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ROTA DOS CEMITÉRIOS
Passeio faz parte do 

calendário turístico da Europa

FUNERAL DAY
Vai acontecer em agosto de 

2019. Participe!



ANUNCIANTE TÊM INSERSÕES 

GRATUITAS!
Consulte condições.

PREPARE-SE PARA

VENDER

E-MAIL
MARKETING
VOCÊ TEM RETORNO GARANTIDO! 

14. 99618 9153
e-mail: leandro@ctaf.com.br

14. 3882 0595

COM O NOSSO PÚBLICO 
CERTO



Objetivos: TANATOPRAXIA

Docentes:

Prof. Dr. Progresso José Garcia, diretor da Tanatus

Prof.ª Paula Garcia, Reparadora Facial

Carga Horária: 40 horas/aula Tanatopraxia | 08 horas/aula Reconstituiçao Facial

Prof. Dr. Oisenyl José Tâmega, diretor da Tanatus

Local: Sorocaba-SP - Blocos Teórico e Prático.

Apresentar noções de Anatomia Humana e de Dissecação; orientação para o uso de 

técnicas de injeção arterial e de drenagem, visando o retardamento do processo 

biológico de decomposição prevenindo o extravasamento de líquidos, odores e 

alterações anatômicas.

Objetivos: RECONSTITUIÇÃO FACIAL
Demonstrar técnicas em restauração da face humana, utilizando produtos aprovados 

pelo mercado, permitindo fácil manuseio e aplicação, dando uniformidade sem que haja 

alteração na área trabalhada, total aderência com um excelente resultado final.

Prof. Dr. Jair de Campos Soares, consultor da Tanatus
Profs. Aposentados do Dept. de Anatomia Humana Inst. Biociências da UNESP Botucatu

O 1º Curso 
do Brasil 

Melhores técnicas | Melhor material | Melhores professores | Melhor estrutura | 

Melhores equipamentos | Maior carga horária | Mais reconhecimento no mercado.

TANATOPRAXIA e Reconstituição Facial

100% PRÁTICO

DESCONTO

Associados ABREDIF
e SEFESP

R$ 200,00

14 3882 0595                14 99618 9153

O melhor investimento e melhor condição do mercado.

Próxima Turma

14 a 18 de agosto



•Clipping

•Cartas

•Marketing

•SóRindo!

07

09

16

38

Diretor Funerário 2019JULHO

ANO XXII Nº 279 | Julho 2019

04

12ABREDIF

NEGÓCIOS14
Uma inauguração ao ano marca o ritmo de 

crescimento da Funerária Vale da Paz – Plano 
Angelus Prever.

22DIVÃ

NESTA EDIÇÃO

ÍNDICE

CAPA

CURSOS31

Funeral Day: Ação Social unificada entre todas 
as Funerárias em prol de quem precisa. 

Luto Coletivo depois da morte de famosos é 
natural, mas não precisa ser invasivo. 

 “Excelência no Atendimento” e “Técnicas de 
Liderança”, totalmente voltados para o 

segmento funerário voltam à grade do CTAF.

Gold System comemora 
20 anos no 

desenvolvimento de 
tecnologia para o setor 

funerário e credita o 
sucesso às pessoas e à 

capacidade que elas 
têm de construir coisas 

grandiosas juntas .

PAX BAHIA – Empresa inaugura maior centro de 
velórios de todo Estado.  

20INAUGURAÇÃO



05Diretor Funerário 2019JULHO

“Tínhamos muita procura, pois os cursos oferecidos no país são genéricos e a realidade das empresas funerárias requer 

alguma atenção especial. Esses cursos são feitos para o segmento, com exemplos e situações reais”, explica o CTAF.

A edição que marca o início do segundo semestre de 2019 está uma festa.

A capa é sobre os 20 anos da Gold System, empresa que o CTAF viu nascer e se tornar uma gigante em seu ramo. 

Segundo o CEO, Jean Daher, o segredo para essa empresa de tecnologia avançada e capaz de propor soluções 

inteligentes para várias situações da economia e administração modernas é apostar no Humano. Ouvir o cliente, 

confiar nos colaboradores e pensar no cliente final das empresas que atende.

Ainda falando em história, o CTAF traz de volta dois cursos que já foram sucesso no passado: “Técnicas de Liderança” e 

“Excelência no Atendimento”, com o consultor João Carlos Simões.

Festa na terra e no céu também! A morte não é uma situação para ser comemorada, mas o trocadilho aqui é para o jovem 

cantor Gabriel Diniz, morto num acidente de avião no final de maio. Com menos de 30 anos, no auge de um sucesso que 

poderia até não se consolidar, o cantor deixou fãs perplexos e enlutados, o que abriu espaço para a reflexão da 

psicóloga do Grupo Vila que, na seção Divã, fala sobre o luto coletivo e até onde podemos sofrer sem invadir a dor e a 

privacidade da família.

Temos a Pax Bahia divulgando a inauguração de seu Centro de Velórios em Feira de Santana. 

O empreendimento, que recebeu o carinho e investimento dedicados a tudo que a empresa oferece a seu público, já vem 

sendo comentado pela população e se solidifica como o maior centro de velórios de todo o Estado.

Para fechar, SEFESP divulga o índice de reajuste da antecipação salarial para os colaboradores do Segmento Funerário 

no Estado de São Paulo e ABREDIF convoca a categoria para mais um ato solidário: o Funeral Day.

A Funerária Vale da Paz – Plano Angelus Prever, do interior de São Paulo, também comemora seu crescimento e pujança. 

A empresa tem feito uma inauguração ao ano e ainda revela os projetos que estão por vir. Tudo em prol dos associados e 

das comunidades onde atua. Capelas de velórios, escritórios para atendimento e uma clinica para atendimento 

médico e odontológico estão entre as recentes inaugurações.

Na esteira desse assunto, o Curisidades traz a história dos velórios e sepultamentos de famosos no Brasil e no mundo. As 

vezes, olhando de fora pensamos: “é um show ... uma continuação da vida dessas personalidades que viviam de sua 

imagem”. Porém, ao ler o artigo da Psicóloga, entendemos que esse desfecho midiático é de extrema importância para 

confortar a sociedade.

Grande abraço, da Redação



EXPEDIENTE

06

ASSINATURAS:
Para novas assinaturas. Disque para fone:
(55) (14) 3882-0595, envie pedido pelo correio para:
Rua Dr. Rodrigues do Lago, 464 - CEP 18602-091 - Botucatu - SP - Brasil
e-mail para assinatura@ctaf.com.br
ATENDIMENTO AO ASSINANTE:
Fone: (55) (14) 3882-0595
R. Dr. Rodrigues do Lago, 464  CEP 18602-091 - Botucatu - SP 
e-mail: atendimento@ctaf.com.br
NA INTERNET: www.funerarianet.com.br
PARA ANUNCIAR: (55) (14) 3882-0595
REDAÇÃO: (55) (14) 3882-0595 - e-mail: revista@ctaf.com.br
Jornalista Responsável: Solange Serafim - Mtb - 23.860
IMPRESSÃO: GRAFILAR - www.grafilar.com.br

A Revista Diretor Funerário é uma publicação mensal do Centro de Tecnologia em 
Administração Funerária, órgão oficial de divulgação do Setor Funerário Nacional
A publicação não se responsabiliza pelas opiniões e conceitos emitidos em 
artigos assinados e em anúncios publicitários.

Curta a página do
CTAF Facebook 

CARTA AO LEITOR

Diretoria CTAF
Lourival Antonio Panhozzi

loripzz@gmail.com

Diretoria CTAF
Mario Fernando Berlingieri

marinhob@hotmail.com

Diretoria CTAF
Ilso Sanchez Parra

lutopaulista@uol.com.br
in memorian

Diretoria CTAF
Wilson Martins Marques
wilsoncov@hotmail.com

Diretora Administrativa
Dulce Cristina C. Nascimento

dulce@ctaf.com.br

Redação - Jornalista Responsável
Solange Serafim - MTB 23.860

solange@ctaf.com.br

Projeto Gráfico
Joel Nogueira

Assinaturas, Departamento 
Comercial e Treinamento

Leandro da Silva Jerônimo
leandro@ctaf.com.br

SERVIÇOS

Diretor Funerário 2019JULHO

A frase ficou famosa no seriado brasileiro “Carga Pesada”. 

Era assim que o personagem de Antonio Fagundes 

(Pedro), anunciava a seu companheiro de estrada (Stenio 

Garcia) que estavam “entrando numa fria” ou caindo num 

golpe.

É cilada, Bino!

Na edição passada, na seção Clipping, noticiamos um 

golpe Português. Lá um sujeito muito esperto – Allain Sharif, 

preso inclusive por ter dado golpes por telefone em bancos 

e financeiras, ligava de sua cela na cadeia para funerárias 

e dizia que tinha um corpo que precisava ser trasladado 

para a localidade. Pedia o depósito da quantia para prover 

as despesas do tal traslado, que deveria ser inclusa na 

conta final do funeral que – calro!! - nunca aconteceu.

No Brasil várias empresas já foram vítimas de golpes, a 

maioria por telefone, e sempre envolvendo o pagamento 

antecipado. Evite! 

A Redação

Os consumidores também são vítimas frequentes. Em 

Curitiba, há 3 anos, uma dupla visitava idosos e 

aposentados vendendo Plano Funerário. Recolhiam 

dinheiro e até as parcelas para “pagamento” e claro ... o 

plano não existia!

Fique atento!

Os golpes em funerárias por lá são tão comuns que há até 

uma cartilha orientando empresas e consumidores de 

como proceder e o que evitar na hora de contratar um 

funeral.



CLIPPING

NOTA O Clipping é uma coletânea de notícias do setor funerário publicadas nos jornais e outros veículos, em todo o país. Ele é um painel do que 

está acontecendo no setor e chega para a Diretor Funerário através de um serviço especializado que rastreia tudo o que é publicado na imprensa. A 
redação apenas transcreve a notícia, dando os créditos dos órgãos de imprensa onde foram primeiramente veiculadas e a data. Não são reportagens 
realizadas pela redação da Diretor Funerário.
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De acordo com o presidente da autarquia, desde as denúncias foram 

implantadas uma série de mudanças, entre as quais o cadastramento de 

todos os empreiteiros e a obrigatoriedade de eles usarem crachá e 

uniforme para a identificação. O cadastro já foi concluído e será 

analisado pela gerência, que terá 30 dias para o parecer.  A regra do 

cadastro e identificação também vale para o pedreiro escolhido por uma 

família, já que fica livre a escolha do profissional de confiança. A medida 

é para coibir furtos no cemitério.

Dentre os túmulos da necrópole podem ser mencionados os de Alfredo 

Volpi (1896-1988) renomado pintor contemporâneo. A necrópole 

também abriga jazigos de expressivo valor histórico, com obras de 

Arlindo Castellane De Carli e Luiz Morrone.

A nova Agencia vai funcionar 24 horas por dia.

Cemitério – O Cemitério de Vila Mariana foi criado a partir de uma 

doação de terreno feita há 115 anos pelo banco União de São Paulo. A 

área de 14.290 m² seria posteriormente ampliada pela desapropriação 

de novas áreas em 1920 e 1963, totalizando os atuais 73.699m².

Pela nova regra, a partir de agora, os funcionários da autarquia são os 

responsáveis por todo o funeral, desde o velório, o deslocamento do 

corpo até a sepultura, a abertura e o fechamento do local. Os 

empreiteiros ficaram apenas com o trabalho de reparo e manutenção do 

túmulo, caso as famílias queiram contratá-los.

De acordo com a Lei Municipal 8.383/1979, apenas o Serviço Funerário 

do Município de São Paulo pode remover os corpos para velório, 

sepultamento e cremação, sendo proibida essa prática por agentes 

particulares, assim como a abordagem de pessoas ligadas às empresas 

funerárias que oferecem ou vendem serviços dentro dos 

estabelecimentos de saúde, IML e SVOC, onde é emitida a 

documentação de óbito.

Só SETEC faz sepultamentos em cemitérios públicos de 
Campinas

O velório do Cemitério de Vila Mariana conta com uma Agência 

Funerária. O serviço foi inaugurado na quinta, 23 de maio, e faz parte de 

um processo de descentralização do serviço em andamento na cidade. 

Atualmente, já há 11 unidades em funcionamento.

Após denúncias de extorsão, furtos e superfaturamento em trabalhos 

prestados dentro do Cemitério da Saudade, em Campinas-SP, a 

Serviços Técnicos Gerais (Setec) assumiu o serviço de sepultamento 

nos cemitérios da Saudade e de Sousas. A medida foi tomada pelo novo 

gerente de divisão, Márcio Roberto Monteiro, após analisar o decreto 

existente há mais de 30 anos, que sugeria que a abertura e fechamento 

das sepulturas fossem feitos pelos empreiteiros. Monteiro assumiu o 

cargo no final de abril e constatou que havia dupla interpretação no 

termo.

São Paulo está descentralizando Serviço Funerário

S. Paulo – Zona Sul | Maio de 2019

Em todas as unidades o munícipe pode contratar as homenagens 

fúnebres, definir o horário e local de velório e sepultamento. Tudo isso 

contribui para amenizar o momento do luto e evitar o deslocamento de 

um ponto a outro da cidade no processo que envolve a despedida de um 

ente querido.

Jornal Correio | Junho 2019

Três empresas funerárias foram autuadas pelo Programa de Proteção e 

Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba (MP-Procon) 

por meio da diretoria regional em Campina Grande, no inicio de junho. O 

órgão constatou, após análise do material publicitário das empresas, 

que estão promovendo propaganda enganosa de produtos e serviços 

ofertados, omitindo informações primordiais a contratação do serviço.

As empresas tiveram dez dias para apresentar defesa por escrito sobre 

os fatos constatados na autuação.

Funerárias são autuadas pelo MP-Procon por 
propaganda enganosa

De acordo com o diretor regional, promotor de justiça, a equipe de 

fiscalização do MP-Procon constatou que umas das empresas atua em 

quatro estados brasileiros, e promove maciça publicidade nos mais 

variados meios de comunicação da cidade, especialmente na rádio e na 

televisão, além da distribuição de panfletos e do marketing digital via 

redes sociais, ofertando a comercialização de jazigos em cemitério 

particular que estaria “chegando em Campina Grande”.
No entanto, segundo o MP, o serviço funerário é de titularidade do 

município, podendo, facultativamente, ser delegado a particular, 

mediante processo licitatório. Isso não teria ocorrido no município de 

Campina Grande, que possui atualmente dois cemitérios administrados 

por particulares.
Diante disso, percebeu-se, rapidamente, que os serviços de ossuário, 

jazigo e sepultamento ofertados pelo cemitério, diretamente ou por 

intermédio de parceiros comercias na cidade de Campina Grande, 

funerária e velório não seriam prestados, de fato, em Campina Grande, 

como deixa a entender explicitamente a publicidade realizada.
Na verdade, o empreendimento, já em fase de construção, fica 

localizado no município de Puxinanã, distante 20,9 km do município de 

Campina Grande, conforme licença de instalação emitida pela Sudema 

e alvará de construção emitido pelo município.

“A informação clara, correta e precisa do local onde será edificado e 

cemitério é basilar, essencial e imprescindível para a celebração do 

contrato, porquanto a omissão dessa informação, ocorrente em todos 

os meios publicitários analisados, enseja, sem sombra de dúvidas, o 

induzimento dos consumidores ao erro, na medida em que estes 

poderão adquirir os produtos e serviços das empresas na perspectiva 

de que eles sejam oferecidos, notadamente o de sepultamento, no 

município de Campina Grande”, disse o promotor de Justiça.

G1 PB | Junho de 2019
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AGOSTO 2019
Antecipamos a relação dos aniversariantes
para você não perder o melhor da festa! 

PARABÉNS!

01 NILSON BIGONI   REGENTE FEIJÓ-SP

07 WARLEY LIMA SANTANA                      PILAO ARCADO-BA

09 MANOEL JOSE DE OLIVEIRA                  TAIOBEIRAS-MG

07 MARIA ADRIANA CERRI                      SAO PAULO-SP

05 LEONARDO JOSE DE SOUZA FILHO        VARGEM GRANDE DO SUL-SP

01 ELAINE TIVA                               SERTANOPOLIS-PR

03 TARSO DOMINGOS DIAS  AVARÉ-SP

07 OTAVIO GUILHERME ELY                     PORTO ALEGRE-RS

09 EVANILDA PEDROSA                         ITAJUBA-MG

14 DARCY FERNANDES DE SOUZA              CORBELIA-PR

13 AMARILDO BALDO                           ARROIO TRINTA-SC

02 JEFFERSON FLORÊNCIO                      BELO HORIZONTE-MG

07 LUIZ AUGUSTO TOMAZ  CACONDE-SP

11 ADRIANO MEZZAROBA                        JACUTINGA-RS

09 AGENOR DE MATOS JUNIOR                   CONCORDIA-SC

04 JOSE ROBERTO SANTOS AMARAL          ITORORO-BA

05 ANTONIO LUCIANO                          PITANGUEIRAS-SP

11 AFRANIO MOREIRA CARVALHO              ELOI MENDES-MG

08 PAULO LOPES DE OLIVEIRA                  CALDAS NOVAS-GO

10 FERNANDO ANTONIO VILA                    NATAL-RN

11 LUIZ GUILHERME F. REBELO    POUSO ALEGRE-MG

13 CLECIO ANDERSON SILVA                    PATOS-PB

13 JOSE DO AMPARO F. AZEVEDO            SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP

01 JOSÉ MARIA HADDAD  ADAMANTINA-SP

01 JURANDIR DE CARMO RIOLI                  MOCOCA-SP

03 THOMAZ JOSE FERNANDES                    LINS-SP

02 IVO MANOEL DE BRITO                      RIO DE JANEIRO-RJ

03 WALTER BARRETO  JALES-SP

04 EDSON LALUCE   ARAÇATUBA-SP

04 ENER CANDIDO DA SILVA                    BOM DESPACHO-MG

05 PAULO AMARILDO CATELLI                   STO ANTONIO PATRULHA-RS

02 CRISTIAN FÁTIMA B. LALUCE  ARAÇATUBA-SP

08 MARCELO F. DE SOUZA                      PARANAVAI-PR

10 FRANCILEIDE FELIX SOUZA GABRIEL   CAMPINA GRANDE-PB

10 LUCIA HELENA COSTA  BAURU-SP

11 GISELA CARDOSO DOS SANTOS            CANOAS-RS

11 ANTONIO CARLOS PASSOS                    FORTALEZA-CE

11 MONICE MATSUDA  ADAMANTINA-SP

13 DARCILENE VIEIRA SANTOS                  BRAGANCA PAULISTA-SP

13 SIDCLEY LEANDRO POPE                     ALTA FLORESTA-MT

13 RUI COPETTI                              SENGES-PR

11 ELIANE AP. DA SILVA  LUCÉLIA-SP

14 JOSÉ ROBERTO REIS CARVALHO SETE LAGOAS-MG

14 MARCOS VINICIUS SANTOS MORAES     CURITIBANOS-SC

15 EDNA DOS SANTOS BATISTA                  PORTO ALEGRE-RS

14 MILENA COOPER                            CURITIBA-PR

15 LUIS ANTONIO ALVES                       DIVINOLANDIA-SP

16 ARIANE CECÍLIA N. AMOR  ITARARÉ-SP

15 GABRIEL AUGUSTO GARCIA IZATTO      JAU-SP

17 MARCELO MARQUES DA SILVA                AGUDOS-SP

17 JOAQUIM DONIZETE GARRIDO DUARTINA-SP

18  AFONSO MACCHIONE NETO  CATANDUVA-SP

18 ALEXANDRE MORAES SANTOS                SUMARE-SP

17 FRANCISCO DE C AGOSTINHO               NOVA IGUACU-RJ

18 JOSUE DE ASSIS                           IMPERATRIZ-MA

18 LOURIVAL LOUIR BERTI JUNIOR SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

17 OGE FRENDENBERG                          BARIRI-SP

21 NAYARA GRINGS                            CUNHA PORA-SC

25 OSNEY DIAS                               DOIS CORREGOS-SP

20 JOÃO LOPES DE OLIVEIRA  SUZANO-SP

20  HERMETO SPIRLANDELI  ITUIUTABA-MG

21 JOAO MARIA STEKLAIN                      CANOINHAS-SC

20 EBER LEANDRO BAZZAN LIMA                 PLANALTO-PR

21 MÔNICA DE FRANCA DA SILVA ITAQUAQUECETUBA-SP

21 LEIDE DAIA SANTOS                         TAQUARITUBA-SP

22 DANIEL SILVEIRA RODRIGUES                SAO TIAGO-MG

23 JOSÉ EDUARDO MARMIROLLI PEDREIRA-SP

23 LUIZ ANTONIO RODRIGUES   CARMO DO RIO CLARO-MG

23 RITA DE CASSIA Z. PEREIRA                PORTO ALEGRE-RS

23 TEREZA DE FATIMA                         PASSOS-MG

20 ILMO CANDIDO                             CAMPO GRANDE-MS

21 MADELVA PIZZO OTTOBONI  BARRA BONITA-SP

24 ANTONIO NELSON PARROS                    SAO CARLOS-SP

25 JAPARLES EDUARDO PAES                    ALTO PIQUIRI-PR

18 LUCIANE MARIA ROSSETO  BIRIGUI-SP

23 VALBERTO RÓ SANTOS SILVA                 IPIRA-BA

21 VLADEMIR VANDIQUE SOUZA SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP

25 JOSÉ ROBERTO PACHECO  BARRETOS-SP

25 OROTIDES L. DE OLIVEIRA JR. DRACENA-SP

25 OSCARINO DA SILVA VIEIRA                 CRISTOPOLIS-BA

31 NEUZA RAVANELO                           PRIMAVERA DO LESTE-MT

26 MAYCON ISAIAS DA SILVA E SILVA       BOM RETIRO DO SUL-RS

30 LUIZ FERNANDO COELHO                     CAMPINAS-SP

28 LEONIDAS DA MOTA SOARES                  MOGI MIRIM-SP

 

26 IRMA ALVES RODRIGUES                     MOREIRA SALES-PR

26 ICARO DELLAI                             LEME-SP

26 ÉRICO SODRÉ Q. FERREIRA  SÃO PAULO-SP

27 JOSE FRANCISCO DA SILVA                  JARAGUA-GO

26 LUIZ FERNANDO DELAI  LEME-SP

27 LUIS HERNANDO B. QUINTANA                PORTO ALEGRE-RS

29 VALDEMAR BELEM                           ALTA FLORESTA DOESTE-RO



Olá Alexandre,

Em agosto também tem Tanatopraxia + Reconstituição Facial. 

Já posso dizer que você está no caminho certo, buscando qualificar e profissionalizar sua 

equipe. Temos para o ano de 2019 a proposta de revitalizar dois cursos que já fizeram 

sucesso na grade do CTAF:  “Excelência no Atendimento” e “Técnicas de Liderança”, 

com o consultor João Carlos Simões. Você terá mais detalhes nessa edição, mas o 

CTAF marcou a primeira turma de “Excelência no Atendimento” para 19 de agosto.

(14) 3882-0595 / ctaf@ctaf.com.br/ funerarianet.com.br

A Redação 

Um grande abraço,

 Alexandre Taumaturgo Correia (Administração)

 Grato e certo de sua atenção,

Ambos os cursos têm vagas limitadas e por isso é bom ficar de olho.

Boa Tarde, gostaria de saber sobre agenda e locais de cursos que terão este ano, nossa funerária cemitério fica 

em Santa Catarina, e estamos sempre buscando a profissionalização do nosso serviço. Vi um anúncio sobre 

cursos administrativos na Revista de Junho e queria mais informações.

E-MAIL

Dúvidas, sugestões ou críticas? Entre em contato com a Diretor Funerário!  
(14) 3882 0595 e-mail: revista@ctaf.com.br
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Uma grande 
ação social coletiva

Funeral Day é o dia em que as Empresas Funerárias brasileiras se unem em prol de uma causa social

ABREDIF – Associação das Empresas e Diretores do 

Setor Funerário – iniciou em 2018 o Funeral Day, uma 

ação coletiva entre as empresas funerárias do Brasil em 

prol de uma causa social.

As funerárias tiveram até o dia 19 de julho para enviar à 

Cada empresa pode contribuir com o valor equivalente a 

um funeral (de qualquer porte). O depósito é feito 

diretamente na conta da(s) entidade(s)  escolhida, entre 

as indicações das próprias empresas funerárias. Em 2019, 

o Funeral Day será realizado no dia 20 de agosto 

(excepcionalmente)

ABREDIF as entidades que gostariam de indicar para 

receber os donativos. “É só dizer o nome, onde está 

localizada e contar um breve histórico sobre a entidade. 

Uma comissão de Diretores Funerários eméritos analisa 

os pedidos e indica as entidades que mais precisam de 

auxilio”, explica a diretoria da ABREDIF.

Em 2018 a entidade contemplada foi o orfanato “Lar do 

Caminho”, mantido pela Sociedade Espírita Cristã Irmão 

Vicente, de Jaboticabal –SP. Foram mais de 60 empresas 

doadoras e o valor auxiliou  28 crianças assistidas pela 

entidade, que passava por dificuldades financeiras.
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Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário

Rua Dr. Rodrigues do Lago, 464 - Centro
CEP 18602-091 - Botucatu - SP
(14) 3814 9500 - abredif@terra.com.br

• Data: 20 de agosto de 2019

• Ação: depósito bancário do valor equivalente a um funeral (de qualquer porte – a escolha do doador) ou, se 

fornecedor, o valor equivalente a 05 urnas funerárias (de qualquer porte à escolha do doador).

• Dados para o depósito: serão divulgados pela ABREDIF para as empresas que manifestarem interesse em doar. 

• Beneficiado em 2019: escolhido no dia 26 de julho, após o termino do período de indicação.

O Funeral Day tem regras bem definidas e já previamente divulgadas no site www.funerarianet.com.br. A saber:

• Em 2020: Empresas funerárias deverão inscrever – de 01 de outubro a 20 de dezembro de 2019, através do e-mail 

abredif@terra.com.br, as entidades que gostariam que fossem auxiliadas com a campanha de 2020. É necessário 

contar um breve histórico da instituição e quantas pessoas ela assiste.

A campanha

Uma comissão especial, formada por diretores funerários com mais de 30 anos de atuação no segmento, irá escolher 

(uma ou mais entidades) que receberão a ação no ano que vem.
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De acordo com a claúsula 5ª da Convenção Coletiva de 

Trabalho acordada em novembro 2018 pelos Sindicatos 

da Empresas Funerárias do Estado de São Paulo e dos 

Empregados em Cemitérios e Funerárias Particulares do 

Estado de São Paulo, que por representam  empresários e 

funcionários do segmento funerário no Estado de São 

Paulo, no mês de maio deve ser feita a antecipação do 

reajuste salarial.

Isso quer dizer que as empresas do segmento devem 

reajustar os salários de seus funcionários, de acordo com 

Antecipação salarial para 
o setor funerário em SP

Índice IPC-FIPE acumulado de novembro/18 a maio /19 foi de 2,17%

O percentual deve ser aplicado sobre os salários de 

novembro de 2018, desconsiderando-se os aumentos 

concedidos a título de promoção ou qualquer outro 

aumento salarial, a não ser aqueles concedidos a título 

de adiantamento de dissídio, nos salários do mês de 

maio.

o índice IPC-FIPE acumulado de novembro 2018 a abril 

2019, que foi de 2,178390%.

Assim, a partir de 01/05/2019, o piso salarial da categoria 

passa a ser o seguinte:



Rua Dr. Rodrigues do Lago, 464 - Centro - CEP 18602-091
Botucatu - SP - Fone/fax: (14) 3882 1705 - sefesp@uol.com.br

Sindicato das Empresas Funerárias
do Estado de São Paulo

a. R$ 1.139,60  (hum mil cento e  trinta e nove reais e 

sessenta centavos) por mês ou R$ 5,18(cinco reais e 

dezoito centavos) por hora, para os empregados que 

exercerem concomitantemente as funções de 

vendedores, cobradores, auxiliares e ajudantes gerais, 

sendo observado , porém o menor salário na função;

b. R$ 1.452,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e dois 

reais) por mês ou R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) 

por hora, para os demais empregados não enquadrados 

no item anterior, inclusive Agente Funerário, função esta 

que compreende as seguintes tarefas: preparação de 

corpos, atendimento ao público, serviços administrativos 

pertinentes ao funeral e remoção de associados em 

ambulância de simples remoção, e também a remoção de 

corpo, utilizando-se de veículos automotores; e 

Tanatopraxista, sendo também observado o menor salário 

na função.

Atenção
A data base da categoria é novembro, quando 

os dois sindicatos se reúnem para deliberar 

sobre o assunto. Nessa ocasião, quando 

decide-se o valor do reajuste salarial é preciso 

descontar o valor antecipado em agora em 

maio, ou simplesmente aplicar o índice 

negociado na época sobre os salários de 

novembro de 2018.

Se ainda tiver dúvidas, procure o SEFESP – o 

Sindicato está aí para te orientar.

Assim não há risco de aumentos acumulados.

13Diretor Funerário 2019JULHO



Diretor Funerário 2019JULHO14

Investir em mais conforto e qualidade de atendimento 
para seus clientes e toda a população. Essa é a premissa 
da Funerária Vale da Paz – Plano Angelus Prever, no Vale 
do Ribeira – região sul do Estado de São Paulo –SP.
A empresa fundada em 2003 e hoje administrada pelas 
famílias Marques e Zanini realizou uma série de 
inaugurações, atendendo as localidades onde atua e 
impactando cerca de 100 mil pessoas.
Os primeiros marcos dessa fase de investimentos foram o 
centro velatório e capelas póstumas na cidade de Iguape. 
O empreendimento de mais de 700m2 de área construída 
é dotado de duas salas de velórios, com sala de repouso e 
sanitários privativos. O design e a qualidade dos 
acabamentos impressionaram a população, pelo alto 
padrão.
O local é dotado de amplo estacionamento próprio e foi 
projetado para oferecer conforto e propiciar serenidade 
nesse momento de emoção na vida das pessoas.
O Centro Velatório de Iguape foi inaugurado em agosto de 
2016.

A clínica tem 930m2 de área construída e é dotada de 10 
consultórios médicos, atendendo várias especialidades; 
04 consultórios odontológicos, centro de diagnóstico por 
imagem com radiologia, ultrassom, mamografia, e raio-x 
odontológico e ainda laboratório de análises clínicas.

Além da ampla gama de especialidades atendidas e da 
infraestrutura de diagnóstico, a Cliniprev também foi 
concebida dentro de um conceituado projeto 

Clínica atende 10 municípios da região

Excelência na prestação de serviços funerários sempre 
foi a expertise da Vale da Paz – Plano Angelus Prever, 
mas quando a empresa inaugurou, em março de 2017, a 
Cliniprev em Iguape, a marca passou também  a ser 
sinônimo de qualidade de vida.

Com essa estrutura, a Cliniprev é capaz de atender as 
necessidades dos pacientes de maneira abrangente, 
segura e rápida. A clínica atende associados do Plano 
Angelus Prever e particulares.

INFORME

Funerária Vale da Paz e 
Plano Angelus Prever



15Diretor Funerário 2019JULHO

arquitetônico, primando pelo conforto e segurança dos 
pacientes.

Sete Barra também 

A mais recente inauguração da Funerária Vale da Paz - 
Plano Angelus Prever aconteceu em maio deste ano na 
cidade de Sete Barras, com cerca de 15 mil habitantes.

A obra foi projetada e construída pelo arquiteto André 
Valencio e Engenheiro José Carlos Valencio e a população 
da cidade mais uma vez se surpreendeu com a qualidade 
da estrutura. “Não há nem padrão de comparação com o 
que era oferecido antes”, atestam os munícipes.

ganha centro velatório

São duas salas de velórios, dotadas de acomodações e 
sanitários privativos e estrutura adequada para realização 
das cerimonias fúnebres.

A estrutura está situada as margens de uma rodovia, 
facilitando o acesso de pessoas vindas de 10 municípios 
do Vale do Ribeira.
“Ficamos muito felizes em propiciar esse tipo de estrutura 
para a região. A população está adorando ter todos esses 
serviços em um só lugar, são mais de 40 especialidades 
medicas, odontológicas e saúde em geral”, afirma 
Jeferson Marques – o Jeffinho, um dos sócios 
administradores.

Lá a empresa instalou um centro funerário com capelas 
póstumas, numa área com 460m2 de construção.

E para provar que não é um discurso, em 2019 já estão 
saindo do papel dois centros funerários: um em Juquiá e 
outro e Cajati.

A programação é entregar 2 obras por ano num total de 
6.700m2 de área construída, incluindo aí mais um centro 
administrativo.

Para aqueles que já acharam arrojado inaugurar um 
empreendimento ao ano, o que pensar do Plano de 
Expansão da empresa?
“Nós queremos construir mais 09 centros funerários nos 
próximos 6 anos, totalizando 21 capelas de velório”, 
afirmou Jeffinho.

Atualmente a Funerária Vale da Paz - Plano Angelus 
Prever emprega 120 pessoas, tem mais de 25 veículos 
em sua frota, 07 lojas funerárias e mais 09 escritórios de 
comercialização de Planos Funerários, além da Clínica e 
01 farmácia.

Rumo a 2025
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MARKETING

A famosa frase de Rocky Balboa está entre as mais citadas 

sobre o tema e tem tudo a ver com vendas. Não é sobre o 

quanto você bate, porta a porta, visita, prospecta, e sim sobre 

quanto você aguenta apanhar, ter negativas, ser rejeitado e 

continuar trabalhando com a mesma vontade.

Trabalhar com vendas ativas e prospecção, é lidar com 

rejeição diariamente. O vendedor que não tem a competência 

da resiliência, acaba levando as negativas e rejeições para o 

lado pessoal. Isso interfere diretamente no emocional, na 

motivação e na qualidade das suas próximas visitas ou 

ligações de vendas, o que faz o seu resultado despencar. Uma 

vez desmotivado pelas negativas e rejeições ocasionais, o 

vendedor não-resiliente tende a diminuir o número de 

visitas e/ou ligações de prospecção, focando mais em sua 

carteira de clientes e indicações, onde a chance de ser 

aprovado é maior, porém diminuindo drasticamente o 

número de novos contatos, e assim o seu faturamento e 

comissões.

Já o vendedor resiliente entende que a negativa faz parte do 

processo de prospecção e não é algo pessoal. Ele entende 

que, quanto mais visita, mais vendas pode fazer. Que cada 

NÃO, o deixa mais perto de um SIM. Que o cliente tem o direito 

de não comprar hoje. Entende também que se visitar menos, 

RESILIÊNCIA: 
uma característica 

necessária aos vendedores

vai vender menos e que não pode desanimar diante das 

dificuldades.

A resiliência é um conceito da física: capacidade de um 

objeto de voltar a sua forma inicial, após sofrer uma 

deformação decorrente de força externa. Ou seja, uma vez 

rejeitado, ter a habilidade de voltar ao mesmo estado mental 

(confiante e animado ao invés de rejeitado) antes de seguir 

para a próxima visita.

Em alguns mercados, as negociações demoram semanas, 

se não meses… se o vendedor depender de SIMs para se 

manter diariamente motivado, terá um problema. Em 

contrapartida, em outros mercados, o número de vistas/dia é 

altíssimo e a conversão/dia, bem pouco expressiva. Há 

quem faça 40 visitas ou ligações por dia para fechar um 

contrato a cada 3 dias… são 120 visitas/ligações para 

fechar um contrato!

Se o NÃO tem um efeito derrubador nesse vendedor em 

específico, ele jamais conseguirá chegar ao SIM, pois antes 

de cada um desse, ele terá que passar por 119 NÃO. Se o 

vendedor muda seu estado para desânimo e incerteza sobre 

seu produto ou sua capacidade, o SIM nunca chega, pois a 

qualidade da sua apresentação e negociação despenca 

junto com seu humor por conta da rejeição.

“A vida não é sobre 

quanto você bate, mas 

sim sobre quanto você 

apanha e consegue 

continuar em pé”
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• Assistência para empresa de serviços 
funerários municipais e particulares.
• Preparação técnica de Embalsamamento, 
Tanatopraxia, Formolização, 
Necromaquiagem e Reconstituição Facial.
• Translado para outros estados e países.
• Translado de restos mortais (ossos/cinzas).
• Documentação legalizada junto aos órgãos 
competentes.
• Recepção do esquife no aeroporto.
• Suporte para translado Nacional e 
Internacional.

Rua Muhidin Ibrahim Havache, 46 - Guarulhos/SP - Brasil | Fone:11. 2451-6599
e-mail: contato@aespe.com.br

Embarque Nacional e Internacional 

O verdadeiro valor da resiliência está em combiná-la com 

crescimento e  reflexão após cada negativa.

Porém, a competência da resiliência é apenas uma das 

competências chave para o bom desenvolvimento 

comercial. Afinal, conseguir voltar ao estado de motivação 

e certeza, ideais para vender após uma rejeição, não 

desenvolve o vendedor. Um vendedor bem resolvido 

emocionalmente pode não sofrer com rejeição, mas o que 

ele aprendeu em cada visita que não resultou em venda? 

Nada. Ele não se importa com a rejeição.

• O que poderia ter feito diferente para aumentar 

minhas chances?

• Como poderia ter apresentado para aquele cliente?

• Qual objeção me pegou e não consegui contornar?

Crescimento e reflexão

• Onde demonstrei insegurança?

• Como posso me tornar um vendedor melhor a partir 

dessa lição?

A resiliência sozinha apenas te mantém de pé. Porém 

apanhar incansavelmente, sem melhorar minha defesa 

ou ataque, não parece interessante. Combine resiliência 

com vontade de crescer. Receba cada negativa e cada 

rejeição como um feedback. Assim você terá insumos 

para se desenvolver.

Não se deixe abalar pela negativa, mas não deixe de 

aprender com ela. Você tem que refletir sobre você 

mesmo e usar isso como combustível para se 

desenvolver. Esta combinação, sim, faz do vendedor um 

aprendiz diário. Que melhora seu discurso e sua 

apresentação constantemente. Que aprende a negociar 

com todos os tipos de cliente e que não trava diante de 

uma dificuldade. Seja ela qual for.

Fonte: Daniel Mestre, consultor e trainer na área 

comercial, para o blog Venda Mais.
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TURISMO

A Associação dos Cemitérios Significativos na Europa 

(ASCE) é uma entidade sem fins lucrativos que começou 

a organizar a rota dos principais Campos Santos em 

2010. A lista que tinha pouco mais de 40 nomes já chega a 

54 e pode ser considerada ativa, uma vez que ainda há 

locais sendo estudados e avaliados para se conhecer a 

viabilidade de entrarem para a famosa rota.

A Diretor Funerário iniciou em junho a publicação de 

O cemitério de Agrimonte, em Porto – Portugal, foi o 

primeiro a aparecer por aqui. Hoje é a vez de alguns 

pontos na Espanha.

alguns dos cemitérios que atraem milhares de turistas por 

lá. A ideia é oferecer mais informação e conhecimento 

para quem é do ramo e também incitar as comunidades 

locais a investirem na conservação e divulgação de seus 

cemitérios, que também podem virar atrações históricas.

Rota dos Cemitérios Europeus

Barcelona é a moderna capital da Catalunha, na Espanha, e seus cemitérios merecem uma visita
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Poble Nou tinha uma ala destinada aos Judeus, hoje onde 

se sepultam os ciganos, que seguem a tradição – ainda 

nos dias de hoje - de optar por túmulos ostentosos e 

monumentais.

O cemitério do Poblenou foi o primeiro a ser construído 

fora da cidade amuralhada, no ano de 1775. Durante a 

invasão de Napoleão, o cemitério foi destruído. 

Em 1813, o arquiteto italiano Antonio Ginesi foi o 

responsável por reconstruir o cemitério, inspirando-se 

nos ideias da Revolução Francesa. O estilo empregado 

foi o Neoclássico. Seguindo os princípios de igualdade e 

racionalidade ordenou o cemitério de forma que todos 

fossem iguais, onde ninguém era mais que ninguém, 

adotando o sistema de nichos verticais.

A capela e a entrada do cemitério refletem o estilo 

Neoclássico com colunas que remetem razão, a arte 

grego-romana e pirâmides a ciência, representando a 

perfeição das formas imutáveis.

Na segunda metade do século XIX, a burguesia da cidade 

não estava interessada no discurso de igualdade que a 

arquitetura tentava impôr a Barcelona e exigiu ao 

cemitério um departamento exclusivo, onde construir 

seus mausóleos e túmulos ostentosos. Esta parte é uma 

verdadeira galeria a céu aberto.

É interessante observar como o estilo modernista de 

Gaudí e outros arquitetos, também está presente nos 

túmulos do Poblenou. Entre os túmulos que valem a visita 

estão:

Poble Nou e Montjuic – Barcelona

Túmulo de Clavé, músico catalão, com grade feita por 

Domènec i Muntaner, arquiteto modernista.

Beijo da Morte, escultura encomendada a Jaume Barba, 

em 1930, pelos pais do jovem morto e ali enterrado.

Os túmulos têm paredes altas, decoradas com pequenas 

pedras de tonalidade amarelada, que foram retiradas do 

próprio espaço agora ocupado pelo cemitério, e 

pequenas portas de metal ou de pedra, decoradas com 

inscrições e desenhos. As flores, deixadas por familiares, 

são constantes e há escadas móveis em metal.

O cemitério foi inaugurado em 17 de Março de 1883 para 

ser o Monumento dos Monumentos, numa altura em que 

era possível sonhar ainda com a riqueza que enchia os 

cofres de Barcelona. 

Montjuïc 

Entre os notáveis sepultados ali estão: os ex-presidentes 

do governo catalão Francesc Macià e Lluis Companys, o 

músico Isaac Albéniz, o fundador do FC Barcelona, Joan 

Gamper, ou o célebre pintor e escultor Joan Miró.

Os planos arquitetônicos da época mostram um detalhe e 

cuidado verdadeiramente grandiosos, mas foi necessário 

simplificar o caminho, pois a crise financeira impediu a 

construção inicialmente planeada. Ainda assim, 

acreditem, o espaço é de tirar a respiração.

Com uma dimensão assustadora, corre monte acima e 

estende-se até se perder de vista.

Atualmente são mais de um milhão de sepultados e 

cinzas da cremação em 150.000 nichos e mausoléus.

A visita mais interessante é pelas áreas mais antigas, que 

são as mais baixas.

ESPECIAL ROTA CEMITERIAL
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O Pax Bahia Memorial é um grandioso Centro de Velórios 

recém inaugurado em Feira de Santana – BA. Idealizado 

para oferecer conforto e acolhimento na última despedida, 

com mais de 2 mil m2 de área construída e conta com 07 

salas de velório diferenciadas – todas climatizadas e com 

estrutura de banheiro e acomodações privativas para os 

familiares.

O Memorial também é dotado de capela ecumênica, com 

capacidade para mais de 70 pessoas sentadas. “Nosso 

Inaugurado maior centro de velórios da Bahia

intuito, em todos os nossos empreendimentos é prezar 

pelo bem estar de nossos associados e de toda a 

comunidade. Por isso cuidamos de todos os detalhes e 

procuramos por acabamentos de alto padrão”, revelam 

os sócios proprietários Maria Lúcia Gonçalves, Amarildo 

J. de Sousa, Eduardo A. Pereira e Wilhianda  A. Braga.

Mas não é só no acabamento que a Pax Bahia se esmera. 

Para o projeto do Memorial, por exemplo, o grupo contou 

com a expertise do arquiteto Ivan Rocha, responsável 

Empreendimento marca os 20 anos da PAX Bahia e a consolida como uma das maiores empresas do país
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DIVÃ

Tragédias como a que aconteceu com o cantor de forró 

Gabriel Diniz geram uma grande comoção em torno dos 

fatos. Publicações, homenagens e notícias sobre o 

acontecimento fortalecem a sensação de luto coletivo na 

sociedade. Sobre o sentimento impulsionado pelo 

ocorrido, a psicóloga do luto do Grupo Vila, Mariana 

Simonetti, diz que a postura dos fãs na expressão de luto 

pode ser positiva quando é respeitosa.

“Não acredito de forma nenhuma que as pessoas ficarem 

enlutadas por causa da morte de um famoso que 

admiram seja algo ruim. Pelo contrário, isso é positivo, 

pois demonstra que a pessoa que morreu fez a diferença 

na vida de muita gente. A questão é que os enlutados que 

não fazem parte da família precisam entender que há 

limites na forma de expressar esse luto. É preciso 

entender que os familiares estão impactados pela notícia 

do falecimento e precisam de privacidade”, explica 

Mariana Simonetti.

Nesses momentos de grande tragédia, é comum que o 

luto seja apresentado de maneira coletiva, mesmo que 

as pessoas enlutadas não tenham proximidade familiar 

com as vítimas. “Essa mobilização acontece porque 

solidariedade e empatia são sentimentos bem presentes 

no ser humano. Nestes casos, é comum refletir sobre si e 

COMOÇÃO 
causada por mortes 
em tragédias 
É NATURAL

A morte do cantor Gabriel Diniz, no auge da fama depois do hit “Jenifer”, nos traz o assunto do luto coletivo

Colaborou: Grupo Vila / Ideia Comunicação



O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins elogiou a 

obra e comentou: “Sabemos que perder uma pessoa 

querida nunca é fácil, mas poder contar com um local 

adequado para receber a família e os amigos em união é 

de grande importância para superar a perda. É um ganho 

para a nossa cidade”.

Além das salas de velório, acomodações privativas e 

capela ecumênica, o Memorial possui ainda 

estacionamento para 150 veículos, uma cafeteria e 

laboratório de tanatopraxia.

 “Estamos muito orgulhosos com a entrega desta obra. 

Acreditamos na importância e investimos na excelência 

do serviço que prestamos à sociedade”, afirma Maria 

Lúcia Gonçalves.

O Memorial foi inaugurado em abril deste ano, numa 

cerimonia que uniu autoridades e colunáveis da cidade, 

colaboradores da empresa, além de associados da Pax 

Bahia.

pelos traços modernos da construção e pelo design dos 

ambientes. Para o trabalho o profissional se inspirou na 

natureza para trazer paz e estimular a reflexão nos 

visitantes. “Cada sala velatória é inspirada numa flor. As 

cores, as texturas suaves e até a iluminação foram 

pensadas para propiciar aconchego aos que passam por 

ali”, explicou Ivan. 

 Pax Bahia Memorial | Avenida Centenário, 291 | Bairro SIM - Feira de Santana | T.: (75) 3030 7764 

Uma história de mais de 20 anos
Iniciada em 1999, a Pax Bahia é uma empresa 

especializada em prestação de serviços funerários e de 

assistência funerária. Hoje está presente em mais de 50 

cidades da região onde atua, incluindo a capital – 

Salvador. São 14 escritórios físicos, 3 centros velatórios 

(Feira de Santana / Santo Estevão e Santo Antônio de 

Jesus), frota com mais de 40 veículos e mais de 200 

postos de trabalho diretos.

A inauguração do moderno Memorial representa um 

marco da trajetória de duas décadas de empenho em 

proporcionar um serviço mortuário de qualidade, pautado 

na ética e no respeito, a todos os conveniados e à 

sociedade em geral.

A Pax Bahia tem em seu DNA o 

crescimento ordenado e a busca por 

uma es t ru tura  cada vez  mais  

profissionalizada para atender as 

famílias com respeito e a qualidade que 

marcam todos os projetos da empresa.FU
TU

RO
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pensar ‘e se fosse eu mesmo’?”, diz a psicóloga.

Em casos como o do cantor, que estava em ascensão no 

mercado musical do país, a orientação é que os 

admiradores respeitem o luto da família. “Foge ao natural 

a morte de um jovem de 28 anos. É esperado que as 

pessoas se solidarizem. Em situações como essa, é 

necessário observar o contexto, quais suportes os 

enlutados já têm e quais recursos religiosos e sociais 

existem para entender a melhor forma de ajudar. Por parte 

dos fãs, é necessário respeitar e não invadir a privacidade 

da família”, reforça.

Partindo do pressuposto que os vínculos cultivados nos 

A morte por tragédia possui características semelhantes 

ao sentimento advindo de uma situação de morte natural, 

por exemplo, mas se difere por pegar entes queridos de 

surpresa. “Por se tratar de um tipo de morte mais 

chocante, o luto advindo de uma tragédia vem com um 

peso maior, pois, além da perda do vínculo, os parentes e 

amigos próximos são surpreendidos. Na morte natural, as 

pessoas se preparam mais, vivem o que chamamos de 

luto antecipado”, diferencia.

círculos de convivência não se 

encerram com a morte, o conselho 

da psicóloga do luto é adaptação 

ao momento. “Antigamente 

fa lávamos  mu i to  sob re  a  

superação do luto, mas hoje a ideia 

é ressignificar. É preciso dar um 

novo significado ao vínculo. Não 

existe uma receita de como fazer 

isso, mas um bom início é aceitar o 

luto", orienta.

Mariana acrescenta ainda que, por 

vezes, as pessoas têm receio dos 

sentimentos do luto, pois acreditam que 

poderão até entrar em depressão por causa 

disso e acabam potencializando a dor. 

"Aceitar o luto como um processo natural, 

que é doloroso, angustiante, sofrido e que 

traz saudade, pode dar um novo sentido para 

o momento e resultar em um luto mais 

tranquilo”, finaliza.



O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit "Jenifer", 

morreu, aos 28 anos, na queda de um avião de pequeno 

porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região 

sul de Sergipe, no dia 27 de maio. O acidente vitimou 

também os outros dois ocupantes da aeronave, que 

decolou de Salvador, com destino a Maceió.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) 

que informou que as três vít imas sofreram 

politraumatismos. Amigos do cantor reconheceram o 

corpo dele entre as vítimas. 

As primeiras noticias do acidente já causaram comoção. A 

morte de um jovem que despontava para o sucesso, num 

país que precisa de exemplos bem sucedidos, foi bastante 

chocante no país todo e em especial no nordeste.

A era das mídias digitais e da comunicação em tempo real 

também provocou outro fenômeno: a disseminação 

indiscriminada das fotos do resgate dos corpos, 

incomodando familiares e amigos, que pediram o fim da 

exposição. Uma funcionaria do IML que também teria 

fotografado o corpo do cantor, foi demitida, mostrando que 

o setor está, mais do que nunca, atento à ética.

Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana 

(BA) no dia 26 e estava indo encontrar a família para 

comemorar o aniversário da namorada, Caroline 

Calheiros, que completa 25. Por isso pegou o avião para 

Maceió.

O cantor nasceu em Campo Grande (MS), mas foi criado 

em João Pessoa (PB), onde morava, e teve uma banda 

com amigos da escola. O sucesso só chegou no 

segundo semestre de 2018, com "Jenifer". A música 

divertida sobre uma mulher encontrada no Tinder foi a 

primeira de Diniz a chegar ao topos das paradas de todo 

o Brasil.

O velório aconteceu no ginásio poliesportivo Ronaldo 

Cunha Lima, no bairro do Cristo Redentor, em João 

Pessoa - PB e foi acompanhado por milhares de fãs. O 

corpo seguiu em carro aberto do Corpo de Bombeiros 

até o Cemitério Parque das Acácias, onde foi sepultado 

em cerimonia intima.

SOBRE O ARTISTA

Entre os jovens que morreram de forma abrupta e 

inesperada no auge da fama e causaram comoção estão: 

os integrantes do grupo “Mamonas Assassinas”, também 

vítimas de queda de avião; Claudinho, da dupla com 

Bochecha, e Cristiano Araújo, mortos em acidentes 

rodoviários; a atriz Daniela Peres, assassinada por um 

colega de elenco, e Leila Diniz, morta na explosão de um 

avião na India, quando voltava de um premiação 

internacional, só para citar alguns brasileiros.

Menos de 30 anos
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CURIOSIDADES

Funerais Famosos 
Grandes personalidades ganham funerais espetaculares, acompanhados pela mídia e por fãs

Na seção Divã, a psicóloga Mariana Simonetti, do Grupo 
Vila, fala sobre a comoção coletiva e o luto compartilhado. 
Aqui podemos explorar os detalhes que cercam o funeral e 
que de certa forma servem para por um fim a dor.É por isso 

A morte do cantor Gabriel Diniz, cantor do hit Jennifer, 
prematuramente aos 29 anos, ocorrida repentinamente 
num acidente de avião trouxe à tona um tema comum na 
rotina funerária, mas que pode render muitas reflexões. A apresentadora Hebe Camargo morreu em 2012, aos 83 

anos vítima de uma doença anunciada. Não foi uma 
surpresa, mas abalou seus fãs. Seu funeral e 
sepultamento no dia seguinte, foram transmitidos por 
todas as emissoras de TV do país e acompanhados pela 

que, em geral, os funerais de famosos ganham tanto 
espaço na mídia e se configuram como verdadeiros 
espetáculos.
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mídia nacional e por uma multidão.

Raramente menciona-se a empresa funerária 
responsável pela preparação do corpo e dos detalhes do 
velório. As empresas, por sua vez, para preservar a 
intimidade das famílias, também preferem não revelar 
detalhes. 

Mais de duas mil pessoas, incluindo celebridades e 
políticos, passaram pelo velório, marcado por homenagens 
e emoção. Uma missa de corpo presente, com músicas de 
Roberto Carlos, foi celebrada. A Bandeira do Brasil cobriu a 
urna, trasladada em carro do Corpo de Bombeiros por um 
trajeto de 10 minutos até o cemitério. Hebe foi sepultada na 
manhã do dia 30 de setembro no Cemitério Gethsemani, no 
bairro do Morumbi, em São Paulo. 

Hebe, figura com lugar cativo na história da TV brasileira, 
foi velada no Palácio dos Bandeirantes – sede do Governo 
paulista desde 1964, com as honras das grandes 
personalidades nacionais.

A apresentadora faleceu em casa, onde seu corpo foi 
“preparado”. O Serviço Funerário Municipal levou a urna e 
a ornamentou com rosas colombianas, conforme desejo 
da família. Hebe foi maquiada pelo profissional que a 
acompanhava em vida. Não se tem notícia de nenhum 
outro tipo de procedimento realizado no corpo, que 
chegou ao Palácio dos Bandeirantes por volta das 19 
horas do dia 29/09. A partir das 20 horas os fãs puderam 
iniciar a visitação.

Na Assembléia Legislativa, o velório teve sessões para a família e amigos 
pessoais, para pilotos e celebridades e para o povo. Cerca de 200 mil 
pessoas prestaram homenagem ao piloto. 

Seu corpo deixou a Itália, em urna fechada, 3 dias após sua morte e chegou 
ao Brasil na madrugada do dia 05 de maio, trazido por um avião da 
Varig. A ele foram reservadas todas as honras destinadas apenas a 
chefes de Estado.

Um dos velórios mais marcantes do país, no entanto, foi o de Ayrton Senna, 
piloto tricampeão mundial, morto em 1994 num acidente durante o 
Grande Prêmio de Formula 1, em Imola, na Itália. Senna era o herói 
nacional, estava no auge da carreira, era jovem (34 anos) e 
emblemático e sua morte trágica marcou o imaginário mundial.

Soldados da polícia da aeronáutica carregaram o esquife do avião até o 
solo brasileiro. O corpo foi transportado por cadetes da Escola da 
Polícia Militar até o carro do Corpo de Bombeiros, que o transportou por 
30 quilômetros até a Assembléia Legislativa, no bairro do Ibirapuera – 
SP. Mais de 600 mil pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas de 
São Paulo.

Na manhã do dia 06 de maio, na cerimônia do adeus, o piloto foi 
homenageado por 21 tiros de canhão do Comando Militar do Sudeste, 
deferência reservada aos chefes de Estado. A urna foi coberta com a 
bandeira do Brasil e o capacete de Senna e foi levada, novamente em 
um carro de bombeiros, para o Cemitério do Morumbi.
Os pilotos e personalidades do automobilismo Emerson Fittipaldi, Alan 
Prost, Gerhard Berger, Frank Williams, Ron Dennis, Rubens 
Barrichello, Roberto Pupo Moreno, Jackie Stewart, Johnny Herbert, 
Michele Alboreto, Damon Hill prestigiaram o funeral e muitos deles 
carregaram a urna até a sepultura.

Ayrton Senna
A Esquadrilha da Fumaça prestou uma 
última homenagem, no momento do 
enterro, e desenhou, num céu azul de São 
Paulo, um coração com o "S" de Senna.
Até hoje seu túmulo recebe a visita de 
milhares de pessoas.
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O velório aconteceu no Teatro Bandeirantes, no centro de 
São Paulo, palco do seu mais famoso show, “Falso 
Brilhante”, de 1976. Inicialmente apenas familiares e 
amigos e depois aberto ao público. A multidão na porta do 
teatro, no entanto, fez a família desistir da privacidade.

Na urna, a cantora vestia, uma camiseta branca com a 
bandeira do Brasil, que no centro trazia escrito “Elis 
Regina” no lugar da frase “Ordem e Progresso”. A 
camiseta de malha fora confeccionada para o show 
“Saudades do Brasil”, de 1980, mas a cantora tinha sido 
proibida pela censura militar de usá-la durante o 
espetáculo.

Na história das grandes despedidas públicas, destaca-se 
ainda o funeral de Elis Regina, em 1982. Interprete de 
canções que marcaram importantes momentos políticos 
e culturais do país, Elis morreu aos 36 anos, de parada 
cardíaca. As circunstâncias de sua morte e o fato do 
corpo ter ido para o IML para verificação e emissão de 
atestado de óbito, já inflamaram o público.

Elis Regina 

Entre a tarde do dia 19 e a manhã do dia 20 de janeiro, 
mais de vinte e cinco mil pessoas passaram pelo velório 
da cantora, entoando músicas do seu vasto repertório. O 
corpo seguiu do centro de São Paulo para o cemitério do 
Morumbi, onde foi sepultado entre aplausos e os versos 
de “Canção da América” (Milton Nascimento – Fernando 
Brant). A causa da morte, atestada por um legista famoso 
na época da ditadura militar, foi overdose de cocaína e 
álcool.



Despedidas fúnebres 
prestigiadas no mundo

Até então, a tradição encarregava da preparação dos 

corpos dos papas mortos a uma família romana, os 

Signoracci, especialistas em técnicas para permitir a 

exposição pública. Os Signoracci prepararam os corpos dos 

papas João XXII, Paulo VI e João Paulo I. 

A preparação do corpo foi confiada a uma equipe de 

especialistas do Instituto Médico Legal da policlínica de Tor 

Vergata, em Roma, dirigida pelo professor Giovanni Arcudi.

Dois milhões de peregrinos foram a Roma para acompanhar 

o funeral, que durou 5 dias. Diversos líderes mundiais 

estiveram presentes e a segurança incluiu mísseis 

antiaéreos e a delimitação de uma zona de exclusão aérea. 

No ritual das exéquias, que se mantém há pelo menos 8 

séculos, todos os detalhes foram executados com precisão. 

O corpo foi vestido com vestes cerimoniais - túnica branca e 

a casula vermelha (cor de luto dos papas, como a usada, em 

vida, no percurso na Via Crucis); o báculo pastoral 

(cajado); a mitra branca (cobertura para a cabeça) e o véu 

De longe, a homenagem póstuma mais prestigiada da 

história recente foi a do Papa João Paulo II, morto em 2005 

após 27 anos como sumo pontífice da Igreja Católica 

Romana.

Os restos mortais do Papa não foram embalsamados, de 

acordo com o porta-voz do Vaticano, Joaquin Navarro-Valls.

Princesa Diana

de seda colocado sobre o rosto.

A urna que recebeu o corpo do Papa durante o funeral era 

de madeira maciça - Cipreste, ornada apenas com o M  de 

Maria e a Santa Cruz. Sobre ela o Evangelho aberto. No 

sepultamento essa urna, forrada de veludo vermelho, é 

encaixada numa urna de zinco e o conjunto é então 

colocado numa urna de madeira  - Olmo – envernizada.

A última missa durou 3 horas, realizada na Praça do 

Vaticano, de onde o corpo foi trasladado por cerca de 30 

minutos até a cripta onde os papas são sepultados, na 

Basílica São Pedro. João Paulo seguiu o exemplo de João 

XXIII e foi sepultada na terra (sem túmulo), em sinal de 

humildade.

A cerimônia de despedida aconteceu na Abadia de 

Westminster , com a presença de autoridades políticas e 

celebridades. Helton John cantou em homenagem a 

princesa. O sepultamento foi em Althorp, residência 

particular da família Spencer. 

Mais de 1 milhão de pessoas prestaram a última 

homenagem à Lady Di.

O Funeral da Princesa de Galles, Diana Spencer, morta 

em 1997 num acidente de trânsito em Paris, iniciou-se 

com o soar dos sinos do Palácio de Kensington. O corpo 

foi preparado, mas a urna permaneceu fechada.

A urna com o corpo de Diana foi trasladado numa 

carruagem militar e acompanhado por guardas reais até o 

Palácio de St. James, onde ocorreu o velório de cinco 

dias. Durante este período, as bandeiras britânicas dos 

edifícios públicos permaneceram a meio mastro em sinal 

de respeito à Família Real Britânica.
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O cantor foi encontrado morto em sua 

casa, em Memphis, no dia 16 de 

agosto de 1977. Tinha 42 anos e, 

segundo os médicos, morreu de 

arritmia cardíaca. No dia seguinte à 

sua morte, quando os portões de sua residência, 

Graceland, foram abertos para as pessoas verem o corpo 

de Elvis, 20 mil já aguardavam para entrar. Ao todo, 80 mil 

pessoas passaram pelo velório do cantor e cerca de 2.150 

arranjos de flores foram entregues na casa do artista.

O corpo de Elvis foi embalsamado pela Memphis Funeral 

Home. Recentemente um jogo de instrumentos cirúrgicos, 

supostamente usado no procedimento, foi a leilão em 

Chicago.Elvis repousava em uma urna de 400 quilos, 

decorada em cobre, colocada debaixo de um candelabro 

de cristal. Linho branco foi estendido pelo chão. O astro do 

Rock estava vestido com um terno branco, camisa azul-

clara e gravata branca. Durante seu funeral um carro 

desgovernado se chocou contra a multidão do lado de fora 

dos muros da residência, matando duas pessoas.

Elvis foi sepultado em Forest Hill Cemetery Midtown.

Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca no dia 25 de 

junho de 2009. O músico chegou a ser socorrido, mas foi 

declarado morto às 14h26. Seu corpo foi embalsamado.

A urna, banhada a ouro, custou ÚS$ 25 mil e. chegou ao 

ginásio minutos antes do início da cerimônia pública. O 

traslado do corpo do cantor foi feito num carro fúnebre e, 

durante todo o trajeto, o veículo foi escoltado pela Polícia 

de Los Angeles, num total de 29 carros que percorreram 

20 km com ruas fechadas.

O funeral foi realizado no ginásio Staples Center, em Los 

Angeles, acompanhado por cerca de 17.500 pessoas, 

sorteadas depois de terem feito sua inscrição no site da 

empresa promotora do “evento”. 

Elvis Presley Michel Jackson 
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• Atender corretamente ao público é fator fundamental 

para garantir a boa imagem da empresa perante seus 

clientes.

• Caracterizar os papéis dos funcionários que lidam 

diretamente com o público, ressaltando a sua importância 

como facilitador de processos de comunicação e 

agilizador de processos de tomada de decisões na empresa.

• Motivar os funcionários a assimilarem as técnicas, 

básicas de um atendimento eficaz ao público.

Excelência no Atendimento

• Sensibilizar os funcionários sobre a importância da 

excelência no relacionamento com o cliente em cada 

contato.

• As deficiências neste atendimento acarretam 

freqüentemente problemas de comunicação entre a 

empresa e o cliente, que redundam em falta de agilidade, 

precisão, organização e até na perda de clientes.

É voltado para funcionários de Funerárias, Cemitérios e 

Crematórios que lidem direto ou indiretamente com os 

clientes da empresa,  pessoalmente ou por telefone. 

Telefonistas, Recepcionistas, Motoristas, Cobradores, 

Serviços Gerais, Porteiros, Pessoal de Recursos 

Humanos, Áreas Comerciais / Administrativas e tem como 

objetivos:

CURSOS

CTAF revitaliza cursos de 
“Técnicas de Liderança” e 

“Excelência no Atendimento”
Ministrados pelo docente João Carlos Simões, os cursos “queridinhos” do público estão voltando 

Informe-se:

T.: 14. 3882 0595

ctaf@catf.com.br

Whats app: (14) 99618 9153

Elaborados especificamente para o setor funerário, levam 

em conta às necessidades dos profissionais que atuam 

nesse mercado e falam da realidade e rotina especificas 

das empresas do segmento.

Realizados em Botucatu, interior de SP, cada um terá 8 

horas/aula, com teoria e pratica interativa terão como 

docente o pedagogo João Carlos Simões, experiente em 

treinamentos gerenciais e de vendas e em 

desenvolvimento de Recursos Humanos.

“Técnicas de Liderança” e “Excelência no Atendimento” 

são dois cursos que já fizeram sucesso na primeira 

metade desta década e, atendendo a pedidos, o CTAF 

resolveu reciclá-los. Mas serão poucas turmas.

O curso tem como objetivos estabelecer no corpo de 

comando da empresa um padrão comportamental de 

postura e comunicação, além de dotar e nivelar as 

chefias com instrumentos que possibilitem e facilitem as 

interações entre superiores e subordinados. 

Técnicas de Liderança

Devem fazer esse curso Encarregados, Supervisores, 

Gerentes e Diretores de Funerárias, Crematórios e 

Cemitérios.
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LEGISLAÇÃO

Uma análise divulgada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea)  no inicio de junho de 2019, ou 

seja 1 ano e meio após o início das medidas, indica que a 

reforma trabalhista aprovada no governo do presidente 

Michel Temer teve impacto limitado, ainda que relevante, 

sobre o mercado de trabalho brasileiro. 

A Reforma Trabalhista no Brasil foi uma mudança 

significativa na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

instrumentalizada pela lei № 13.467 de 2017. Segundo o 

governo, o objetivo da reforma foi combater o 

desemprego e a crise econômica no país.

Apesar das grandes discussões, até hoje, entre 

entidades sindicais e governo, entre sindicatos e 

empregadores e entre empresas e trabalhadores, antes 

e depois de entrada em vigor da Lei, é preciso estar 

atento ao que vale para se prevenir contra a aplicação de 

altas multas ou de passivos trabalhistas que possam 

surgir, por não observar as novas condições de trabalho 

previstas pela legislação.

Entre os pontos mais polêmicos:

Porém as medidas estão aí e os gestores, principalmente 

de Recursos Humanos, devem tê-las na ponta da língua.

Fonte: Guia Trabalhista/Valor Economico

Mudanças da Reforma 
Trabalhista ainda geram dúvidas

Em vigor desde novembro de 2017, a 

Reforma Trabalhista ainda tem 

pontos polêmicos, mas sua correta 

aplicação evita multas e passivos 

para empregadores
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Férias: De acordo com o § 1º do art. 134 da CLT, as férias 

poderão ser usufruídas em até 3 (três) períodos, sendo 

que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e 

os demais não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias 

corridos, cada um, desde que haja concordância do 

empregado.

 

Anotações do Vínculo Empregatício: O art. 47-A da 

CLT estabelece uma multa de R$ 600,00 em relação a falta 

de anotações como férias, acidentes de trabalho, jornada 

de trabalho, qualificação civil ou profissional, além dos 

demais dados relativos à admissão do empregado no 

emprego e outras circunstâncias de proteção do 

trabalhador;

 

Registro de Empregado: a multa pela falta de registro 

de empregado é de R$ 3.000,00 para as empresas em 

geral e de R$ 800,00, quando se tratar de microempresa 

ou empresa de pequeno porte (art. 47 da CLT);

Equiparação Salarial: A equiparação salarial só será 

 

Intervalo Intrajornada: o art. 611-A da CLT estabelece 

que o intervalo mínimo para jornada acima de 6 horas pode 

ser reduzido por meio de acordo ou convenção coletiva, 

desde que respeitado o limite mínimo de 30 minutos;

 

 

Horas Extras: Continua válido o limite de 2 horas diárias 

para realização de horas extras, podendo ser 

ultrapassado em caso de necessidade imperiosa ou 

força maior, sem que o empregador esteja obrigado a 

negociar com o sindicato ou mesmo comunicar a 

autoridade competente, nos termos do art. 59 da CLT;

possível entre empregados contemporâneos no cargo ou 

na função, desde que fique comprovado, entre o 

empregado reclamante e o paradigma direto, a 

identidade de funções, a mesma perfeição técnica, a 

diferença de tempo de serviço não superior a 4 anos e a 

diferença de tempo na função não superior a dois anos, 

ficando vedada a indicação de paradigma remoto, ainda 

que o paradigma contemporâneo tenha obtido a 

vantagem em ação judicial própria.
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ELES ESTÃO VOLTANDO
OS CURSOS QUERIDINHOS do CTAF

“Excelência no Atendimento” 
e “Técnicas de Liderança”

Exclusivo e elaborado para profissionais do setor funerário

Celebrante: 
JOÃO CARLOS SIMÕES

Turmas a partir de 10 alunos
Informe-se

14. 99618 9153
e-mail: leandro@ctaf.com.br

14. 3882 0595

 

Jornada em Tempo Parcial: A jornada em regime de 

tempo parcial é aquela cuja duração não exceda a 30 

(trinta) horas semanais (sem a possibilidade de horas 

suplementares semanais) ou aquela cuja duração não 

exceda a 26 (vinte e seis) horas semanais (com a 

possibilidade de acréscimo de até seis horas 

suplementares);

Horas In Itinere: Independentemente do tempo 

transcorrido, o empregado não terá direito a computar o 

tempo de deslocamento como se estivesse a serviço do 

empregador, porquanto tal período não deve ser 

computado como jornada de trabalho;

 

Intervalo Intrajornada - Acordo Individual: A 

redução do intervalo intrajornada para até 30 minutos 

poderá ser reduzida por acordo individual no caso de 

empregado ser portador de diploma de nível superior e 

que perceba salário mensal igual ou superior a duas 

vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social;
 

 

Banco de horas Individual: O banco de horas passou 

a ser objeto de acordo individual de trabalho, não 

necessitando da intervenção do sindicato da categoria, 

desde que a compensação ocorra no período máximo de 

seis meses, conforme dispõe o § 5º do art. 59 da CLT. Se a 

empresa deseja implementar o banco de horas, é 

importante que o faça mediante aditivo contratual.

 

Validade do Banco de Horas e do Acordo de 
Compensação: A prestação de horas extras habituais 

não invalida o acordo de banco de horas e nem o acordo 

de compensação, nos termos do art. 59-B da CLT, não 

implicando, portanto, a repetição do pagamento das 

Compensação de Horas: O regime de compensação 

de jornada pode ser estabelecido por acordo individual, 

tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês, 

sem que o empregador seja obrigado a pagar horas 

extras. O acordo também poderá ser feito por meio de 

acordo ou convenção coletiva, cujo prazo para 

compensação passa a ser de um ano.
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Teletrabalho: O empregador poderá realizar a alteração 

entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja 

mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo 

contratual. Da mesma forma poderá ser realizada a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por 

determinação do empregador, garantido prazo de 

transição mínimo de 15 dias;

 Trabalho Intermitente: De acordo com o art. 452-A da 

CLT, este tipo de contrato deve ser celebrado por escrito e 

deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, 

que não pode ser inferior ao valor horário do salário 

mínimo ou àquele devido aos demais empregados do 

estabelecimento que exerçam a mesma função em 

contrato intermitente ou não, cuja prestação de serviços, 

com subordinação, não é contínua, ocorrendo com 

alternância de períodos de prestação de serviços e de 

inatividade.

 

Jornada de trabalho 12 x 36: É facultado às partes, 

mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 

trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas 

de descanso, conforme art. 59-A da CLT.

 

 

 

horas excedentes à jornada normal diária se não 

ultrapassada a duração máxima semanal.

Contribuição Sindical: A contribuição sindical deixa de 

ser obrigatória, pois de acordo com o art. 582 da CLT, 

somente com a autorização expressa (por escrito) do 

empregado é que poderá haver a contribuição de 1 dia de 

 

 

 

Terceirização: Tanto a atividade-meio quanto a 

atividade-fim da empresa poderão ser objetos de 

contrato de terceirização, nos termos da nova redação 

do art. 4º-A da Lei 6.019/74.

Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho (força 
de lei): a convenção coletiva e o acordo coletivo de 

trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 

outros, dispuserem sobre os direitos dispostos no art. 

611-A da CLT. O art. 611-B da CLT dispõe sobre os 

direitos que o acordo ou convenção coletiva não podem 

suprimir ou reduzir.

Além da Reforma Trabalhista é bom atentar-se às regras 

do E-Social, que como já noticiamos mais de uma vez 

estão batendo às portas das empresas do setor 

funerário.

salário. Vale ressaltar que a contribuição é feita via boleto 

bancário, nos termos da Medida Provisória 873/2019, 

ficando a empresa impedida de efetuar o desconto em folha. 

Homologação da Rescisão Contratual: Empregado 

e empregador estão desobrigados da homologação 

junto ao sindicato, podendo acordarem em formalizar o 

desligamento na própria empresa, independentemente 

do tempo de emprego, ficando o empregador obrigado 

apenas a comunicar a dispensa aos órgãos competentes 

e realizar o pagamento das verbas rescisórias, cujo 

prazo deverá ser feito até 10 dias contados do término do 

contrato, independentemente se o aviso prévio é 

trabalhado ou indenizado.



ANO 2002 
Valor: R$ 20.000,00

Contato: Rodrigo (14) 99652 0817
e-mail: rcastelletto@gmail.com

AMBULÂNCIA FORD COURRIER COD 130
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FUNERAL SHOPPING

ANO 2011 MODELO 2012 - 1.6 FLEX    
Valor: a combinar

Contato: (41) 9 9996 4000       
e-mail: funeamerica@gmail.com   

SAVEIRO TREND COD 000

Ano 2012/2013 - 1.6 
Valor: R$ 29.000,00
Contato: Rubens (64) 9 9981-8385 vivo
(64) 9 8104 - 5092 tim
e-mail: adm.simplanos@hotmail.com

SAVEIRO TREND COD 130

1.8 ano 2006/2007 
Valor: R$ 23.000,00
Contato: Rubens (64) 9 9981-8385 vivo
(64) 9 8104 - 5092 tim
e-mail: adm.simplanos@hotmail.com

COD 000DOBLO CARGO FLEX

Cor branca - Ano 2002 
a COMBINARValor: 

 Contato: Anderson 
Tel: Celular:  (51) 99955 7690

e-mail: comercial@hoffmeister.com.br

COD 000PEUGEOUT BOXER

Preta - 2012 - DIESEL - HOMOLOGADO
Valor: A combinar
Contato: Junior (19)99607 5000 
e-mail: julioreis1310@gmail.com

COD 000DUCATO
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VEÍCULOS

PEUGEOT BOXER F330C HDI DIESEL
ANO:2008 MODELO 2009
Valor: À Combinar
Contato: (41) 9 9996 4000  
e-mail: funeasaojose@gmail.com

COD 000PEUGEOT BOXER

FORNO CREMATÓRIO PARA PET

SAVEIRO COD 000

Prata - Ano 2011 - COMPLETA
Valor: 32.000R$ ,00
Contato:  (62) 3385 3934 Neto 
e-mail: netopax@hotmail.com

Valor: a combinar
Contato: Funerária Cobrinha (19) 36331530
falecom@funerariacobrinha.com.br

2013/2014 Diesel 
Valor:  55.000,00 
Contato: Geraldo (17) 3322 8233
e-mail: funerariacintra@gmail.com

COD 000FIAT DUCATO

Ano 2008/2009- Km 112.621

FORD TRANSIT COD 000

COD 000

HR C/ BAÚ
DIESEL

Ano 2011/12
Conservado, revisado, 
baixa km: 99.000km
Valor: 55.000,00
Contato: 
(18) 99670-5733 
(Whatsapp)
e-mail: 
flordelotusfuneraria@hotmail.com

4. Carrinho para Manuseio de Corpos com 
Puxador em Inox

6. Conjunto de Chaminé com 7500mm de altura 
desde o nível do piso

1. Computador com software de gerenciamento 
Brucker

e-mail: karvill_23@hotmail.com
Contato: Allan Kardec (92) 99902 2376

2. Analisador de Gases contínuo CO e O2
3. Processador de resíduos mortais

5. Planos: Contingência, Emergência e Teste de 
Queima

O mesmo pode ser adaptado para ser usado com 
humanos.

Modelo BR-P2 da Brucker:
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PARTICIPE!
ENVIE VOCÊ TAMBÉM SUAS PIADAS
Rua Dr. Rodrigues do Lago, 464
CEP 18602-091 - Botucatu-SP
Fax para: (14) 3882-0595
Envie seus e-mails para:
revista@ctaf.com.br

SóRINDO
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A mulher entra no confessionário de uma igreja, em 

Hollywood.

- Padre, quero me confessar!

- Fui infiel ao meu marido, padre. Sou maquiadora 

de artistas e há 2 semanas dormi com Leonardo 

DiCaprio. Na semana passada, dormi com o Brad 

Pitt, e esta semana, dormi com o Richard Gere.

- Lamento, filha, mas não posso dar-lhe a 

absolvição.

- Porque? A misericórdia do Senhor não é infinita?

- Pois não, minha filha. Quais são seus pecados?

- Sim, filha, a Misericórdia de Deus é infinita. Mas 

Ele jamais vai acreditar que você esteja 

arrependida!

O sujeito bate à porta de uma casa e, assim que um 

homem abre, ele diz:

-O senhor poderia contribuir com o Lar dos Idosos?

-Claro! Espere um pouco, que vou buscar minha sogra!

O menino chega em casa no final do ano e diz:

-Então se deu bem. Economizou um dinheirão

-O que é? -pergunta o pai.

-PAI, tenho uma notícia pra você!

-Sim, meu filho.

-Você não me prometeu uma bicicleta se eu 

passasse de ano?

E o Paulinho responde apontando com o dedo no 

mapa. A professora, então, pergunta para o Pedro:

-Quem descobriu a América,Pedro?

-Foi o Paulinho,professora!

E Pedro responde, sem pestanejar :

A professora pergunta para o Paulinho :

-Onde fica a América??

Chegaram 100 mulheres no céu e Deus disse: 

Noventa e nove mulheres se aproximaram, só uma 

ficou. E Deus disse: 

- Traga a surda também!

- Quem já mexeu no celular do marido escondido 

chegue mais perto.

O bêbado olha para o carro e diz: 

"EU TAMBÉM BIBI E MUITO..."

O bêbado atravessa a rua com o farol fechado 

e um carro passa e buzina "BIBI"...

O condenado à morte esperava a hora da 

execução, quando chegou o padre: Meu filho, vim 

trazer a palavra de Deus para você. Perda de 

tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com Ele, 

pessoalmente. Algum recado?



CONSULTE-NOS!
INÚMEROS ITENS

ctaf®

Centro de Tecnologia em 
Administração Funerária

CONTATO 
14. 3882 0595 • ctaf@catf.com.br 

Whatsapp: (14) 99618 9153

QUANDO O ASSUNTO É 

PROTEÇÃO
A GENTE VESTE A CAMISA, 
O AVENTAL, AS LUVAS 
E TODOS OS ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
• ÓCULOS DE PROTEÇÃO • CAIXA DE DESCARTE DE LÂMINAS •

• AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE TNT MANGA LONGA GRAMATURA 40  • TOUCA FRISADA • 
• MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO OU TIRAS • AVENTAL NAPA PVC FORRADO • 

• LUVA DE ALTO RISCO • LUVA DE PROCEDIMENTO •




