias 
brasileiras. Da mesma forma, a en�dade representa o Brasil 
no exterior, levando ao conhecimento do mundo nossa 
forma de ver e pensar o serviço funerário, divulgando 
nossas soluções, inovações e produtos para todo o mundo.
 A FIAT/IFTA é a principal en�dade funerária 
internacional, representando o setor junto a outros órgãos 
importantes, como a ONU e tem em sua pauta de reuniões 
assuntos importantes, como padronização da repatriação, 
novas tecnologias, novas formas de sepultamento, entre 
outros.
 A AFAI tem como obje�vo criar pontes de 
intercâmbio entre o Brasil e os demais países, além de 
dissiminar e capacitar as empresas funerárias brasileiras 
sobre os modelos de documentação internacional para 
repatriação.
 A nomeação da AFAI como representante no Brasil 
aconteceu durante a ú�ma Reunião Ordinária da FIAT-IFTA, 
no dia 30 de junhto de 2016, no Bonaventure Hotel & 
Conference Center, em Montreal, no Canada, onde esteve 
reunido o Conselho Internacional de Direção.
 O evento também contou com a troca na direção 
na FIAT/IFTA, assumindo a presidencia a empresária Teresa 
Saavedra, que ocupa atualmente o cargo de presidente da 
Alpar (Associação La�no Americana de Cemitérios e 
Serviços Funerários).

AFAI é representande oficial do FIAT/IFTA no Brasil
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Com a colaboração da Associação Funerária de Assuntos Internacionais (AFAI)

Mylena Cooper (presidente da AFAI), Teresa Saavedra 
(Presidente da Alpar e do FIAT/IFTA) e Edson Cooper (Vice 

Presidente da AFAI) durante o evento no Canadá.

Revista Funerária em Foco é destaque internacional
 A recente parceria entre a AFFAF (Associação 
dos Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários) e 
a  AFAI  (Associação Funerária  para Assuntos 
Internacionais) repercu�u não só no Brasil, como 
também no cenário Internacional. A matéria publicada 
na edição 08 da Revista Funerária em Foco foi republica-
da na Revista Thanos, veículo de comunicação oficial da 
FIAT/IFTA.

 A AFAI adotou a Funerária em Foco como seu 
principal canal de comunicação com o setor funerário e 
estará a cada edição trazendo informações importantes 
do contexto funerário mundial.

Membros Nacionais da FIAT/IFTAFaculdade College Rosemont “techniques de
Thanatologie", no Canada.

Mylena Cooper presta
homenagem à nova presidente
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Formação Cursos e treinamentos no setor funerário

Mario Lacape retorna ao Brasil com curso avançado
 Após pouco mais de 20 anos, o renomado tanatólogo 
internacional, Mario Lacape, retornou ao Brasil para ministrar um 
curso de Tanatopraxia Avançada, organizado pela Laidom Cursos, 
com apoio do Crematório Va�cano, AFAI (Associação Funerária 
para Assuntos Internacionais), SEFESPAR (Sindicato dos 
Estabelecimentos de Serviços Funerários do Paraná) e realizado 
em Curi�ba, Paraná. A inicia�va foi um sucesso, e contou com a 
presença de alunos de várias regiões do país.
 Lacape foi o profissional que trouxe a técnica de 
tanatopraxia para o Brasil, ministrando os primeiros cursos nos 
anos 90, capacitando os primeiros profissionais brasileiros e 
proporcionando uma evolução na qualidade de atendimento às 
famílias enlutadas. 
 A inicia�va de trazer Mário Lacape, em sua primeira 
visita ao Brasil, contou na época com o apoio de alguns empresá-
rios que já frequentavam o cenário mundial em busca de 
novidades. Um deles era Edson Cooper, diretor do Crematório 
Va�cano e vice presidente da AFAI. Cooper fez questão de apoiar 
esta segunda vinda de Lacape ao Brasil e prestou uma homena-
gem ao professor, em reconhecimento ao importante papel que 
ele teve na evolução do setor funerário Brasileiro.
 O Professor Mario Lacape é um profissional reconheci-
do internacionalmente, com formação na Cincinna� College of 
Mortuary Science, nos Estados Unidos. É natural da Guatemala, 
mantém a�vidades no país em que nasceu e também 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. Seu retorno ao país teve como obje�vo 
aprimorar o conhecimento dos que  pra�cam a tanatopraxia e 
desejam reciclar e aperfeiçoar seus estudos com novas técnicas.
 Em entrevista a Revista Funerária em Foco, Lacape 
lembrou que na época da sua primeira passagem por aqui, a 
estrutura de atendimento às famílias, no que diz respeito ao 

transporte e armazenamento do corpo, era precária, em especial 
nos grandes centros. “Em uma visita que fiz a São Paulo, vi que 
exis�a um caminhão que saia de manhã  para recolher corpos e 
só retornava quando es�vesse com sua capacidade esgotada. 
Muitos corpos chegavam para a necrópsia após muitas horas do 
falecimento, e uma técnica de preparação eficiente era 
indispensável para possibilitar uma úl�ma homenagem digna e 
segura para família”, relembra.
 Quanto a origem da técnica, teve início nos Estados 
Unidos, onde é amplamente u�lizada há muitos anos. “As 
primeiras prá�cas de tanatopraxia surgiram durante a Guerra 
Civíl Americana, que ocorreu entre os anos de 1861 a 1865, onde 
houve uma grande necessidade de transporte de corpos dos 
soldados mortos para suas cidades de origem”, explica Lacape.
 Mario Lacape retorna ao Brasil em agosto, para um 
segundo curso, também na capital paranaense. Em mensagem 
final para o setor funerário, recomenda que é preciso estar 
sempre em busca de novos conhecimentos. “Nós temos que 
con�nuar a nos preparar para o futuro. Quem era número um 
ontem, pode não ser mais amanhã, pois todo dia surgem 
novidades. Temos sempre que estar preparados”, conclui.

Edson Cooper (Crematório Va�cano / AFAI) homenageia Lacape

Mário Lacape, Carlos (Funerária América), Cooper e Celso Moraes (Laidom)
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XI Fórum de Gestão e Administração de Cemitérios e Crematórios
 Aconteceu nos dias 23 e 24 de junho, no Hotel Blue 
Tree Faria Lima, em São Paulo, o XI Fórum de Gestão e 
Administração de Cemitérios e Crematórios. O evento foi 
organizado pelo Sincep (Sindicato dos Cemitérios e Crematórios 
do Brasil) com apoio da Acembra (Associação Cemitérios e 
Crematórios do Brasil) e reuniu empresários de todo o Brasil 
para debater assuntos per�nentes ao setor e projetar novas 
ações para o futuro. 
 A programação contou com mesa redonda (debaten-
do a nova lei de regulamentação dos planos funerários), casos 
de sucesso em serviço cerimonial (com diversas empresas do 
Brasil), e palestras (mercado Pet e mercado funerário internaci-
onal), além de uma Cer�ficação em Operações Crematórias, 
promovida pelo NFDA (Na�onal Funeral Directors Associa�on).



Rua João Moura, 465 - São Paulo - Brasil - Fones: (11) 3064.3571 - 3085.9693
www.engeaplic.com.br - engeaplic@engeaplic.com.br







História do Joãozinho
Joãozinho estava brincando no pá�o, quando viu o carro do 
seu pai passando em direção ao matagal, atrás de sua 
escola. Ele seguiu o carro, viu seu pai e a �a Jane, abraçan-
do-se apaixonadamente! Joãozinho achou isso tão curioso, 
que não se conteve e correu para casa, para contar para a 
mamãe, o que �nha visto.

– Mamãe, mamãe! Eu estava no pá�o da escola, quando vi 
o carro do papai indo para o matagal, com a �a Jane dentro. 
Fui atrás para ver. Ele estava dando o maior beijo na �a Jane. 
Depois, ele a ajudou a �rar sua blusa. Aí, a �a Jane ajudou o 
papai a �rar suas calças, e depois, a �a Jane…

Nesse ponto, a mamãe interrompeu-o, dizendo:

– Joãozinho, essa é uma história tão interessante! Que tal, 
você guardar o resto dela, para hora do jantar? Eu quero ver 
a cara do seu pai, quando você contar tudo isso, hoje à 
noite!

Na hora do jantar, a mamãe pediu para o filho, para contar 
sua história. Joãozinho, Então,começou:

– Eu estava brincando no pá�o da escola, quando vi o carro 
do papai indo para o matagal, com a �a Jane dentro. Aí, fui 
correndo atrás pra ver. Ele estava dando o maior beijo na �a 
Jane. Aí, ele a ajudou a �rar sua blusa. Ela ajudou o papai a 
�rar suas calças. Logo,começaram a fazer as mesmas coisas 
que a mamãe e o �o Beto faziam, quando o papai não 
estava em casa!

A mãe desmaiou!

Vida e casamento
A esposa estava lavando a louça, depois de preparar o 
jantar e limpar a cozinha, enquanto seu marido tomava 
uma cerveja sentado no sofá. De repente o marido se vira 
para esposa e pergunta:

- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?

E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:

- Eu vivia! 

Os cabelos brancos da mãe 

Certo dia, uma menina estava sentada observando sua mãe 
lavar a louça na cozinha. De repente, percebeu que ela 
�nha vários cabelos brancos em sua cabeleira escura. Então 
perguntou:

- Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?

A mãe reponde:

- Bom, cada vez que você faz algo errado e me faz chorar ou 
me deixa triste, um de meus cabelos fica branco.

A menina pensou um pouco e logo disse:

- MAMÃE! O que você fez pra vovó que ela está com todos 
os cabelos brancos?

A casa redonda

Um amigo vai visitar o outro, recém-casado, e observa a 
varanda redonda, a sala redonda, os quartos redondos, os 
banheiros redondos. Enfim, tudo redondo, até mesmo a 
cozinha é redonda. Ele exclama:

- Que inovação! Seu arquiteto foi muito ousado!

E ele todo orgulhoso:

- A ideia foi minha mesmo. Quando falei com minha noiva 
que iria construir uma casa, minha sogra pediu pra arrumar 
um can�nho pra ela!

O cara da Aldeia

Certo dia, um reporter foi fazer uma reportagem em uma 
aldeia muito distante. Chegando lá, ele logo avistou um 
velhinho sentado em uma cadeira. Foi logo entrevistá-lo.

- Boa tarde senhor. Você poderia me contar um aconteci-
mento feliz que ocorreu aqui na aldeia?

O velhinho disse:

- Claro meu filho. Certo dia, um lobo se perdeu na floresta. 
Eu me juntei com todos os homens da aldeia e fomos atrás 
dele. Bebemos e bebemos, depois fizemos sexo com o lobo 
a noite inteira...

Surpreso, o reporter falou:

- Poderia me contar outro acontecimento feliz?

O velhinho respondeu:

- Sim, uma vez um cara se perdeu na floresta. Daí me juntei 
com todos os homens da aldeia para procurá-lo, bebemos e 
bebemos, depois fizemos sexo com ele a noite toda.

Mais surpreso ainda, o reporter pergunta:

- Tá bom senhor. Poderia me contar um episódio triste que 
aconteceu na aldeia??

E o velhinho respondeu com lágrimas nos olhos:

- Uma vez eu me perdi na floresta...

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

- Qual seu úl�mo desejo, meu filho?
- Pode atualizar meu status no Face de 

moribundo para falecido, Padre?






