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Orgulho, é o que define 
nosso sentimento pela 

EXPONAF 2019.
 Assim como uma festa de casamento, aniversário de 15 anos ou 
nascimento de um filho, a Exposição Nacional de Ar�gos Funerários 
(EXPONAF) 2019 chegou e passou, com toda aquela intensidade de 
qualquer outro grande acontecimento que marca nossas vidas. E mal 
havia terminado, já estávamos com aquele gos�nho de quero mais.

 Quem esteve em Campinas/SP, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 
2019, nas dependências do Expo D. Pedro, pode presenciar um evento 
ímpar, que entra defini�vamente no seleto grupo dos grandes encontros 
empresariais do Brasil. Mesmo já tendo divulgado fotos, dados diversos 
sobre o número de visitantes e empresas par�cipantes em nosso site e 
redes sociais, esta edição da Revista Funerária em Foco celebra o sucesso 
da EXPONAF.

 Outro ponto importante a comemorar é a união do setor funerá-
rio. Foi bonito de ver empresas, empresários e profissionais de diversas 
áreas juntos, em um mesmo local, e com um mesmo propósito: trocar 
informações e experiências em busca de crescimento e melhorias. 
Mesmo em meio a tantas dificuldades que cas�gam os empresários 
diariamente, é relevante perceber que o profissionalismo e o desejo pela 
excelência ainda estão em primeiro lugar.

 A EXPONAF 2019 é realmente o destaque, mas nossos conteú-
dos tradicionais de crescimento profissional, com ó�mas opções de 
leitura, também estão presentes nesta edição da revista Funerária em 
Foco. Contamos sempre com sua opinião e sugestão de conteúdo, que 
podem ser enviadas para o e-mail revista@affaf.com.br.

Boa Leitura

Adriana Bruschetta
2ª Secretária

José B. Bruschetta
Diretor Honorário



Com 64 expositores e mais de 3 mil
visitantes, EXPONAF bate recordes.
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 Alegria, orgulho e missão cumprida, são 
alguns dos sen�mentos dos diretores da Associação 
dos Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos Funerários 
(AFFAF), ao final da Exposição Nacional de Ar�gos 
Funerários (EXPONAF) que aconteceu nos dias 29, 30 
e 31 de maio de 2019, no pavilhão do Expo D. Pedro, 
em Campinas/SP, evento que reuniu mais de três mil 
visitantes de todos os estados brasileiros.

 Todas as expecta�vas e obje�vos com o 
evento foram superadas. Acreditamos que a escolha 
do local, a data, a organização pré-evento, o esforço 
comercial, e a busca constante em proporcionar a 
melhor condição possível para os expositores foram 
fundamentais para o sucesso da feira.

 Vale salientar o esforço da diretoria, presidida 
pelo empresário Marcelo Tcacenco (Funeart), que 
mesmo tendo que dividir suas a�vidades empresarias 
com a organização do evento, conseguiram alcançar o 
sucesso esperado. “Não é fácil, é preciso dedicação, 
tempo e uma dose de ousadia para fazer o que faze-

mos. Muitas vezes deixamos nossos negócios de lado 
em prol dos obje�vos da AFFAF”, observa Tcacenco.

 É importante destacar também o apoio que 
recebemos de várias en�dades representa�vas de 
todo o país, que abraçaram o evento, pois sen�ram-se 
parte deste projeto, e man�veram-se presentes 

Diretoria da AFFAF abreDiretoria da AFFAF abre
oficialmente a EXPONAF 2019.oficialmente a EXPONAF 2019.

Diretoria da AFFAF abre
oficialmente a EXPONAF 2019.

Área de credenciamento, movimentada durante todo o evento.
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durante a EXPONAF recebendo seus filiados no Espaço 
Sindicatos e Associações. A união de esforços, deixan-
do de lado qualquer obstáculo, contribuíram para a 
realização de um evento harmonioso.

Números expressivos
 O número de empresas e en�dades par�ci-
pantes supera qualquer outro evento funerário já 
realizado no Brasil. Foram 64 expositores no total, 
mais 16 sindicatos representados, além de empresas 
de alimentação, venda de produtos artesanais, 
limpeza e segurança. Tudo isso dentro da maior área 
ocupada para a realização de um evento do setor: 7 mil 
metros quadrados.  

 Quanto a presença de visitantes durante os 
três dias do evento, o que se viu foi um fluxo intenso de 
pessoas por toda a área da feira. Mesmo nos corredo-
res mais ao fundo, o volume esteve sempre acima do 
esperado pelos expositores. “Eu fui uma das úl�mas 
empresas a comprar estande para a Exponaf 2019, 
pois estava na dúvida quanto ao local. Mas teria me 
arrependido se não es�vesse aqui”, comentou a 
empresária Marli, da Central Ar�gos Funerários, 
durante o evento.

 Nos números finais dos visitantes, podemos 
considerar que é o resultado da soma de todos os 
esforços: 3187 pessoas passaram pelo evento, vindas 
de todo o Brasil, gerando empregos, renda, muitos 
negócios, e principalmente, renovando laços de 

amizade e parceria. “Se somarmos com quem estava 
trabalhando, temos um público total de 4 mil pessoas, 
o que é um número muito acima do que esperáva-
mos”, comentou Tcacenco.

Abertura do Evento
 Exatamente às 13h, do dia 29 de maio, confor-
me estava previsto, iniciou-se uma breve cerimônia de 
abertura do evento, com o corte da fita inaugural pelos 
diretores e patrocinadores do evento, e em seguida 
todos seguiram para o auditório, que ganhou o nome 
do empresário e diretor da AFFAF, José Benedito 
Brusche�a, falecido em dezembro de 2018.

 O presidente da AFFAF Marcelo Tcacenco 
agradeceu a presença de todos e abriu oficialmente o 
evento, juntamente com os demais diretores da 
en�dade, Oscar Froes (Cas�çais Araçatuba), Antonio 
Marinho (Godoy Santos), Adalto Paiva (Fundição 

Marcelo Tcacenco e os demais diretores da AFFAFMarcelo Tcacenco e os demais diretores da AFFAF
dão as boas vindas aos visitantes.dão as boas vindas aos visitantes.

Marcelo Tcacenco e os demais diretores da AFFAF
dão as boas vindas aos visitantes.

Auditório Benedito Brusche�a.
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Paiva), Marco Viola (Modial), Carlos Souza (CAS), 
Adriana Brusche�a (Brusche�a), e também com os 
diretores da Evolu�on Tecnologia Funerária, patroci-
nadora oficial do evento, Héber Vila e Guilherme Light.

 Após a cerimônia de abertura, iniciou-se a 
visitação aos estandes e também as palestras, que 
foram um sucesso e man�veram o auditório sempre 
lotado. Foi um evento realmente especial e diferente e 
só temos a agradecer a todos que, de alguma forma, 
contribuíram para o sucesso da EXPONAF 2019.

EXPONAF teve Palestra com
Rossandro Klinjey
 Logo após a cerimônia de abertura da 
EXPONAF 2019, o Dr. Rossandro Klinjey, a convite da 
AFFAF, ministrou palestra abordando o universo das 
empresas familiares, as implicações sobre as relações 
familiares, educação e relação pais e filhos no futuro 
das empresas.

 Com o tema “EMPRESA FAMILIAR – Você tem 
sucessores ou apenas herdeiros?”, Klinjey levou os 
par�cipantes a se ques�onarem sobre como estão 

conduzindo seus negócios junto aos seus familiares, 
em especial os filhos, com uma abordagem realista 
sobre um assunto que está presente na maioria das 
empresas funerárias.

 Rossandro Klinjey é palestrante, escritor, 
Psicólogo Clinico e Mestre em saúde cole�va. 
Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcança-
ram a marca de mais de cem milhões de visualizações. 
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. Foi professor universitário por 
mais de dez anos, hoje se dedica a palestras no Brasil, 
Europa e Estados Unidos.

 A palestra foi gratuita, e contou com sala cheia. 
Um presente da AFFAF para receber os primeiros 
visitantes com um conteúdo relevante de de muita 
qualidade. Ao final da palestra não faltou �etagem por 
parte de público. Uma longa fila se formou para 
cumprimentar o palestrante e, claro, fazer aquela self 
especial para as redes sociais.

Visitantes de todas as regiões do Brasil

. Acre 02 0,06%

. Alagoas 22 0,69%

. Amapá 01 0,03%

. Amazonas 24 0,75%

. Bahia 89 2,80%

. Ceará 32 1,01%

. Distrito Federal 25 0,79%

. Espírito Santo 50 1,57%

. Goiás 74 2,33%

. Maranhão 41 1,29%

. Mato Grosso 10 0,31%

. Mato Grosso do Sul 27 0,85%

. Minas Gerais 285 8,97%

. Pará 39 1,23%

. Paraíba 26 0,82%

. Paraná 112 3,52%

. Pernambuco 92 2,89%

. Piauí 17 0,53%

. Rio de Janeiro 177 5,57%

. Rio Grande do Norte 8 0,25%

. Rio Grande do Sul 108 3,40%

. Rondônia 2 0,06%

. Roraima 3 0,09%

. Santa Catarina 45 1,42%

. São Paulo 1836 57,75%

. Sergipe 21 0,66%

. Tocan�ns 11 0,35%

. TOTAL 3179 100%

ESTADO VISITANTES % TOTAL ESTADO VISITANTES % TOTAL

Rossandro Klingey, na palestra de abertura da EXPONAF.
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Momentos da EXPONAF 2019
 A EXPONAF 2019 foi um grande evento, 
repleto de muitos momentos marcantes. Antes 
mesmo de tudo começar, na noite do dia 28 de maio, 
véspera do início do evento, a Diretoria da AFFAF fez 
questão de receber bem todos os expositores em um 
coquetel especial no Bistrô Paris 6, nas dependências 
do Parque Shopping D. Pedro.

 Foi um momento de confraternização e 
descontração, e também uma forma dos expositores 
relaxarem antes do início da feira, pois muitos já 
estavam trabalhando na organização dos seus estan-
des há mais de três dias.

 Após a cerimônia e palestra de abertura, 
�vemos outra atração muito aguardada pelos 
visitantes, a palestra “Pequenos e Micros Cemitérios – 
A quarta onda funerária que deverá nortear o futuro 
das necrópoles do Brasil”, proferida pelos empresários 
Guilherme Lithg e Héber Vila, da empresa Evolu�on 
Tecnologia Funerária, que foi a patrocinadora oficial 
do evento.

 A palestra foi gratuita, cortesia da Evolu�on, e 
contou com lotação máxima, pois o assunto atrai 
atenção de muitos empresários, em especial os que 
atuam na área de planos funerais e visam inves�men-
tos em cemitérios.

Coquetel expositores.Coquetel expositores.Coquetel expositores.

Coquetel expositores.Coquetel expositores.Coquetel expositores.

Coquetel expositores.Coquetel expositores.Coquetel expositores. Palestra Evolu�on.Palestra Evolu�on.Palestra Evolu�on.

Palestra Evolu�on.Palestra Evolu�on.Palestra Evolu�on.Coquetel expositores.Coquetel expositores.Coquetel expositores.
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 No segundo e terceiro dia do evento o desta-
que ficou por conta das palestras. Foram 6 palestras 
especialmente escolhidas para agregar conhecimento 
e troca de experiência entre os visitantes.

 Todas �veram sua lotação máxima alcançada, 
mostrando não só o sucesso da EXPONAF, mas tam-
bém o interesse dos visitantes pelo conhecimento.

 No dia 30 as palestras foram “Esteira de 
Vendas”, com Leandro Barbancho; “Do Jeitão à 
Gestão”, com a Dra. Silvana Basse�o; e “Ingresso ao 
Funeral PET: Premissas Legais e Mercadológicas”, com 
a Dra. Emanuele Peza� Franco de Moraes.

 No dia 31 de maio, terceiro e úl�mo dia do 
evento, as palestras ministradas foram “Legislação 
Sanitária Aplicável a Estabelecimentos Funerários e 
Congêneres”, com a Dra. Clarissa Duarte; “Planeja-
mento Estratégico como alma do negócio”, com 
Luciano Santana; e “Marke�ng Funerário – Desafios da 
era digital”, mediada pelo consultor Luis Henrique da 
Silva, onde par�ciparam os profissionais Giuliano 
(Plano Digna), Junior (Cemitério Jd. da Ressurreição) e 
Fernando (Pax Aliança).

Palestra com Leandro Barbancho.

Dra. Silvana Basse�o e Marcelo Tcacenco.

Palestra com a Dra. Emanuele Peza� F. de Moraes.

Palestra com a Dra. Clarissa Duarte.

Palestra com Luciano Santana.

Palestra de Marke�ng com Fernando, Junior, Luis HS e Giulianno.

Veja todas as fotos do evento em www.EXPONAF.com.br
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Pesquisa satisfação EXPONAF 2019
 A julgar pelos números, a EXPONAF 2019 foi 
um sucesso. Mas sabemos que há muito mais a ser 
avaliado para termos a certeza que alcançamos um 
bom nível de sa�sfação, tanto dos expositores quanto 
dos visitantes. Então realizamos, logo após o evento, 
uma pesquisa online para medir os índices de sa�sfa-
ção com o evento.

 No ques�onário apresentado aos par�cipan-
tes, foram colocadas dez questões avaliando diferen-
tes aspectos do evento, como sa�sfação geral do 
visitante, suporte pré evento, palestras, estrutura, 
data, entre outros. Com as respostas percebemos que 
acertamos em muitas coisas, e algumas precisam de 
maior atenção na próxima edição da EXPONAF, em 
2021. Mas no geral toda a diretoria da AFFAF avaliou o 
resultado como muito posi�vo.

 Entre os índices apurados com o ques�onário, 
o que acreditamos ser de maior relevância é a sa�sfa-
ção geral dos visitantes, que somando os “sa�sfeitos” 
e “muito sa�sfeitos”, alcançamos 93,33% dos 
par�cipantes. Já entre os ítens que podem ser 
melhorados estão as palestras. Entre os “sa�sfeitos” e 
“muito sa�sfeitos”, alcançamos 59,17% dos par�ci-
pantes. Foi bom, mas poderia ser melhor.

Nota Avaliação Nº Respostas %
1 Muito insa�sfeito 0 0,00%
2 Insa�sfeito 1 0,83%
3 Pouco sa�sfeito 7 5,83%
4 Sa�sfeito 31 25,83%
5 Muito sa�sfeito 81 67,50%

Total 120 100,00%

 De forma geral, qual sua sa�sfação com o evento?

 Para 2021, uma melhoria significa�va já foi 
feita e que certamente irá impactar de forma muito 
posi�va na realização das palestras, que é em relação 
ao espaço. A AFFAF já reservou, junto ao Expo D. 
Pedro, uma sala de palestras maior e mais confortável, 
com capacidade para até 900 pessoas.

 Outros números interessantes foram apura-
dos pela pesquisa, como por exemplo, se foi a primeira 
par�cipação em uma feira funerária.

Resposta Nº Respostas %
Sim 45 37,50%
Não 75 62,50%

Total 120 100,00%

Foi sua primeira par�cipação em uma feira funerária?

 Nesta questão, 37,50% dos entrevistados 
disseram que sim, o que dá mais de 1100 pessoas 
visitando uma feira funerária pela primeira vez. E sobre 
o par�cipante visitar a próxima EXPONAF, que será 
novamente realizada em Campinas/SP, no mesmo 
local, 90,83% disseram que sim. Ou seja, logo estare-
mos todos juntos novamente.

Resposta Nº Respostas %
Sim 109 90,83%
Não 2 1,67%

Talvez 9 7,50%
Total 120 100,00%

Pretende par�cipar da próxima Exponaf em 2021?

 Você pode conferir o resultado completo da 
pesquisa em www.affaf.com.br.

Agradecimento a Evolution Tecnologia Funerária
 Um projeto de sucesso se faz com grandes 
parcerias. E nesta EXPONAF realizada em 2019, 
�vemos o apoio da Evolu�on Tecnologia Funerária, 
patrocinadora oficial do evento. Aos seus diretores 
Heber Vila e Guilherme Lithg, nosso agradecimento 
pela confiança.

 A Evolu�on agregou muito ao evento, com 
um estande diferenciado e repleto de novidades. 
Além disto, ofereceram aos visitantes a palestra 
“Pequenos e micro cemitérios - A quarta onda do 
setor funerário”, possibilitando que muitos empresá-
rios pudessem esclarecer dúvidas e conhecer um 
pouco mais sobre esta tendência do mercado.

 Sobre a Evolu�on - A empresa tem vasta 
experiência na orientação e implantação de proces-
sos e gerenciamento operacional de ro�nas fúne-
bres. Seu por�ólio abrange desde máquinas e 
equipamentos, passando por so�ware de serviços e 
automação além de desenvolvimento de produtos 
especializados para o setor funerário, tendo como 
principal foco cemitérios, tanto parques como 
ver�cais.

Mais informações: www.vilatec.com.br
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O que você achou da EXPONAF 2019?

“Esta já é a terceira feira que eu visito, 
e é algo que sempre procuro fazer, pois 
com eventos como a EXPONAF nós 
evoluímos e conseguimos levar o que 
há de melhor para nossa região.”

Itamar Cordeiro - Semaf - São Fidélis/RJ

“Par�cipar de um evento como este é 
fundamental para o crescimento e 
modernização dos serviços. Nossa 
empresa é centenária, e a troca de 
experiência com outros empresários 
sempre possibilita algo novo.”

Gustavo Cardassi - Grupo Cardassi
Araçatuba/SP

“Vim até aqui ministrar uma palestra 
sobre vendas, e foi um momento 
muito rico, de integração entre as 
empresas do setor. Foi um momento 
de reencontrar os amigos e de trocar 
muita experiência.”

Leandro Barbancho - Palestrante

“Já par�cipei de muitas feiras, inclusive 
na Europa, mas esta edição da 
EXPONAF está além das nossas 
expecta�vas.”

Francesco Di Pace
Di Pace Ar�gos Funerários

“Estamos promovendo mudanças na 
nossa linha de produtos. A EXPONAF 
2019 está sendo uma boa oportunida-
de para apresentar estas mudanças 
para um grande público.”

João Rodrigues - Expositor Tanart

“Par�cipar da EXPONAF é importante 
para nossa empresa, pois muito mais 
do que vender, é uma forma de 
estarmos em contato com nossos 
clientes, conhecer novos clientes e ter 
a oportunidade de apresentar a 
qualidade dos nossos produtos.”

Jonathan Mar�ns - Tanart

“Estamos muito felizes de estar aqui, 
pois a cada evento agregamos mais 
parceiros e clintes. A EXPONAF 2019 
está tendo um ó�mo resultado de 
público e negócios. Então este é o 
ambiente ideal para fazermos os 
lançamentos de novos produtos. 
Poder impactar um público tão 
grande, ao mesmo tempo, é também 
uma economia para nós.”

Guilherme Lithg - Evolu�on Tecnologia 
Funerária

“O Grupo Flamboyante atua no setor 
funerário há mais de 50 anos. É a 
primeira vez que par�cipamos de uma 
feira como expositores, pois normal-
mente apenas visitamos este �po de 
evento, mas como esta edição da 
EXPONAF foi em Campinas, nossa 
principal área de atuação, resolvemos 
inovar e criar um espaço especial para 
receber os amigos e parceiros e deu 
muito certo, o pessoal gostou muito e 
com certeza estaremos presentes 
novamente em 2021.”

Ronnie Oliveira
Grupo Flamboyant

“Atuamos no setor funerário há 85 
anos. Somos uma das maiores e mais 
an�gas empresas do país na fabrica-
ção de urnas. É sempre bom estar em 
uma feira funerária, estamos receben-
do an�gos e novos clientes, e isto 
fortalece muito a nossa empresa.”

Antônio Marinho - Urnas Godoy Santos

“A EXPONAF está nos surpreendendo. 
Estamos recebendo amigos e clientes 
de todo o Brasil, pois a atuação da 
nossa empresa é nacional. Então isto 
fortalece muitos os laços de parceria e 
amizade.”

Adriana Brusche�a - Grupo Brusche�a

“É a primeira vez que par�cipamos da 
EXPONAF. É fantás�co estar aqui no 
meio de grandes empresas, encontrar 
amigos e fazer negócios.”

Diego Suzano - Terranova Consultoria
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Seu Direito 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.

Quantos habitantes por funerária?
 Um assunto que vem a tona 
quando se fala em serviço funerário, é a 
quan�dade de empresas funerárias 
permi�das em determinado município. 
Recentemente, o Tribunal de Jus�ça do 
Estado de Minas Gerais julgou a incons�tu-
cionalidade da lei do município de 
Araguari, que estabelecia a quan�dade 01 
(uma) empresa funerária para cada de 
100.000 (cem mil) habitantes.

 O Colegiado do TJ/MG entendeu 
que o município não pode emi�r normas 
que confrontem com a livre inicia�va e livre 
concorrência, previstas cons�tucional-
mente, sendo que, a legislação de 
Araguari, conforme entenderam, se 
chocava com estes princípios:
“EMENTA:  DIREITO  CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 
2.699/91, DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI – 
LIMITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇAS E 
CONCESSÕES A NOVAS FUNERÁRIAS – PREVISÃO 
DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA 
CADA 100.000 HABITANTES – AFRONTA AOS 
PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE 
CONCORRÊNCIA E DA SIMETRIA - VIOLAÇÃO AO 
D I S P O S TO  N O  A R T I G O  1 6 5 ,  § 1 º ,  DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 
ARTIGO 1.º, INCISO IV, C/C ARTIGO 170, INCISO V, 
PARÁGRO ÚNICO, DA CR/88 – REPRESENTAÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE.

 - O Município, como ente autônomo da 
Federação, submete-se às normas cons�tucionais 
de observância obrigatória, conforme o disposto 
no ar�go 165, §1.º, da Cons�tuição do Estado, 
dentre elas aquelas previstas no ar�go 1.º, inciso 
IV, e ar�go 170, inciso IV, e parágrafo único, da 
Cons�tuição da República, que estabelecem os 
princípios (ou programas) da livre inicia�va e da 
livre concorrência.

-  A  Lei  n.º  2.699/91,  do Município  de 
Araguari/MG, ao estabelecer que outorgas de 
licenças ou concessões, para a exploração de 
a�vidade funerária, só serão dadas considerando 
a existência de um estabelecimento comercial 
para cada 100.000 habitantes, viola esses 
cânones, padecendo de incons�tucionalidade 
material.

Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.021884-2/000”

 Essa decisão não é única no país. 
Outro exemplo é o que ocorreu no Estado 
do Rio Grande do Sul, em período anterior, 
em que o Colegiado do TJ/RS adotou 
entendimento semelhante:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍP IO  DE  ALVORADA .  SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS. VÍCIO MATERIAL. AFRONTA AOS 
P R I N C Í P I O S  D A  R A Z O A B I L I D A D E , 
PROPORCIONALIDADE, LIVRE CONCORRÊNCIA E 
LIVRE INICIATIVA. AFRONTA AOS ARTS. 19, 
CAPUT, 157, CAPUT E 266, CAPUT, DA CE. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de 
Incons�tucionalidade Nº 70040363707, Tribunal 

Pleno, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Vicente 
Barrôco  de  Vasconcel los,  Julgado  em 
18/04/2011)

 Na seara jurídica, a plausividade 
do tema é exponencial, uma vez que para 
tratar sobre a legalidade ou não da fixação 
de critérios para a concessão de alvarás 
para o exercício da a�vidade econômica 
funerária, baseada no parâmetro de 
quan�dade de habitantes por empresa é 
necessário abordar e analisar uma série de 
fatores que podem culminar num julga-
mento favorável ou contra a questão.

 Para refle�r e julgar sobre o tema 
os julgadores, advogados e promotores 
envolvidos nessas discussões adentraram 
em temas como o conceito da expressão 
“interesse local”, con�da no inciso I, do art. 
30, da Cons�tuição Federal, que prevê que 
o município possui autonomia para legislar 
sobre assuntos de interesse local, sendo 
que, em todas as discussões que envolvem 
serviço funerário, é consensual que estes 
são serviços de interesse local e são os 
municípios competentes par legislar sobre 
tais temas.

 Por isso, se realizarmos uma coleta 
de todas as legislações que tratam de 
serviço funerário, existentes no país, 
veremos que cada uma possui uma 
redação diferente da outra, inexis�ndo 
uma norma igual a outra, ou um parâmetro 
a ser seguido. 

 Para se chegar aos julgamentos 
das situações aqui trazidas como exemplo, 
ambos os colegiados entenderam que 
aquelas normas municipais feriam os 
princípios da livre inicia�va e livre 
concorrência, confrontando, assim com os 
preceitos cons�tucionais. 

 A ordem cons�tucional brasileira 
estabelece um modelo econômico 
baseado na liberdade de inicia�va, que 
tem por finalidade assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
jus�ça social, sem exclusões nem discrimi-
nações. 

“Entendo que é 
de fato incons�-
tucional a fixação 
de critérios base-
ados na quan�-
dade de habitan-
tes, para se auto-
rizar ou não a 
instalação de 
empresas funerá-
rias, se no muni-
cípio não exis�r 
legislação que 
recepcione tais 
serviços como 
públicos, estabe-
lecendo formas e 
critérios para sua 
prestação.”
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 É possível que vários dos leitores deste ar�go 
estejam sediados em município com menos de 100.000 
habitantes e em seu município devam exis�r no mínimo 
02 (duas) empresas, se não mais. Há outro percentual de 
leitores, sediados em municípios em que o serviço 
funerário foi recebido pelo Poder Público como sendo 
um serviço público, passaram por uma licitação, onde 
havia uma quan�dade específica de empresas que 
poderiam prestar os serviços e assim trabalham.

 Tomando essas duas situações como base, 
independente da forma ou sob que regime cada empre-
sa atua, o município onde elas estão instaladas, possuin-
do ou não legislação apropriada que trate sobre o serviço 
funerário, deve prioritariamente respeitar “o princípio 
cons�tucional da livre inicia�va, expresso no caput do 
ar�go 170 da Carta Federal”.

 Então, é necessário nos atentarmos à peculiari-
dade quando o assunto é “serviço funerário”. Como dito, 
cada município possui uma realidade diversa do outro e 
cada norma que trata de serviço funerário se refere à 
realidade daquele município que a emanou, não 
podendo, em sua integralidade, ser aplicada a um 
município diverso, pois a economia, costumes, estrutu-
ração e caracterís�cas regionais, culturais e populaciona-
is são diversas.

 Entendo que, quando um município regulamen-
ta de forma adequada os serviços funerários como 
sendo, em sua totalidade serviços públicos, é possível 
que, através de critérios técnicos, seja estabelecido a 
forma que ele poderá prestar diretamente ou delegar os 
serviços funerários a terceiros, sendo possível, inclusive, 
determinar a quan�dade de empresas que serão 
necessárias para fazerem as suas vezes no atendimento à 
população. 

 Na situação específica do município de 
Araguari/MG, não se pôde constatar a devida regula-
mentação do serviços funerário. O que existe é uma Lei 
de 1976, que diz que, enquanto o município não realizar 
a concessão dos serviços funerários, os mesmos poderão 
ser prestados por empresas funerárias que possuam 
concessão ou mera licença.

 Quanto a licitações naquele município, as únicas 
envolvendo serviços funerários, são as referentes a 
serviços para atendimento a famílias carentes e outra, 
referente a auxílio funeral, que não se confunde com a 
prestação de serviços funerários.

 Então, em relação a Araguari, o serviço funerário 
não foi recepcionado legalmente como sendo um 
serviço público, então, correta o posicionamento da 
ADIN, quando entende que há ali uma reserva de 
mercado, que se choca com o princípio de livre inicia�va.

 Em relação ao município gaúcho de Alvorada, a 
situação é diferente, pois, mesmo sendo o serviço 
recepcionado como um serviço público, o judiciário 
realizou um julgamento considerando incons�tucional a 
fixação de empresas funerárias naquele município, 
baseando-se no desrespeito ao princípio da razoabilida-
de.

 Portanto, temos duas situações dis�ntas, com o 
mesmo entendimento, o de declarar incons�tucional as 
normas daquele município que fixaram a quan�dade em 
empresas com base no número de habitantes.

 No entanto, o que deve ser observado é que, 
quando se trata de serviços funerários, há que se levar e 
conta as peculiaridades locais. No caso de municípios em 
que inexiste a recepção destes serviços como públicos, 
não há que se falar em qualquer limitação de mercado.

 É de fato incons�tucional a fixação de critérios 
baseados na quan�dade de habitantes, para se autorizar 
ou não a instalação de empresas funerárias, se no 
município não exis�r legislação que recepcione tais 
serviços como públicos. Quando há norma municipal 
recepcionando os serviços funerários como públicos e o 
Poder Público, chamando para si tal responsabilidade, 
com a possibilidade inclusive de delegar tal responsabili-
dade a terceiros, em quan�dade e forma que entendem 
e jus�ficam tecnicamente, não há que se falar em 
ilegalidade.
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Psicologia Psic. Solange C. B. Wiegand

Sobre o Último Desejo

“As pequenas 
despedidas 
apenas acordam 
em nós a 
consciência de 
que a vida é uma 
despedida.”

Rubem Alves
1934 – 2014

 Começo destacando a importân-
cia de incen�var o paciente a falar sobre a 
sua própria doença, quando em fase já 
agressiva e avançada, sem  possibilidade 
de cura, de modo que ele não parta na 
solidão da sua doença.  Muitas  vezes , 
percebe-se que o enfermo tem necessida-
de de realizar seu úl�mo desejo, seja 
através da ajuda de seus familiares, 
profissionais da área de saúde e ocasional-
mente por organização não governamen-
tal, especializada nesse assunto. Assim 
sendo, significa�vo modo de proporcionar 
momentos de alegria e realização antes da 
sua par�da final.
 Algumas precauções devem ser 
tomadas, para a promoção do úl�mo 
desejo, sempre buscando a qualidade de 
vida do paciente com doença em fase 
terminal e que se encontra em cuidados 
palia�vos, onde o controle dos sintomas é 
primordial, além do respeito à dignidade. 
Prudência se faz necessária, neste momen-
to especial, com análise do quadro clínico 
do paciente e avaliação da equipe médica, 
uma vez que, deve-se levar em conta que 
os úl�mo desejo deve produzir no paciente 
mais bene�cio do que prejuízo aos seus 
úl�mos dias de vida (o que na Bioé�ca é 
chamado de Princípio da não-maleficên-
cia).
 Alguns desejos podem ser simples, 
porém, levam felicidade ao paciente que 
tem sua vida roubada, pela doença. 
Amostra de alguns desejos, como tomar 
uma taça de vinho, um copo de refrigeran-
te, comer um chocolate, uma feijoada, 
alguma iguaria, se despedir de familiares e 
amigos, sen�r necessidade de perdoar 
e/ou ser perdoado por alguém em especi-
al, são bastante comuns. Além desses, 
pode-se citar como exemplos:
Austrália reserva ambulância que estava 
parada para sa�sfazer úl�mos desejos de 
pacientes.
 Inspirados pela equipe de uma 
ambulância que levou uma paciente 
terminal para ver o mar no caminho para o 
hospital, o estado de Queensland, na 

Austrália, vai reservar um veículo para 
ajudar os doentes a realizarem seus 
úl�mos desejos, como visitar seus filhos, 
netos, animais de es�mação, ou mesmo 
ir a um museu, uma galeria de arte 
(Exame.com, 2019).
Internado há dois meses, idoso com 
câncer recebe roda de samba no hospi-
tal.
 O Hospital das Clínicas de Marília 
(SP) ajudou a realizar o sonho de um 
paciente que está em tratamento 
palia�vo por conta de um câncer: 
par�cipar de uma roda de samba.
 Uma técnica de enfermagem 
perguntou ao enfermo se ele �nha 
vontade de fazer alguma coisa na vida, 
talvez comer alguma coisa  ou viver um 
amor. E a resposta foi simples: “Nossa, eu 
queria uma roda de samba. Tenho 
saudade de uma roda de samba, do meu 
pandeiro. Tudo aquilo que a gente teve 
de bom na flor da idade”.
 E o desejo foi realizado, quando 
uma das alas do hospital foi transforma-
da para a apresentação, com autorização 
da diretoria da ins�tuição.
 A roda de samba mobilizou o 
hospital inteiro para que o paciente não 
desconfiasse de nada. Também foi 
conversado com outros pacientes sobre 
o barulho que ia ter e se estavam de 
acordo com aquela situação. 
 Sa�sfeita com o resultado, a 
técnica de enfermagem ressaltou sobre o  
papel do hospital que não é só o de  curar 
o paciente, mas proporcionar dias felizes 
(Globo.com, 2019).
Crianças também pedem para realizar 
seu úl�mo desejo, como o menino que 
morreu nos braços do Papai Noel.
 Algumas crianças tem seus 
desejos realizados, através de ins�tui-
ções especializadas nesta temá�ca, com 
o obje�vo de “Levar um momento de 
conforto e realizar sonhos de crianças em 
risco de vida ou que são portadoras de 
doenças graves” (BARBOSA, 2019).
 Importante salientar que nem 
sempre o úl�mo desejo infan�l está 
voltado para si próprio, como é o caso da 
menina que sonhava em dar um dia de 
rainha para a sua mãe.
 Dentro dessa perspec�va, o 
desafio é abordar o paciente com doença 
em fase terminal, com acolhimento e 
muita sensibilidade neste momento 
especial para ele, buscando a preserva-
ção do seu lado emocional, de modo que 
ele possa ter a oportunidade de par�r em 
paz, com o seu úl�mo desejo realizado.

Solange Wiegand
Psicóloga . CRP 3266/08

*Sobre a autora:
Psicóloga, Mestre em 
Bioé�ca pelo PPGBioé�ca 
PUCPR. Professora convida-
da do Curso de Extensão 
Falando sobre Perdas e Lutos 
da Universidade Posi�vo. 
Professora convidada do 
Curso de Especialização em 
Cuidados Palia�vos da PUC 
PR. 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, 
Humanização em Saúde da 
PUCPR-CNPq. Membro do 
Grupo de Pesquisa em 
Bioé�ca, Saúde Pública 
Global e Direitos Humanos 
da PUCPR-CNPq. Atua na 
área de Tanatologia há mais 
de 20 anos com cursos, 
palestras, seminários, 
coautoria em livros e  
publicação de ar�gos.

Úl�mo desejo: Be�y Dowse�, de 92 anos,
é levada para ver o mar.





Licitações www.elianafelixlicitacoes.com.br

Do Recurso Administrativo na Lei de
Licitações: Concessões Funerárias 
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 A Lei de Licitações (8666/93) 
estabelece a possibilidade do interessado 
interpor recurso administra�vo quando não 
concordar com a decisão da Comissão de 
Licitações, fazendo com que a matéria objeto 
da decisão, seja reexaminada. 
 A possibilidade legal está prevista no 
ar�go 109 da Lei 8666/93, que estabelece o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
in�mação do ato ou da lavratura da ata, nos 
seguintes casos:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em 
registro cadastral, sua alteração ou cancela-
mento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o 
inciso I do art. 79 desta Lei;
f) aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa;
 Neste ar�go, vamos falar das alíneas 
“a” e “b”. Observe que a lei expressamente 
estabeleceu a forma como o poder conce-
dente deverá dar publicidade aos atos de 
habilitação, inabilitação, julgamento das 
propostas, anulação ou revogação da 
licitação, e rescisão do contrato, por descum-
primento das obrigações contratuais. 
 As exceções são os casos em que 
estão presentes os prepostos dos licitantes 
no ato em que foi adotada a decisão de 
habilitação ou inabilitação e julgamento das 
propostas comerciais quando então, a 
Comissão de Licitações poderá comunicar 
diretamente aos licitantes e esta comunica-
ção constará da ata que será assinada por 
todos os presentes, iniciando-se a contagem 
do tempo para interposição de recurso.
 Há vários casos ocorridos em nosso 
país, onde o licitante, por possuir sua 
empresa funerária há muito tempo em 
determinado município e por ser “amigo” e 
conhecer todos os servidores públicos, 
imagina que não precisa se preocupar com o 
desenrolar do processo licitatório, apresen-
tando-o de qualquer forma. 
 Infelizmente, se o licitante deixar de 
apresentar uma das declarações (que é 
simples, mas precisa de cuidado para sua 
elaboração), ou uma das cer�dões nega�vas 

“Há vários casos 
que já ocorreram 
em nosso país, 
onde o licitante, 
por possuir sua 
empresa 
funerária há 
mais de uma, 
duas ou três 
décadas em 
determinado 
Município e por 
ser “amigo” e 
conhecer todos 
os servidores 
públicos, 
imagina que não 
precisa se 
preocupar com o 
desenrolar do 
processo 
licitatório.”

Eliana Felix é advogada, com 
mais de 20 anos de atuação 
no mercado, graduada pela 
Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, Mestre 
em Direito Ambiental, com 
especialização em Direito 
Cons�tucional e Violência 
Domés�ca Contra Crianças e 
Adolescentes.

(que é extraída do próprio site, bastando 
somente a impressão pelo licitante), 
certamente será inabilitado do certame 
licitatório.
 Da mesma forma, na fase de 
classificação, o proponente ao apresentar a 
proposta comercial, se esta es�ver assinada 
por pessoa diferente da constante no 
contrato social ou da procuração, essa 
diferença pode levar a empresa à desclassifi-
cação. Ou ainda, se a proposta comercial 
es�ver com preço inexequível ou excessivo, 
ou constando um erro formal ou material, da 
mesma forma, será desclassificada. Todos 
esses exemplos são passiveis de recurso 
administra�vo.
 Há também os casos em que, por 
equívoco da Comissão de Licitações, um 
licitante, que apesar de não ter apresentado 
todos os documentos exigidos no edital é 
habilitado, ou ter apresentado sua proposta 
comercial faltando itens, declarações ou sem 
o cumprimento  de todas as exigências do 
instrumento editalício é classificado – 
também nestes casos cabe o recurso 
administra�vo.
 No mesmo ar�go 109 da Lei de 
Licitações, em seu parágrafo 4º, a lei estabe-
lece a forma de interposição do recurso – 
será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, pela autoridade competente, 
contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade.
 Qualquer recurso administra�vo 
deve ser fundamentado. O recorrente tem o 
dever de apontar os defeitos, equívocos ou 
divergência entre a decisão e o edital de 
licitações, sob pena de não ser conhecido. Da 
mesma forma, deve o licitante recorrente 
apontar qualquer ato pra�cado em relação 
aos concorrentes que no contexto da 
licitação não corresponda às exigências 
editalícias.
 Os prazos para a interposição de 
recurso só se iniciam e vencem em dias úteis, 
ou seja,  em dia em que houver expediente 
no ente público ao qual o recurso é endere-
çado, tendo efeito suspensivo, de modo que 
a próxima fase do certame só terá início após 
o julgamento do  recurso.
 Reitera-se a necessidade de um 
profissional técnico que saiba analisar a 
documentação, tanto a ser apresentada na 
licitação, em favor do licitante, quanto a que 
será apresentada pelos demais concorren-
tes, eis que o menor erro pode custar a 
par�cipação de sua empresa em uma 
licitação. 

Eliana Felix 
Advogada
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Mudança na Legislação do Pregão Eletrônico
 Atenção Diretores que fornecem seus ar�gos 
funerários aos órgãos da Administração Pública. No dia 
23 de setembro de 2019, foi publicado no Diário Oficial 
da União, as novas regras para a realização de pregão na 
forma eletrônica, através do Decreto nº 10.024/2019. 

 As mudanças são para aprimorar as regras sobre 
a disputa e envio de lances, onde o gestor poderá 
escolher duas formas de disputas de envio pelo fornece-
dor: modo “aberto” ou “aberto e fechado”.

 Na disputa “aberta”, onde as propostas são 
vistas por todos os par�cipantes, a novidade é a previsão 
de valor ou percentual mínimo de redução entre os 
lances. Outra alteração é a duração do tempo de disputa: 
tempo fixo de 10 minutos para todos enviarem lances 
sucessivos e uma etapa seguinte de prorrogações 
sucessivas de até 2 minutos de duração, cada vez que 
houver novos lances. 

 Na disputa “aberto e fechado”, além do tempo 
fixo para apresentação das propostas na etapa aberta, na 
fase fechada par�cipam os fornecedores que apresenta-
rem o menor valor e os que enviaram lances até 10% 
maior do que a proposta de menor valor.

 O decreto prevê também a u�lização obrigatória 
do pregão eletrônico para serviços comuns de engenha-
ria. Determina que os avisos do edital deverão ser 

publicados no DOU e nos sí�os eletrônicos do órgão 
responsável pela licitação, não sendo mais obrigatória a 
divulgação em jornais de grande circulação. 

 Os documentos de habilitação deverão ser 
enviados antecipadamente. Assim, o registro dos 
documentos comprobatórios são realizados via sistema, 
juntamente com a apresentação das propostas, que 
permanecerão em sigilo, disponibilizados para avaliação 
do pregoeiro somente após o encerramento da fase de 
lances. 

 Referidas regras entram em vigor a par�r do dia 
28 de outubro de 2019, onde os licitantes deverão estar 
afiados com as novas regras para não serem excluídos do 
certame.

Eliana Felix
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Tendências do Mercado Funerário

Daniel Malaquias
Gerente de Atendimento 

 Inovações que trazem novos 
conceitos e adereços ao atendimento de 
forma geral. Noto ainda que empresas que 
não valorizam e muitas vezes desprezam a 
necessidade de inves�mentos, treinamen-
tos, frota mais apresentável, ações de 
responsabilidade social, dentre outros 
exemplos, começam a “copiar” o concor-
rente que desenvolveu um planejamento 
estratégico eficaz, ao perceberem que 
estavam perdendo carteira significa�va-
mente.

 Ou seja, apesar de não estarem 
presentes nos eventos para adquirir 
conhecimento e fazer relacionamento com 
fornecedores, obrigatoriamente precisam 
se reinventar para não ficarem para trás.

 Como em diversos mercados, o 
funerário também vai mostrando suas 
tendências, seja no atendimento humani-
zado, na escolha e conceito da urna 
adequada para o momento da perda, na 
compra de um veículo moderno ou de luxo, 
nos prepara�vos e formatos do cerimonial, 
na confecção e significado das coroas de 
flores e arranjos, no poder de convenci-
mento e principalmente na é�ca para se 
oferecer a venda de um jazigo ou até um 
serviço de Cremação, etc.

 Com a ajuda e suporte dessa 
variedade de produtos, fornecedores, 
detentores de conhecimento e a cria�vida-
de dos empresários e profissionais do 
ramo, o mercado funerário segue, num 
ritmo muito mais acelerado do que já foi no 
passado, oferecendo muita inovação e 
canalizando os bons profissionais para 
lançarem novas idéias, e quem não quiser 
ficar para trás, corre que ainda dá tempo, 
sem se esquecer da palavra chave: servir! 

 Em nossas vidas estamos sempre 
buscando maneiras de desfrutar com 
prazer as novidades que o mundo nos 
oferece, seja em nossa vida social ou 
profissional. Realizar trabalhos com 
eficiência e eficácia, seja em uma receita 
culinária para a família ou através de ações 
e a�tudes para bene�cio dos clientes da 
empresa em que trabalhamos ou gerimos, 
pode nos proporcionar uma sensação de 
prazer, plena sa�sfação e momentos de 
felicidade.

 Já dizia a romancista brasileira Ta� 
Bernardi, que “A felicidade reside em quem 
sabe desfrutar de cada momento da vida. 
Valorize seus desejos, cul�ve seus sonhos, 
busque seus obje�vos”.

 No âmbito empresarial, o desejo 
de qualquer gestor é a sa�sfação do cliente 
e o crescimento da empresa. E para isso 
acontecer se faz necessário a manutenção 
dessa sa�sfação, sendo assim a palavra 
chave a ser trabalhada, principalmente 
pela circunstância extremamente compli-
cada que é o momento da perda, é “servir”. 

 É evidente no ramo funerário o 
crescimento de empresários que buscam 
meios para melhorar o atendimento em 
suas empresas, haja vista o crescente 
número de visitas realizadas em eventos 
do setor, dentre eles destacamos a recente 
feira funerária organizada pela AFFAF 
( A s s o c i a ç ã o  d o s  F a b r i c a n t e s  e 
Fornecedores de Ar�gos Funerários), a 
EXPONAF, em sua terceira edição, realizada 
no cidade de Campinas, interior de São 
Paulo, que chegou a expressiva marca de 
3,3 mil visitantes.

 A excelência nunca foi tão perse-
guida, o interesse pelo conhecimento 
surge como um diferencial na execução do 
atendimento funerário. Palestras, mesas 
redondas, novidades em diversos produtos 
são na realidade ferramentas que possibili-
tam ao gestor implantar e adaptar inova-
ções ao seu negócio e oferecer diferenciais 
perante os seus concorrentes.

 Em visitas a algumas cidades do 
interior do Brasil e observando o compor-
tamento de algumas empresas funerárias, 
consegui perceber tanto no setor comerci-
al, como no setor operacional, algumas 
novas prá�cas trazidas de consultores, 
fornecedores ou até mesmo pelo próprio 
dono do negócio.

Daniel Malaquias é Consultor 
e Palestrante no setor 
funerário. Tem grande 
experiência em atendimento 
ao cliente, em especial 
durante os velórios.

“A excelência 
nunca foi tão 
perseguida, o 
interesse pelo 
conhecimento 
surge como um 
diferencial na 
execução do 
atendimento 
funerário.”



Tradição e
Inovação.
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João Luiz dos Santos
Gerente Comercial

caminho, orientando de forma profissio-
nal, o que deve ser feito, e quais medidas 
tomar para que tudo ocorra dentro dos 
conformes. Você deve montar, um modelo 
de negócio, mostrar o passo a passo para 
se construir um plano, afinal, não é 
contratar uma equipe e sair vendendo. A 
questão é mais complexa e cabe a você 
dizer qual o  inves�mento es�mado e 
traçar os planos de ação a serem tomados. 

 O mercado funerário cresce numa 
proporção acelerada e a tecnologia e o 
conhecimento do negócio como um todo 
deverão fazer parte do pacote que você 
entregará  aos  futuros  parceiros. 
Conhecimento da nova legislação dos 
planos funerários é fundamental, inclusive 
para elaboração do contrato.

 Sempre em minhas matérias, 
penso primeiramente em ajudar, mo�var, 
abrir os horizontes para descobrir e 
aproveitar as oportunidades. Por isso 
espero mais uma vez, que tenha de alguma 
forma tocado o seu coração, e que tenha 
lhe aberto os olhos para que não seja  
surpreendido em seu próximo desafio. Se 
prepare e nunca pare de aprender, lembre-
se que somos mul�plicadores e formado-
res de mentes, acerque-se de pessoas 
competentes e crie o hábito de delegar e 
não centralizar.

 Até a próxima edição. Fiquem 
bem, façam o bem que ele retorna para 
você mul�plicado, e se você não es�ver em 
um bom momento, lembre-se da célebre 
frase de OG Mandino, no livro O Maior 
Vendedor do Mundo, isso também 
passará.

 Há exatos 20 anos, estava eu 
descobrindo o setor funerário e os planos 
de assistência. A princípio, como um 
trabalho palia�vo, depois, como profissão 
e hoje como missão. Foi um começo 
conturbado pela minha inexperiência, mas 
uma coisa eu lhes digo, valeu a pena cada 
provação a qual fui colocado, pois hoje sou 
produto de um aprendizado nem sempre 
tranquilo mas que me fez crescer muito. 

 A tecnologia estava enga�nhando 
e as coisas aconteciam de  forma morosa. 
As campanhas eram criadas no “peito” e os 
treinamentos ainda eram rús�cos. Redes 
sociais? Nem Orkut �nha, era olho no olho 
mesmo, você �nha que se entregar, para 
sair de uma casa com a sua venda, e se 
fazer merecedor daquele cliente.

 O “x” da questão é ter sobrevivido 
às mudanças. O palestrante Alfredo Rocha 
diz que toda mudança gera transtorno, 
pois as pessoas tendem a resis�r. Confesso 
que demorei um pouco para me adaptar, 
porém, não aceitava ficar à margem de 
tanta coisa boa que estava acontecendo e 
resolvi me engajar e evoluir no mesmo 
ritmo ou bem próximo. Então pergunto: o 
que podemos oferecer ao mercado, aos 
empresários, para que suas empresas de 
planos sejam criadas, ou possam crescer e 
prosperar? Experiência, conhecimento, e 
estudo. É a resposta. 

 Experiência de uma vivência 
adquirida em outras empresas, na forma-
ção de equipes nas mais diversas áreas, no 
relacionamento com públicos diferentes, 
no contato com empresários conservado-
res, seguros, visionários, o�mistas, 
precavidos, temerosos, etc. Tudo isso, se 
bem aproveitado, pode e deve ser usado 
por você em forma de mul�plicador, 
tornando-o um criador de ideias e perfis.

 Conhecimento, novas formas de 
treinamento, novas ferramentas, novas 
técnicas, novos scripts, novas ro�nas, 
novos vídeos, novas palestras, livros, 
enfim, todo esse aparato que de alguma 
forma te alimentou no decorrer do tempo 
e que foram assimilados por você, deverão 
agora ser compar�lhados.

 Estudo, através dele você poderá 
efe�vamente montar um planejamento 
para o empresário, direcionando-o ao 

O que você está
oferecendo ao mercado?

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).

“O mercado 
funerário cresce 
numa 
proporção 
acelerada e a 
tecnologia e o 
conhecimento 
do negócio 
como um todo 
deverão fazer 
parte do pacote 
que você 
profissional 
entregará aos 
futuros 
parceiros.”
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Claudia Kogan
Consultora

 Como a sua empresa irá se 
posicionar e sobreviver neste ambiente 
compe��vo? Dados de 2015, do SEBRAE, 
indicam de forma alarmante que de 100 
empresas que abrem, 24 fecham. E mais 
da metade fecham nos cinco primeiros 
anos da operação. Isto poderia ser 
diferente.

 Segundo as pesquisas da en�da-
de, a falta do levantamento prévio de 
informações importantes sobre o 
mercado e o planejamento de itens 
básicos antes do início das a�vidades da 
empresa são os maiores responsáveis 
pelos índices. E as informações con�nu-
am alarmantes, pois 46% dos empreen-
dedores não sabiam o número de 
clientes que teriam na sua operação nem 
os hábitos de consumo destes e 55% não 
elaboraram seus planos de negócios 
anuais.

 Seja você um novo empresário 
no segmento de cremação Pet ou 
proprietário de um negócio já em 
operação, que tal �rar algumas semanas 
do seu tempo para fazer ou rever a 
estratégia de sua empresa? O planeja-
mento é uma a�vidade con�nua, você 
faz antes do início da sua operação e refaz 
anualmente, ajustando seu olhar e seus 
inves�mentos aos movimentos de 
mercado.

 Separei para este início de 
conversa cinco razões pelas quais o 
planejamento estratégico é essencial 
para um negócio. Confira:

1. Estabelecer foco e direção - O planeja-
mento estratégico ajuda na definição da 
visão, missão e valores fundamentais da 
operação. Isso ajuda na tomada de 
decisão, pois facilita o entendimento do 
obje�vo primário da operação e dá as 
linhas do direcionamento futuro, a par�r 
do aproveitamento de futuras oportuni-
dades de negócios. Os execu�vos podem 
definir indicadores de mercado mensurá-
veis e obje�vos financeiros para a 
empresa e estes serão a base das revi-
sões estratégicas.

2. Criação de consenso - Um planeja-
mento estratégico efe�vo ajuda aos 
sócios e gestores a chegarem em consen-
so em questões crí�cas sobre o futuro da 
empresa, apesar das diferenças individu-

 Olá amigo leitor, é uma honra 
começar a escrever para vocês aqui na 
Revista Funerária em Foco, e agradeço a 
confiança da equipe editorial em nos 
ceder este espaço para falarmos sobre 
cremação e crematórios no segmento 
Pet.

 Ao longo das próximas edições, 
vamos abordar estratégia, marke�ng e 
vendas. Serão três matérias e nesta 
primeira vamos falar de forma um pouco 
mais genérica sobre planejamento 
estratégico, tanto para novos negócios 
quanto para os crematórios e planos já 
em operação. 

 Segundo pesquisa realizada pelo 
Ins�tuto de Geociência da Universidade 
de São Paulo, 60% dos animais domés�-
cos mortos são depositados em terrenos 
baldios, quintais, jardins ou sí�os, e 7% 
deles são colocados em sacos de lixo e 
jogados na rua. Apenas 20% dos bichi-
nhos são entregues para órgãos compe-
tentes.

 Hoje temos mais de uma centena 
de empresas trabalhando no Brasil com 
venda de planos preven�vos para 
cremação Pet e operando crematórios. É 
um consenso entre empresários do setor 
que este número aumentará muito nos 
próximos anos, principalmente graças ao 
trabalho de conscien�zação que vem 
sendo feito para o descarte adequado e 
digno por meio da cremação realizada 
por empresas sérias.

Vamos falar de cremação Pet?

Claudia Kogan tem mais de 30 
anos de experiência em 
estratégia e marke�ng de 
produtos e serviços, como  
execu�va de mul�nacionais e 
desde 2008 atua no setor 
funerário como empresária e 
consultora de empresas, no 
Brasil e no exterior.

“Seja você um 
novo 
empresário no 
segmento de 
cremação PET 
ou proprietário 
de um negócio 
já em operação, 
que tal �rar 
algumas 
semanas do seu 
tempo para 
fazer ou rever a 
estratégia de 
sua empresa?”

Urna para cremação Pet, serviço cresce em todo o Brasil.



ais e opiniões divergentes. O planejamento estratégi-
co encoraja diretores e líderes a desenvolverem um 
espírito de cooperação e aceitar a responsabilidade 
conjunta pelo sucesso. Durante o processo de plane-
jamento, os par�cipantes são encorajados a contribu-
ir para a formulação da estratégia final. Os gestores de 
diferentes departamentos terão a oportunidade de 
fornecer informações e idéias que irão contribuir para 
o sucesso da implementação.

3. Desenvolvimento de vantagens compe��vas - 
Empresas que desejam estar à frente de seus compe-
�dores precisam ter vantagens compe��vas que as 
diferenciem. Repe�r as melhores prá�cas dos 
concorrentes não trará à sua empresa uma proposta 
de valor única para seus clientes. O sucesso de longo 
prazo e a capacidade de reter clientes está ligada à 
capacidade que uma empresa tem de se diferenciar 
de seus concorrentes. Durante a etapa de planeja-
mento, uma análise detalhada dos pontos fortes e 
fracos da empresa e das oportunidades e ameaças do 
mercado ajudam a iden�ficar conjunções favoráveis 
para aumento de faturamento, rentabilidade e lucro.

4. Eficiência no controle de recursos - Uma estratégia 
de sucesso está suportada por um controle orçamen-
tário efe�vo, que garanta a operação. O planejamento 
facilita aos gestores o controle dos recursos humanos, 
financeiros e materiais de forma prudente e a 
desenvolver mecanismos para evitar o desperdício.

5. Minimização dos riscos - Em tempos de incerteza 
ou instabilidade de mercado, as revisões do planeja-
mento estratégico, a par�r de sua matriz de oportuni-
dades e ameaças, facilitam o processo de tomada de 
decisão e colocam as empresas em vantagem compe-
��va, fazendo com que os gestores sejam proa�vos, 
tomem decisões inteligentes, baseadas em fatos e 
números, e diminuam seus riscos.

 Se você está pensando em começar a atuar no 
segmento de cremação Pet ou já começou sua 
operação, mas não está seguro em ter feito o planeja-
mento de forma adequada, peça nosso e-book 
gratuito pelo email claudiakogan@dicio�o.com.br e 
conte com nossa ajuda para fortalecer a sua empresa.
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 Os Planos de Assistência Familiar, que anteri-
ormente consis�am apenas na oferta de assistência 
funeral, atualmente têm o propósito de agregar novos 
negócios, com foco em bene�cios em vida. Esse novo 
mercado, denominado Life Care, oferta seguros, 
assistências e descontos em consultórios médicos e 
odontológicos, além de ó�cas, farmácias, academias 
de ginás�ca, cursos, restaurantes e outros estabeleci-
mentos. 

 Os seguros e assistências, em par�cular, 
chegaram a movimentar R$ 245,6 bilhões no Brasil em 
2018, segundo o Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP). Esse número chega a ser 35 vezes 
maior do que o próprio mercado do luto, que movi-
menta cerca de R$ 7 bilhões, conforme o Sindicato dos 
Cemitérios e Crematórios Par�culares do Brasil 
(Sincep). Assim, os negócios com Life Care dificilmente 
alcançarão o seu verdadeiro potencial se deixarem de 
lado os seguros e assistências.

 Ao longo do século XX, as empresas brasileiras 
do mercado do luto (Death Care) se especializaram em 
conceder atendimento emergencial a famílias das 
mais variadas regiões do Brasil, em caso de falecimen-
to. Assim, por já atuarem no amparo às famílias, as 
empresas de Life Care podem ofertar soluções para 
pra�camente todos os estratos sociais e nas mais 
diversas localidades - incluindo as áreas que estão fora 
dos grandes centros urbanos.

 É justamente entre esse público que se 
encontra uma parcela significa�va dos 140 milhões de 
brasileiros sem seguro de vida, 35 milhões de veículos 
sem qualquer forma de seguro e 50 milhões de 
residências desprovidas de cobertura contra roubo ou 
incêndio.

 Muitas vezes, essa desassistência acontece 
porque nenhum dos potenciais consumidores conhe-
ce o mercado securitário e não tem a cultura de pensar 
no futuro ou mesmo nunca foi abordado com uma boa 
proposta de seguro. Essa lacuna de mercado está 
sendo preenchida pelas empresas de Plano de 
Assistência Familiar.

O exemplo do Grupo Invita
 O Grupo Invita é composto por 16 empresas 
que atendem cerca de 3,5 milhões de vidas em 13 
estados do Brasil, formado por empresas do ramo 
funerário, cemitérios, crematórios e empresas de 
planos de assistência familiar. O propósito das empre-
sas que formaram o conglomerado, em 2014, era unir 
forças para �rar o melhor proveito possível do período 
que se seguiria após a regulamentação dos planos de 
assistência funerária, que ocorreu em 2016. Uma das 
estratégias mais bem-sucedidas nesse sen�do foi a 
oferta de soluções que podem ser ob�das em vida.

 Ao ingressar no mercado de Life Care, o Grupo 
Invita aumentou de 35% para quase 70% a taxa de 
retenção de novos clientes nos úl�mos dois anos. Esse 
desempenho chamou a atenção do mercado e, por 
isso, cons�tuiu o foco principal da matéria veiculada 
pelo Valor Econômico no úl�mo dia 22 de julho, que 
discorreu sobre o setor de funerárias. Conforme a 
reportagem, a performance alcançada pelo Grupo 
Invita é especialmente significa�va porque as 
desistências costumavam concentrar-se no primeiro 
ano.

 Logo no início de suas a�vidades, o Grupo 
Invita observou que as empresas que agregavam o 
seguro sem o necessário respaldo não ob�veram 
sucesso e, por isso, muitos eram contra a inserção das 
coberturas no Plano de Assistência Familiar. Esse 
problema passou a ocorrer porque os seguros oferta-
dos por aquelas organizações não fazem análise 
atuarial da carteira, nem a implantação de nova 
cultura e muito menos treinamento da área de vendas 
– fatores que compreendem alguns dos principais 
diferenciais das proteções do Grupo Invita. 

 A boa no�cia é que, hoje em dia, o Grupo 
Invita está compar�lhando seus conhecimentos com 
outras empresas estruturadas originalmente para 
atuar somente com Death Care. A inicia�va é ousada, 
pois propõe a essas organizações uma inteligente 
relação ganha-ganha, contribuindo de forma expressi-
va para relevância do novo mercado de Life Care.

Como a nova cultura de Life Care está
trazendo resultados para as empresas de luto

Estande do Grupo Invita na EXPONAF 2019.
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 Seguindo sua caracterís�ca de empresa focada 
em inovação com alta qualidade, a Tanatus lança seu 
canal no Youtube com a finalidade maior de disseminar 
conhecimento sobre a técnica de Tanatopraxia. Os 
vídeos serão apresentados pelos professores Dr. 
Oisenyl e Dr. Progresso.

 Seja para ajudar seus clientes com alguma 
dificuldade na hora de preparar um corpo, seja para 
esclarecer o público em geral que tenha dúvidas sobre 
o que é o procedimento em sí, ajudando assim a 
enaltecer ainda mais o árduo serviço prestado pelas 
funerárias, engrandecendo todo o setor que hoje está 
amplamente capacitado a oferecer a preparação do 
corpo pela Tanatopraxia.

 É um procedimento fundamental do atendi-
mento funerário, pois tranquiliza a família para velar 
com segurança o corpo higienizado e preparado para 
sepultamento imediato, para eventuais necessidades 
de prolongar o velório ou para trasladar para outros 
estados e outros países. 

 A ideia é fazer uma série de vídeos curtos que 
facilitem a busca e o aprendizado sobre cada assunto, 
seja sobre equipamentos, instrumentais e produtos 
químicos diferenciados, seja sobre importância do uso 
de EPI, é�ca no trabalho e projeto de Tanatório, dentre 
outros assuntos relacionados. 

 “De tempos em tempos, realizaremos Lives 
onde nossos clientes poderão ao vivo, em um bate 

 Mais uma vez saindo na frente,
Tanatus cria seu canal no Youtube 

papo rápido, ter a oportunidade de realizar perguntas e 
ouvir dúvidas de outras pessoas, cujas respostas 
esclarecedoras servirão para aprimorar seus conheci-
mentos”, explica o Dr. Oisenyl. 

 Mesmo com pouco tempo de canal, dentro das 
devidas proporções por se tratar de tema bastante 
restrito, os diretores da Tanatus já �veram um grande 
número de avaliações posi�vas e de pedidos para 
novos vídeos. 

 “Acreditamos que, com o passar do tempo, 
essa ferramenta se tornará indispensável para os 
profissionais que queiram sempre estar atualizados e 
realizando procedimentos cada vez com maior profissi-
onalismo e qualidade”, concluiu o Dr. Progresso.
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 A Urnas Rigon, empresa gaúcha que atua na 
fabricação de ataúdes há 30 anos, e recem associada a 
AFFAF (Associação dos Fabricantes e Fornecedores de 
Ar�gos Funerários), organizou nos dias 18 e 19 de 
setembro, nas dependências do Hotel Premium, em 
Campinas/SP, mais um congresso de vendas para seus 
clientes e parceiros.

 Segundo os organizadores, o evento teve 
ó�mo público durante todo o período, com mais de 
350 par�cipantes, que puderam agregar grande 
conhecimento com palestrantes de alto nível.

 O empresário Leandro Rigon, um dos diretores 
da empresa e também palestrante de vendas, infor-
mou que o obje�vo é sempre organizar um evento que 
encante os par�cipantes. “A nossa ideia não é levar 
apenas informação, mas principalmente que cada 
pessoa viva uma experiência em nossos eventos, 
agregando conceitos de desenvolvimento, técnicas de 
atendimento, vendas, percepção de valor, liderança, 
aspectos burocrá�cos do seu negócio, ou seja, algo 
bem completo”, completou Rigon.

 Rigon explicou também que a empresa realiza 
anualmente dois eventos, sendo um no Rio Grande do 

Sul, na sede da empresa, e outro em alguma outra 
região do país. Além da programação técnica, há 
momentos também de confraternização e apresenta-
ções ar�s�cas.

 O evento teve início com a palestra “Como 
gerar valor aos olhos do cliente”, ministrada por 
Leandro Rigon. Em seguida foram apresentados cases 
de sucesso, com as empresas OSSEL, grupo funerário 
que atua na região de Sorocaba/SP, Grupo Serra, que 
atua em Campinas/SP, e também a empresa Nova 
Vida, que atua em Santa Terezinha/SC.

 Outras atrações do evento foram palestras, 
coquetel e espaço de negociação com empresas 
parceiras. Segundo Rigon, o obje�vo do evento é 
qualificar o cliente para o atendimento diferenciado. 
“Entendemos que antes da nossa empresa ter suces-
so, é preciso que o nosso cliente tenha sucesso. Então 
colocamos nosso cliente em primeiro lugar. Se o nosso 
cliente está bem, ele compra bem, paga cer�nho, e 
consolidamos asim nossa parceria”, finaliza.

 Para 2020, a empresa promete uma grande 
comemoração para marcar os 30 anos de atuação no 
mercado funerário. O evento de celebração de três 
décadas de história está previsto para o mês de março, 
nos dias 19 e 20, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul.

Congresso Urnas Rigon em Campinas/SP
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 Foram cer�ficadas as duas turmas da primeira 
edição do Curso para Responsabilidade Ambiental no 
Setor Funerário: Desafios e Oportunidades, 
promovido pelo Sindicato dos Estabelecimentos 
Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS) em parceria 
com a Terra Naturis Assessoria Ambiental. O 
treinamento ocorreu em Passo Fundo, no dia 19 de 
setembro, no Ita�aia Hotel, e em Porto Alegre, no dia 
26 de setembro, no Açores Premium Hotel. O 
ministrante foi o biólogo e doutor em Ecologia Jackson 
Müller. O curso teve duração de quatro horas e foi 
exclusivo para profissionais de empresas associadas 
no sindicato. Em Passo Fundo, foram 21 alunos. Já em 
Porto Alegre, 14.

 A capacitação abordou a responsabilização 
civil, administra�va e penal de danos ambientais 
oriundos dos procedimentos realizados pelas 
funerárias, bem como aspectos de biossegurança dos 
envolvidos no trabalho e da responsabilidade solidária 
dos proprietários das empresas. Abordou, também, as 
ro�nas e processos da a�vidade, além da questão dos 
licenciamentos ambientais. Ao final do treinamento, 
cada par�cipante recebeu um cer�ficado de 
conclusão.

Outros cursos
 Além do Curso para Responsabilidade 
Ambiental no Setor Funerário, o Sesf-RS promoveu 
outras capacitações em 2019. Até agora, foram dois 
cursos de Tanatopraxia, Tanatopraxia Avançada, 
Restauração Facial  e Técnicas de Venda de 
Tanatopraxia, e dois de Ornamentação. Os de 
Tanatopraxia foram realizados em parceria com a 
Protanato, e os de Ornamentação com a Funerária São 
Pedro, de Porto Alegre. Um novo curso de 
Tanatopraxia deverá ser realizado no fim de outubro, 
em Passo Fundo.

 Em simultâneo a esses treinamentos, o 
sindicato já promoveu quatro reuniões regionais ao 
longo do ano para recadastramento das empresas no 
Sistema de Remoções de Corpos, que é resultado de 
um convênio com o governo do Estado para o serviço 
gratuito de remoção e traslado de cadáveres ao 
Departamento Médico-Legal (DML) nos casos de 
morte não natural, prestado pelas funerárias 
credenciadas.

Texto e fotos: Jair Farias - Jornalista
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Promovido pelo Sesf-RS, Curso para
Responsabilidade Ambiental certifica turmas

Encontro Funerário do MS
 O Sindicato das Empresas do Segmento 
Funerário do Estado do Mato Grosso do Sul (SINDEF-MS), 
convida todo o setor funerário para o Encontro Funerário 
do Mato Grosso do Sul, nos dias 13 e 14 de novembro de 
2019, nas dependências do Âncora Hotel. Destaque para 
a realização de palestras com os temas E-Social, Cnae e Lei 
Federal 13.261.

 Informações pelo telefone (67) 9.9604-7220 ou 
e-mail sindefms@hotmail.com. Apoiam o evento os 
Associados AFFAF Cas�çais Araçatuba, Urnas Brusche�a, 
Urnas Espírito Santo e São Carlos Ar�gos Funerários.
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Natal recebe Feira Funerária em 2020
 A Feira Funerária Brasil, que integra a VII Feira 
Funerária do Norte e Nordeste e a II Feira Funerária do 
Rio Grande do Norte, será realizada novamente em 
Natal, em um evento de união do Nordeste com as 
demais regiões do país e América La�na. Segundo os 
organizadores, o obje�vo da feira é agregar cada vez mais 
valores aos diretores funerários, empresários, exposito-
res, patrocinadores, parceiros, gestores, funcionários e 
demais visitantes.

 O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de abril 
de 2020, no Centro de Convenções de Natal, e tem como 
foco as famílias, intercâmbio, informações, cultura e 
negócios. O local do evento tem uma nova estrutura de 
exposição, com auditório para 600 pessoas, onde será 

realizada a cerimônia de abertura, palestras e mini 
cursos. Além dos da área de exposição, haverá também a 
Área do Conhecimento, Lounge de Negócios com vista 
panorâmica, espaços para as crianças com brinquedos 
educa�vos, para uma maior tranquilidade dos pais, 
exposição de arte e lançamento de livro.

 Os parceiros do evento são o SEFEC (Sindicato 
das Empresas Funerárias do Estado do Ceará), incen�va-
dor desde de 2009, SINCEP/ACEMBRA, Grupo Vila, 
Associação dos Fabricantes e Fornecedores de Ar�gos 
Funerários (AFFAF), TANEXPO, Sindicato do Estado do Rio 
Grande do Norte e Sindicatos do segmento de todo o 
país.

Abertura do evento em 2018.



 Aconteceu nos dias 3 e 4 de outubro, em 
Salvador/BA, nas dependências do Centro de Cultura 
Cristã, o Congresso Inovare, organizado pelo Sindicato 
das Empresas Funerária do Estado da Bahia (Sin-
def/BA), em parceria com a Laidom Cursos e 
Treinamentos, e com apoio de diversas empresas, 
entre elas os Associados AFFAF Brucker, Cas, Cas�çais 
Araçatuba, Evolu�on Tecnologia Funerária, Invol e 
Modial.

 Diversas palestras, com temas variados, foram 
realizadas ao longo dos dois dias de evento, que teve 
como foco conceitos como inovação, marke�ng e 
vendas, voltados para o setor funerário.

 Entre os palestrantes, destaque para o Dr. 
Anderson Adão, com a palestra “As Dez Armadilhas do 
Contrato de Planos Assistências”; Roberto Taboada, da 
Evolu�on Tecnologia Funerária, com a palestra “A 

quarta onda do mercado funerário: um case de 
sucesso”; e Fernando Silva, com a palestra “A 
Importância do Serviço Social no Seguimento Funeral”, 
entre outros.

 Na abertura do evento, o presidente do 
Sindef/BA, o diretor funerário Carlos Brandão de 
Melo, agradeceu a presença dos par�cipantes e 
apoiadores, e falou da importância dos sindicatos para 
o segmento funerário. “Sabemos que estar à frente de 
um sindicato é um grande desafio, mas acreditamos 
que nestes quatro anos de atuação, e em parceria e 
contato constante com diversos sindicatos funerários 
do Brasil, estamos conquistando um espaço de 
destaque e respeito no segmento funerário da Bahia”, 
destacou Brandão.

 Líderes sindicais de várias regiões do Brasil 
es�veram presentes, confirmando apoio ao evento e 
reforçando a importância da união e do aprimoramen-
te constante como caminho para a qualidade e bom 
atendimento do setor funerário como um todo.
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Salvador recebe congresso funerário

Qualificação gratuita para Agentes Funerários
 O Sindicato das Empresas Funerária do 
Estado da Bahia (Sindef/BA), através do seu presi-
dente, o diretor funerário Carlos Brandão de Melo, 
não tem medido esforços para promover capacita-
ção e crescimento profissional para o setor funerário.

 Durante o mês de outubro, diversos cursos 
de qualificação para Agentes Funerários foram 
ministrados pelo professor Paulo Andrade, especia-
lista no assunto, em diversas cidades do estado da 
Bahia.

  O Sindef/BA, que arcou com as despesas dos 
cursos, possibilitando a par�cipação gratuita dos 
interessados, agradece os par�cipantes e informa 
que em breve terá mais novidades, visando sempre o 
crescimento de todo o setor.
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Compe�ção entre irmãos
Três irmãos compe�am para ver quem agradava mais 
a mãe idosa com presentes. O primeiro comprou uma 
mansão para ela. O segundo uma Mercedes. E o 
terceiro, muito cria�vo, lembrou da dificuldade da 
mãe, quase cega, em ler a Bíblia. Comprou um papaga-
io marrom raro, treinado durante anos, por 18 mon-
ges, capaz de recitar toda a Bíblia.

A ave custou a fortuna de 20 milhões de dólares, mas o 
filho estava seguro de que o presente agradaria a sua 
Mãe. Meses depois, a velhinha escreveu para cada um 
dos filhos:

Para o primeiro: “Jorge, a casa que você comprou é 
confortável, mas muito grande. Eu moro apenas em 
um quarto, mas tenho de limpar a casa toda.”

Para o segundo: “Marcos, o carro é rápido, mas eu 
estou muito velha pra sair de casa, então nunca uso a 
Mercedes.”

E, por fim, para o terceiro filho: “Mar�ns, você é o 
único que teve bom senso pra saber do que a sua mãe 
realmente gosta. Aquela galinha estava deliciosa. 
Muito obrigada!”

O bêbado e o carro
O bêbado atravessa a rua com o farol aberto para os 
carros. Um carro passa e buzina “BIBI”.

O bêbado olha para o carro e diz: “Eu também bibi, e 
muito...”

Papagaio de presente
A filha tanto pediu, que o pai, no dia do seu aniversá-
rio, comprou-lhe um papagaio, mal sabendo que a sua 
procedência era de um an�go bordel da cidade. 
Depois de apagar as velinhas, todos os convidados 
foram ver os presentes recebidos e alguém perguntou:

- O que foi que você mais gostou?

- Foi o papagaio que o papai comprou.

- Ele fala?

- Experimenta.

- Escuta, louro, o que você está achando do pessoal?

O louro deu uma breve olhada e respondeu:

- A rapaziada eu conheço toda, mas a putada toda é 
nova!

Rápidas do Joãozinho
1. A professora chega para o Joãozinho e diz:

- Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um 
homem fiel?

E então Joãozinho responde

- É tempo perdido!

2. Professor na aula de �sica:

- Joãozinho, me dê um exemplo de energia desperdi-
çada!

- Contar uma piada de arrepiar os cabelos para um 
careca.

Mato ou morro
Pergunta o comandante a um soldado que se prepara-
va para par�r para a guerra:

- Qual é o seu lema?

- O meu lema é: mato ou morro, meu comandante! – 
responde o soldado sem hesitar.

Diz o comandante: - Quer dizer “matar ou morrer”?

Responde o soldado: - Não, meu comandante. É 
mesmo mato ou morro!

- Explique-se melhor. – ordena o comandante.

E explica o soldado: - Simples. Se as balas forem para o 
mato eu fujo para o morro, se as balas forem para o 
morro eu fujo para o mato.

Quando começou
a Segunda Guerra Mundial?
O professor de História pergunta:

- Joãozinho, quando é que começou a segunda Guerra 
Mundial?

E o Joãozinho responde confiante:

- Foi depois da primeira guerra ter acabado, professor!

Humor pra morrer de rir...
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PARTICIPE! Envie suas sugestões de piadas para
revista@affaf.com.br ou (41) 9.8763-8750






