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Você é nosso 
convidado especial 

para a Exponaf 2019
 Finalmente chegou. Vai começar a Exposição Nacional de Ar�gos 
Funerários (EXPONAF), que acontecerá em Campinas/SP, nos dias 29, 30 e 
31 de maio de 2019. Preparamos esta edição especial da Revista Funerária 
em Foco como um guia, com tudo que você precisa saber sobre o evento.

 Até o momento (este número pode sofrer alguma alteração até o 
início da feira), são 62 expositores confirmados. Um marco não só para a 
Exponaf, mas para o setor funerário brasileiro como um todo. Em número de 
empresas expositoras, já é a maior feira funerária realizada no Brasil.

 Consultando algumas en�dades e pesquisando sobre o assunto, 
tudo nos leva a crer que seja também a maior feira funerária da américa do 
sul, mas são números di�ceis de serem confirmados, pois não há muita 
informação sobre eventos passados. Mas para nós já é mo�vo de muito 
orgulho, pois tudo está sendo possível graças a confiança dos expositores, o 
que tem um valor imensurável.

 Agora, para tornar o evento ainda mais especial e único, contamos 
com a sua presença. Diretores funerários, pequenos, médios ou grandes 
empresários do setor, colaboradores das mais diversas áreas, a presença de 
cada um de vocês será fundamental para que todo o trabalho e esforço de 
dois anos de organização valham a pena. Pois tudo isto está sendo feito 
pensando em vocês.

 Buscamos preparar um evento com muitas facilidades, tanto para 
quem e s�ver visitando como para quem estará trabalhando. Você poderá 
conferir nas próximas páginas da revista, todas as facilidades e diferenciais 
do evento, assim como a programação de palestras, mapa atualizado e 
empresas expositoras.

 Nossos conteúdos tradicionais de crescimento profissional, com 
ó�mas opções de leitura, também estão presentes nesta edição da revista 
Funerária em Foco. Para a próxima edição, contamos com sua opinião e 
sugestão de conteúdo, que podem ser enviadas pelo e-mail revis-
ta@affaf.com.br. Por hora, nosso encontro está marcado. Nos vemos na 
Exponaf 2019!

Boa Leitura

Adriana Bruschetta
2ª Secretária

José B. Bruschetta
Diretor Honorário



 A EXPONAF – Exposição Nacional de Ar�gos 
Funerários – evento idealizado e organizado pela 
Associação dos Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos 
Funerários (AFFAF), está chegando em sua terceira 
edição. Será realizada em Campinas/SP, nos dias 29, 30 
e 31 de maio de 2019. O local foi cuidadosamente 
escolhido para oferecer aos visitantes e expositores a 
melhor experiência em feira de negócios. Será nas 
dependências do Expo Dom Pedro, um espaço feito 
para a realização de grandes eventos.

 O principal obje�vo do evento é proporcionar 
um momento de confraternização para todo o setor 
funerário. Mais do que uma oportunidade de realizar 
negócios e apresentar novidades, a EXPONAF é 
também um momento de aproximar as pessoas, 
estreitar os laços de parceria e proporcionar um 
ambiente de crescimento profissional.

Tudo que você precisa saber para aproveitar
ao máximo este grande encontro funerário!

| Funerária em FOCO

NOS VEMOS NA EXPONAF 2019

 Em termos de conteúdo, a receita será a 
mesma que consagrou a EXPONAF como um evento 
diferenciado. Até o fechamento desta edição, temos 
62 expositores confirmados, em uma área total de 7 
mil metros quadrados, com variada e significa�va 
qualidade de produtos em exposição. Estes números 
já fazem da EXPONAF 2019 a maior feira funerária já 
realizada no Brasil.

 E não vão faltar também facilidades para os 
visitantes. O local do evento é anexo a um grande 
shopping center de Campinas, o Parque Shopping 
Dom Pedro, com amplo estacionamento, praça de 
alimentação com diversas opções gastronômicas, 
cinema, parque infan�l e lojas que atendem os mais 
variados gostos. Outra facilidade é a estrutura para 
chegar à cidade, que abriga hoje um dos maiores e 
mais modernos aeroportos do Brasil. As rodovias que 
chegam a Campinas também são um diferencial, em 
ó�mo estado de conservação. Os visitantes contarão 
também com boas opções de passeio e turismo pela 
região.

Evite las ao chegar à Exponaf

Faça sua inscrição antecipada:
www.exponaf.com.br

GUIA EXPONAF 2019
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Facilidades para você na EXPONAF 2019
 Uma das preocupações da organização do 
evento foi oferecer uma estrutura com o máximo de 
conforte e pra�cidade para os expositores e  
visitantes. Confira a seguir algumas informações 
importantes que irão tornar sua experiência na 
EXPONAF 2019 ainda mais especial:
. Parque Shopping D. Pedro - Ao lado do Expo D. 
Pedro, local onde será realizada a Exponaf, você terá 
a sua disposição o Parque Shopping D. Pedro, com 

inúmeras opções gastronômicas, cinema, super-
mercado e lojas variadas. Ou seja, você estará a 
poucos passos de tudo que precisar.
. Parking Kid´s - Vai trazer crianças até o evento? 
Então elas vão adorar! Estará disponível gratuita-
mente, durante todo o evento, acesso ao parque 
infan�l no interior do shopping. É um grande espaço 
para as crianças se diver�rem, com total segurança e 
várias opções de brinquedos e jogos.
. Estacionamento - Se sua opção de deslocamento 
até a Exponaf for de carro, então não terá problemas 
para estacionar. O estacionamento do shopping é 
amplo, com custo atual de R$ 10,00 por 12 horas 
(este valor pode sofrer algum reajuste até a data do 
evento).
. Palestras - Teremos palestras gratuitas no primeiro 
dia do evento (29/05) e pacotes de palestras nos 
dias 30 e 31, confira a programação completa e 
aproveite a Exponaf para aprimorar seus conheci-
mentos!
. Food Truck - No interior da área de exposição duas 
opções de lanche rápido: pizza de cone e churros. 
Ambos com preços acessíveis. Ideal para fazer um 
momento de descanso durante o evento.

GUIA EXPONAF 2019

Parking Kid’sParking Kid’s
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Conra a programação completa do evento
Quarta Feira . 29/05/19 - PALESTRAS GRÁTIS!

13h Solenidade de Abertura

13h30 Palestra de abertura “EMPRESA 
FAMILIAR: Você tem sucessores ou 
apenas herdeiros?” - Rossandro Klinjey

13h30 Início da visitação aos estandes

16h Palestra “Pequenos e Micros 
Cemitérios – A quarta onda funerária 
que deverá nortear o futuro das 
necrópoles do Brasil” - Guilherme Lithg 
e Héber Vila

20h Encerramento da feira

Quinta Feira . 30/05/19

9h “Esteira de Vendas”Palestra  
Leandro Barbancho

10h Início da visitação aos estandes

11h “Do Jeitão à Gestão”Palestra 
Dra. Silvana Basse�o

17h “Ingresso ao Funeral PET:Palestra 
Premissas Legais e Mercadológicas”
Dra. Emanuele Peza� Franco de Moraes

19h Encerramento da feira

Sexta Feira . 31/05/19

9h “Legislação Sanitária Palestra 
Aplicável a Estabelecimentos 
Funerários e Congêneres”
Dra. Clarissa Duarte

10h Início da visitação aos estandes

11h “Planejamento Estratégico Palestra 
como alma do negócio”
Luciano Santana

14h “Marke�ng Funerário – Palestra 
Desafios da era digital” – Luis Henrique 
da Silva, com a presença das empresas 
Plano Digna (Daniel Malaquias), Cemitério Jd. 
da Ressurreição (Maria das Dores) e Pax 
Aliança (Fernando Henrique), apresentando 
seus cases de sucesso!

19h Encerramento da EXPONAF 2019

ATENÇÃO! Palestras gratuitas com vagas limitadas. 
Entrada por ordem de chegada. Para compra de 
palestras, confira opções no site www.exponaf.com.br.

GUIA EXPONAF 2019

Fenômeno nas 
redes sociais

Palestra de abertura

Nesta palestra o Dr. Rossandro Klinjey 
abordará o universo das empresas familia-
res, as implicações sobre as relações 
familiares, educação e relação pais & filhos 
no futuro das empresas. Voce tem formado 
sucessores ou está apenas deixando 
herdeiros? Onde esse vinculo se perdeu?

CORTESIA
AFFAF

Reflexões para uma abordagem realista sobre um assunto 
que está presente na maioria das empresas funerárias.

Rossandro Klinjey é palestrante, escritor, Psicólogo Clínico 
e Mestre em saúde cole�va. Fenômeno nas redes sociais, 
seus vídeos já alcançaram a marca de mais de cem milhões 
de visualizações. É autor de vários livros, sendo os mais 
recentes: “As cinco faces do Perdão”, “Help: me eduque!” e 
“Eu escolho ser feliz”. É consultor da Rede Globo em temas 
relacionados ao comportamento, educação e família, no 
programa “Encontro com Fá�ma Bernardes” e colunista da 
Rádio CBN.

Nesta palestra gratuita, cortesia da Evolu�on Tecnologia 
Funerária, empresa patrocinadora oficial da Exponaf 2019, 
os consultores especialistas em necrópoles Guilherme Lithg 
e Héber Vila, fazem uma abordagem clara a respeito de 
como o mercado funerário mudou nas úl�mas décadas e 
como está tendenciado a ser o futuro das novas necrópoles 
brasileiras com a proliferação dos atuais sistemas de 
cemitérios híbridos.

Apesar de minúsculos, se comparados aos tradicionais 
(apresentaremos cases de cemitérios em operação com 
menos de 1.000m2), oferecem todos os serviços funerários 
em um só produto, sem a tradicional  comercialização de 
jazigos, gavetas, cremação e locação de capelas, porém 
com taxas de rentabilidades absurdamente mais altas.

PALESTRA

Pequenos e Micros Cemitérios
A quarta onda funerária que deverá nortear 

o futuro das necrópoles do Brasil
Palestrantes Guilherme Lithg e Héber Vila

CORTESIA PATROCINADOR
OFICIAL DO EVENTO
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Conheça os palestrantes da Exponaf 2019
Leandro Barbancho - 15 anos de 
experiência na área comercial de 
assistência funeral, criador da metodolo-
gia “Esteira de Vendas”, que já capacitou 
mais de 5.000 vendedores de diversos 
segmentos pelo Brasil. Tem formação em 
Liderança e Graduação em Propaganda e 
Marke�ng.

Clarissa Cunha C. Duarte - Graduada em 
Odontologia e Direito, especialização em 
Vigilância Epidemiológica e Sanitária,  
Direito Público, e Mestrado em Bioé�ca. 
Fiscal Sanitária Nível Superior da 
Prefeitura de Belo Horizonte desde 1985, 
e Gerente da Vigilância Sanitária de Belo 
Horizonte de 1996 a 2004.

Silvana Cris�na C. Basse�o - Graduada 
em Psicologia,  Pós-graduada em 
Dinâmica dos Grupos, Especializada em 
Stress e Qualidade de Vida, com expe-
riência de 8 anos em psicologia clínica e 
do trabalho. Atua Desde 2006 no RH 
Estratégico do Cemitérios Parque 
Flamboyant.

Luciano Alves Santana - MBA em Gestão 
Empresarial, graduação em Biologia e 
Farmácia. Atuação em empresas como 
Coca-Cola, Ambev, Pfizer, entre outras. 
Experiência nas áreas de Controle e 
Garan�a da Qualidade, Produção, 
Gestão Estratégica, Gestão de Projetos e 
Gestão de Riscos.

Emanuele P. F. de Moraes - Experiência 
na área de Direto Civil, Direito Ambiental 
e Direito do Trabalho. No setor funerário, 
atuou no Serviço Funerário de Ribeirão 
Preto e no Crematório de Animais 
Amigos de Patas, gerenciando e par�ci-
pação nos Processos de Licitações e 
consultoria empresarial estratégica.

Luis Henrique da Silva - Graduação em 
Marke�ng, com especialização em 
Comunicação Empresarial, com 17 anos 
de atuação na área de comunicação no 
setor funerário. Editor da Revista 
Funerária em Foco, relações públicas da 
AFFAF e coordenador de marke�ng e 
vendas de estandes da Exponaf 2019.
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01 Entrada/Saída/Credenciamento • 02 Docas

03 Sanitários • 04 Fraldário • 05 Food Truck

www.AFFAF.com.br | www.EXPONAF.com.br

Agência de
Turismo Ocial

www.trivialtur.com.br/eventos
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EXPOSITORES CONFIRMADOS
7 mil metros quadrados de feira.
A Exponaf 2019 espera por você!

 Um dos grandes diferenciais da EXPONAF 2019 é, sem dúvidas, o número de empresas expositoras. Até o 
fechamento desta esdição �nhamos confirmação de 62 expositores. Quem quer ficar de fora deste grande evento 
do setor funerário? É claro que ninguém, então seja como expositor ou visitante, venha para a EXPONAF 2019!
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Campinas tem várias atrações para você
 Ao visitar a EXPONAF 2019, uma boa pedida é 
es�car o passeio e aproveitar todo o potencial turís�co 
da região. A começar por Campinas, que é a terceira 
maior cidade do estado paulista, com mais de 1 milhão 
de habitantes. Naturalmente, as opções de passeio são 
diversas, com muitos bares e restaurantes que certa-
mente vão agradar os mais variados gostos.

 Fundada em 14 de julho de 1774, Campinas 
está próxima de São Paulo, o que amplia consideravel-
mente as possibilidades de passeios. Mas se você busca 
algo mais tranquilo, pode optar pela região das águas 
termais, em cidades como Lindóia, e Águas de Lindóia, 
com diversos hotéis que oferecem ó�mas estruturas de 
lazer.

 Como toda grande cidade, Campinas tem 
inúmeras história e pontos turís�cos interessantes. 
Preparamos algumas sugestões do que pode ser feito 
na cidade, antes de explorar a região, confira!

. Passeio de Trem - Viagem de Maria Fumaça entre 
Campinas e Jaguariúna (SP). O trecho e a locomo�va já 
foram u�lizados várias vezes como cenário de novelas 
de época. O passeio tem 3h30 de duração e percorre 48 
km. As saídas acontecem na estação Anhumas, que fica 
na Av. Dr. Antônio Duarte da Conceição, 1501, sempre 
aos finais de semana. Para saber mais, visite www.mari-
afumacacampinas.com.br.

Réplica da Caravela de Pedro Álvares Cabral e Passeio de Maria Fumaça.

Wet'n Wild e Hopi Hari, diversão para toda a família.

. Lagoa do Taquaral - É um dos lugares mais frequenta-
dos da cidade. No local é possível caminhar pela densa 
área verde, visitar a Caravela Anunciação (embarcação 
inspirada na nau usada por Pedro Álvares Cabral), 
brincar em pedalinhos e passear pelo parque em um 
an�go bonde. Para saber mais, visite www.campinas.-
com.br.

. Torre do Castelo - Ou “Castelo d´água”. O local, que 
tem 27 metros de altura, é um mirante e foi inaugurado 
na década de 40 e fica na Praça 23 de Outubro. 
Funciona todos os dias até as 17h. A entrada é gratuita. 
De lá, o visitante tem uma vista de 360º graus da cidade. 
Para saber mais, visite www.campinas.com.br.

. Wet'n Wild - Parque aquá�co próximo a Campinas, 
com atrações para todas as idades. Destaque para o 
R4lly, toboágua de quatro pistas, com 100 metros de 
extensão e uma altura equivalente a um prédio de seis 
de andares; e o Vortex, com 4 metros de altura onde os 
visitantes descem em uma boia com muito balanço e 
curvas até a piscina. Para saber mais, visite www.wetn-
wild.com.br.

. Hopi Hari - É um parque temá�co localizado na 
Rodovia dos Bandeirantes, a 30 km de Campinas. Com 
760 mil metros quadrados, é considerado um dos 
maiores parques de diversão da América La�na. Para 
saber mais, visite www.hopihari.com.br.

 Como você pode ver, mo�vos não faltam para 
estar em Campinas na EXPONAF 2019. Programe-se e 
venha fazer parte deste grande encontro funerário!
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Veja opções de hotéis para a Exponaf 2019
 Para facilitar a vida dos visitantes e expositores 
a EXPONAF firmou parceria com a Trivial Tur, agência 
oficial do evento, que está a disposição para negocia-
ções de estadia, passagens aéreas e passeios turís�cos 
por Campinas e região. 
 A Trivial Tur organizou uma página especial 
em seu site para disponibilizar as opções aos visitan-
tes. São várias opções de hotéis e passagens aéreas 
com preços compe��vos, contando com assessoria 
especializada, evitando transtornos e dores de cabeça 
durante sua viagem.
 Para conhecer todas as opções, acesse 
www.exponaf.com.br e escolha no menu o item 
“Hotéis e Turismo”. Você verá algumas opções no site 
do evento e terá um link que levará direto ao site da 
Trivial Tur, onde muitas outras opções estarão dispo-
níveis.
 A seguir destacamos algumas opções de 
hotéis em Campinas, escolhidas pela equipe da Trivial 
Tur:

. Vitória Concept Campinas (Traslado para o 
local do evento)
 O Vitória Hotel Concept Campinas oferece 252 
sofis�cadas e variadas suítes que encantam os mais 
exigentes hóspedes, equipados com tecnologia e 
conforto. O hotel dispõem ainda de academia e SPA. O 
lazer e a gastronomia são parte do hotel, através dos 
restaurantes premiados Bellini Ristorante (cozinha 
mediterrânea), Kindai (cozinha asiá�ca) e Esquinica 
Restaurante (cozinha ibérica para os jantares e cozinha 
natural para os almoços). Quem gosta de música e bons 
drinks o piano-bar (Nick Bar) e o Iff! Bar, também estão à 
disposição.
Localização: Av. José de Souza Campos, 425 - Nova 
Campinas - Campinas - SP
Preço Diárias: a par�r de R$ 390,00 + taxas
Distância da Exponaf: 10,6 Km

. Druds Hotel Hortolândia
 Focado em reduzir impactos no meio ambiente, 
o Drud’s Hotel Hortolândia foi criado baseado em 
soluções sustentáveis. Possui 159 apartamentos sendo 
152 categoria Standard, 06 Luxo e 01 apartamento 
adaptado a cadeirantes. O Drud’s Gourmet Restaurante 
atende hóspedes e visitantes do hotel com café da 
manhã, almoço e jantar.
Localização: Av. Fermino Maltarollo, 275 – Pq Gabriel – 
Cep. 13186-598 – Hortolândia/SP
Preço Diárias: a par�r de R$ 165,00 + taxas
Distância da Exponaf: 20,7 Km

. Vitoria Express Dom Pedro (Traslado para o 
local do evento)
 Este é o primeiro empreendimento de categoria 
econômica da Rede, um novo conceito de hospedagem 
em Campinas. Dispõe de 144 apartamentos funcionais, 
ambientado em linhas arquitetônicas aconchegantes 
para proporcionar estadas estratégicas com fluxo ágil aos 
principais des�nos da Capital.
Localização: Rua Heitor Ernesto Sartori , 555 – Center 
Santa Genebra
Preço Diárias: a par�r de R$ 250,00 + 5% encargos
Distância da Exponaf: 5,5 Km

Informações e Reservas: 
(11) 2909-0222

atendimento@trivialtur.com.br | www.trivialtur.com.br
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Expo D. Pedro - Ideal para grandes eventos
 O Expo D. Pedro iniciou suas a�vidades em 
2014 e hoje é o maior espaço mul�uso para eventos 
do interior do estado de São Paulo. São 13.000 m² de 
área construída, divididos entre Centro de Convenções 
e Exposições para atender diversos �pos e portes de 
eventos. O espaço está próximo ao Aeroporto 
Internacional de Viracopos e das principais rodovias 
do país.

 Anexo ao complexo está um dos maiores 
shopping centers da América La�na, o Parque D. Pedro 
Shopping, oferecendo comodidades como praça de 
alimentação diversificada, inúmeras lojas, serviços, 
entretenimento e ainda conta com 8 mil vagas de 
estacionamento.

 Visando atender diversos formatos de eventos 
com qualidade e excelência, o Centro de Convenções 
possui sete auditórios modulares, além de sete salas 
de apoio que comportam palestras, congressos e 
convenções de até 2.000 pessoas em auditório. Já o 
Centro de Exposições possui 7.000 m² de área total-
mente horizontal, ideal para feiras, exposições, shows 
e festas sociais.

 O Expo D. Pedro possui diferenciais que o 
credencia como referência internacional. Todos os 
ambientes são clima�zados com sistema splits 
independentes ou ar condicionado central. O piso do 
pavilhão é preparado para receber até 1 tonelada por 
m², facilitando a exposição de maquinários pesados. 
Além disso, o espaço também contempla cozinha 
industrial, 03 docas de serviço, amplos depósitos e 
atendimento personalizado por uma equipe de 
profissionais altamente qualificados com sólida 
experiência em organização de eventos.

 Não foi a toa que a diretoria da AFFAF optou 
por este grande centro de eventos para ser a casa da 
Exponaf 2019. Para fazer uma grande evento, é 
preciso contar com o que existe de melhor em termos 
de estrutura, facilidade, lazer e comodidade, tanto 
para os visitantes como para expositores.

Expo D. Pedro, um lugar completo.

Praça de Alimentação é um dos destaques do Shopping D. Pedro.

 Desde sua primeira edição, a EXPONAF reserva 
um espaço para que as en�dades representa�vas 
par�cipem do evento, divulgando suas a�vidades e 
congregando seus associados.
 Este ano não será diferente. Um grande número 
de en�dades está apoiando a feira, e muitas estarão 
presentes no espaço Sindicatos e Associações. A parceria 
foi firmada em uma reunião realizada no dia 26 de 
fevereiro, no Rio de Janeiro.

ESPAÇO SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES 

Líderes sindicais, em reunião realizada no RJ, apoiam a Exponaf 2019.





Seu Direito
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www.andersonadao.com.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, 
com vasta experiência em 
licitações públicas do setor 
funerário e na adequação 
dos planos funerários à 
nova regulamentação.

Jornada de trabalho 12 x 36
Quando é válida?

 Devido suas peculiaridades, o 
mercado funerário tem por hábito adotar 
para alguns de seus funcionários a 
jornada de trabalho comumente chama-
da de 12 x 36, ou seja,  doze horas de 
trabalho por trinta e seis de descanso.

 Possivelmente, vários dos leitores 
que possuem empresas funerárias e 
adotaram a jornada 12x36, já �veram 
problemas com reclamatórias trabalhistas 
em que os reclamantes pleitearam horas 
extras sobre a 8ª diária, alegando que tal 
jornada não era amparada legalmente, 
isso porque, antes da reforma trabalhista 
(Lei Federal 13.467/2017, que entrou em 
vigor no dia 11/11/2017), esta escala só 
era legalmente válida, quando prevista 
em acordo ou convenção cole�va de 
trabalho, já que não havia lei específica 
disciplinando a matéria.

 Entretanto, a par�r de 11 de 
novembro  de  2017,  a  Reforma 
Trabalhista, inseriu o art. 59-A da CLT, 
estabelecendo que a adoção deste �po de 
jornada seria válida, também, por meio de 
acordo individual escrito.

 Art. 59-A. Em exceção ao disposto 
no art. 59 desta Consolidação, é facultado 
às partes, mediante acordo individual 
escrito, convenção cole�va ou acordo 
cole�vo de trabalho, estabelecer horário 
de trabalho de doze horas seguidas por 
trinta e seis horas ininterruptas de descan-
so, observados ou indenizados os interva-
los para repouso e alimentação. (Incluído 
pela Lei 13.467/2017).

 Atualmente, vários julgamentos 
têm sinalizado que esta escala de trabalho 
é mais benéfica ao trabalhador, indeferin-
do, assim, o pagamento como hora extra a 
par�r da 8ª hora diária ou 44ª semanal, 
costumeiramente pleiteadas pelos 
reclamantes, dependendo de cada caso 
concreto.

 O que fica claro nos diversos 
julgamentos é a impossibilidade de um 
acordo tácito e a necessidade de se firmar 
o acordo individual na forma escrita, sob 
pena de não conhecimento do mesmo, 
como seguem os exemplos:

. REGIME 12X36 - A Súmula nº 444 do TST 
admite a adoção do regime 12x36, desde 
que prevista em lei ou ajustada exclusiva-
mente mediante acordo cole�vo de 
trabalho ou convenção cole�va de 
trabalho. Por sua vez, o ar�go 59-A da CLT, 
incluído pela Lei 13.467 (Reforma 
Trabalhista), possibilitou que o regime 
12x36 também fosse objeto de acordo 
individual escrito.

 Assim, antes da vigência da Lei nº 
13.467/2017, ocorrida em 11/11/2017, 
ainda que ultrapassada a jornada máxima 
diária, admite-se como regular o regime 
de compensação de 12 horas de trabalho 
por 36 horas de descanso, quando este 
sistema compensatório for adotado 
mediante negociação cole�va. A par�r de 
então, flexibilizou-se tal requisito, 
permi�ndo que tal regime seja previsto 
também em acordo individual escrito.

 No presente caso, não foi apre-
sentada norma cole�va a prever a adoção 
do regime 12x36, o que torna irregular 
sua adoção no período que antecede a 
11/11/2017. No período posterior, o 
regime também é inválido. Embora a ré 
sustente que a adoção do 12x36 possa 
decorrer de acordo individual escrito, o 
que está de acordo com o ar�go 59-A da 
CLT, incluído pela Lei 13.467, não demons-
tra tal situação, sendo que o contrato de 
trabalho é expresso no sen�do de que a 
empregada deveria cumprir “carga 
horária semanal de 44 horas, distribuídas 
em 8 horas diárias, com folgas por esca-
las”. (TRT-4 - RO: 00200695720175040281, Data 
de Julgamento: 10/07/2018, 8ª Turma)

“Atualmente 
vários julgamen-
tos têm sinaliza-
do que esta 
escala de traba-
lho é mais benéfi-
ca ao trabalha-
dor, indeferindo, 
assim, o paga-
mento como hora 
extra a par�r da 
8ª hora diária ou 
44ª semanal.”
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 
SAÚDE.

 Em relação ao setor funerário, por hora, para as 
empresas que desejem adotar o regime de jornada de 
trabalho de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, 
que não estejam abrangidas territorialmente por uma 
convenção ou acordo cole�vo de trabalho que 
contenha a previsão desta jornada, para que possam 
u�lizá-la de forma legal, devem realizar o acordo 
individual ESCRITO, lembrando que a forma tácita não é 
aceita.

 A elaboração deste acordo pode ser realizada 
pelo advogado ou contador de cada empresa. Embora 
haja a previsão legal da adoção da jornada de 12x36, há 
de se tomar muita cautela ao estender a jornada de 
trabalho do empregado para além da 12ª hora, pois 
esse seria um mo�vo para se comprovar a “quebra da 
escala”, o que consequentemente provocaria o paga-
mento como hora extra a par�r da 8ª hora laborada.

 Portanto, temos que a jornada de trabalho de 
12x36 é reconhecida legalmente, desde que exista o 
acordo ou convenção cole�va e na falta destes, 
podendo ser realizado um acordo individual escrito, 
entre empregador e empregado, cuidando para que a 
elaboração de tal acordo individual atenda todos os 
preceitos legais.

. ESCALA 12X36, ACORDO TÁCITO, INVALIDADE, 
HORAS EXTRAS - Não há como se atribuir validade ao 
acordo tácito para compensação de horas extras em 
sistema de revezamento de 12x36 horas, em face do 
que preceitua a Súmula nº 85, I, do TST, que somente 
admite o ajuste para compensação de jornada por 
acordo individual escrito, acordo cole�vo ou convenção 
cole�va.

 (Processo: RO - 0001528-85.2015.5.06.0023, Redator: 
Ana Claudia Petruccelli de Lima, Data de julgamento: 04/10/2018, 
Quarta Turma, Data da assinatura: 04/10/2018) (TRT-6 - RO: 
00015288520155060023, Data de Julgamento: 04/10/2018, 
Quarta Turma)

 No entanto, tal situação deve ser estudada com 
cautela, uma vez que existem correntes doutrinárias e 
ins�tucionais, contrárias à reforma, que entendem que 
a inovação trazida no texto do art. 59-A é incons�tucio-
nal.

 Tal entendimento se baseia na interpretação do 
con�do no inciso XXIII do art. 7º da Cons�tuição 
Federal, que estabelece a garan�a da duração do 
trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 
semanais, condicionando a fixação de jornadas 
ininterruptas à celebração de acordo ou convenção 
cole�va de trabalho.

Tal tema é matéria de ADI (Ação Direta de 
Incons�tucionalidade) nº 5994, em que é requerente a 

SOLUÇÕES DE FIBRA DE VIDRO

Capotas Fúnebres • Direto da Fábrica
Enviamos para todo o Brasil

www.polofibras.com.br

advocacia@andersonadao.com.br | Fones: (41) 3363-0402 • 9.9904-2488     | Curitiba/PR

Anderson Adão
A D V O C A C I A E S P E C I A L I Z A D A
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Funeral daniel.silva@planodigna.com.br

Novas tecnologias que estão
mudando o mercado funerário

Daniel Malaquias
Gerente de Atendimento 

funerária e o ambiente também estão 
presentes. Algumas empresas ainda 
ousam na tecnologia e u�lizam sistemas 
automa�zados onde tudo se controla em 
um disposi�vo celular ou tablet, com 
direito a chuva de pétalas de rosas, músicas 
personalizadas e todas as pompas à que os 
familiares tenham direito.

 Um dos grandes facilitadores do 
momento pode caber na palma de nossas 
mãos, os smartphones. Já estão disponíve-
is em vários países, aplica�vos que 
facilitam a relação empresa cliente, 
possibilitando serviços como abertura de 
chamados para comunicar um óbito, 
organização de um funeral completo 
através de um planejador fúnebre, orça-
mento nos mínimos detalhes, reserva de 
salas de apoio aos familiares, checklist 
fúnebre com várias opções de escolha para 
a personalização do serviço, entre outros.

 Navegando em um desses aplica�-
vos, encontrei dicas de moda para Funeral, 
outro oferecia a possibilidade de compra 
de coroas de flores, outro oferecia um 
obituário virtual, onde seria possível 
acender uma vela virtual e deixar mensa-
gem de condolências aos familiares e 
muitas outras possibilidades.

 O mercado funerário se rende à 
Tecnologia e muitas empresas conseguem 
facilitar a vida das pessoas no momento da 
perda de um ente querido, levando mais 
tranquilidade, comodidade, conforto e 
porquê não dizer qualidade de vida 
(oferecendo qualidade de morte) e bem-
estar. A imensa dor então sen�da não pode 
ser evitada, mas pode ser amenizada, 
facilitando e conduzindo os familiares 
inclusive, por uma experiência do luto 
menos dolorosa.

 Historicamente, enterrar corpos 
surgiu devido a necessidade de se “escon-
der” os corpos. Tinha um sen�do total-
mente diferente do que vivemos hoje, pois 
o intuito primi�vo era afastar os animais 
dos corpos que entravam em estado de 
putrefação. Já o sepultamento, diferente 
do enterro, consis�a em alocar o corpo em 
um lóculo que não fosse sob a terra.

 Após milhares de anos, muitas 
coisas mudaram e o ato de enterrar 
ganhou um sen�do novo, inclusive com o 
advento da tecnologia, que de forma 
grada�va começou a ser inserida nos 
processos de despedidas.  

 Em empresas pelo Brasil afora, 
observo algumas que já fazem os primeiros 
atendimentos via WhatsApp, o que é 
inclusive uma solução para quem depende 
do celular, pois em muitas cidades do 
interior do país o sinal da operadora não é 
bom, mas o sinal da internet é acessível e 
facilita a comunicação entre o cliente e a 
empresa funerária.

 Outro facilitador são os veículos 
equipados com GPS e sistema de monito-
ramento e rastreamento, possibilitando 
um deslocamento asser�vo num intervalo 
de tempo menor.

 Na sequência do atendimento 
vemos a Tanatopraxia, que passa por 
constantes evoluções, com novos acessóri-
os e equipamentos desenvolvidos para 
facilitar o deslocamento dos corpos dentro 
da sala com elevadores e macas elétricas.

 Um ambiente que passou por 
mudanças tecnológicas com a finalidade 
de oferecer mais conforto e comodidade 
aos familiares, foram as salas de velórios 
adaptadas para homenagens, onde ideias 
inovadoras foram instaladas e já fazem 
parte da cultura em algumas cidades.

 Salas modernas são equipadas 
com recursos de áudio e vídeo, que 
durante o velório vislumbra-se a história 
do(a) falecido(a), com direito a sequência 
de fotos e vídeos. A intenção é oferecer 
acolhimento, amparo e humanização no 
atendimento, u�lizando recursos que 
permitam cerimônias de despedida mais 
personalizadas.

 Modernos paramentos e móveis 
iluminados de forma a valorizar a urna 

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

“O crescimento da 
tecnologia é 
grande em todo o 
mundo, e no setor 
funerário não 
poderia ser 
diferente. Para os 
apaixonados pelo 
ramo, o serviço 
torna-se ainda 
mais empolgante.”
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Psicologia Psic. Solange C. B. Wiegand

Luto Coletivo e Perda Ambígua:
o caso Brumadinho

“Quando ocorre 
a Perda Ambígua 
as pessoas tem 
dificuldade em 
seguir adiante 
com suas vidas, 
muitas não se 
adaptam a essa 
nova situação, 
podendo evoluir 
para a 
depressão.”

 Uma tarefa universal de todas as 
pessoas, independentemente da diversi-
dade cultural, é elaborar as suas perdas. 
Em grande parte, a comunidade ajuda as 
famílias fazerem isso por meio de rituais 
nos quais os amigos e os parentes se 
reúnem para prestar a sua úl�ma 
homenagem.
 A falta de clareza sobre o desapa-
recimento de alguém pode gerar confu-
são e conflitos individuais e familiares. A 
certeza da morte não existe, mas a 
pessoa não está presente e as circunstan-
cias de sua ausência podem apontar para 
tal possibilidade. Ela está fisicamente 
ausente, mas psicologicamente presen-
te. Foi a isso que Pauline Boss (1998) 
denominou de “Perda Ambígua”. Nesse 
luto, o processo de elaboração é impedi-
do pela ausência da constatação clara da 
perda. Muitas vezes existe a esperança 
do reencontro, mesmo após algum 
tempo do desaparecimento.
 Em Brumadinho, muitas pessoas 
ainda estão desaparecidas, o que 
dificulta o enfrentamento do luto dos 
familiares que ficaram, uma vez que, não 
há o corpo para que o ritual de despedida 
possa ser realizado. É di�cil de acreditar 
que o seu ente querido morreu quando 
não se vê o corpo dele. Não existe uma 
comprovação de que ele morreu mesmo.  
E é esse vazio que muitas famílias enfren-
tam. À medida em que o tempo vai 
passando a esperança, a expecta�va,  de 
encontrar pessoas com vida vai diminuin-
do.
 Situações como essa, levam a um 
luto cole�vo seja pelas pessoas desapa-
recidas, seja pela transformação da 
paisagem da cidade ou, ainda, pela perda 

de confiança em relação às autoridades 
que administram o local.
 Muitas  situações  onde os 
desaparecidos são muitos, o ritual 
cole�vo simbólico é realizado. Ele 
permite expressar a dor da perda, ajuda 
não a esquecer os entes queridos que se 
foram mas a encontrar um lugar confor-
tável para eles na vida daqueles que 
ficaram. 
  O luto é um processo con�nuo, 
com cada pessoa vivenciando-o de uma 
forma diferente. Quando ocorre a Perda 
Ambígua as pessoas tem dificuldade em 
seguir adiante com suas vidas, muitas 
não se adaptam a essa nova situação, 
podendo evoluir para a depressão.
 Perdas por morte não são fáceis 
de suportar, entretanto, a Perda Ambígua 
apresenta maiores dificuldades de 
elaboração, visto que, é a mais estressan-
te de todas as perdas.
  É mais di�cil aceitar a perda 
quando não se tem todas as respostas. 
Lidar com a morte não é fácil, mas é 
como se fosse colocado um ponto, não 
final mas de separação. E quando a dor é 
pelo desaparecimento fica sempre um 
ponto de interrogação. 

Solange Wiegand
Psicóloga . CRP 3266/08

*Sobre a autora:
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Faculdade de Medicina da USP 
/ Disciplina de Emergências 
Médicas (FMUSP) e pela Rede 
Nacional de Tanatologia (RNT). 
Professora convidada de cursos 
de extensão em Tanatologia da 
Universidade Posi�vo.  
Professora convidada  do Curso 
de Especialização em Cuidados 
Palia�vos da PUCPR. 
Coordenou Grupo de Apoio a 
Enlutados e foi psicóloga 
voluntária na Associação dos 
Funcionários Aposentados do 
Banestado (AFAB). Membro do  
Grupo de Pesquisa em Bioé�ca 
e Biotecnologia PUCPR-CNPq. 
Membro do Grupo de Pesquisa 
em Bioé�ca, Humanização em 
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Membro do Núcleo 
Arquidiocesano de Bioé�ca 
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Estaremos 
presente na 
EXPONAF 
2019. Venha 
nos visitar!
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Comercial joaoluizdomundo@yahoo.com.br

João Luiz dos Santos
Gerente Comercial

sua casa. É hora de se dedicar às pessoas ao 
seu redor, tenha esse tempo e as veja 
apenas como semelhantes e não como 
clientes. Se �ver filhos, tenha um tempo de 
qualidade com eles. Isso, além de fazer bem 
à você, fará ainda com que eles sejam 
melhores seres humanos no futuro, e terão 
boas lembranças e mul�plicarão todo esse 
afeto.

. 3º - Tire férias - e não diga jamais que não 
sobrou tempo. Vá conhecer lugares, faça 
aquela viagem que desejou um dia fazer, 
renove as energias, aproveite e atualize a 
leitura, assista filmes an�gos, celebre o dom 
da vida. Adote uma alimentação saudável e 
pra�que uma a�vidade �sica.

 A sua mo�vação está atrelada a 
essas dicas, pois elas ajudarão no seu dia, 
durante toda sua vida. Iniciar o seu dia como 
se fosse o úl�mo, lhe fará viver intensamen-
te sempre, e aliviará o seu fardo diário. 
Nosso estresse, desmo�va e nos faz sen�r 
cansados, e isso nada mais é do que a falta 
de manutenção do corpo e da alma.

 Ame quem deve ser amado, beije 
quem deve ser beijado, e isso, agora, não 
deixe para amanhã. Pois, poderá não haver 
ninguém para se amar ou beijar. O elixir da 
mo�vação está aí, para quem quiser 
usufruir, aproveite sem moderação. Seja um 
profissional de excelência e mo�vado, 
fazendo da sua vida um evento, uma 
celebração. Busque a mo�vação, ela existe 
e se encontra ao seu alcance.

 Seja um mul�plicador de boas 
novas, para a família, amigos, clientes, e 
você verá que suas baterias jamais descar-
regarão. Busque no simples a felicidade e na 
humildade o caminho para o sucesso.

 Até a próxima edição, espero que a 
receita lhe ajude, pense no trabalho e 
jamais se esqueça de você. Boa leitura, boas 
vendas e mo�ve-se!

 Tudo bem queridos leitores? Eu 
como sempre, com saudades de todos, pois 
sempre digo: é uma honra escrever e trocar 
conhecimento com pessoas tão especiais.

 Vamos começar então perguntan-
do: Você está mo�vado? É uma pergunta 
que tem o intuito de fazer você parar e 
pensar, e mais do que isso, fazer você 
refle�r um pouco sobre essa questão. 
Temos uma profissão, que nos possibilita 
trilhar “N” caminhos, nos permite sonhar e 
buscar algo diferenciado, isso é fato. Porém, 
ao mesmo tempo chega a ser extenuante, 
pois nos �ra o máximo.

 Em algum momento vocês já 
devem ter ouvido a frase: “Trabalhar com o 
cérebro desgasta mais do que o trabalho 
braçal”. Com certeza essa afirmação se 
aplica bem para nós, que a todo tempo 
estamos “discu�ndo”, quase sempre o 
mesmo objeto, com pessoas de necessida-
des em comum, mas com perspec�vas 
diferentes do produto, e nós temos que 
estar aptos e atentos para sa�sfazer todo e 
qualquer �po de ques�onamento. E haja 
resenha.

 Seria correto afirmar que funciona-
mos sem parar, durante todo nosso período 
de trabalho? E não poderia ser diferente, 
pois uma desatenção,  apenas um descuido 
com o cliente, e isso pode nos custar o 
fechamento de um grande negócio. E tudo 
isso, ao final de cada dia, com a junção do 
cansaço, fadiga, muito embate e uma série 
de outros fatores tende a nos desanimar.

 Então, você está mo�vado? Ou 
você consegue se manter mo�vado como 
an�gamente? Não é simples, mas é 
importante para quem quer ter uma boa 
saúde e deseja permanecer no mercado, 
íntegro e tendo muito sucesso. Vamos 
então seguir algumas dicas que o ajudarão 
sobremaneira a estar mo�vado sempre.

. 1º - Tenha fé - tenha um acreditar maior 
que tudo, independente da sua religião. 
Divida seus momentos di�ceis com a sua 
espiritualidade, entregue e agradeça pelas 
dádivas e conquistas. A fé tem ao longo do 
tempo movido montanhas e mudado a 
forma de muitos, de como encarar a vida 
com maior naturalidade. Tenha fé em si, 
acredite que você é capaz, e caminhos se 
abrirão na sua vida.

. 2º - Desligue-se após o trabalho - mesmo 
sendo di�cil, e não leve preocupações para 

Como se manter motivado

João Luiz dos Santos é 
profissional da área comercial 
desde 1987. Atuou por 9 anos 
no setor de automóveis, em 
1999 conheceu o segmento 
funerário de Planos, desde 
então tem trabalhado no 
desenvolvimento e criação em 
várias empresas, como Sistema 
Prever (PR e SC), Ângelus PAX 
(RS), PAX Dourados (MS), 
Grupo Jardim das Acácias (PR), 
Grupo L. Formolo (RS) e 
atualmente foi convidado para 
desenvolver um projeto de 
Plano Funerário dentro do 
segundo maior cemitério 
ver�cal da América La�na, no 
Grupo João XXIII (RS).

“Se �ver filhos, 
tenha um 
tempo de 
qualidade com 
eles. Isso além 
de fazer bem à 
você, fará com 
que eles sejam 
melhores seres 
humanos no 
futuro, terão 
boas 
lembranças e 
mul�plicarão 
todo esse afeto 
recebido.”
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Franciane de
Moura Froes

Nutricionista

absorvido de forma mais lenta.

 Você pode trocar também o 
arroz branco por arroz integral com 
sementes, carne gorda por lombo suíno, 
peixe ou peito de frango, batata Inglesa 
por batata doce, inhame ou mandioca, e 
pizza de mussarela por uma versão com 
tomate cereja, ricota e abobrinha.

. Doces

 Chocolate ao leite por amargo. 
Abra espaço para as versões 60,70 e até 
90% de cacau. Assim, além de reduzir o 
consumo de açúcares e gorduras, você 
aproveita os an�oxidantes presente na 
gostosura.

 O mousse de chocolate pode ser 
trocado por doces de frutas com queijo 
(por exemplo goiabada sem açúcar + 
queijo), sorvete cremoso por picolé de 
fruta, e bolo de creme e chan�ly por 
geleia de frutas.

. Lanches

 Você pode trocar os sucos por 
água aroma�zada. Enriqueça a água 
mineral com frutas frescas (laranja, 
limão, lichia, abacaxi), ervas aromá�cas 
(hortelã, erva doce), raízes (gengibre), e 
especiarias (Anis, Cravo e canela em 
pau). Barrinhas de Cereais podem ser 
trocada por mix de castanhas, bolacha 
recheada por mix de frutas desidratadas, 
e tapioca com manteiga por omelete 
com queijo branco.

 Aproveite estas dicas e comece 
hoje mesmo a mudar sua vida, com mais 
leveza e menos culpa. Até mais!

 Existem algumas trocas simples, 
capazes de melhorar muito a vida dos 
diabé�cos à mesa. An�gamente não se 
falava muito em melhorar sabor, qualida-
de e variedade de alimentos para 
diabé�cos.  Com isso a restrição tomava 
conta do dia-a-dia, e uma maior liberda-
de de escolha só foi conquistada nos 
meados dos anos 2000, quando se 
ins�tuiu e se popularizou o sistema de 
contagem de carboidratos. 

 Os carboidratos, mesmo prove-
nientes do arroz, do trigo e da batata não 
estão proibidos, só que é preciso mode-
ração. Manter esta moderação poupa as 
artérias, os olhos e os rins. Além do 
sistema de contagem, que abriu um 
leque de possibilidades, atualmente as 
prateleiras de supermercados exibem 
diversos �pos de adoçantes. Dá pra criar 
receitas gostosas que podem ser apreci-
adas por toda a família. Hoje em dia, os 
diabé�cos não precisam mais se isolar na 
hora da refeição.

 Abaixo selecionei algumas trocas 
bem legais pra você se inspirar:

. Café da Manhã

 Pão com manteiga e café por 
mingau. Não precisa comer só mingau 
todo dia, mas esta troca pode ser uma 
aliada à dieta pobre em açúcar e rica em 
fibras, além de ser uma delícia. Minha 
dica é preparar uma receita com aveia, 
quinua, leite desnatado ou vegetal, 
castanha do pará e canela.

 Outras trocas interessantes são 
pão Francês por pão integral, iogurte 
integral com polpa por Iogurte desnata-
do com fruta e sementes, flocos de milho 
por cereais sem adição de açúcar, e suco 
de laranja por suco verde.

. Almoço e Jantar

 Macarrão refinado por macarrão 
integral. Esta troca garante o aporte de 
fibras, que de cara leva à uma resposta 
glicêmica branda. Para potencializar este 
efeito a dica é adicionar vegetais frescos 
e ricota esfarelada. Daí o carboidrato é 

Saúde
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facebook.com/francianemfroesnutricaomaternoinfan�l

Franciane de Moura 
Froes, Nutricionista
CRN 28.325, Pós 
graduada em Nutrição 
Materno Infan�l e 
Nutrição 
Ortomolecular e 
Fitoterapia

Boas Trocas
Alimentação gostosa pra diabéticos

“Dá pra criar 
receitas gosto-
sas que podem 
ser apreciadas 
por toda a famí-
lia. Hoje em dia, 
os diabé�cos 
não precisam 
mais se isolar 
na hora da 
refeição.”





No�cias do setor funerário

Nova diretoria Sindef-BA 

No dia 08 de março de 2019, foi eleita por unanimida-
de a nova diretoria do Sindicato das Empresas 
Funerárias do Estado da Bahia (Sindef-BA) para o 
triênio 2019/2022. O presidente reeleito Carlos 
Brandão, juntamente com a nova diretoria, deu posse 
aos delegados regionais.

Na oportunidade também foram eleitos os membros 
do Conselho Fiscal e entregues os cer�ficados para as 
empresas que �veram seus contratos de plano funeral 
ajustados à lei 13261/2016. Em seu primeiro discurso 
como presidente reeleito, Brandão renovou os votos 
de compromisso e desejo de fazer mais em prol do 
setor Funerario da Bahia.

Fonte: www.sinde�a.com.br

Urnas Rigon realiza congresso de vendas

A Urnas Rigon realizou em março, na cidade de Sarandi 
(RS), um congresso de vendas onde reuniu represen-
tantes, clientes e parceiros de várias regiões do Brasil. 
O evento contou com exposição de produtos, atrações 
ar�s�cas, lançamento de novos produtos, palestra de 
mo�vação e palestra de vendas, ministrada pelo 
empresário Leandro Rigon, um dos diretores da 
empresa.

Um dos destaques do evento foi a palestra de vendas 
com William Caldas, um dos dez melhores palestran-
tes de vendas do Brasil. Outro ponto alto foi o lança-
mento da Urna Zeus, trazendo para o setor um novo 
padrão de urna funerária, que segundo Leandro Rigon, 
dará a ní�da impressão que o falecido está dormindo 
sobre uma cama. “Sempre ouvimos falar no ramo 
funerário que o serviço foi bem feito quando parecia 
que o falecido estava dormindo no caixão. E a urna 
Zeus veio para isso, ela parece uma cama, onde não vai 

véu ou ornamentação sobre a pessoa, para dar a 
impressão que ela está apenas descansando”, explica 
Rigon. Este lançamento da Urnas Rigon será apresen-
tado também na EXPONAF, que acontece nos dias 29, 
30 e 31 de maio, em Campinas (SP).

Ao final do evento, os convidados puderam conhecer a 
fábrica, onde os clientes receberam uma homenagem 
dos funcionários. A noite ainda foi servido jantar com 
costela ao fogo de chão, e show musical com uma 
cantora sertaneja.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Curso de Ornamentação do SESF/RS

A primeira turma do curso de Ornamentação promovi-
do pelo Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do 
Rio Grande do Sul (Sesf-RS) foi cer�ficada no dia 7 de 
março, ao final da capacitação. Ao todo, 14 alunos 
receberam o treinamento, que ocorreu no laboratório 
da funerária Cogo, em Passo Fundo (RS). A realização 
foi da funerária São Pedro, de Porto Alegre, que levou 
o instrutor Carlos Alberto da Silva. 

Na abertura, o presidente Valdir Gomes Machado 
destacou a inicia�va do Sesf-RS em promover a 
capacitação. “O curso atende ao pedido de diretores 
funerários nas visitas que temos feito pelo Estado. Vai 
ao encontro do que eles esperam do Sindicato, além 
de contemplar suas necessidades”, disse.

Ao longo do treinamento, que teve duração de sete 
horas, os alunos produziram coroas e ornamentaram 
uma urna. O curso foi 100% prá�co e gratuito. 
Par�ciparam diretores e agentes funerários de 
empresas associadas no Sindicato. 

Ainda não há data e local previstos para a segunda 
edição da capacitação. Tão logo houver a definição, o 
Sesf-RS divulgará em seus canais de comunicação. 
“Gostaria de agradecer a São Pedro e a Cogo pela 
parceria. Ambas são referência em atendimento às 
famílias e no auxílio às empresas do setor”, completou 
Valdir.   

Mais fotos do curso em www.facebook.com/sesfrs.
Texto e Fotos: Jair Farias Jr.

Clipping
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Homenagem: José Benedito Bruschetta
 O úl�mo dia 12 de dezembro amanheceu mais 
triste para o setor funerário. A no�cia do falecimento de 
José Benedito Brusche�a, ou “Dito”, como era carinho-
samente conhecido, diretor do Grupo Brusche�a e atual 
2º secretário da diretoria da AFFAF, começava a se 
espalhar pelo Brasil através de mensagens em redes 
sociais com homenagens, palavras de carinho e condo-
lências à família e funcionários.

 Infelizmente, a no�cia não foi uma surpresa, 
pois a maioria das pessoas sabia e acompanha a dura 
batalha que o empresário vinha travando contra um 
câncer, mas o sen�mento de vazio e lamento pela perda 
de um grande amigo, querido por todos, foi enorme.

 Benedito administrava o Grupo Brusche�a 
desde 1994, quando adquiriu as ações de seu pai, 
Ariosto. A empresa foi fundada em 1970.  “Perdemos um 
amigo, um empresário de sucesso, um homem honesto 
e que lutou bravamente por seus sonhos e ideais”, 
comentou com pesar Marcelo Tcacenco, presidente da 
AFFAF e proprietário da Funeart Ar�gos Funerários.

 Entre as inúmeras homenagens que foram feitas 
durante o velório, e no decorrer dos dias seguintes, a 
mensagem que mais chamou atenção foi a de sua 
esposa, Adriana Brusche�a, que incansavelmente 
esteve ao lado do Dito neste momento di�cil da sua vida. 
Em nome da diretoria da AFFAF, assim como seus 
associados, deixamos aqui nossos mais profundos 
sen�mentos de respeito e gra�dão a José Benedito 
Brusche�a, que teve papel fundamental em nossa 
en�dade e no setor funerário.
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“Fiquei pensando em como seria di�cil começar este 
texto, mas se tratando de uma pessoa como você, 
percebi que a dificuldade não seria tanta. Você foi uma 
pessoa muito importante na minha vida, sempre foi 
maravilhoso comigo. Me ensinou tanto e me valorizou 
muito, acreditava em mim e fazia questão de me mostrar 
todos os dias o quanto você me amava, talvez muito mais 
do que eu merecia. Você foi um grande companheiro.

Juntos passamos por diversas dificuldades, mas �vemos 
também inúmeras alegrias. Fomos muito felizes nesses 
29 anos de convivência, sempre unidos pelo amor de 
Deus. Brigas, discussões, dormir de cara virada, isso não 
acontecia conosco. Costumávamos resolver nossos 
problemas da melhor maneira possível, com diálogos em 
que tudo se acertava. Para mim, você era uma pessoa 
ímpar. Sorridente, carismá�co, fiel, extremamente 
honesto, uma pessoa de um ó�mo caráter.

Você �nha uma capacidade de lidar com os problemas de 
um jeito muito bonito de se ver. O mundo podia estar 
caindo aos seus pés, mas você, com aquele jeito sereno, 
calmo, sem transparecer a preocupação, resolvia tudo 
tranquilamente, com muita facilidade. Parece que tudo 
em que colocava a mão dava certo. Em todos os lugares 
que chegava, fazia amizade e deixava uma palavra de 
carinho ou um ensinamento.

Era admirado por todos: colaboradores, clientes, amigos 
e familiares, que sempre falam sobre o orgulho que 
sentem por terem feito parte de sua vida. Foi um filho 
muito querido, que era amado e amava seus pais. Suas 
irmãs também o admiravam. Como pai, nunca foi 
diferente. Mesmo estando muitas vezes distante, por 
conta das viagens e negócios, conseguiu fazer-se presen-
te, ensinando, educando, amando e orientando nossa 
filha. Buscava, de todas as formas, mostrar a ela a 
realidade e ser o mais transparente possível. Hoje, ela 
sente muito sua falta, porém mantém guardado dentro 
dela todas as coisas boas que você plantou.

Deixo aqui por extenso todo meu amor e carinho por 
você, pois realmente fez e vai con�nuar fazendo a 
diferença na minha vida, na de nossa filha e, tenho 
certeza, na vida de todos os que te conheceram. A 
saudade e a falta que tem feito é muito grande. O que nos 
consola é saber que está ao lado do Pai e intercedendo 
por todos nós. Sempre te amaremos!”

Adriana Brusche�a
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Do edital – da falta de análise e
Impugnação ao tempo certo

 O edital é a manifestação administra�va mais 
rica e complexa do procedimento da licitação. Não foi 
por acaso que o saudoso professor Hely Lopes 
Meirelles, o definiu como a “lei interna da licitação”. 
Não é um ato de formatação simples. Elaborar o edital 
de forma a não comprometer a prá�ca dos demais atos 
é a�vidade das mais di�ceis.

 É a lei que diz como as coisas devem ser e, para 
tanto, o próprio legislador determinou de forma literal, 
que o edital fosse subme�do à prévia análise por órgão 
jurídico da Administração, com o obje�vo de evitar a 
produção de atos inválidos, passíveis de ques�onamen-
tos, no âmbito administra�vo ou judicial. 

 Ainda assim, previu o legislador um meio para 
assegurar ao LICITANTE a possibilidade de reagir contra 
a ilegalidade de uma cláusula ou condição prevista no 
edital. 

 A impugnação do edital prevista no art. 41 da 
Lei nº 8.666/93 cumpre um duplo obje�vo: busca a 
eliminação ou superação de um obstáculo (ilegal ou 
que julga ilegal) e com a eliminação do vício eventual-
mente existente restabelece a ordem violada, pres�gi-
ando o princípio da legalidade. 

 Com efeito, o parágrafo 2° do ar�go 41 da Lei de 
Licitações (8666/93), determina que o licitante poderá 
impugnar o edital, até dois dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

 A Lei Federal nº 10.520/02, que ins�tuiu o 
pregão, não disciplinou prazos para apresentação de 
pedidos de esclarecimento e impugnações aos editais. 
Regra geral, referidos prazos foram fixados pelos 
decretos que disciplinam o pregão em suas formas 
presencial e eletrônica.

 No entanto, o Decreto nº 5.450/05, que 
disciplina o pregão na sua versão eletrônica, dispõe em 
seu ar�go 18, “até dois dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na 
forma eletrônica”. 

 Ou seja, tem-se como exigência legal que todas 
as impugnações às regras do edital sejam apreciadas 
antes de iniciar-se o certame, a fim de que não restem 
dúvidas acerca da legalidade das normas que discipli-
nam a licitação. 

 Há uma razão para isso, haja vista que encon-
tra-se previsto que “decairá do direito de impugnar os 
termos do edital de licitação perante a Administração o 
licitante (...)”. Ou seja, imputa ao licitante a decadência 
do direito de discu�r os termos do edital se não o fizer 
dentro do lapso indicado.

 Óbvio é o estrito cumprimento do instrumento 
convocatório por todos os par�cipantes da licitação e 
também pela Administração. 

 Assim, para que não ocorra o direcionamento 
de uma licitação deve o licitante interessado apresentar 
em seu tempo certo a impugnação ao edital, afinal, se a 
Administração possui discricionariedade para estabele-
cer exigências em razão da sua necessidade 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 a per�nência da exigência em 
face da segurança da contratação, analisando se 
existem outras licitações similares sem aquela exigência 
e se o empresário possui informações adicionais para 
demonstrar à Administração que é possível cumprir 
com as obrigações do contrato sem a restrição imposta.

 Por esse mo�vo que o edital deve ser analisado 
criteriosamente e especialmente por quem entendo do 
assunto, pois quem não age no momento oportuno 
poderá levar prejuízo. 

Dra. Eliana Felix - Especialista em Licitações
elianafelix@hotmail.com
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maioria dos estados americanos, até hoje, só é permi-
�do fazer exumações após 20 anos da data de 
sepultamento, exatamente por questão de seguran-
ça” afirmou Guilherme Lithg, Diretor da Evolu�on.

 “Essa tecnologia abre as portas para que as 
empresas possam realizar exumações em laboratório 
com apenas 2 anos do sepultamento, abrindo assim a 
possibilidade de mudança na legislação Norte 
Americana, o que acarretaria uma redução nos preços 
das inumações devido a rota�vidade das gavetas”, 
finalizou Guilherme.

 Os empresários brasileiros também poderão 
conhecer a tecnologia oferecida pela Evolu�on 
Tecnologia Funerária em breve. A empresa é patroci-
nadora oficial da EXPONAF (Exposição Nacional de 
Ar�gos Funerários), evento que acontece nos dias 29, 
30 e 31 de maio, nas dependências do Expo D. Pedro, 
em Campinas, São Paulo.

 Além de um grande estande, onde estarão 
apresentando todas as suas novidades, os diretores da 
empresa Guilherme Lithg e  Héber Vila, vão ministrar 

Empresa de tecnologia brasileira apresenta
novidade em feira funerária internacional

 A Evolu�on Tecnologia Funerária, uma 
empresa 100% brasileira, se sobressaiu entre as 
empresas expositoras na segunda edição da MIAMI 
FUNER - La�n American Funeral Industry Conference 
& Expo, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de março 
de 2019, em MIAMI, USA. Como destaque, a empresa 
apresentou seu sistema exclusivo no mundo, o Eco No-
Leak, o qual permite que cemitérios operem de forma 
ecologicamente correta.

 A tecnologia de ponta desenvolvida pela 
Evolu�on, garante efetuar sepultamentos de maneira 
segura e sustentável, onde não existe emissão de 
odores e nem vazamentos de líquidos corpóreos 
decorrentes das decomposições dos corpos. Isso 
acontece devido o local do sepultamento ser comple-
tamente lacrado após o procedimento com controle 
ininterrupto da estanqueidade dos lóculos.

 O stand chamou a atenção dos proprietários 
de cemitérios dos Estados Unidos, assim como do 
Equador, Bolívia, Guatemala, Colômbia, México e 
Argen�na. Todos viram na tecnologia da Evolu�on 
uma grande alterna�va para a modernização dos 
sistemas tradicionais de sepultamento. “Estou no 
ramo há mais de 30 anos e durante esse tempo não 
havia visto uma novidade dessas, já estava na hora de 
alguém inovar”, afirmou o Sr. Gregory, que é proprietá-
rio de uma funeral home em West Palm Beach - 
Flórida.

 No entanto, o que é visto como novidade no 
exterior, já é uma realidade no Brasil. Aqui, mais de 15 
cemitérios contam com essa tecnologia em pleno 
funcionamento e outros 22 encontram-se em fase de 
licenciamento e/ou construção.

 “A nossa tecnologia chamou a atenção pela 
possibilidade da execução de exumações de forma 
correta e por ter o único sistema capaz de permi�r que 
estas sejam feitas em laboratório e não mais nos 
corredores do cemitérios. Isso muda dras�camente a 
forma que o país encara o processo como um todo. Na  
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uma palestra sobre o assun-
to, in�tulada “Pequenos e 
micros cemitérios - A quarta 
onda funerária que deverá 
nortear o futuro das necró-
poles do Brasil”. 

 A palestra será gra-
tuita, com entrada limitada 
por ordem de chegada, e 
será uma ó�ma oportunida-
de de crescimento profissio-
nal para os empresários do 
setor, especialmente para os 
que planejam inves�mentos 
futuros em cemitérios. 

Assessoria de
Imprensa Evolu�on
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Novo complexo funerário com crematório em
Porto Alegre, tem investimento de R$ 30 milhões
 O Grupo Angelus inves�u R$ 30 milhões na 
construção em Porto Alegre do mais moderno complexo 
funerário do Rio Grande do Sul, o Angelus Memorial e 
Crematório, um empreendimento de classe mundial 
com instalações para velório, sepultamento e cremação. 
A entrega à comunidade aconteceu no dia 7 de dezem-
bro de 2018. Para 2020, o grupo planeja dar início a 
construção de mais dois empreendimentos de grande 
porte na Região Metropolitana com inves�mentos 
es�mados em R$ 100 milhões. 

 O Angelus Memorial e Crematório, localizado na 
Avenida Porto Alegre, 320, bairro Medianeira, tem 9 mil 
metros quadrados distribuídos em oito andares, sendo 
três deles de cemitério ver�cal, dois andares de 
estacionamento coberto, dois andares onde se localizam 
as capelas de velório, o salão de cerimonial, a área de 
convívio e a administração, e um andar com infraestrutu-
ra para serviços. Neste pavimento, encontra-se o forno 
crematório fornecido pela empresa AI Crematórios, um 
equipamento que agrega tecnologia limpa em conformi-
dade com as exigências das legislações sanitárias e 
ambientais, ou seja, seguro, moderno e não poluente.

 A obra teve início em junho de 2016, a par�r da 
parceria firmada com a administração do an�go 
Cementerio Español que exis�u no local por mais de 100 
anos. Para homenagear à comunidade espanhola e 
manter viva a memória dos seus antepassados, contribu-

indo para a cultura e preservação da história da cidade, o 
empreendimento conta com um memorial aberto à 
visitação pública. 

 O Grupo Angelus faz parte do Sistema Prever, 
maior conglomerado do segmento funerário do país, 
com atuação em seis estados brasileiros. No Rio Grande 
do Sul, a empresa emprega 200 pessoas e es�ma que 
deve gerar mais 50 empregos diretos assim que o novo 
empreendimento entrar em a�vidade. A Angelus figura 
há dois anos no Top of Mind, é líder na comercialização 
de planos funerários, contando mais de 100 mil vidas 
protegidas só no Rio Grande do Sul, e realiza 33% dos 
funerais do total de óbitos registrados na capital.   

 O diretor da Angelus, Ary Bortolo�o, acredita 
que oferecer todos os serviços num só lugar, especial-
mente agregando capelas para velório, qualifica o 
serviço funerário e representa a concre�zação de um 
sonho pessoal acalentado por mais de 30 anos. 

Nilson Marques (Prever/MT), Iglesias (Ai Crematórios)
e Alexandro Bortolo�o (Angelus).






