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DIRETORIA AFFAF

Pés no chão, 
mas com os 

olhos em 2016
 Chega até suas mãos mais uma edição da Revista Funerária em 
Foco. Para nós, da AFFAF, é um orgulho muito grande poder presen-
teá-lo com  informação, entretenimento e curiosidades sobre o setor 
funerário. Durante muitos anos, as empresas que fornecem produtos 
ou serviços funerários man�veram-se em um papel secundário no dia 
a dia do setor. Mas agora queremos, cada vez mais, ser também 
protagonistas, contribuindo dentro da nossa realidade com o cresci-
mento de toda a área funerária do Brasil.

 É diante desta consciência par�cipa�va que lançamos nesta 
edição os prepara�vos para a segunda edição da EXPONAF, a 
Exposição Nacional de Ar�gos Funerários. Evento idealizado e 
organizado pela AFFAF. Pode parecer um pouco prematuro lançar 
agora um evento que acontecerá no segundo semestre de 2016, mas 
acreditamos que desta forma teremos o tempo certo para toda a 
organização, e também uma boa divulgação. E sabemos também que 
para o empresário, que já vive na sua ro�na uma verdadeira correria, 
com agenda sempre lotada, quanto antes puder se programar, 
melhor.

 Estaremos então, durante todo o ano de 2015, colocando de 
forma gradual e completa todos os detalhes deste evento que cami-
nha para ser mais um grande encontro do setor. E convidamos você 
para, desde já, seja como expositor ou visitante, manter os pés no 
chão, mas os olhos lá em 2016.

Boa Leitura

A AFFAF reserva aos seus associados preços 
e condições especiais para par�cipação na 
EXPONAF. Venha fazer parte da nossa 
equipe e aproveite esta e outras vantagens!



Clipping No�cias do setor funerário na mídia

06 | Funerária em FOCO

Morre americana de 116 anos, a pessoa 
mais velha do mundo
Gertrude Weaver, uma mulher de 116 anos do estado de 
Arkansas, morreu nesta segunda-feira (06/04). Weaver 
faleceu cinco dias depois de se tornar a pessoa mais 
velha do mundo, com a morte de uma japonesa de 117 
anos. Weaver �nha o desejo de que o presidente Barack 
Obama fosse à sua festa de aniversário de 117 anos, no 
próximo 4 de julho, de acordo com a agência Associated 
Press.

Gertrude, que disse que o segredo para a longevidade 
era tratar as pessoas com gen�leza, conseguiu gozar de 
alguns momentos de notoriedade global e se diver�u ao 
ler no�cias sobre como havia se tornado a pessoa mais 
velha do planeta, disse Kathy Langley, diretora do centro 
de reabilitação em que Gertrude estava internada, na 
cidade de Camden.

“Ela certamente se diver�u”, disse Langley. “Estamos 
devastados por perdê-la.” Gertrude nasceu em 4 de 
julho de 1898, de acordo com o Grupo de Pesquisa em 
Gerontologia, en�dade responsável por validar as 
idades das pessoas mais velhas do mundo. Existem 
apenas outras três pessoas vivas com registros de 
nascimento que comprovam terem nascido antes de 
1900, de acordo com o grupo.

Fonte: G1.com

Empresa sueca vende caixão que toca 
músicas para o morto
O inventor sueco Fredrik Hjelmquist acredita que não é 
porque uma pessoa faleceu que o indivíduo não possa 
cur�r uma boa música. Pensando nisso, o homem 
desenvolveu o “CataCombo”, que é descrito no anúncio 
como “o sistema mais avançado de entretenimento após 
a morte”.

O produto, que custa pouco mais de 64 mil reais, é 
equipado com caixas de som internas que reproduzem 
faixas escolhidas pelo falecido e até por seus familiares. 
Além disso, o caixão possui um sistema de internet sem 
fio que permite que pessoas adicionem músicas à lista de 
reprodução de qualquer lugar do mundo, por meio de 
um aplica�vo, ou mesmo da lápide do falecido, que 
conta com uma tela sensível ao toque ligada ao aparelho, 
que envia as escolhas musicais para o esquife.

Fredrik garante no anúncio que o caixão é ligado a uma 
fonte de energia e tem sistema de refrigeração para que 
os componentes não superaqueçam. Os interessados 
podem entrar em contato com a empresa pelo site, e 
Hjelmquist afirma que já existem empresas funerárias 
interessadas em vender o caixão musical.

Fonte: G1.com

Mulher contrata stripper para 
homenagear o marido em funeral
Nada de ver todo mundo de preto, chorando e lembran-
do os bons momentos. Uma chinesa de Taiwan resolveu 
inovar e decidiu contratar duas strippers para fazer a 
úl�ma homenagem ao marido, que havia acabado de 
falecer. 

Segundo o jornal “New York Daily News”, a homenagem  
de Jane tem um mo�vo: o marido amava mulheres 
bonitas. Por isso, as strippers, ves�das de biquini branco 
e calçando botas na altura do joelho, dançaram três 
músicas numa performance inusitada ao redor do 
caixão.

Durante a homenagem, os familiares e amigos �veram 
um momento de distração. Alguns, inclusive, aproveita-
ram para �rar fotos e filmar o show. Depois das danças, 
porém, retornou o clima de tristeza, enquanto o corpo 
do homem era levado até o túmulo. Danças exó�cas em 
funerais acontecem em Taiwan desde a década de 1980 
e, geralmente, tem ligações com o crime organizado. 

Fonte: globo.com
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Agenda do Setor
Junho . 2015

. Curso Tanatopraxia: 22 a 27 de junho de 2015, em 
Sinop, MT. Informações: (41) 3296-1275, pelo e-mail 
cursos@laidom.com.br ou laidom.com.br/cursos

. X Fórum de Gestão e Administração de Cemitérios e 
Crematórios: 25 a 27 de junho de 2015, em São Paulo, 
SP. Informações Fone: (11) 3034-1613 ou pelos e-mails 
sincep@sincep.com.br ou acembra@acembra.com.br

. Torneio de Tênis SINCEP/ACEMBRA: 27 a 28 de 
junho de 2015, em Ita�ba, SP. Informações Fone: (11) 
3034-1613 ou pelos e-mails sincep@sincep.com.br ou 
acembra@acembra.com.br

. Curso Reparação Facial e Revitalização: 29 e 30 de 
junho de 2015, em Sinop, MT. Informações Fone: (41) 
3296-1275, pelo e-mail cursos@laidom.com.br ou pelo 
site laidom.com.br/cursos

Julho . 2015
. Curso de Cerimonial: 21 e 22 de julho de 2015, em 
Londrina, PR. Informações: (41) 3296-1275, pelo e-
mail cursos@laidom.com.br ou laidom.com.br/cursos

. Curso de Cremação: 23 e 24 de julho de 2015, em 
Londrina, PR. Informações: (41) 3296-1275, pelo e-
mail cursos@laidom.com.br ou laidom.com.br/cursos

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

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

E prepare-se! Vem ai...

Exposição Nacional
de Artigos Funerários 2016







Entre os dias 16 e 19 de outubro de 2014, o setor funerário esteve reunido em 
Curi�ba para a primeira edição da Exposição Nacional de Ar�gos Funerário, 
Exponaf, que surpreendeu e encantou os visitantes. No segundo semestre de 
2016, Curi�ba voltará a ser palco deste grande encontro do setor funerário.

 Foram muitos os visitantes que aprovaram a 
primeira dição da Exponaf (Exposição Nacional de 
Ar�gos Funerários), idealizada e realizada pela AFFAF 
(Associação dos Fabricantes e Fornecedores de 
Ar�gos Funerários). A opinião de que o evento foi um 
dos mais bem organizados nos úl�mos anos é 
pra�camente unânime. A Exponaf conseguiu alcançar 
alto índice de sa�sfação. E claro que um evento assim 
não poderia ficar apenas em uma edição.

 Mais do que uma feira de negócios, a 
Exponaf revelou-se um verdadeiro encontro de 
amigos e parceiros comerciais, uma confraterniza-
ção entre os diversos segmentos funerários. E esta 
caracterís�ca iremos manter e também implemen-
tar na segunda edição. Outro ponto muito elogiado 
foi a visita técnica, e claro que iremos organizar um 
novo ciclo de visitas, valorizando também o cresci-
mento profissional dos visitantes.

Prepare-se! Vem ai...

Exposição Nacional
de Artigos Funerários 2016
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 Na segunda edição da Exponaf, queremos 
também facilitar e incen�var a par�cipação das 
Associações e Sindicatos, com espaço ainda maior e 
mais propostas de debates e reflexões sobre a 
importância da união do setor. Já ficou mais do que 
provado que somente a união e busca por parcerias, 
mesmo entre concorrentes diretos, são as soluções 
adequadas para que todas as empresas cresçam e 
conquistem maior representa�vidade e respeito 
diante da sociedade.

 Para a AFFAF, mais especificamente para 
seus diretores e associados, é mo�vo de orgulho 
poder contribuir com o crescimento do setor, seja 
através da Exponaf, como também da revista 
Funerária em Foco. 

Respeito ao Calendário

 A ideia de lançar a Exponaf com bastante 
antecedência, é de respeito ao calendário dos 
empresários,  assim como as Associações, 
Sindicatos e demais en�dades que também 
promovem eventos no setor funerário. Desta 
forma, fica fácil para que todos possam organizar 
suas agendas, viagens e reuniões, aproveitando ao 
máximo todas as oportunidades oferecidas pelo 
setor.

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

Mais uma vez, Curi�ba!

 A escolha por Curi�ba para acolher os 
visitantes da segunda edição da Exponaf foi uma 
forma de atender os inúmeros visitantes que vieram 
na primeira edição, mas não conseguiram aprovei-
tar todas as opções de passeio que a capital parana-
ense oferece. Há também uma grande quan�dade 
de pessoas que não vieram na Exponaf de 2014, e 
que desejam conhecer a cidade. 

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

 Então deixamos o convite desde já para que 
você venha fazer parte deste encontro que já é um 
sucesso! Seja como visitante ou expositor, não 
perca esta grande oportunidade de unir trabalho, 
lazer e crescimento profissional. A Exponaf espera 
por você.
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Psicologia Psic. Solange C. B. Wiegand

Educação para a Morte Continuação

Colaboração: Psic. Solange do 
Carmo Bowoniuk Wiegand*

*Sobre a autora:
. Psicóloga (CRP 3266/08), 
pesquisadora e consultora em 
Tanatologia;

. Professora universitária do 
Curso de Tanatologia e os 
Profissionais da Área de Saúde 
junto à Universidade Posi�vo;

. Palestrante: Palestra - O luto na 
perda do animal de es�mação; 

. Professora e coordenadora do 
Curso de Tanatologia, junto ao 
Hospital Erasto Gaetner, 
ministrado aos residentes do 
Curso de Enfermagem em 2012;

. Fundadora e Coordenadora do 
Grupo de Apoio à Enlutados: 
Escolhas e Mudanças, junto à 
AFAB - Associação dos 
Funcionários Aposentados do 
Banestado;

. Membro da Comissão de 
Tanatologia, de 2005 a 2011, 
junto ao Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná – 
Curi�ba/PR;

. Membro da Câmara Técnica de 
Humanização do Paraná;

. Coautora de cinco livros sobre 
Tanatologia. 

 O processo de acolhimento de 
pacientes gravemente enfermos, 
realizado por profissionais, cons�tui um 
processo de reumanização da morte que 
passou a ser interditado nos séculos 
XX/XXI, como postulou Ariès (1977). 
Segundo a representação da morte 
domada (nome dado pelo autor), a 
morte era considerada um processo 
natural da vida, e a pessoa à morte ficava 
em casa com a família presente e podia 
se despedir dos entes queridos. Havia a 
possibilidade de reconciliações, de 
reorganização de a�vidades prá�cas e de 
preparação para o morrer.
 A tranquilidade diante da morte 
possibilita que a pessoa entre em 
ressonância com o cosmos, como afirma 
Weil (1989), e, nessa concepção, a morte 
é vista apenas como uma passagem para 
uma outra espécie de existência, poden-
do o medo ser enfraquecido diante desse 
fato.
 Educação para a morte é um 
estudo sobre a possibilidade do desen-
volvimento pessoal de uma maneira 
mais integral, no sen�do entendido por 
Jung (1960) como individuação, o 
desenvolvimento interior que se propõe 
durante o exis�r, desenvolvimento que 
também pressupõe uma preparação 
para a morte.
 Frequentamos escolas por mais 
de vinte anos de nossa existência e assim 
nos preparamos para a vida social; da 
mesma forma, deveríamos também nos 
preparar, pelos mesmos “vinte anos”, 
para o fim de nossa existência. Esse 
desenvolvimento não precisa ser 
realizado no topo de uma montanha, 
como ermitãos, ou dentro de casa 
isolados, e, sim, no seio da sociedade da 
qual somos membros integrantes. Essa 
educação envolve comunicação, relacio-
namentos, perdas, situações-limite, nas 
quais reviravoltas podem ocorrer 
durante a vida, como, por exemplo, fases 
do desenvolvimento, perda de pessoas 
significa�vas, doenças, acidentes, até o 
confronto com a própria morte.
 Então, vem a pergunta: A quem 
educar e como educar para a morte? 
Educar todo mundo. Todos são mortais, 
sem exceção, através de espaços para 
reflexão e discussão em grupos mul�dis-
ciplinares, com disponibilidade para 
troca de experiências , cursos (gradua-
ção, especialização, workshop, supervi-

“A quem educar 
e como educar 
para a morte?”

são). Seja através da religião, da filosofia, 
da pedagogia, da esté�ca, tendo como 
obje�vo a  resignificação para a vida.
 Na obra Educação para a Morte, 
José Herculano Pires, pensador paulista, 
traz à tona um acontecimento envolven-
do Sócrates e sua mulher: 
“Quando o júri de Atenas condenou 
Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um 
prêmio, sua mulher correu aflita para a 
prisão, gritando-lhe:
- Sócrates, os juízes te condenaram à 
morte!
O filósofo respondeu calmamente:
- Eles também já estão condenados.
A mulher insis�u no seu desespero:
- Mas é uma sentença injusta!
E ele perguntou:
- Preferias que fosse justa?”
 Resgato o pensamento e com-
portamento de Sócrates diante da 
morte, dizendo que este ato do filósofo 
grego foi acima de tudo educa�vo. 
 Sua serenidade, ao ser condena-
do à morte, era produto de um processo 
educacional: a educação para a morte. 
Concordo quando ele diz que considera 
que a verdadeira filosofia consiste em 
preparar-se para a morte, e que a 
coragem diante da morte é a única 
virtude que um dia necessitaremos. Se os 
primeiros filósofos, já falavam da morte, 
nós não devemos fazer dessa realidade 
um tabu.

Referência Bibliográfica: WIEGAND, S.C.B. 
Educação sobre a Morte. In Escudeiro, A. (Org.). 

LC Gráfica e Editora, Ceará – Fortaleza, 2010.
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Marke�ng luishs.consultoria@gmail.com

Tempos de vacas magras

Luis HS
Fotógrafo e

consultor

em Marketing

demonstrar ao nosso cliente que é 
possível superar a crise com o�mismo e 
mo�vação.

. Seja cria�vo: Existem centenas de 
histórias reais e inspiradoras de sucesso 
de pessoas e empresas que encontraram 
a oportunidade na crise. Enquanto 
alguns choram, outros ganham dinheiro 
vendendo lenços. Repensando seus 
obje�vos e produtos é possível desenhar 
“este lenço” e criar novas oportunidades.

. Não deixe de inves�r na divulgação: As 
empresas que mantém sua presença na 
mídia, impressos, eletrônica, mostras, 
feiras, etc., acabam se destacando e 
ganhando novos clientes, que seriam 
mais di�ceis de conquistar em outros 
tempos. Pense em ações de baixo custo e 
que geram retorno lento, porém cons-
tante. Já ficou provado que a constância 
é o elemento primordial para sucesso de 
marca.

. Fidelize seus clientes: Pior do que 
enfrentar dificuldades na conquista de 
mercado, é começar a perder clientes. 
Mantenha seus clientes próximos das 
suas ações e informados de seus produ-
tos e promoções. Já ficou consagrada 
uma máxima entre os marqueteiros de 
plantão, que é mais barato manter um 
cliente do que conquistar outro novo.

. Invista em seu público interno: Nunca 
�vemos tantas informações, pesquisas e 
métricas de resultados que comprovam 
com tanta exa�dão a maior eficiência das 
empresas que investem no fator humano 
e no clima organizacional. Um ambiente 
mais agradável e harmônico é sinônimo 
de maior produ�vidade.

 O momento é de planejar melhor 
suas ações, evitando erros e definindo as 
melhoras estratégias e também os 
momentos mais adequados para agir. 
Mas por mais di�cil que se mostre o 
cenário neste momento, não deixe de 
aparecer, pois quando tudo es�ver mais 
favorável, isto vai fazer a diferença em 
seu negócio.

 A crise econômica no Brasil é um 
dos principais temas levantados pelas 
empresas no país. As opiniões de especi-
alistas sobre o assunto divergem, alguns 
afirmam que nós estamos realmente 
passando por um período de recessão 
econômica e outros, com uma visão mais 
o�mista, atribuem essa percepção a 
outros fatores não relacionados a uma 
crise.

 Independente da crise ser 
realidade ou não, nos úl�mos tempos 
diversas empresas já �veram seus 
resultados afetados e, de alguma forma, 
sen�ram efeitos nega�vos nos seus 
negócios. Essa situação normalmente 
leva as empresas a adotarem uma 
posição mais defensiva, repensando sua 
estratégia e principalmente cortando 
custos desnecessários.

 Vencer a crise demanda traba-
lho! Não há lugar para acomodações 
nem para fórmulas prontas. Convido 
você para uma reflexão sobre algumas 
armas que nos ajudarão a vencer estes 
tempos de vacas magras.

. Mantenha o entusiasmo: A galinha olha 
numa visão limitada de seu território, 
mas a águia enxerga amplamente. A lição 
é “veja o cenário do alto ou mais ampla-
mente possível”. Se ficarmos presos à 
leitura miúda e estreita do dia a dia, 
nosso ânimo se abate mais facilmente, e 
não voamos para o sucesso. Precisamos 

“Uma reflexão 
sobre algumas 
armas que nos 
ajudarão a 
vencer estes 
tempos de 
vacas magras.”





Reflexão celiodemoraispr@yahoo.com.br

 A vida, como sabemos, é uma faculdade extraor-
dinária. Melhor que qualquer uma outra, mesmo as mais 
famosas do mundo. Infelizmente há muitas pessoas que 
passam por ela sem observar nem absorver seus 
ensinamentos. Obviamente que, como ela ensina tudo, 
não há uma lição em especial para se comentar.

 Existem lições e aprendizados para as inúmeras 
e imensuráveis situações e circunstâncias que vivemos. 
Entretanto, há algumas que não podemos prescindir em 
hipótese nenhuma. É o caso do momento polí�co e 
econômico que estamos vivendo em nosso país.

 Dias atrás, em uma palestra que ministrava para 
um grupo de gerentes de vendas de planos, eu afirmava 
que parte desta crise era fabricada por interesses 
externos e que em breve tempo isto se comprovaria. 
Acabo de ler na “Revista Dinheiro” que o Sr. Joaquim 
Levi, Ministro da Fazenda, esteve em Nova York concla-
mando grandes empresários à inves�rem no Brasil, 
inclusive,  exaltando as imensas oportunidades de 
negócios que surgirão a par�r de agora, e que seus 
discursos ecoaram bem entre os par�cipantes.

 Na mesma edição leio a entrevista do Sr. Mark 
Weinberger, presidente mundial da EY, empresa de 
consultoria americana que atua em 150 países e que já 
foi secretário assistente do Tesouro Americano, onde ele 
diz que o Brasil está fazendo certo em não jogar o lixo 
para debaixo do tapete (Leia-se Petrobrás e Lava Jato) e 
que ele compraria sim ações da Petrobrás por que 
considera um excelente negócio a médio e longo prazo, 
bem como acredita firmemente que o congresso não vai 
ficar emperrando os ajustes que o Ministro da Fazenda 
precisa fazer até por quê estariam jogando contra seus 
próprios interesses.

 Em síntese, o que quero dizer? Que não existe 
crise. Pelo menos para quem tem visão e não espera 
resultados imediatos. Desde que me entendo por gente 
vejo falar em “crise”. E sempre vi pessoas perdendo 
dinheiro e pessoas ganhando dinheiro nestes momen-
tos.

 Sei que este não é o único segredo, mas estou 
certo que é um dos mais importantes: Acreditar nas 
possibilidades. Par�cularmente acredito que neste 
momento se torna imperioso rever as 7 crenças funda-
mentais para o sucesso:

1. Acreditar sinceramente no poder divino, independen-
te da crença ou da religião que professar;

2. Acreditar em si mesmo. Concentre-se e relembre 
todas as suas conquistas e verás que não há nada a 
temer;

3. Acreditar na sua capacidade. Muita gente realiza 
coisas extraordinárias, mas perdem a confiança em si 
nos momentos de dificuldades. Pense nos seus talentos, 
no que você é bom de fato. Em qual  setor você faz 
diferença?

4. Acreditar de fato no seu negócio, produto ou serviço. 
De 0 a 10, que nota você dá no seu serviço? Se você não 
avalia bem o serviço que você vende, não espere que o 
cliente vai avaliar. Quem sabe não é um bom momento 
para melhorá-lo. Uma coisa é certa: se você não acredita 
no que vende, teu sucesso está comprome�do. Reveja 
isto.

5. Acreditar na equipe, no pessoal. Se tens uma equipe 
que não merece respeito, desculpe, seu negócio está 
com problemas.

6. Acreditar na sua cidade e no seu estado. Isto é funda-
mental. Sem isto você fica desestruturado. E importante: 
não queira mudar de cidade de estado ou de pais. Para 
onde quer que fores, você vai junto, logo, não adianta 
nada.

7. Acreditar no Brasil. Se você projetar seu país numa 
perspec�va nega�va, �po país de ladrão, este país é uma 
porcaria, aqui só tem corrupto, e outros adje�vos 
parecidos, pode ter certeza que isto volta tudo pra você. 
Volta e vai se instalar lá na sua escrivaninha no seu 
escritório. Pense bem, é aqui que vivemos, que monta-
mos nosso negócio, que casamos, criamos nossos filhos 
e construímos nossos sonhos. Não é o melhor lugar do 
mundo, mas que tal o Iraque, o Afeganistão, a Síria, a 
Grécia, meu Deus! Ficaria te enumerando muitos outros. 
Experimente ver as coisas boas de nosso país, projete 
isto para tua empresa e verás a diferença.

 Por fim, pegue a palavra “crise”. Agora �re a letra 
“s”. Fica “crie”. Faça isto que a crise vai embora!

Como Crescer em Tempos de Crise
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 O Grupo Vila, tradicional grupo funerário com 
atuação em diversos estados do nordeste brasileiro, 
prepara para este ano o lançamento do primeiro 
Crematório para animais do Rio Grande do Norte. O 
projeto, pioneiro na região, será implantado nas depen-
dências do cemitério Parque da Passagem e está em 
ritmo acelerado de desenvolvimento, uma vez que o 
forno já foi encomendado e os procedimentos para 
licenciamento já estão em andamento.

 O empreendimento vem de encontro a uma 
tendência em diversos países e em algumas regiões do 
Brasil. A ideia do Grupo Vila é proporcionar uma despe-
dida digna aos animais de es�mação, que para muitas 
pessoas são como membros da família. O novo empre-
endimento foi desenvolvido com base em pesquisas que 
constataram a grande dificuldade que as pessoas 
encontram quando seu animal de es�mação morre, 
principalmente nos grandes centros. O projeto tomou 
como base alguns empreendimentos em outros estados 
no Brasil e também em estudos realizados no mercado 
norte-americano

 Segundo Ibsem Vila, diretor execu�vo do Grupo 
Vila, a aceitação da população pela cremação para 
animais é um pouco mais fácil do que a cremação 
humana. “Tanto no Brasil quanto no mundo, a cremação 
tem crescido significa�vamente nos úl�mos dez anos.  
Até meados dos anos 90, o país contava com um único 
crematório, da Vila Alpina, em São Paulo. No final de 
2013 já se contabilizavam 32 em todas as regiões.  
Apesar deste crescimento, ainda é pequeno o número 
de brasileiros que optam pela cremação em lugar do 
sepultamento: apenas 1,5% em média. Número muito 
baixo, principalmente se compararmos os dados 
nacionais a países como Japão (99%) ou Estados Unidos 
(37%). Porém, ao contrário do que ainda acontece hoje 
no Brasil com a cremação de humanos, a cremação de 
cães e gatos tem sido a opção mais adotada entre os 
proprietários que perderam seus animaizinhos. Segundo 

o SINCEP (Sindicato dos Cemitérios e Crematórios 
Par�culares), ainda não há dados exatos sobre o setor 
voltado para os bichos. Mas um exemplo do tamanho 
deste mercado é o Pet Memorial, crematório de animais 
localizado em São Bernardo do Campo (SP).  Primeiro 
crematório pet do Brasil, começou sua atuação em 2000 
realizando uma média de 30 cremações mês. Hoje, o 
crematório já realiza 500”, explica Vila.

 Além do serviço de cremação, Ibsem Vila já tem 
em mente lançar também um plano funeral para 
animais: “Junto com o crematório Pet, pretendemos 
lançar também um plano funeral para animais. Porém, 
no Nordeste, esse assunto ainda é bastante recente. 
Conseguimos contabilizar 1 em Salvador, 1 em Aracaju e 
1 no Recife. O nosso crematório de animais será o 
primeiro de nosso estado e, pela repercussão que 
notamos ao divulgar em nossas redes sociais este 
lançamento, com certeza é bastante esperado. Isso 
porque existe realmente, nas grandes cidades de forma 
ainda mais agravante, uma grande necessidade de 
opções para oferecer um des�no final digno aos 
animaizinhos”.

 O interesse na área pet tem fácil fundamentação 
quando analisamos alguns números. Conforme dados da 
Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 
Animais de Es�mação (Abinpet), existem no Brasil 
aproximadamente 37,1 milhões de cães e 21,3 milhões 
de gatos. Além deles, há 26,5 milhões de peixes e 19,1 
milhões de aves. Outros animais somam 2,17 milhões, 
totalizando 106,2 milhões de pets em escala nacional. O 
Brasil é a 4ª maior nação do mundo em população total 
de animais de es�mação e a 2ª em cães e gatos.

 Quanto aos diferenciais do crematório para 
animais do Grupo Vila, Ibsem ressalta a tradição do 
grupo: “O grande diferencial de nosso crematório, com 
certeza, é o know how que o Grupo Vila possui em 
atendimento funerário. São mais de 65 anos de constan-
te busca pelo melhor entendimento e compreensão da 
perda, com o obje�vo de acolher as famílias e oferecer 
nosso apoio neste momento tão di�cil. Desta forma, 
nosso crematório irá contar com o mesmo padrão com 
os quais nossos clientes já estão acostumados”.

Grupo Vila lançará primeiro crematório
para animais do Rio Grande do Norte
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Cemitério Parque da Passagem, onde será instalado o Crematório Pet





 Campina Grande é uma das cidades mais 
importantes da Paraíba. Considerada um dos principais 
polos industriais da Região Nordeste, e também um dos 
maiores polos tecnológicos da América La�na. Com 
pouco mais de quatrocentos mil habitantes, é conhecida 
como a cidade mais dinâmica do Nordeste e a sexta mais 
dinâmica do Brasil, segundo matéria recente da Gazeta 
Mercan�l.

 Destaca-se, entre outras coisas, por oferecer 
variados eventos culturais. O mais famoso deles é 
certamente o de São João, tradicional festa junina que 
acontece durante todo o mês de junho, conhecido (e 
defendido pelos seus habitantes) como “O Maior São 
João do Mundo”. Mas há ainda outros grandes eventos, 
como o Encontro da Nova Consciência, um evento 
ecumênico realizado durante o carnaval, além do 
Fes�val de Inverno e outros 20 eventos de grande 
importância para a região.

 Mas isto são fatos que certamente a maioria das 
pessoas já sabe, e pode ser facilmente conferido em 
qualquer pesquisa realizada pela internet. Talvez o que 
poucos saibam, e talvez até mesmo seus moradores não 
tenham consciência, é que Campina Grande é também 
uma grande referência de estrutura funerária moderna e 
de grande qualidade, deixando para trás outros grandes 
centros urbanos por todo o Brasil.

 Em recente visita a cidade, pude ver de perto 
uma revolução no atendimento funerário da região, 
promovido especialmente pelo Grupo Rocha 
Cavalcante, que mantém sua base administra�va em 
Campina Grande, mas atua em diversas outras cidades 
da região. Para os profissionais que atuam na área há 
bastante tempo, em um primeiro olhar, não há muita 
novidade em termos de estrutura. Capelas de velório, 
plano funeral, cemitério parque e veículos de úl�ma 
geração, além de um crematório em fase de projeto, com 

Grupo de empresas funerárias na Paraíba
tem estrutura diferenciada de atendimento
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Parte da equipe de trabalho
do plano Digna, que recebe 

treinamento constante para 
melhor atender os clientes.
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previsão de instalação em breve. Mas é no olhar deta-
lhista que os diferenciais de qualidade vão se revelando.

 Precisei de dois dias para conhecer toda a 
estrutura de Campina Grande, onde fomos gen�lmente 
recebidos pelo Gerente de Atendimento Daniel 
Malaquias e pelo Diretor Administra�vo João Pedro 
Rocha, ambos do Plano Funeral Digna, uma das empre-
sas do grupo. Entre muito bate papo, fotos e caminhada 
pelas unidades de atendimento, fui conhecendo um 
pouco da história de sucesso desta tradicional família 
paraibana.

 O que de imediato me chamou atenção foi o 
pouco tempo de a�vidade no setor funerário, que iniciou 
em meados de 2007, com a instalação na cidade de um 
cemitério, o Parque da Paz. Com projeto arrojado, a 
estrutura toda não tem nada de fúnebre e pouco lembra 
um cemitério comum, com terreno ondulado e um 
paisagismo ca�vante. O grupo não �nha inves�mentos 
anteriores no setor funerário, mas foi o espírito empre-
endedor da Sra. Lindalva Dias dos Santos, com apoio do 
seu filho Renato Rocha, que possibilitou este empreendi-
mento, mudando para sempre a percepção de toda a 
população em relação ao setor funerário.

 O Campo Santo Parque da Paz, ao longo dos 
anos, foi muito bem aceito pela população, tornando-se 
uma referência, com mais de 5 mil túmulos já adquiridos 
pelas famílias da região. João Pedro, que é o filho mais 
novo da fundadora, é um dos gestores do cemitério e 
trabalha para transforma-lo não apenas em um local de 
sepultamentos, mas também um espaço permanente de 
eventos ligados a homenagens póstumas. “Inves�mos 
constantemente em eventos alusivos a datas especiais, 
como dia das mães, dia dos pais e finados. Nosso 
obje�vo agora é ter missas e cultos semanais, para 

aproximar ainda mais a comunidade do nosso campo 
santo”, explica João Pedro.

 É no Campo Santo Parque da Paz que será 
instalado em breve um crematório, onde homenagens 
especiais já estão sendo preparadas pela equipe de 
cerimônias. O Crematório Pax Domini é outro inves�-
mento ousado do Grupo Rocha Cavalcante, e será o 
primeiro do interior do Nordeste. Completam ainda a 
estrutura do cemitério diversas capelas de velório, 
capela ecumênica, um salão nobre para grandes velóri-
os, lanchonete, sistema de som por todo o campo santo 
e um moderno espaço para armazenamento individual 
de cinzas e ossos.
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velório e me fazem par�cipar do momento, contando 
histórias, solicitando uma homenagem especial para o 
falecido e até me incluindo nas rodas de conversa. Eu 
procuro estar atento ao momento, ver se a família 
precisa de algo, levo uma palavra de conforto e verifico 
se todo o serviço feito pela equipe funerária está de 
acordo com nosso padrão de qualidade”, explica 
Malaquias sobre suas visitas constantes aos velórios dos 
clientes do Plano Digna.

 O plano Digna inaugurou recentemente um 
grande Complexo Funerário, com diversas salas de 
velório, floricultura e lanchonete. No interior da 
unidade, o respeito aos clientes é visto em cada detalhe, 
com painéis de arte espalhados pelo local (do ar�sta da 
região Lili Brasileiro), efeitos de luz na sala de atendimen-
to, além do espaço individual de descanso para as 
famílias. Este empreendimento é o primeiro de uma 
série de unidades que serão construídas em diferentes 
bairros de Campina Grande e também em outras cidades 
da Região.

 Todo o trabalho desenvolvido pelas empresas da 
família tem como exemplo a força e determinação do 
seu fundador, Sr. Arimatea Rocha, empresário que 
acreditou na cidade mesmo em tempos de crise, quando 
muitos saíram da cidade levando inves�mentos para 
outras regiões. Ele resolveu ficar e inves�r no lugar onde 
cresceu. O sucesso de hoje é o resultado de muitos anos 
de dedicação à região de Campina Grande.

 Diante do sucesso do Cemitério, o Grupo Rocha 
Cavalcante percebeu que poderia ir além e atender a 
comunidade de uma forma ainda mais completa. Nasceu 
então o Plano Funeral Digna. “O Digna começou como 
plano, e con�nua até hoje. Não fomos uma funerária que 
cresceu e tornou-se plano, nossa essência de trabalho 
está focada nas famílias. Em nossa estrutura de atendi-
mento a funerária é um setor da nossa empresa, uma 
etapa do atendimento, que começa no acolhimento a 
família que acaba de perder um ente querido e vai até o 
momento do luto, após o sepultamento, onde procura-
mos em todos os momentos amparar as pessoas da 
melhor forma possível”, explica João Pedro.

 Com mais de 300 funcionários e atuando com 25 
filiais na região, o Plano Digna atende todo o estado da 
Paraíba. Uma marca da empresa é, sem dúvidas, o 
momento do velório, onde a empresa procura estar 
sempre presente com seus colaboradores para entender 
e atender as necessidades imediatas das famílias. Daniel 
Malaquias, Gerente de Atendimento, é o responsável 
por este trabalho que faz com muito orgulho.

 Andando pela cidade é muito comum ver Daniel 
sendo saudado pelas pessoas, muitas das quais ele não 
se recorda de imediato, mas tem certeza que já ofereceu 
seu apoio em um momento de luto. “Nem todas as 
famílias aproveitam este diferencial que oferecemos, 
algumas são mais discretas e apenas agradecem a 
presença. Mas a maioria, principalmente as famílias 
mais simples, gostam muito da minha presença no Por Luis HS - Editor da Revista Funerária em Foco



 Todo plano funerário que preza pela qualida-
de do seu atendimento, sabe da importância do 
velório no histórico de bom relacionamento com os 
clientes. Algumas vezes a família paga o plano por 
anos, e quando efe�vamente vai u�lizar o “carro 
chefe” do que foi contratado, acaba se decepcionando 
com o atendimento oferecido. É preciso estar atento 
para que isto não aconteça.

 Atender bem o cliente durante o velório é uma 
obrigação do plano, mas é preciso ir além. A atenção 
diferenciada quando a família mais precisa não só 
garante a fidelidade do cliente, como pode impactar 
profundamente no “boca a boca” que naturalmente 
acontece entre os consumidores.

 Na busca pelo bom atendimento, e também 
pela diferenciação frente aos concorrentes, já surgi-
ram diversas boas inicia�vas nas empresas funerárias, 
como material gráfico personalizado, homenagens 
póstumas, violino, clipe de fotos, cerimoniais, entre 
outros. 

 Já o Plano Digna, de Campina Grande na 
Paraíba, entre outras ações já conhecidas do setor 
funerário, vem desenvolvendo um trabalho muito 
interessante ao longo dos úl�mos anos. É uma ação 
até rela�vamente simples: estar ao lado do cliente 
com pessoal qualificado, levando uma palavra de 
apoio, acolhida e organizando a homenagem. Mas a 
ação está sendo tão bem feita, que será ampliada. A 
frente deste projeto está o Gerente de Atendimento 
Daniel Malaquias, que nos conta um pouco desta 
experiência.

Daniel, como começou este trabalho?
Iniciei o trabalho de visitas em velórios dois meses 
após a fundação da empresa. Na realidade foi incorpo-
rada na auditoria técnica que eu fazia no velório, ao 
perceber a necessidade de fazer algo a mais pela 
família.

E qual importância que você vê para as famílias, 
neste trabalho que você realiza? 
É algo muito valioso para as famílias e que eterniza 
aquele momento de despedida. E sempre que me 
reencontro com essas pessoas o sen�mento de 
gra�dão é explícito. É preciso ter muita sensibilidade 
até para passar uma palavra de conforto, pois você 
está diante de pessoas que estão com o estado 
emocional fragilizado. A recep�vidade das famílias é 

muito posi�va principalmente quando se recebe 
palavras de conforto.

Quantos velórios você já visitou e qual a perspec�va 
de futuro deste trabalho?
Já são mais de 5 mil velórios visitados em todo o 
Estado, as vezes na própria residência, e a pedido da 
família realizo um pequeno cerimonial. Para ampliar 
este diferencial estamos montando uma equipe 
exclusiva para esse fim, voltada para o apoio psicológi-
co. Chamo de Grupo de Apoio à Família Enlutada. É 
algo que iniciamos e temos muito carinho em fazer.

Este contato constante com a família, de uma forma 
tão próxima, trouxe algum impacto em sua vida?
O contato com as famílias enlutadas me faz refle�r 
mais sobre minha finitude e valorizar ainda mais as 
pessoas que amo. Passei a valorizar mais as coisas 
simples da vida. Se tenho vontade de expressar o meu 
amor e carinho por alguém, não deixo passar a 
oportunidade. Passei a expressar meus sen�mentos 
sem economia, e essa experiência só me fez bem.

E sobre esta pessoa falecida, muitas vezes desconhe-
cida para você, sua visão também mudou?
Passei a encarar o falecido com muito mais respeito, 
não admito brincadeiras e chacotas de qualquer 
natureza. É como se eu �vesse a missão de confortar a 
família num ato de libertação daquele que par�u.

23| Funerária em FOCO

Maior atenção às famílias no velório
pode ser diferencial dos planos funerais



 Há muito tempo que o carro funerário, 
conhecido an�gamente como “rabecão”, deixou de 
ser apenas um veículo u�lizado para o transporte de 
mortos. O carro funerário hoje é também um item de 
divulgação das empresas funerárias, um “cartão de 
visita”, que carrega sobre suas rodas e pelas ruas da 
cidade onde trabalha, um conceito sobre a empresa 
que pertence.

 Muitas vezes o veículo u�lizado pela empresa 
funerária torna-se sinônimo de modernidade, inova-
ção e diferencial frente aos concorrentes. Quem não 
ficou orgulhoso de colocar em sua cidade a primeira 
S10 adaptada para o serviço funerário, enquanto a 
maioria dos concorrentes ainda u�lizava Omega 
Suprema, Para� ou Santana Quantum?

 Nas feiras funerárias, os veículos vêm ganhan-
do cada vez mais espaço. Isto se deve ao trabalho 
ousado de diversos empresários. E quando se fala em 
carro funerário de luxo, uma empresa destaca-se 
entre as demais, a Procopio Special Vehicles (PSV), 
que levou muito a sério a ideia de carros luxuosos para 
atender velórios.

 Quem nos conta um pouco da história da 
empresa é Kennedy Bacarin da Silva Filho, assistente 
de marke�ng da PSV e neto do fundador Jair Araújo, 
que iniciou o trabalho de transformação de veículos 
há mais de 50 anos. “A PSV foi fundada pelo meu avô. 
No começo era apenas uma oficina comum de carros, 
mas logo ele percebeu um mercado em desenvolvi-
mento, o de compósitos, mais especificamente, de 
fibra de vidro. Ele então inves�u nessa tecnologia e fez 
até um modelo de carro próprio inspirado no Puma. 
Obteve um certo sucesso e depois não parou mais, 
fabricando diversos produtos, como capotas marí�-
mas, camionetas cabines duplas, etc.” relembra 
Kennedy.

 Mas foi em 2006, em busca de novas oportuni-
dades, que a empresa desenvolveu sua primeira 
Limousine, com base em uma Grand Blazer, dando 
inicio a uma nova fase da PSV, as customizações 

automo�vas de luxo. “Desde então viemos inves�ndo 
em vários ramos desse segmento, até chegarmos no 
mercado funerário, no qual vimos uma brecha. Vimos 
que no exterior, especialmente na Europa, já exis�a 
um mercado de carros funerários de luxo bem desen-
volvido e que aqui no Brasil não havia nada” explica 
Kennedy.

 Inspirados em alguns modelos italianos, foi 
em 2013 que a PSV lançou seu primeiro veículo de 
luxo para o setor funerário, a S10 Funeral Car cabine 
dupla e simples. “Logo percebemos, com os primeiros 
feedbacks posi�vos, que havia muito a ser explorado, 
por isso con�nuamos aprimorando a S10 e desenvol-
vendo novos produtos. Hoje um de nossos segmentos 
mais fortes é o mercado Funerário” completa 
Kennedy.

 Ainda segundo Kennedy, a PSV introduziu o 
conceito de carro de luxo no Brasil e tem hoje grandes 
empresas funerárias entre seus clientes. Sobre a 
atuação e expansão dos negócios, Kennedy comemo-
ra a consolidação da empresa em diversas regiões do 
país. “Mais recentemente, empresas do Sul do Brasil 
começaram inves�r e acreditar no diferencial de 
atender a família com um carro funerário de alto luxo 
e alto padrão para cortejos fúnebres diferenciados”, 
ressalta Kennedy. Entre as úl�mas empresas que 
adquiriram veículos de luxo, estão as funerárias 
Kirsch, Kist, Mousquer & Brum e Passo da Areia, do Rio 
Grande do Sul, e a funerária Mayer, de Santa Catarina.

 Neste novo cenário que estamos vivendo já 
não basta ter um carro limpo, novo e adaptado ao 
serviço fúnebre. O mercado funerário, sempre em 
evolução, vem demandando veículos que vão além do 
normal, do trivial, e que sejam realmente diferentes. 
Abre-se espaço para o mercado de luxo também no 
setor funerário, assim como já acontece em diversas 
áreas. Fica mais uma vez o exemplo de como o setor 
funerário é ousado, inovador e dinâmico.

Carros funerários cada vez mais luxuosos,
são novos diferenciais do setor funerário
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Modelo S10, no es�lo limousine, entregue em Santo Angelo, RS

Veículo entregue na funerária Mayer, em SC
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Empresa do setor funerário se especializa e
viabiliza instalação de cemitérios ecológicos
 Uma necessidade comum na maioria das cidades 
brasileiras é o de espaço livre para novos jazigos. 
Cemitérios municipais estão, normalmente, superlotados. 
Alguns ainda pra�cam an�gos procedimentos de 
exumação, colocando os ossos em um fosso comum. E não 
é raro que alguns fiquem sem iden�ficação ou a percam ao 
longo do tempo, criando constrangimentos para diversas 
famílias.

 Diante desta realidade, a empresa Lupo Cemitério 
Ver�cal Ecológico, após alguns anos de pesquisa em 
cemitérios da Espanha e Itália, concluiu que os cemitérios 
ver�cais se ajustariam com precisão dentro da necessidade 
brasileira. Com sua proposta inovadora, não se faz necessá-
rio uma área de dimensões expressivas para construir um 
cemitério ver�cal.

 Segundo a empresa, o que é preciso de início é 
analisar o índice de mortalidade ao ano do município, 
considerar o percentual de famílias que já possuem jazigos 
que ainda cabem um ou mais corpos nos cemitérios 
existentes e ir construindo grada�vamente os novos 
lóculos no processo ver�cal em um terreno plano, ainda 
que ligeiramente acidentado.

 Para ilustrar sua proposta, a Lupo nos forneceu 
uma amostra de projeto (planta baixa na página ao lado), 
tomando como exemplo uma cidade de 110 mil habitantes, 
com índice moderado de mortes violentas, com registro 
médio de 550 a 600 óbitos por ano, ou algo em torno de 50 
óbitos por mês. Este exemplo de projeto foi desenvolvido 
para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a pedido da 
Funerária Cristo Rei, onde serão instalado 7392 lóculos, 
mais 1800 lóculos para ossos em uma área de 21.446 
metros quadrados.

 As instalações serão feitas com produtos ecologi-
camente corretos, compostos de plás�cos reciclados e 
decompostos de embalagens Tetra Pack, com laudos 
técnicos de permeabilidade e resistência emi�dos pela 
Lactec, órgão federal de análises. As montagens dos 
módulos ver�cais partem de 250 unidades, sendo dois 
lances de 25 lóculos de comprimento, por 5 lóculos de 
altura, totalizando 125 unidades em cada lado.

 A equipe de montagem, liderada por um engenhe-
iro ambiental, monta uma estrutura de descontaminação 

que processará individualmente todos os gases contamina-
dos dos corpos em processo de decomposição, levando-os 
a casa de máquinas, onde são instaladas a máquina de 
exaustão, os filtros de brita e carvão a�vado, e painel de 
controle eletrônico.

 O processo de viabilidade do projeto inicia-se com 
uma empresa de engenharia ambiental, que faz todas as 
análises de solo (cinco brocas), entregando todo o processo 
concluído com as licenças dos órgãos estaduais e municipa-
is competentes. Com as medidas da área disponível para a 
obra, é realizado um estudo, oferecendo ao cliente a ideia 
exata de quantos lóculos, nichos para ossos e salas de 
homenagens se ajustarão no terreno.

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

Exemplo de Pór�co, es�lo 
moderno, desenvolvido pela Lupo.

 Para ter uma noção da pra�cidade e facilidade de 
adaptação do cemitério ver�cal ecológico da Lupo, outro 
exemplo de projeto em andamento, a ser executado nos 
próximos meses na cidade de São Lourenço da Mata, em 
Pernambuco. O empresário local, Sr. Amorim, des�nou um 
terreno de 50 metros de frente, por 100 metros de compri-
mento, totalizando 5 mil metros quadrados, onde serão 
instalados 2500 lóculos, 750 nichos para ossos, sala de 
homenagem e residência para o caseiro. Ou seja, em um 
espaço rela�vamente pequeno para um cemitério 
tradicional, será construída uma estrutura completa, que 
atenderá perfeitamente as necessidades da cidade.

 A proposta da Lupo é realmente interessante e 
vem de encontro a todas as tendências de economia de 
espaço e respeito ao meio ambiente do mundo moderno. 
Ser ecologicamente correto faz muito bem a natureza. Ter o 
melhor custo bene�cio fará muito bem a todos. Tanto para 
o empresário como também para o consumidor final, 
poder contar com opções como esta, de baixo custo de 
inves�mento e operação, abre-se um grande leque de 
possibilidades.

Exemplo de Phanteon Vip, espaço exclusivo para uma família
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No Cemitério da sua cidade 
não cabe mais viva alma?

Saia na frente! Montamos seu cemitério vertical 
ecológico em 120 dias, pronto para funcionar.

Legenda
01. Guarita e Recepção (Portaria)
02. Área de depósito/serviços
03. Administração
04. Capela com 100 lugares
05. Blocos de Lóculos Normais com 250 unid.
06. Blocos de Lóculos Normais com 250 unid.

07. Pantheons Normais - 16 lóculos - 10 unid.

08. Pantheons Vips - 16 lóculos com sala - 2 unid.

09. Ossários - 12 salas com 150 urnas cada

10. Reservatório de água 

11. Cascata de água em lâmina de vidro

12. Lago Ar�ficial com peixes ornamentais

13. Pérgola de Madeira com plantas e bancos

Resumo da Capacidade
. 24 Blocos lóculos 250 unid. - 6000 unid.
. 06 Blocos lóculos 200 unid. - 1200 unid.
. 10 Pantheons 16 lóculos - 160 unid.
. 02 Pantheons Vip 16 lóculos - 32 unid.
. Total de Lóculos: 7392 unid.
. 12 salas de ossário - Total 1800 urnas

Área Total do Terreno: 21.446m2

Exemplo de projeto do cemitério ecológico Lupo



 A Funermostra, apontada no site do evento 
como principal feira internacional do setor funerário, 
aconteceu entre os dias  27 e 29 de maio de 2015, em 
Valência, na Espanha. Com realização bienal, atende às 
necessidades específicas da indústria funerária 
européia, sendo conhecida também como o melhor 
espaço para a apresentação de novos produtos e 
realização de negócios no velho con�nente.

 Com a par�cipação dos principais fornecedores 
do setor, a Funermostra contou com espaço e número de 
expositores  superior aos anos anteriores. Nesta edição 
de 2015, teve como obje�vo fidelizar os visitantes, 
aumentar a presença de visitantes internacionais e 
manter o seu caráter profissional, com  ofertas comple-
tas e abrangentes.

 Os principais produtos e serviços que es�veram 
em exposição, conforme informações no site do evento, 
foram prestadores de serviços, seguro, impressos 
fúnebres, ar�gos funerários, embalsamamento, 
instalações, granito, mármore, lápides, esculturas, 
crematórios, trajes, ornamentação floral, mesas e 
geladeiras para autópsia, produtos químicos, entre 
outros.

Brasileiros na Feira
 Muitos empresários brasileiros do setor funerá-
rio, interessados em novidades, tecnologia e prospecção 
de novos negócios, es�veram presentes no evento, com 
obje�vo de trazer novas soluções para o setor funerário 
nacional.

 Em especial, destacamos a presença do 
Presidente da AFFAF (Associação dos Fornecedores e 
Fabricantes de Ar�gos Funerários) e Diretor da Laidom 
Produtos Funerários, Celso Carlos Moraes, e também da 
Vice Presidente do SEFEC (Sindicato da Empresas 
Funerárias do Estado do Ceará), Iracema Nobre, do 
grupo Nobre.

América La�na em destaque
 A Funermostra teve em seu programa de 
a�vidades um interessante seminário para debater o 
mercado funerário la�no-americano. Quem ajudou a 
desvendar os segredos deste mercado foi o consultor 
argen�no Darío Loinaz.

 A proposta do debate foi que as empresas dos 
países do Cone Sul apresentassem como são fornecidos 
os serviços funerários em seus respec�vos países, a fim 
de determinar quais os produtos ou serviços que devem 
ser colocados à disposição desses mercados por produ-
tores europeus.

 O debate contou com a par�cipação de 
empresários da Argen�na, Equador, Colômbia, Bolívia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, México e Nicarágua.

 Darío Loinaz é um consultor internacional em 
Vendas, Marke�ng e Desenvolvimento de Negócios, 
com grande experiência na indústria funerária internaci-
onal em mais de 23 países. O seminário foi realizado no 
dia 27 de maio, primeiro dia da feira.

Informações: funermostra.feriavalencia.com

Aconteceu em maio, a Funermostra
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Da esquerda para a direita: Julio Garcia (Uruguaiana/RS), 
Emilson Cassol (Porto Alegre/RS), Celso Moraes (Curi�ba/PR), 
Geraldo Bonato (São José dos Pinhais/PR), Raimundo e Iracema 
Nobre (Fortaleza/CE), Kelly e Renato Nobre (Fortaleza/CE).





Mulher Espaço para as mulheres que fazem a diferença no setor funerário
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De pequenas ideias, surgem grandes negócios
 O que é preciso para começar um novo 
empreendimento? Quais são os passos inicias para 
fundar uma empresa e prosperar no mundo dos 
negócios? A maioria das pessoas vai dizer que é 
preciso planejamento, organização, pesquisa de 
mercado, experiência, etc. E com certeza a resposta 
está correta, mas não é uma regra rígida a ser seguida. 
Novos negócios surgem a todo o momento, e para 
isto, basta às vezes um olhar mais atento sobre alguma 
necessidade do mercado, ou até mesmo o desejo de 
trabalhar para complementar a renda da família. E 
com o tempo, pequenas ideias tornem-se grandes 
empresas.

 Na primeira edição da Exponaf, realizada em 
Curi�ba, em outubro de 2014, um dos expositores 
trilhou este caminho. Diante de algumas necessida-
des, surgiu uma boa ideia e junto, a vontade de 
empreender. Nascia então a São Carlos Ar�gos 
Funerários, que aos poucos conquistou mercado e 
cresceu. Em busca de novidades durante a feira, 
conhecemos um pouco da história de sucesso desta 
empresa catarinense. Quem nos atendeu para a 
entrevista foi a empresária Elizete Bugiereck, funda-
dora da empresa que administra junto com o esposo 
Gerson, além do filho e a nora.

Como e quando surgiu a São Carlos?
Foi há pouco mais de 5 anos, na minha casa, em uma 
salinha de 2,5x3mt. Eu era auxiliar de enfermagem, 
mas estava parada para cuidar dos nossos filhos 
pequenos. Comecei a pensar em fazer alguma coisa 
em casa, para que o Gerson pudesse vender, pois ele 
trabalhava com venda de doces e viajava por toda a 
região. Comecei a costurar um item, o edredom, ele 
então passou a visitar as funerárias e oferecer o 
produto. Acabou dando muito certo.

Equipe da São Carlos Ar�gos Funerários, na Exponaf 2014.

Elizete e Gerson Bugiereck, diretores da São Carlos.
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E quais são os diferenciais da sua linha de produtos?
Todas as confecções, tanto o manto como roupa 
masculina e feminina para velório, as coroas ar�ficiais, 
cada peça é única, cada uma tem um detalhe diferen-
te, artesanal, cada peça é exclusiva. Não é uma 
produção em série, é um processo para valorizar o 
trabalho da funerária. Hoje tem um velório, a família 
escolhe uma roupa. Na semana seguinte vem outra 
família e escolhe a mesma roupa, se alguém vai aos 
dois velórios pode observar a semelhança das roupas, 
então trabalhamos com peças exclusivas para valori-
zar ainda mais a cerimônia e não causar uma má 
impressão para a funerária. Vejo que desta forma 
agregamos valor ao trabalho da funerária. Outro 
ponto importante é a qualidade. Sempre passo para 
os nossos colaboradores para fazer o produto como se 
fosse para um parente, com amor, com carinho. Se for 
algo feito sem amor, pra mim não funciona.

E como é o trabalho no ambiente familiar? Os amigos 
acharam estranho no começo os produtos funerários 
na sua casa?
No começo muita gente achou estranho, a rejeição foi 
muito grande. Tanto amigos, como familiares falaram 
que não iria dar certo, que era para desis�rmos.  Mas 
persis�mos e valeu a pena. Hoje na nossa família o 
clima é de muita paz, muita harmonia e trabalhamos 
para que nossos colaboradores também sintam-se 
bem, em casa, como uma grande família. Em casa, no 
almoço de domingo é proibido falar de trabalho. 

E sobre esta experiência na Exponaf, o que achou?
Já visitei algumas feiras, mas esta é a primeira vez que 
trabalho em uma feira. Está sendo muito bom, pois 
nos dá a oportunidade de ter um contato direto com o 
cliente, sempre pesquisando o que o ele precisa ou 
gosta. Nos ajuda a projetar novas ações e produtos 
para o futuro.

Da salinha pequena da sua casa para hoje, o que 
mudou?
Muita coisa mudou para melhor. Hoje na São Carlos 
somos em 49 funcionários. Contamos com seis 
caminhões fazendo venda e entrega imediata. Cada 
caminhão é um show room que para na porta da 
funerária, o cliente escolhe o que ele precisa e já leva o 
produto na hora. Atuamos desta forma nos estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e parte do 
Mato Grosso do Sul. Para o restante do Brasil nós 
fazemos a venda, com envio do material via transpor-
tadora. Os doces também ficaram para trás, hoje 
trabalhamos exclusivamente com ar�gos funerários.

Vejo que na Exponaf você trouxe algumas novidades. 
Pode falar um pouco sobre elas?
Lançamos na feira duas novidades. Uma é a Luva de 
Renda, que cobre toda a mão. Em países do oriente o 
uso de luvas de renda é sinônimo de status quando 
u�lizada pela mulher durante o funeral. Então 
resolvemos oferecer este produto em nosso catálogo. 
Quem está comercializando, está gostando da ideia. 
De certa forma é um carinho a mais, um conforto para 
oferecer à família que passa por um momento di�cil. 
Às vezes o corpo está com escoriações, então é uma 
forma de confortar a família oferecendo este detalhe 
nobre para o ente querido. Já vi algumas funerárias 
enfaixarem a mão, mas é algo grosseiro, não é delica-
do, remete ainda mais a perda, a dor. A luva ameniza, 
pois quem esta no velório vê algo suave, e não as 
escoriações. O outro produto é um protetor de mão, 
que cobre parte da mão, semelhante a um acessório 
�pico das noivas. É algo mais jovial, que enobrece. Há 
casos que a pessoa falecida passou por hemodiálise, 
quimioterapia, então esta peça cobre uma parte da 
mão que pode estar machucada, e permite também 
mostrar a aliança, que algumas vezes é um desejo da 
família.



 O tradicional Cemitério da Consolação, em 
São Paulo, será palco de um espetáculo teatral 
inspirado em contos de Edgar Allan Poe,  que foi autor, 
poeta, editor e crí�co literário, reconhecido como um 
dos primeiros escritores americanos de contos e é 
geralmente considerado o inventor do gênero ficção 
policial.

 O projeto é do “Grupo Na Companhia de 
Mulheres”, em parceria com o Serviço Funerário do 
Município de São Paulo (SFMSP/SES), e com apoio da 
fábrica de urnas Godoy Santos e Modial Ar�gos 
Funerários. O espetáculo será “Para Gelar a Alma”, 
com dramaturgia e direção de Marcio Araújo e 
interpretação de Abigail Ta�t, Edi Fonseca e Zeza 
Mota.

 Essa inicia�va faz parte do projeto do Serviço 
Funerário do Município de São Paulo em transformar 
os cemitérios em espaços culturais, nos quais as 
pessoas possam passear, ouvir música, apreciar 
esculturas, assis�r a filmes e peças teatrais. Os 
ingressos serão gratuitos, pois a ideia é incen�var a ida 
das pessoas e quebrar a mís�ca de que cemitério é 
tétrico e fúnebre. Demonstrar

também que nossos cemitérios nada mais são, do que 
parques de memórias, assim como acontece em 
cemitérios por todo o mundo. Um local de encontro e 
diversão.

 “Para Gelar a Alma” é um espetáculo-
instalação de imaginação e mistério, onde três 
benzedeiras, amaldiçoadas de morte, Berenice, Ligeia 
e Morella, recebem a platéia para seus rituais, simpa-
�as e contam suas histórias de como sobreviveram à 
maldição. Cada uma das histórias é inspirada em um 
conto de Edgar Allan Poe. A peça se passa em uma casa 

do interior onde vivem três benzedeiras. Ligeia e 
Morella são irmãs, primas de Berenice e elas vivem 
sob uma maldição: “Toda mulher que nascer na 
família, que vier da árvore do fruto podre, nunca terá a 
chance de se casar. Se isso acontecer morrerá a 
mulher ou aquele que a desposar”.

 Morella sofre de catalepsia e tem medo de ser 
enterrada viva. Ligeia trabalha na roça, mas tem receio 
de sair de casa depois de ter sido sequestrada e 
torturada. Berenice perdeu seu grande amor em uma 
tempestade, enquanto fugiam de barco numa tenta�-
va de quebrarem a maldição. Todas as semanas as 
benzedeiras atendem as pessoas que as procuram 
para curar seus males do corpo e da alma e também 
para ouvir as histórias de como escaparam da morte. 
Nessa noite os depoimentos das três, sempre conta-
dos de forma ritualís�ca, acontecerão de um jeito 
diferente; pois muitas serão as revelações entre elas e 
isso mudará o rumo de suas vidas para sempre.

Modial e Godoy Santos apoiarão peça
de teatro no Cemitério da Consolação
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Serviço: Cemitério da Consolação, Rua da Consolação, 1660, 
São Paulo, SP. Temporada de 13 de junho a 05 de julho de 

2015, aos Sábados e Domingos, às 19h. Ingressos gratuitos. 
Capacidade: 40 lugares. Possui estacionamento grá�s.

Reservas por email: paragelaraalma@gmail.com



www.consultoriaintegra.com.br
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Sindicatos Espaço para as en�dades do setor

AFFAF realiza reunião de diretoria
 A diretoria da AFFAF (Associação dos Fabricantes e 
Fornecedores de Ar�gos Funerários) esteve reunida no 
úl�mo dia 7 de maio, em São Paulo, para ajustar as 
próximas ações da en�dade. Es�veram reunidos o 
presidente Celso Carlos Moraes (Laidom), Marcelo 
Tcacenco (Funeart), Marco Viola (Modial), Adalto Paiva 
(Fundição Paiva), Carlos Souza (CAS), Oscar Rodrigues 
Froes (Cas�çais Araçatuba), José Benedito (Brusche�a) e 
Antonio Marinho (Godoy Santos). A reunião contou 
também com a importante par�cipação dos associados 
Antônio Iglesias (AI Crematórios) e Dedé (Procópio 
Veículos). Na ocasião foi apresentada a nova colaboradora 
da AFFAF, Lilian Silva, que assumiu recentemente os 
trabalhos de secretaria e relacionamento com os associa-
dos.

 Os temas abordados foram variados, com especial 
atenção aos principais eventos que acontecerão no setor 
funerário nos próximos meses. A realização da próxima 
edição da Exponaf, prevista para acontecer em 2016, em 
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Curi�ba, também teve um espaço reservado para debate.

 O mais importante é que, mesmo com as dificulda-
des impostas pela distância e agenda lotada de todos os 
par�cipantes, a união e espírito de equipe permanecem, 
conduzindo os trabalhos e obje�vos da AFFAF. A próxima 
reunião da diretoria está prevista para acontecer no dia 18 
de junho, em Curi�ba, e deixamos desde já o convite para 
todos os associados par�ciparem. Para mais informações, 
ligue 41 3093.0399 ou pelo e-mail contato@affaf.com.br.

Workshop em Garanhuns abre espaço
ao debate sobre modernização do setor
 Aconteceu em maio, nos dias 20 e 21, o primeiro 
Workshop da Associação Pernambucana de Dirigentes 
Funerários (APEDIF), em Garanhuns, Pernambuco, nas 
dependências do Hotel do Sesc. O evento foi composto de 
palestras, exemplos de sucesso e troca de experiências.

 Palestras como a do especialista em preparações 
Paulo Sérgio, que falou sobre técnicas e legislações do 
processo de somatoconservação, mais conhecida como 
tanatopraxia, ajudam a atualizar empresas e profissionais 
sobre o que há de moderno no mercado. Já o presidente do 
Sindicato das Empresas Funerárias do Ceará (SEFEC), Sr. 
Vicente Jales, focou na importância do Associa�vismo e nas 
conquistas do setor no estado do Ceará.

 Além das empresas pernambucanas, convidados 
representando os estados do Ceará, Bahia e Alagoas 

es�veram presentes. Aniely Morgana, da empresa Previda 
de Maceió, Alagoas, falou sobre a sua experiência neste 
workshop: "Foi essencial essa troca de ideias para buscar 
novos parceiros, perceber que as dificuldades são 
semelhantes e ver as soluções adotadas para melhorar o 
nosso atendimento".

 Para o presidente da APEDIF, Sr. Herton Viana, o 
Workshop foi um sucesso. “Superou a expecta�va. Os 
par�cipantes saíram daqui com no mínimo uma pulga atrás 
da orelha para pesquisar mais sobre os temas abordados 
neste evento”.

 A APEDIF conta com associados em mais de vinte 
cidades do estado, trabalhando para a modernização do 
setor, melhoria nos processos de atendimento e lutando 
pelo reconhecimento da sociedade, em relação ao serviço 
essencial que as empresas funerárias prestam. 

Presidente da APEDIF, Herton Viana.
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AEPAF trabalha por melhorias no setor 
funerário do Mato Grosso do Sul

 O presidente da AEPAF/MS (Associação das 
Empresas de Pax e Funerária do Mato Grosso do Sul), 
Ilmo Candido de Oliveira, junto com o deputado estadual 
Beto Pereira (PDT), es�veram reunidos no dia 20 de 
maio de 2015, na Secretaria Estadual de Segurança 
Pública e Jus�ça (SEJUSP), em Campo Grande, para 
discu�r com o secretário Silvio Maluf, a situação que se 
encontra o IMOL (Ins�tuto de Medicina e Odontologia 
Legal), an�go IML, no estado. Outro assunto deba�do na 
ocasião foi a forma como são conduzidas as remoções de 
falecidos em estradas no estado.
 Sobre os assuntos abordados, Ilmo Candido 
posicionou que o desejo da associação é apenas de 
valorizar o setor funerário no estado. “Nosso interesse é, 
junto com o estado, ajustar diversas situações constran-
gedoras e acabar com o favorecimento de algumas 
empresas ou pessoas que se beneficiam de forma 
irregular da prestação desse serviço”, explica Ilmo.
 Segundo informações do presidente, a 
AEPAF/MS não compactua com o descaso que vem 
sendo tratados estes temas nos úl�mos anos. “Foi a 
primeira reunião e nos comprometemos a fazer um 
estudo que se dividirá em ações mi�gadoras de pronto 

atendimento. O próximo passo é começar a peregrinar 
pelo estado, para entender a situação de cada região 
visando a necessidade de ajustes” confirma o presidente 
da en�dade.
 Ainda sobre as remoções, principalmente de 
vi�mas de acidentes, a AEPAF/MS quer buscar a 
legalidade no sen�do de acabar com situações constran-
gedoras, onde as funerárias ficam degladiando pelo 
corpo na frente das famílias. “Concordamos em ajustar 
com o estado, onde ele assume a responsabilidade pelas 
remoções ou terceiriza, de acordo com a resolução do 
Ministério da Saúde” finaliza Ilmo Candido.

A CADENCE é a 
agência de turismo 

ocial da AFFAF
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Curiosidade

Cemitérios lotados levam
Pequim a incentivar cremação
Por ano, morrem entre 80 mil e 90 mil pessoas na 
capital chinesa. Os cemitérios da cidade começam 
a ficar sem espaço e a cremação é defendida como 
a melhor alterna�va.

 É uma luta an�ga. Desde 1997 que a câmara 
de Pequim tenta implementar a cremação como 
uma cerimônia funerária mais econômica e ecológi-
ca do que os enterros tradicionais. Além de serem 
mais caros, o volume destes funerais é de tal ordem 
que os cemitérios começam a ficar lotados, sem 
espaço para mais sepulturas. A solução para o 
problema, defende o Governo de Pequim, está na 
cremação.
 Apesar de a câmara querer implementar 
esta alterna�va, tem noção de que será uma 
medida a ser assimilada pelos habitantes apenas a 
longo prazo, dado o peso dos velórios na tradição 
chinesa.
 O enterro tradicional faz parte dos hábitos 
chineses e serve de conexão entre os vivos e os 
mortos. “Se não tem uma sepultura, onde é que 
vamos recordar nossos familiares?” pergunta 
Zhang, de 40 anos.
 Pequim tem 21 milhões de habitantes e, 
anualmente, morrem entre 80 a 90 mil pessoas só 
na capital chinesa. Estes números têm preocupado 
o governo chinês, mas há um dado recente que os 
alerta ainda mais para este problema. Segundo um 
estudo feito pelo Ins�tuto 101 da Academia de 
Ciências Sociais, o “Relatório sobre o desenvolvi-

mento funerário da China 2014-2015", caso não se 
abandone a tradição, os cemitérios podem ficar 
sem espaço em pouco mais de uma década.  
 Na tenta�va de criar mais alterna�vas, 
Pequim estuda até ideias mais originais, como a 
realização de enterros em locais “verdes”, eventual-
mente canteiros ou debaixo de árvores. Para a 
própria câmara, estas são, no entanto, opções 
menos viáveis que espalhar as cinzas dos entes 
queridos no mar. A cremação não é a escolha 
preferida pelos habitantes da cidade. Nos úl�mos 
20 anos, foram feitas apenas 11.876 cremações.

Funerais mais caros
 Para que as pessoas deixem de querer 
enterrar os seus entes queridos e passem a cremá-
los, a autarquia decidiu este ano dobrar o valor da 
concessão de um espaço nos cemitérios. De dois mil 
yuanes (980 Reais), a tabela passou para quatro mil 
(1960 Reais), um valor pouco acessível para a 
maioria dos cidadãos, cujo salário médio não 
ultrapassa os 5.793 yuanes (2833 Reais).
 Além disso, para es�mular a opção pela 
cremação, as empresas envolvidas asseguram o 
transporte gratuito até ao porto de Tianjin, local 
onde as pessoas podem espalhar no mar as cinzas 
dos familiares ou amigos. As empresas oferecem 
ainda um ramo de flores para complementar as 
cerimônias.
 Desta forma, a Câmara espera que este ano 
sejam feitas mais de duas mil cremações. Com a 
vantagem acrescida de se poupar dinheiro. O custo 
de um enterro tradicional ultrapassa os 70 mil 
yuanes (mais de 34 mil Reais) mas, somado a outros 
gastos, pode chegar a mais de 150 mil yuanes.
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Mãe Men�rosa
O Menino vem correndo e diz à mãe:
- Mãe, você é uma men�rosa!
Assustada, a mãe olha para o filho e responde:
- Mais por que você diz isso meu filho?
- Você disse que meu irmãozinho era um anjo!! Eu joguei 
ele pela janela e ele não voou.

Na Pescaria
A menina foi à pescaria com o pai.
Quando voltou para casa estava com o lado esquerdo do 
rosto inchado.
Vendo a situação da filha, a mãe ques�ona:
- O que foi isso no seu rosto, minha filha?
- Marimbondo, mamãe. – respondeu a menina.
- Ele te picou? pergunta a mãe.
- Não deu tempo. O papai matou com o remo.

O irmãozinho
Ao chegar em casa , o garoto diz a sua mãe:
- Não vou a aula amanhã mamãe. A professora disse que 
não preciso ir porque ganhei um irmãozinho.
Recém chegada da maternidade, a mãe responde 
- Que bom meu filho. Você contou a sua professora que eu 
�ve gêmeos?
Fazendo cara de esperto, o garoto responde:
- Eu não, guardei para semana que vem!

Nova Moda
Ao ver o amigo abaixar-se para pegar algo no chão:
- Que é isso, cara? Usando calcinha de mulher ?
O outro olha para um lado, olha para o outro e responde 
ao amigo:
- É a úl�ma moda, você não sabia? Todos os meus amigos 
estão usando calcinhas em vez de cuecas.
- Para com isso cara! Quando foi que você começou com 
esta mania?
- Desde que a minha mulher descobriu uma no porta-
luvas do meu carro.

Hoje não mamãe
A mãe foi bater na porta do quarto do filho:
- Filho acorda, ta na hora de ir pra escola!
- Hoje não vou a escola por três mo�vos: estou morto de 
sono, detesto aquele colégio e não aguento mais os 
professores!
- Você tem que ir por três mo�vos: tem um dever a 
cumprir, já tem 45 anos e é o diretor do colégio!

Confissão
- Padre, durante a Segunda Guerra Mundial, escondi um 
refugiado em meu sótão.
- Bem, isso não é pecado. disse o padre.
- Mas o fiz pagar aluguel. Confessou o homem.
- Isso não foi bonito, mesmo assim o senhor se arriscou. 
Disse o padre.
- Obrigado padre – disse o homem – Mas, tenho mais uma 
pergunta…
- O que é?
- O senhor acha que devo contar-lhe que a guerra termi-
nou?

Humor pra morrer de rir...
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PARTICIPE! Envie suas sugestões de
piadas para contato@affaf.com.br






