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Objetivos: TANATOPRAXIA
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.

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

Local: Sorocaba-SP - Blocos Teórico e Prático.

Docentes:
Prof. Dr. Oisenyl José Tâmega, diretor da Tanatus
Prof. Dr. Progresso José Garcia, diretor da Tanatus
Prof. Dr. Jair de Campos Soares, consultor da Tanatus
Profs. Aposentados do Dept. de Anatomia Humana Inst. Biociências da UNESP Botucatu
Prof.ª Paula Garcia, Reparadora Facial

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

3 a 7 - ABRIL - 2019
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Roteiro de visitas ao cemitério da Consolação 

–SP reverencia mulheres que se destacaram 

na história da cidade.  
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Empresas estão confusas sobre os prazos de 
envio de informações do e-social.

Inteligência Emocional: o sucesso para o 
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 mês de fevereiro ficou marcado por perdas importantes, principalmente 
em nosso país.
Tudo começou com a tragédia de Brumadinho, na sexta-feira 25 de 
janeiro, e que continua contabilizando mortes passados mais de 30 dias. 

Nossa, tão trágica essa notícia!
Depois a tragédia do CT do Flamengo, que vitimou 10 meninos, que 

encontraram a morte dormindo, enquanto sonhavam com um futuro de glória 
como jogadores de futebol. Nossa, tão triste essa notícia!

Aí, numa segunda-feira no horário do almoço, se vai um dos jornalistas mais 
respeitados da atualidade: Ricardo Boechat – de apenas 64 anos – morto no 

choque do helicóptero onde estava com um caminhão, no Rodoanel em São Paulo. 
Nossa, tão inesperada essa notícia!
Então Bibi Ferreira, atriz decana e iconográfica no cenário cultural do Brasil e depois o Cksar da 
moda, estilista da Chanel Karl Lagerfeld. Nossa, tão repentina essa noticia!
Tragédia, tristeza e perplexidade são os sentimentos que tomaram conta da nação, numa corrente 
de baixa energia diante da morte. Mas não da morte, que consideramos natural. A morte que 
poderia não ter acontecido. A morte que ceifa vidas em pleno voou e a morte provocada por 
causas que talvez pudessem ser evitadas.
É leviano dizer que há culpa, naquele sentido que os juristas chamam de dolo ou intenção. Mas há 
descaso ou inconsequência, que se punidos poderiam evitar tragédias futuras. É nisso que 
podemos trabalhar como indivíduos e como Nação, que – quero muito acreditar – esteja tentando 
se acertar.
Tudo bem, o novo governo não tem nem 60 dias de trabalho e já patina em velhos e conhecidos 
erros, mas há de se esperar com otimismo, pelo menos, pelo melhor!
O melhor parece estar no cenário do setor funerário. Empresários continuam a investir em 
profissionalização – veja curso do CTAF; em bom atendimento e estrutura – veja trabalho 
desenvolvido em Brumadinho e pelo IML do Rio de Janeiro  – e em expansão, como a oferta de 
cremação – opção de Boechat, Bibi Ferreira e Karl Lagerfeld.
Para deixar fevereiro no passado, preste atenção na matéria da seção Curiosidades. Ela fala 
sobre um novo roteiro de visitas no cemitério da Consolação em São Paulo e evidencia o túmulo 
de mulheres que fizeram a diferença em seu tempo. Nada mais apropriado para o mês em que se 
comemora o Dia Internacional da Mulher ou para um setor onde a figura feminina – mesmo que 
antigamente nos bastidores – é fundamental. Aliás, tradicionalmente,  os cuidados com a morte 
eram tarefas atribuídas às mulheres.
Para encerrar, preste atenção na “etiqueta” das relações digitais. O assunto não é mais novidade 
e, apesar da jovialidade e informalidade com que chegou, tem regras e é assunto sério. Não 
escrever emails ou Posts em maiúsculas, não usar nome próprio nos endereços de emails 
comerciais, não responder o seu chefe com um emoji ... vale conhecer o que é adequado e o que 
não é!
Falando em relações digitais, na próxima edição tem matéria sobre a Lei de Proteção de Dados no 
Setor Funerário.
Abraços!

Solange Serafim
Redação Diretor Funerário
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A Mulher e o Trabalho

Caro leitor,
No mês da Mulher, vale lembrar da força e do lugar que 
ocupa no segmento funerário. Embora ainda minoria nas 
atividades ligados aos cuidados com o corpo, as mulheres 
já dominam os cargos nos escritórios, vendas e postos de 
atendimentos em clinicas, floriculturas e cafeterias na 
maioria das empresas funerárias do país.
O grupo de líderes também é grande e o de empreendedoras 
aumenta dia-a-dia, revelando assertividade e competência.
No Brasil, as mulheres ocupam 44% dos postos de 
trabalho. Estão presentes na construção civil, nas linhas 
de produção, na indústria química e petrolífera, mas os 
salários ainda são 15% menores.
As ocupações com maior número de profissionais do sexo 
feminino são: assistente administrativo, auxiliar de 
escritório e vendas no comércio varejista. Professor, 
limpeza, enfermagem, recepção e cozinha são outras 
atividades exercidas com predominância pela mulher.
Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, com 
base nos registros de 2016.



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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Curitiba quer regulamentar Planos Funerários

Tramita na Câmara Municipal de Curitiba-PR um projeto de lei para 

regulamentar os planos de assistência funeral na cidade. De acordo 

com o autor,  a intenção é ajustar a legislação municipal e reconhecer a 

atividade econômica. 
A assistência funeral foi regulamentada pela lei federal 13.261/2016, 

que tratou da normatização, fiscalização e comercialização desses 

serviços no país.
 Em Curitiba, o serviço funeral (público) é explorado por empresas 

funerárias em regime de concessão e as atividades estão estritamente 

ligadas a preparar, sepultar e velar corpos sem vida. Porém, “estima-se 

que em Curitiba e região metropolitana 45 (quarenta e cinco) empresas 

estejam exercendo a atividade econômica de assistência funerária e 

que mais de 60% da população curitibana faz uso desta prestação de 

serviços”, aponta o parlamentar.
O projeto altera dois dispositivos da lei municipal 10.595/2002, que 

dispõe sobre o serviço funerário. O primeiro diz que, à exceção 

daquelas devidamente autorizadas pelo Poder Público Municipal, fica 

expressamente proibida a prestação de serviço funerário no Município 

por quaisquer empresas, ressalvada a prestação dos serviços de 

infraestrutura de atendimento fornecida pelas empresas de assistência 

funeral regularmente constituídas. A segunda mudança abrange o 

preposto ou o funcionário da empresa de assistência funeral como 

representante legalmente constituído. 

Tramitação – A proposta de lei está na Procuradoria Jurídica para 

instrução técnica. Depois, irá para as comissões temáticas do 

Legislativo. Durante a análise dos colegiados, podem ser solicitados 

estudos adicionais, juntada de documentos faltantes, revisões no texto 

ou o posicionamento de outros órgãos públicos afetados pelo teor do 

projeto. Depois de passar pelas comissões, segue para o plenário e, se 

aprovado, para sanção do prefeito para virar lei.

Câmara Municipal de Curitiba | Fevereiro 2019

Líquido acumulado em sepulturas em cemitério do 
Guarujá-SP

Funcionários de um cemitério em Guarujá, no litoral de São Paulo, 

foram flagrados drenando a água acumulada próximo a túmulos com o 

uso de uma bomba de sucção. Imagens mostram o procedimento, que 

descarta o líquido em águas pluviais.
O fato aconteceu no cemitério Jardim da Paz, no bairro Morrinhos. As 

fotos mostram campas abertas, com mangueiras espalhadas, usadas 

para a drenagem da água. Em outras imagens, funcionários surgem 

trabalhando usando luvas e máscaras. A situação rapidamente ganhou 

repercussão nas redes sociais, gerando comentários de pessoas que 

possuem parentes enterrados no cemitério.
Muitos alertavam que nem todos os espaços onde o procedimento era 

feito estavam vazios; outros chamavam atenção ao risco de que a água 

retirada dos lóculos, em contato com as águas pluviais, poderia 

contaminar afluentes e até mesmo as praias da cidade.
A Prefeitura de Guarujá, em nota,  informou que o procedimento sempre 

foi feito nos cemitérios da cidade, e que a água retirada, na verdade, fica 

em um vão entre as campas, e não onde os corpos são depositados.
A administração também explica que não há a remoção de resíduos 

sólidos, e que os funcionários trabalham com equipamentos de 

proteção, além de tudo ser feito após o período de decomposição dos 

corpos.

G1  Santos | Janeiro de 2019

Agentes funerários são presos por prática ilegal da 
profissão 

Em Manaus – AM, três agentes de funerária irregulares foram presos, 

na manhã de 12/02, pela prática ilegal da profissão e concorrência 

desleal, durante a operação Papa Defunto, da Delegacia do 

Consumidor (Decon). A ação notificou 16 funerárias. O intuito é coibira 

prática ilegal de abordagem de clientes na porta de hospitais e 

instituições públicas.
De acordo com a Lei Municipal 1.273, Artigo 83, é vetada a presença de 

agentes funerários nesses locais com multa para a empresa que tiver 

funcionário atuando dessa forma. Segundo o titular da Decon, a prática, 

apesar de comum, é configurada como concorrência desleal. 

Denúncias – A operação foi planejada após denúncias do Sindicato das 

Empresas Funerárias do Amazonas e de Manaus e de consumidores 

que reclamaram da forma como foram abordados. 
Os detidos por concorrência desleal e exercício ilegal da profissão 

assinarão um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A pena 

para o delito é inferior a 2 anos de detenção.

Organização - Pelos menos 30 agentes funerários se reuniram após as 

prisões com objetivo de criar uma associação e se organizarem para 

atuar no mercado funerário da capital. Alguns estão sem trabalhar com 

medo de serem presos. 

Diário do Amazonas | Fevereiro 2019
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Antecipamos a relação dos aniversariantes
para você não perder o melhor da festa! 

PARABÉNS!

01 EDNA DE FATIMA P. FERNANDES  DUARTINA-SP

01 ERNANI GRINGS                            CUNHA PORA-SC

01 FRANCISCA NADJA ALVES PEREIRA        MILAGRES-CE

01 LEANDRO DALQUE                           ALMIRANTE TAMANDARE-PR

01 MARCIO R. FICAGNA                        CUNHA PORA-SC

02 CATIA A. TEIXEIRA RODRIGUEZ SANTOS-SP

02 CELSO EDUARDO                            CAMPINAS-SP

02 DELVANI RODRIGUES                        PORTO FELIZ-SP

02 NILSON AZEVEDO                           UNIAO DOS PALMARES-AL

03 DENILSON DE MELO LOPES                   CALDAS NOVAS-GO

03 JOSILENE GOMES OLIVEIRA                  UNIAO DOS PALMARES-AL

03 JOSUE JUNIOR DOS SANTOS                  CARAMBEI-PR

03 MONICA REGINA COUTINHO                   RIO DE JANEIRO-RJ

04 CLAUDIO P. MARCAL                        ALTO TAQUARI-MT

04 FRANCISCO DA CHAGAS COURA             SOUSA-PB

04 JOSÉ MÁRCIO SANCHEZ  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

04 ROBERTO SERRA DE SOUZA                   CAPAO DO LEAO-RS

05 MARIO OSWALDO CAPELLETTE PIRACICABA-SP

05 VALMIR RAMOS MACHADO                     NOVA GRANADA-SP

06 ANA CLAUDIA  MARTINS  JAÚ-SP 

06 ANDRE LUIS FABBRI                        TRES LAGOAS-MS

06 ELANE BARCHA                             ARARAQUARA-SP

06 RONALDO CADIANO C. C. NOGUEIRA      VOTUPORANGA-SP

07 JOÃO MAZOTI   SANTA FÉ DO SUL-SP

07 LUIZ CARLOS BATISTA REIS                 RIO DE JANEIRO-RJ

08 DIRLEI BACCILI   TIETE-SP

08 ELVIS NOGAROTO                           ALTA FLORESTA-MT

08 LEVI EMIDIO SILVA                        SAO PAULO-SP

08 LUAN EUCLIDES DALLA RIVA MELLO       QUEDAS DO IGUACU-PR

08 SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA JACAREÍ-SP

09 DANIEL PEREIRA                           MAMBORE-PR

09 MARCELO RAZERA  PIRACICABA-SP

10 EDSON ALVES FARIAS                       GUARAPUAVA-PR

10 FLAVIO ROGERIO LEITAO                    SAO LUIS-MA

10 JOSE LUIZ SCHAUMLOEFFEL                  DOIS IRMAOS-RS

10 MARIA JOSE MARTINS ROGÉRIO VÁRZEA PAULISTA-SP

11 POLLYIANNA M. DE Q.SALTIVA               JARDIM-CE

12 PAULO GUILHERME NUNES                    PATROCINIO-MG

12 ROLANDO CASTREQUINI C. NOGUEIRA       VOTUPORANGA-SP

13 AGNALDO ROGERIO JUIZ                     TATUI-SP

14 CARLOS REIS                    CERQUEIRA CEZAR-SP

15 ADILA VIVIANE AZEVEDO                    UNIAO DOS PALMARES-AL

15 GILMAR LUIZ MUNIZ BARRIQUEL             XANXERE-SC

15 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO MARCAL             ALTO TAQUARI-MT

16 AMANDA LUMA LEAL SILVA                   ALTO ARAGUAIA-MT

16 CELSO LUIZ CASTREQUINI                   RONDONOPOLIS-MT

17 ANGELA TEREZA DOS S. DULICIA            PIRAJU-SP

17 CESAR RODRIGUES PANSTEIN                TUPASSI-PR

18 ANTOLINO SOUZA NETO                      ITAMARAJU-BA

18 ROGÉRIO MARCOS DE OLIVEIRA SUZANO-SP

19 ODAIR MARCON   JACAREÍ-SP

19  RENATO A. BERTOLETTO  DUARTINA-SP

19 AGOSTINHO LOPES                          DORES DO INDAIA-MG

19 ALESSANDRA FERREIRA LIMA DUARTINA-SP

19 CARLOS AUGHUSTO P. DE SOUZA           PORTO VELHO-RO

19 EDGARD ROBERTODOS SANTOS            MERIDIANO-SP

19 JOSÉ MARCOS FONTES                       ERVALIA-MG

19 JURANDY SOARES DO SANTOS               JI PARANA-RO

19 LARISSA AZEVEDO                          UNIAO DOS PALMARES-AL

19 SERGIO LUIS BIGNOTTO  ARARAQUARA-SP

19 SEVERINO NERI                            BELA V. DO PARAISO-PR

20 NEDI F. CARDOSO                          ITAQUI-RS

20 NICOLAU BALDAN   GUARIBA-SP

21 SABIO SILVA NUNES                        PORTEIRINHA-MG

22 ANTONIO BAESSA   LUCÉLIA-SP

22 FRANCISCA WANDERLY MOTA ITANHAEM-SP

23 JOSÉ ROBERTO ALVES SILVEIRA FRANCA-SP

23 LAZARO DE ALMEIDA FLORES                 SANTANA-BA

23 ROGERIO MOREIRA                          INHUMAS-GO

24 ANA MARIA MINGOTE  TATUÍ-SP

24 LUIS PAULO FERREIRA                      BARRETOS-SP

25 MICHELE RAU   GENERAL SALGADO-SP

25 VITOR JOAQUIM R. TORINO           SANTA VITORIA  PALMAR-RS

26 ELIMAR SCHAFFER                          TRES DE MAIO-RS

27 ALESSANDRO ARAUJO RESENDE           JATAI-GO

27 NILTON LOURENCO DOS SANTOS           RIBAS DO RIO PARDO-MS

27 THIAGO IGOR FONSECA SANTOS            DIAMANTINA-MG

28 ALAN KARDEC DE SOUZA                     SANTA TEREZINHA-GO

28 FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO      ITAPERUNA-RJ

28 MARIA DAS DORES ALVES PEREIRA         MILAGRES-CE

29 CHARLISTON CORDEIRO DOS SANTOS   ANICUNS-GO

30 MARIO SHIGUEMITSU OBA  GUAIRÁ-SP

30 PEDRO TOLEDO                        ORLANDIA-SP

30 RINALDO CRISOSTOMO SORROCHE      RINOPOLIS-SP

30 OLIMPIO HERIQUE ADAM                     CARAZINHO-RS



Dúvidas, sugestões ou críticas? Entre em contato com a Diretor Funerário!  
(14) 3882 0595 e-mail: revista@ctaf.com.br
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Boa Tarde
Meu nome é Laís Duarte, sou estudante do curso de arquitetura e pretendo fazer meu Trabalho de Conclusão de Curso 
sobre edificações para o setor funerário.
Gostaria de conhecer mais sobre o segmento e as alternativas que vem sendo colocadas em prática em velórios, 
cemitérios e até áreas administrativas de empresas funerárias.
Dei uma folheada em exemplares da revista e vi que há construções de todos os tipos em várias partes do país.
Gostaria de saber se seria possível realizarmos uma conversa ou se poderia indicar alguém que atue na área para que 
se possível utilizarmos como fonte de informação para o mesmo.
Desde já agradeço a atenção.

Olá Laís,
Cresce a cada dia o número de jovens estudantes de diversas áreas que procuram fazer trabalhos 
sobre as empresas funerárias. Isso é muito bom. O segmento é mesmo um interessante objeto de 
estudo: se por um lado se assemelha a qualquer outro negócio na condução de sua organização 
e administração, por outro é completamente diferente de tudo o que é feito por aí.
Mas vamos a seu caso especificamente. O CTAF tem dados e informações que podem 
realmente ser base para seu trabalho, mas recomendo que visite e acompanhe o dia-a-dia de 
uma ou mais empresas funerárias. Escolha preferencialmente localidades onde o serviço 
não é publico, ou então mescle sua pesquisa com empresas privadas. Tenho certeza que a 
experiência será muito enriquecedora. Boa sorte no trabalho!
A Redação
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Início da Obrigatoriedade 
Simples Nacional x Lucro Presumido

A Receita Federal se posicionou depois do questionamento de contribuintes 
com um informativo no modelo “perguntas e respostas”

A Diretor Funerário já trouxe várias matérias sobre a 
obrigatoriedade, os prazos e as principais alterações que as 
empresas funerárias precisam fazer para se adequar ao 
chamado e-social.
Rudimentarmente, e social é um novo Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, 
através do qual as empresas terão que prestar contas para o 
governo.
Um calendário publicado previamente elenca o prazo para que 
as empresas iniciem o envio das informações. Esse calendário 
estratificou as empresas pelo seu tamanho (veja quadro).
As empresas funerárias estão em sua maioria enquadradas no 
3º Grupo (optantes pelo Simples Nacional) e no 2º Grupo, o que 
pode gerar a mesma dúvida de vários contribuintes: 
“Sobre o início da obrigatoriedade da EFD-Reinf para as 
empresas enquadradas no Simples Nacional, em que grupo me 
encaixo (2º ou 3°)?”
A Receita deu a seguinte explicação:
“primeiramente, a definição da obrigatoriedade da EFD-Reinf 
para as empresas do Simples Nacional está definida pelo art. 2º, 
§ 1º, II da IN RFB 1.701/2017, nos seguintes termos:
• Será a partir e Janeiro de 2019, o prazo da obrigação da EFD-
Reinf para o 2º Grupo (que compreende as demais entidades 
integrantes do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” do Anexo V 
da Instrução Normativa RFB 1.634/2016), exceto:
a) As optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de 
optante conste do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
em 1º de julho de 2018;
b) as entidades empresariais pertencentes ao 1º Grupo, 
referidos no inciso I, do art. 2º, § 1º da IN RFB 1.701/2017, a partir 
das 8 (oito) horas de 10 de janeiro de 2019.
Portanto, para saber se a empresa do Simples está obrigada a 
cumprir o prazo da entrega da EFD-Reinf prevista no 2º Grupo ou 
no 3º Grupo, basta verificar a data de corte (01/07/2018), 
conforme abaixo:
• Se em 01/07/2018 a empresa NÃO constava no CNPJ como 
Simples Nacional (era do Lucro Presumido), o prazo da 
obrigatoriedade da EFD-Reinf é o do 2º Grupo (Janeiro/2019);
• Se em 01/07/2018 a empresa constava no CNPJ como Simples 
Nacional, o prazo da obrigatoriedade da EFD-Reinf é o do 3º 
Grupo (Julho/2019).”

Para exemplificar melhor, a própria receita fez um 
informativo no formato de perguntas e respostas em sua 
página, que reproduzimos aqui: 

1 – A empresa era enquadrada no Simples Nacional durante 
todo ano de 2018 e neste mês de janeiro/2019, ela não está 
mais no Simples Nacional,pois está no Lucro Presumido. A qual 
grupo da EFD-Reinf pertence?
Se a empresa era enquadrada no Simples Nacional na data de 
corte, que foi 01/07/2018, independentemente de alteração de 
regime de tributação, pertencerá ao 3º Grupo e deverá prestar 
suas informações na EFD-Reinf somente a partir da 
competência julho de 2019.

2 – A empresa foi constituída em novembro/2018 e optante pelo 
Simples Nacional desde a sua constituição. Qual a data do 
cronograma da EFD-Reinf deve seguir?
A empresa foi constituída após a data de corte (01/07/2018), no 
seu caso em novembro de 2018. Assim, para essa empresa, a 
“nova data de corte” passará a ser a da constituição da 
empresa. Dessa forma, essa empresa do Simples Nacional 
pertencerá ao 3º Grupo e deverá prestar suas informações na 
EFD-Reinf a partir da competência julho de 2019.

3 – A empresa tinha outra forma de tributação (por exemplo: 
Lucro Presumido), mas mudou para o Simples Nacional em 
janeiro de 2019. Qual a data do cronograma da EFD-Reinf deve 
seguir?
A empresa pertencia a outra forma de tributação na data de 
corte – 01/07/2018 – (nesse exemplo, era do Lucro Presumido) 
e passou a ser do Simples Nacional somente após a data de 
corte (01/07/2018), nesse caso em janeiro de 2019. 
Independentemente de, atualmente, pertencer ao Simples 
Nacional, essa empresa pertencerá ao 2º Grupo e deverá 
prestar suas informações na EFD-Reinf a partir da competência 
janeiro de 2019.

4 – A empresa foi constituída como Lucro Presumido em 
agosto/2018 (após a data de corte 01/07/2018). Em 
janeiro/2019 mudou para o Simples Nacional. Qual a data 
do cronograma da EFD-Reinf deve seguir?

Fonte: SPED – Receita Federal do Brasil / Guia Trabalhista.
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A empresa foi constituída após a data de corte (01/07/2018), 
no seu caso em agosto de 2018, como sendo do Lucro 
Presumido. Assim, para essa empresa, a “nova data de 
corte” passará a ser a da constituição da empresa 
(agosto/2018). Dessa forma, independentemente de, 
atualmente, pertencer ao Simples Nacional, essa empresa 
pertencerá ao 2º Grupo e deverá prestar suas informações na 
EFD-Reinf a partir da competência janeiro de 2019.

5 – Ao contrário do item anterior (4), a empresa foi 
constituída como Simples Nacional em agosto/2018 (após a 
data de corte 01/07/2018). Em janeiro/2019 mudou para o 
Lucro Presumido. Qual a data do cronograma da EFD-Reinf 
deve seguir?
Utilizando a mesma lógica do item anterior (4), a empresa foi 
constituída após a data de corte (01/07/2018), no seu caso 
em agosto de 2018, como sendo do Simples Nacional. 
Assim, para essa empresa, a “nova data de corte” passará a 
ser a da constituição da empresa (agosto/2018). Dessa 
forma, independentemente de, atualmente, pertencer ao 
Lucro Presumido, essa empresa pertencerá ao 3º Grupo e 
deverá prestar suas informações na EFD-Reinf a partir da 
competência julho de 2019.

Calendário de obrigação

1º grupo -  entidades empresariais com faturamento no ano 
de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 – a partir de janeiro de 
2018
2º grupo -  entidades empresariais com faturamento no ano 
de 2016 de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) e 
que não sejam optantes pelo Simples Nacional – a partir de 
julho de 2018
3º grupo  - empregadores optantes pelo Simples Nacional, 
empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor 
rural PF e entidades sem fins lucrativos – a partir de janeiro 
de 2019
4º grupo -  entes públicos e organizações internacionais – a 
partir de janeiro de 2020

As informações referentes a Saúde e Segurança do 
Trabalho, tema de matéria da Diretor Funerário e da TV 
Funerária, iniciam-se em julho de 2019 e também seguem 
escalonadamente a cada 06 meses atingindo os 4 grupos. 
Fique atento
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As férias são um direito essencial para garantir a 
segurança e a saúde do trabalhador, mas existe 
legislação específica para regra-la e há mudanças 
trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017. Inteire-se:

O que a lei diz sobre as férias para quem é contratado 
com carteira assinada?
O artigo 129 da CLT determina que todo empregado tem 
direito a férias anuais remuneradas. A Constituição 
Federal de 1988 assegura o mesmo direito e ainda prevê 
que o trabalhador deve receber um terço a mais do que 
seu salário habitual. O que a reforma trabalhista, 
aprovada pelo Senado em julho de 2017, muda é a 
possibilidade de dividir as férias em três períodos.

O que a lei prevê sobre as férias para quem é pessoa 
jurídica?
A legislação não dá direito a férias para esses “funcionários” 
autônomos, pois eles podem decidir quando folgar.

Quem define o período das férias?
A empresa tem o direito de definir o período no qual o 
funcionário irá tirar suas férias, independentemente da 
vontade ou concordância do empregado. Já o empregado 
decide se gostaria de dividir os dias de férias ou tirá-los de 
forma corrida.

A partir de qual momento é possível tirar férias?
No Brasil, o empregado precisa completar 12 meses de 
vigência do contrato assinado para ter direito às férias. 
Ou seja: no primeiro ano de contrato assinado o 
trabalhador não tira férias. Este período é chamado de 
período aquisitivo. A empresa tem mais 11 meses e 29 
dias para conceder as férias ao trabalhador, antes de 
vencer um novo período.

Posso tirar férias perto de feriado?
A reforma trabalhista mudou a lei e agora é proibido que as 
férias se iniciem dois dias antes de feriado ou do repouso 
semanal remunerado (geralmente gozado aos domingos).

É preciso esperar um ano após a volta das férias para 
tirar novas férias?
Não. Não há um intervalo mínimo entre duas férias. A 
referência é sempre os 12 meses posteriores à data da 
assinatura do contrato de trabalho e não as férias anteriores.

Qual é a duração do período de férias?
Todo funcionário tem direito a férias de 30 dias corridos. 
As faltas injustificadas, contudo, podem reduzir este 
número (artigo 130 da CLT):
 até 05 faltas injustificadas - 30 dias de férias
de 06 a 14 faltas injustificadas- 24 dias de férias

Não importa a área, o cargo ou o trabalho, o período é sempre muito aguardado e garantido pela
Constituição Federal, Consolidação das Leis Trabalhistas e Organização Internacional do Trabalho 

Fonte: Época Negócios
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de 15 a 23 faltas injustificadas- 18 dias de férias
de 24 a 32 faltas injustificadas- 12 dias de férias
 – acima de 32 dias: o trabalhador perde o direito a férias

É possível dividir as férias ao longo do ano?
A CLT condicionava as férias a um período de 30 dias 
corridos. Mas admitia que “em casos excepcionais” as 
férias fossem concedidas em dois períodos, um dos quais 
não poderia ser inferior a 10 dias corridos. A reforma 
trabalhista, porém, abre a possibilidade de divisão das 
férias em três períodos ao logo do ano para todos os 
empregados com contratos regidos pela CLT.
O fracionamento, porém, só poderá ocorrer sob duas 
condições: um dos períodos não poderá ser menor do 14 
dias e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias. É 
necessária a concordância do empregado.

Quando deverá ser feito o pagamento das férias?
A remuneração deverá ser feita até 2 dias antes do início 
das férias.
É importante lembrar que as férias não garantem o 
pagamento de um salário a mais, além daquele referente 
ao mês, quer nesse caso será pago antes. O extra é de 
somente um terço a mais do salário.

O trabalhor pode vender suas férias?
Sim, essa é uma opção que o empregado tem, caso 
deseje converter uma parte de suas férias em dinheiro 
(prática chamada abono). Esta parte deve ser de no 
máximo 1/3 do período de férias — nunca superior a isso. 
Ou seja, o funcionário pode vender, no máximo, dez dias. 
Com a reforma trabalhista, a mesma regra passou a valer 
para os funcionários de regime parcial (aqueles que fazem 
meio período ou jornada reduzida). Como eles ganharam 
direito a 30 dias de férias, também passarão a poder 
vender parte delas.
Vale lembrar que o valor recebido pelos dias de férias 
vendidos não são passíveis de cobrança de imposto de 
renda (IR). O abono deverá ser requerido até 15 dias antes 
do término do período aquisitivo.

A venda depende de concordância do empregador?
Não. É um direito do empregado. A empresa não poderá 
recusar-se a pagá-lo.

O que a lei proíbe as companhias de fazerem em 
relação às férias?
Elas não podem obrigar o empregado a vender férias ou a 
tirar férias no papel, mas continuar trabalhando e 
compensá-las depois. As companhias também não 
podem obrigar os trabalhadores a fracionar as férias ou 
permitir que o funcionário venda mais do que 10 dias de 
férias, além de não poder deixar de pagar as férias no 
prazo definido pela lei (dois dias antes do início do gozo) 
— sob pena de pagamento em dobro deste benefício.

Acumular férias é ilegal?
Sim. Neste caso, a empresa será punida e obrigada a 
pagar em dobro as férias vencidas. O vencimento das 
férias ocorre quando o trabalhador ganha o direito a novas 

férias antes de ter gozado as do ano anterior.

O profissional demitido por justa causa tem direito a 
receber férias proporcionais?
Não. A Convenção 132 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil, não confere ao 
trabalhador dispensado por justa causa o direito às 
férias proporcionais na rescisão.

E o funcionário demitido?
Sim, quem é demitido tem direito a receber férias 
proporcionais.

É possível receber uma parte do 13º nas férias?
Sim. O empregador pode pagar, entre os meses de 
fevereiro e novembro de cada ano, um adiantamento — 
de até metade do benefício — durante as férias do 
empregado. Mas o empregado precisa requerer isso no 
mês de janeiro anterior a suas férias e a empresa não 
tem a obrigação de conceder.

Posso ser demitido durante as férias?
Não. Durante as férias, o contrato de trabalho encontra-
se interrompido e nenhuma das partes pode praticar 
qualquer ato no sentido de rompê-lo. 

Como funcionam as férias para trabalhadores que 
fazem regime parcial (aqueles com uma jornada 
inferior a 44 horas semanais)?
O empregado também tem direito a férias após 12 
meses da vigência do contrato de trabalho. 

O funcionário em contrato de trabalho intermitente 
tem direito a férias?
A reforma trabalhista garante o direito a férias também 
ao funcionário que tem o chamado contrato intermitente. 
O empregado terá direito a férias de um mês a cada 12 
meses trabalhados.

Quando o funcionário perde o direito a férias?
Quando contrato de trabalho for suspenso 
temporariamente por algum motivo, porém o vínculo 
empregatício for mantido. O contrato pode ficar suspenso 
em diversas situações, como doença, acidente de 
trabalho, paralisação da empresa, prisão preventiva do 
empregado e faltas injustificadas no trabalho.

Os dias de férias coletivas podem ser descontadas 
de suas férias?
O empregador não é obrigado a tratar as férias coletivas 
como dias extras de folga. Ou seja, o período pode ser 
descontado das férias do funcionário. Cabe à empresa 
decidir quando as férias coletivas ocorrerão e avisar ao 
sindicato e ao Ministério do Trabalho.

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
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Que figura poderia ser mais emblemática para ligar a mulher à 
morte no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher?
Tal qual as operárias oprimidas, que morreram por defender 
seus ideais, Joana D´arc ardeu nas chamas perseguindo sua fé.
A obra escolhida para ilustrar essa edição do Varal, é o quadro 
Joana D'Arc de Everett Millais, datado de 1865. Trata-se de um 
óleo sobre tela, pertencente atualmente a um colecionador 
particular.

Joana D'arc  -  filha de fazendeiros que se tornou a heroína da 
França. Com apenas 18 anos, mas armada com uma fé 
inabalável e a certeza de ter sido guiada por anjos, ela interviu na 
guerra (Guerra dos Cem Anos – contra os ingleses) que assolava 
a nação, coroou um rei e foi executada após ser julgada por 
feitiçaria, condenada a morte na fogueira, se tornando uma das 
maiores mártires da história.
Mais de quatro séculos depois da sua morte, o pintor inglês 
Everett Millais pintou o quadro "Joana D'Arc", retratando-a como 
uma heroína católica, mesmo que fosse contra os ingleses que 
ela lutava.
Joana D´arc foi canonizada em 1920.

O autor - Sir John Everett Millais – 1829-1896, era da nobreza e 
foi um pintor e ilustrador inglês e um dos fundadores da 
Irmandade Pré-Rafaelita. Uma criança prodígio, aos 11 anos 
tornou-se o estudante mais jovem a ingressar na Academia Real 
Inglesa.
Além de Joana D´arc, Millais também é o autor de Ophélia – 
atualmente exposto na Tate de Londres. Na obra, a personagem 
Ophélia  de Hamlet (Shakespeare) é representada boiando num 
rio da Dinamarca – cantando antes de seu suicídio.
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MARKETING

A multiplicação de aplicativos, cada vez mais inteligentes 

e funcionais veio, sem dúvidas, para facilitar o nosso dia-

a-dia. Porém, como tudo na vida, o universo digital 

também exige cautela. 

Não é raro vermos postagens exageradas até mesmo 

ofensivas. 

A dica dos comunicadores modernos é: usufrua ao 

máximo das funcionalidades digitais, mas nunca poste 

algo que você não falaria publicamente. As redes sociais 

podem dar uma falsa sensação de anonimato, mas a 

verdade é que nada fica oculto no virtual e um comentário 

mal pensado pode ser replicado infinitas vezes. Não há 

controle sobre isso.

Assim como no off-line, educação e respeito ao próximo 

são fundamentais no universo digital. Evite comentários 

que possam ser interpretados como preconceituosos ou 

grosseiros. Atente-se para as fotos e vídeos que você 

posta. Lembre-se de que seus perfis na rede são, além 

de um meio de interação social, um cartão de visitas que 

certamente também é visto pelo seu chefe ou pelos 

recrutadores que ainda irão te entrevistar. Cuide de sua 

imagem pessoal – e também do seu futuro profissional.-

O caos e os mal-entendidos na rede são tão grandes que 

já há um “código informal” para gerir alguns 

comportamentos dos usuários.

Veja e pratique!

Fonte: Revistas Exame / Galileu

O mundo entrou na 

espiral digital, sem 

nenhuma chance de 

retorno. 

O que poucos sabem 

é que para o bom 

convívio é 

necessário seguir 

algumas regras.
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Devo usar e-mail pessoal 

para o trabalho?

O ideal é que você tenha um e-mail corporativo, até 

para dar peso ao que você está tratando. Outra dica 

importante neste quesito é para as organizações: 

evitem o uso de e-mails com o nome dos funcionários, 

prefira sempre o setor. Assim, quando o funcionário for 

promovido ou desligado da empresa, os e-mails não 

ficarão vinculados a ele e continuarão chegando para 

seu substituto

Por quanto tempo devo esperar uma 

resposta por e-mail (antes de cobrar de 

outra forma)? 

Em tese, e-mails profissionais devem ser respondidos no 

prazo máximo de 24 horas. Na prática, cada caso é um 

caso. Se você enviou uma proposta para um cliente, por 

exemplo, espere até ela ser analisada. Demonstrar 

impaciência ou ansiedade pode aborrecer quem recebeu 

e comprometer a negociação. Se a resposta não depende 

de uma análise demorada e você não teve resposta 

depois de dois dias, pode até enviar um outro e-mail. 

Pergunte, delicadamente, se a mensagem anterior foi 

recebida e diga que você está disponível para esclarecer 

qualquer dúvida. Agora, se o e-mail foi para um amigo 

íntimo, não tem problema algum cobrar resposta. 

Posso twittar durante uma 

reunião de trabalho? 

Se você gosta do seu emprego e pretende continuar nele, 

melhor não. Além de ser grosseiro ficar olhando para o 

celular quando alguém está falando (principalmente se 

esse alguém tem um cargo superior ao seu na empresa 

em que trabalha), lembre-se do poder que o Twitter tem de 

disseminar informação. E, na pior das hipóteses, seus 

tweets poderão expor o seu desinteresse pela conversa e 

gerar uma situação constrangedora antes mesmo do fim 

da reunião. Em vez de ficar no Twitter, procure tornar o 

assunto menos tedioso. Pode ser difícil, mas faz um bem 

danado para a carreira. 

O assunto aliás também mereceu atenção da jornalista, 

consultora e empresária, Glória Kalil que diz: “o lugar 

certo do smartphone em reuniões, eventos e almoços de 

negócios é Bem guardado na bolsa, no modo silencioso, 

sempre. A menos que você esteja esperando alguma 

ligação urgente, aí você pede desculpas e se levanta para 

atender. Se não, não dá”.  

Terminar um namoro pelo Facebook,SMS, 

Orkut, Messenger, Twitter... Pode? 

Não, não pode. Além de dar a impressão de que você 

está pouco se lixando para a situação, também vai expor 

sua vida e a de seu companheiro para uma multidão que 

não tem nada a ver com o assunto. Ainda não inventaram 

nada melhor (e mais educado) para colocar um ponto 

final num relacionamento do que uma boa conversa — ao 

vivo, e não por telefone, veja bem. Dar o fora em alguém 

por site de relacionamento ou MSN só em casos 

extremos. E, mesmo assim, se o seu computador não 

tiver microfone ou webcam. Os únicos que merecem um 

fora virtual são os stalkers, aqueles indivíduos 

obsessivos-compulsivos que mesmo depois do fim do 

relacionamento continuam fuçando e apavorando a vida 

do(a) ex online. Neste caso, dê preferência a um fora bem 

público, via scrap, para todo mundo ver. 

E convidar (para eventos/festas/reunião) 

pela internet, pode?

A consultora Glória Kalil também responde essa questão 

em seu livro Chic Profissional - de 2017 - e sim, pode! 

Desde que o convite seja individual e dirigido à pessoa 

em questão. Nada de convites públicos, para todo o 

cadastro! 

Dá para comentar assuntos de 

trabalho no blog pessoal? 

Não convém. Assuntos de trabalho devem ser tratados 

apenas dentro da empresa e, de preferência, só com as 

pessoas envolvidas. Por mais cuidadoso que você seja, 

pode acabar divulgando uma informação sigilosa ou que 

comprometa a imagem da firma. Não se esqueça de que 

cada um ouve o que quer e como quer. Da mesma forma, 

nada de abordar coisas pessoais no blog corporativo. 

Manter a privacidade é, no mínimo, elegante. 

Devo pedir permissão aos amigos 

antes de publicar as fotos do nosso 

carnaval em Salvador?

 

Se você se divertiu e quer viajar com eles novamente, 

sim. Fotos que possam comprometer alguém não devem 

ser publicadas sem autorização do retratado. Na 

verdade, até aquelas imagens suas mais inusitadas, 

vamos dizer assim, devem ser muito bem avaliadas antes 
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de irem parar no álbum de fotos do Facebook ou Orkut. 

O.k., elas são divertidas para seus amigos, mas lembre 

que o mundo inteiro (literalmente) pode ter acesso a ela, 

além do seu futuro chefe. 

Posso mandar torpedos a qualquer 

hora do dia ou da noite? 

Poder, pode. Só não deve esperar respostas. E talvez 

também desencanar de ser convidado para as próximas 

festas do seu grupo de amigos. Mensagens profissionais 

devem obedecer ao horário comercial. Ou seja, você pode 

até enviar um torpedo de trabalho no sábado à noite, mas 

não fique bravo se o destinatário só responder na 

segunda-feira. Se você for colega, é bem possível que vá 

passar por mala. Se for o chefe, pior ainda: fica com a má 

fama de workaholic. Em todo caso, controle sua ansiedade 

e não insista para receber respostas. Com amigos, a 

história é outra. Se quiser mandar um recado às duas da 

manhã para alguém que você tem certeza que é notívago, 

sem problemas. Mas nem pense em puxar assunto antes 

das dez da manhã com seus amigos mais dorminhocos. 

Devo ser rude com quem me passa 

correntes por e-mail? 

Nunca, mas pode dar um toque civilizado. Aliás, deve. 

Principalmente se for seu amigo. Peça educadamente que 

ele não envie mais esse tipo de mensagem. Vale até dizer 

que, como nunca passa estes e-mails adiante, não quer 

comprometer a sorte do remetente furando o jogo. Na 

maioria dos casos, o sujeito nem sabe que está praticando 

spam ou o quanto isso irrita a maioria. Dar uma bronca 

grosseira em quem insiste em passar correntes, simpatias 

e piadas só gera desentendimento e inimizade. E 

dificilmente muda a atitude da pessoa que está 

incomodando.

É seguro discutir assuntos 

importantes no MSN?

 

Sim. Desde que você tome certas precauções. Tenha um 

bom antivírus, não compartilhe sua senha e esteja certo de 

que a pessoa com quem você está conversando é realmente 

ela. Ainda assim, é bom não esquecer que bate-papos no 

MSN ficam arquivados no computador e, amanhã ou depois, 

terceiros poderão acessá-los. Quem nunca saiu de sua 

mesa por alguns instantes e deixou o computador ligado e, 

pior, com a caixa de e-mail aberta? Para evitar surpresas, o 

melhor mesmo é fazer isso pessoalmente. 

Devo dar tchau antes de ficar offline no Skype ou MSN? 

Não é muito educado desconectar sem dar ao menos um 

tchauzinho. Em qualquer conversa é sempre 

aconselhável se despedir ou, pelo menos, avisar que 

não vai dar para continuar o papo. Caso você tenha que 

se desconectar por um tempo, opte por ficar “ausente” ou 

“ocupado”. Quem está do outro lado deve respeitar estes 

avisos ou corre o risco de incomodar quem fica 

conectado durante o trabalho. 

Posso usar emoticons nos e-mails? 

Pode, claro. Principalmente se você estiver na faixa dos 

11 ou 12 anos de idade ou quiser conferir um ar infantil à 

sua mensagem. Se não é exatamente essa a sua 

intenção, pense duas vezes. Ou melhor, nem precisa 

pensar: simplesmente esqueça essa história de carinha 

piscando no final da frase, o.k.? 

Posso usar o internetês para 

escrever e-mails? 

Entre amigos e relacionamentos informais, sim. Mas se o 

e-mail é profissional, nem pensar. Depõe contra você. “A 

regra é simples: use o vocabulário convencional e a 

grafia correta das palavras. Quanto aos acrônimos, 

cuidado. Não é todo mundo que sabe que BRB e JK 

significam ‘Volto já’ e ‘Brincadeirinha’”, diz Fábio Arruda, 

de São Paulo, consultor de etiqueta e autor de Sempre, 

Às Vezes, Nunca e Chique e Útil. 

Sou um cara sério, mas estou a fim de 

participar das comunidades “Amo gatinhos 

siameses” e “Odeio segunda-feira”. Isso 

pode queimar meu filme? 

Conhece aquela história do “Diga-me que chat frequentas 

e te direi quem és”? Se você não trabalha numa pet shop, 

participar da comunidade “Amo gatinhos siameses” pode 

gerar brincadeirinhas entre os colegas, mas a decisão é 

sua. Também é bom saber que, quando as empresas 

estão contratando, fazem uma busca para descobrir o que 

os candidatos estão falando por aí. Tudo depende, na 

verdade, da imagem que você quer passar. Lembre que 

suas pegadas na rede fazem parte da identidade que você 

irá formar. Será que vale a pena passar recibo sobre sua 

falta de disposição para o trabalho no início da semana? 

Querendo ou não, segunda-feira é dia útil, lembra? “No 

mundo corporativo, sites de relacionamento são como 

vitrines. Se alguém deseja valorizar sua marca, deve tomar 

certos cuidados”, diz a consultora de etiqueta Maria 

Aparecida Araújo.
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• Não use apenas maiúsculas, pois, na internet, isso 

equivale a gritar.

• Evite excesso de reduções, que deixam o texto 

descuidado ou confuso.

• Releia antes de enviar, para evitar que “correções” 

sugeridas automaticamente não troquem as palavras 

e distorçam sua mensagem ou a torne 

incompreensível.

• Nunca opine sobre – ou compartilhe – um post cuja 

veracidade e fonte você não checou 

cuidadosamente.
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CURIOSIDADES Fonte: Universa / Uol/ São Paulo Antiga

Roteiro precisa de agendamento prévio e mostra a história de artistas, 
dignatárias e até prostitutas que viveram a frente de seu tempo
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Arranjo   Floral 

Produto com 
crescente aceitação, 

confeccionado com flores 
importadas com excelente 

custo beneficio. 
Vem completo!

GIBA - Comércio Artigos Funerários Ltda. VALINHOS SP 
Telefone:         (19) 99686 6182 • (19) 3829 0948

Desde 1976

Coroa  artificial  

com  ou sem  

imagem  3D

Modelo coração ou 
redonda para plano 

funerário.
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A Sociedade Cemitério Israelita de São Paulo aceitou a 
transferência dos restos mortais das 209 associadas para 
o Cemitério Israelita de Butantã. Elas foram alocadas na 
Quadra N em 4 grandes fileiras.

Fundado em 1929 pela Associação Beneficente e 
Religiosa Israelita de Santos e oficialmente conhecido 
como Cemitério Israelita de Cubatão-SP, a necrópole 
ocupa um pequeno espaço dentro do cemitério 
municipal. Nele existem 75 lápides, sendo 50 dela de 
mulheres – a maioria delas prostitutas em sua época.

O local, considerado patrimônio histórico, não recebe a 
atenção que merece e encontra-se mal conservado.
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DIVÃ

Vivemos cercados por obstáculos, metas e prazos para cumprir, família 

e filhos para lidar, reuniões para participar e decisões para tomar!

Fonte: Psicólogo on line / Febracis
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O Curso de Tanatopraxia é oferecido pelo CTAF – Centro 

de Tecnologia em Administração Funerária – há mais 25 

anos e continua sendo o mais procurado e conceituado do 

país.

A carga horária aumentou, para atender as reivindicações 

dos alunos que consideravam a grade apertada, e 

também para acomodar as aulas do Curso de 

Reconstituição Facial.

Os Cursos são divididos em aulas teóricas e práticas, e 

contam com muita interatividade. No Curso, o CTAF é 

parce i ro  da  empresa Tanatus ,  p ione i ra  no  

desenvolvimento da Tanatopraxia no Brasil, através dos 

docentes, professores doutores em Anatomia Humana da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, que possuem 

mais de 30 anos de atuação e mantém-se atualizados 

através de diversos cursos profissionalizantes no exterior.

A Ossel, empresa funerária de Sorocaba, referencia no 

setor no interior paulista, é outra parceira que possibilita 

a realização do curso, oferecendo seu laboratório de 

tanatopraxia.

Certificação - Ambos os cursos: Tanatopraxia e 

Reconstituição Facial - oferecem certificação 

emitida pela Escola CTAF. 

A entidade é devidamente regulamentada. 

PARA SE APRIMORAR
 

A TANATOPRAXIA é uma técnica de preparação do 

corpo, que permite sua conservação por período maior 

de tempo. Ela evita inchaços, vazamentos e elimina ou 

ameniza sinais mais evidentes da morte, como, por 

exemplo, o escurecimento da pele, no caso de infarto.

CURSOS

Tanatopraxia e Reconstituição Facial: 
os formandos de fevereiro 2019

A rotina dos cursos tem se intensificado nos últimos anos, com turmas 

a cada 2 meses, mesmo assim as vagas se esgotam rapidamente
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Bastante comum em países de clima tropical, chegou ao 

Brasil no inicio dos anos 90, quando o Diretor Funerário 

Lourival Panhozzi buscava inovações para o setor no 

país. 

A higienização do corpo através de procedimentos e 

produtos químicos conquistou as empresas funerárias e a 

população, que passou a reverenciar seus mortos com 

mais tranqüilidade, em cerimônias mais longas e mais 

elaboradas. A técnica, aliada a outras, como a 

Reconstituição facial e a necromaquiagem, revolucionou 

a exposição do corpo no velório e reconduziu os funerais 

à suas tradições mais antigas.

A preparação do corpo através da tanatopraxia é uma das 

funções do Agente Funerário, de acordo com o Código 

Brasileiro de Ocupações. Para exercer a tanatopraxia é 

fundamental ter o curso de formação.

Os objetivos do curso de Tanatopraxia  são: 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.

As aulas contemplam:

• Anatomia dos Sistemas Esquelético, Muscular, 

Respiratório e Digestório;

• Anatomia dos Sistemas Circulatório e Nervoso;

• Dissecação das artérias e veias existentes nas 

regiões mais utilizadas para a injeção e a drenagem;

• Prática de Tanatopraxia, em cadáveres humanos.

O investimento é de R$ 2.990 (dois mil, novecentos e 

noventa Reais). O valor pode ser dividido, porém deve 

estar quitado até dez dias antes do inicio do curso.

No valor estão inclusas as 4 diárias de hotel em 

Sorocaba, com 04 jantares e as despesas de translado 

até o laboratório de tanatopraxia para as aulas práticas. 

Também está contemplado o Curso de Reconstituição 

Facial.

O aluno deve se preocupar com despesas de 

alimentação e deslocamento de sua cidade até 

Sorocaba.

Para maiores informações ou inscrições: (14) 3882-

0595 ,  com Leandro ,  ou  a t ravés  do  s i te :  

www.funerarianet.com.br 

A próxima turma é no início de abril – de 03 a 07/04.
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OS ALUNOS DA PRIMEIRA TURMA DO ANO

André Luiz Benassi

Funerária Espírito Santo | Espírito Santo do Pinhal - SP

José Aparecido de Ponte

Funerária Monsenhor Albino | Catanduva - SP

André Nogueira Coutinho

Funerária Interplan 

Presidente Prudente - SP

Johnny Silva

Funerária Tedesco | Franca - SP

Thiago Soares Queiroz

Serviço de Luto Paulista | Jaú - SP

Dirlei Pereira de Andrade

Funerária Cristo Rei | Santa Vitória - MG

Bruno Eduardo Gonçalves Ventura

Limeira - SP

Jair Osório

Ossel | Soracaba- SP

Márcio Rodrigo Luiz

Empresa Funerária Camargo | Itapetininga - SP

Julio César de Carvalho

Empresa Funerária Camargo | Itapetininga - SP

Everson Pereira de Lima

Funerária Coração de Jesus | Mogi das Cruzes - SP

Participantes do Curso de Tanatopraxia e Reconstituição Facial | 13 a 17 de fevereiro de 2019

                     

Mateus Hertz de Souza

Pax Centro Minas | Curvelo - MG

Giovanni Colnaghi Rodrigues

Funerária Reunidas | Bauru - SP

Sonivaldo Bernardino Cordeiro

Ibipora - PR

Luiz Carlos Amaral

Ideal Assistência Funerária Ltda | Ribeirão Preto - SP

José Lucas da Gama

Adamantina - SP 
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Em situações como essa não há nada que possa ser dito. 

Nenhuma explicação, sondagem ou hipótese pode aplacar 

o sentimento de um, de alguns, de toda uma nação.

Em situações como essa o que conta é a diferença que 

podemos fazer e esse é o primoroso trabalho realizado 

pelas equipes de resgate, de saúde e pelas empresas de 

atendimento funerário, entre muitos outros, que atuaram – 

e ainda atuam – em Brumadinho.

Um mar de lama enterrou vidas, sonhos e esperanças às 

12h28 de 25 de janeiro de 2019. Os números oficiais falam 

em 310 vítimas. No fechamento desta edição, exatamente 

30 dias depois do acidente, eram 179 mortos e 131 

desaparecidos.

Tudo ficou pequeno diante da chocante situação. Foi 

necessário criar novas sepulturas nos cemitérios  - mais 

de 10 em Brumadinho, cidade com muitas comunidades 

rurais – assim como pensar em locais para as despedidas, 

individuais ou coletivas, mas sempre com urnas fechadas.

O IML contou com reforços preciosos e ajuda de 

voluntários e a organização e serenidade, incomuns em 

momentos como estes, deram o tom dos trabalhos, de 

forma que as identificações foram ágeis e a liberação dos 

corpos também.

Os primeiros 05 dias foram mais intensos. As equipes de 

CAPA

resgate contavam com efetivo de mais de 500 pessoas, 

auxiliado por algumas ferramentas e cães farejadores. A 

expectativa era o encontro de sobreviventes.

Mais da metade dos corpos foram encontrados nesse 

período e as empresas funerárias que atuaram foram 

mais exigidas nesse momento.

Passados mais de 30 dias, os trabalhos agora têm outro 

ritmo. As equipes de busca são incansáveis, mas o efetivo 

caiu pela metade e conta com o auxílio de máquinas – 

tratores e escavadeiras – maiores. Os olhares atentos 

agora procuram por corpos ou indícios deles. 

A identificação dos mortos será realizada por DNA e não 

há previsão para o término das buscas. Encontrar os 

corpos, nessa situação, é possibilitar um “fechamento” 

“APESAR DO GRANDE NÚMERO DE 

ÓBITOS, NOSSA EMPRESA TRATOU 

CADA UM DE FORMA INDIVIDUALIZADA, 

CUIDANDO COM CARINHO DE CADA 

DETALHE PARA AMENIZAR A DOR DE 

TODOS QUE RECEBEMOS”

Daniel Pereirinha, diretor da Metropax BH 
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QUA
MED      

FAÇA SUA COTAÇÃO:
(11) 2339 7341 • WHATS (11) 96124 9595  • quakmed@gmail.com

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, MÉDICA, CIRÚRGICA E ORTOPÉDICA

QUALIDADE, PREÇO E ATENDIMENTO IMBATÍVEIS

PEÇAS PARAREPOSIÇÃODE TODOS OSMATERIAIS

para as famílias que perderam seus entes queridos. É 

também ajudar a aplacar a dor do próximo.

A cidade segue em ritmo de perda, sentimento similar em 

uma guerra e que felizmente nós brasileiros não 

conhecemos. Quase todo mundo perdeu alguém e ainda 

convive com a incerteza sobre o futuro, antes quase todo 

depositado na Mineradora, que acabou sendo o algoz da 

tragédia.

A população também testemunhou a solidariedade, em 

ações que vão desde captação de recursos, alimentos e 

medicamentos – até grupos de apoio aos animais. A 

cidade recebe manifestações de pesar pelo ocorrido e 

oferta de ajuda do mundo inteiro. Os munícipes que não 

foram diretamente atingidos, ajudam como podem. 

Embora nenhuma comunidade que vive as margens de 

uma barragem (seja ela de mineração ou de hidroelétricas 

ou qualquer uma afim) viva em paz depois de 

Brumadinho, o acidente serviu para alertar os 

responsáveis que parecem procurar medidas para evitar 

novas catástrofes.

Trabalho nos bastidores

Enquanto bombeiros trabalham como heróis – que de fato o são 

– agentes funerários exercem seu papel confortador.

Os corpos das vítimas encontradas e reconhecidas em 

Brumadinho foram todos atendidos por um pool de empresas 

funerárias com contratos com a Mineradora Vale do Rio Doce. 

Entre elas, uma das mais atuantes foi a Metropax, de Belo 

Horizonte, grupo com mais de 40 anos de história na 

capital Mineira e cujos serviços de excelência o colocam 

entre os mais reconhecidos do Brasil.

A empresa cuidou de 106 corpos (até 25/02/2019) e mobilizou 

uma estrutura profissionalizada, para o atendimento em 

Brumadinho. Conheça um pouco dessa história pelas 

palavras do Diretor da Metropax, Daniel Pereirinha: 

Diretor Funerário -  Foi possível fazer algum 

tratamento no corpo ou o trabalho que a funerária 

costuma fazer? por que? 

Funerária Metropax – Alguns casos foram sepultados 

direto (urna zincada e lacrada) e outros tiveram um breve 

velório, estes realizamos a técnica da tanatopraxia 

avançada por ponto devido a deformação e 

decomposição que os falecidos (as) encontrados 

apresentavam. Mesmo assim utilizamos urnas zincadas 

e lacradas, com a foto da pessoa fixada na tampa, 

buscando proporcionar às famílias velórios com o menor 

impacto possível.

DF - Quais foram as principais dificuldades do 

trabalho?

FM – A forma repentina com que as famílias perderam 

seus entes queridos, cada um com sua história, e 

administrar o psicológico de toda equipe diante da 

pressão dos familiares foi um dos principais desafios. 

DF - Qual foi o período mais complicado para a 

empresa funerária neste atendimento?

FM – O período mais delicado foram os dois primeiros 

dias, pois a expectativa de encontrar as pessoas ainda 

com vida era grande, e quando recebiam a notícia do 

óbito a revolta era incontrolável.

DF - Houve cooperação com outras empresas do 

ramo?

FM – Sem dúvida houve ajuda das empresas, 
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principalmente algumas mais próximas do IML,  que 

disponibilizaram suas estruturas e materiais, o que 

proporcionou mostrar para a sociedade que, apesar do 

difícil momento para todos, ainda sim nosso setor é 

profissional e solidário. Fomos capazes de oferecer uma 

despedida com homenagens à história de cada vítima. 

Apesar do grande número de óbitos, nossa empresa tratou 

cada um de forma individualizada, cuidando com carinho de 

cada detalhe para amenizar a dor de todos que recebemos.

DF – Mobilização da equipe in loco

FM - Toda a parte de identificação foi realizada no IML de 

Belo Horizonte, desde o cadastro dos desaparecidos até a 

liberação para realização do velório e/ou sepultamento.

Desde o dia 26 de janeiro, quando nossa empresa foi 

contratada para dar assistência às famílias, 

disponibilizamos uma base móvel com nossa equipe em 

frente ao IML para que as famílias tivessem que se 

deslocar o mínimo possível, e tivessem de imediato um 

amparo para as providências referentes ao velório e/ou 

sepultamento. 

Estrutura mobilizada para os atendimentos:

• 1 caminhão HR Escritório móvel para atendimento às 

famílias no IML de B.H.

• 5 veículos funerários Mercedez bens para traslado dos corpos

• 1 veículo social para auxílio em cartório

• 3 notebooks com modem para Internet

• 2 impressoras para cópias e impressão de documentos

• 2 tendas 3x3 para atendimentos das famílias

• 2 conjuntos de mesas com cadeiras

• 2 mesas dobráveis para suporte

Atendimento: 3 Gerentes de plantão, 1 Administrativo, 6 

motoristas e 2 cerimonialistas.

Cemitérios
Na comunidade de Córrego do Feijão, onde viviam cerca de 

400 pessoas, o ultimo sepultamento tinha acontecido em 

2015. Depois do rompimento da barragem, o cemitério local 

precisou ser ampliado, com 20 novas sepulturas.

No cemitério Parque das Rosas, na cidade de 

Brumadinho, foram abertas 100 novas covas. Ele é um 

dos 03 existentes no município e o com maior área livre. 

Velórios 

lém do velório municipal, a cidade contou com outros espaços 

que serviram para as despedidas coletivas ou individuais, e 

com as capelas velatórias oferecidas pelas funerárias que 

atendem as vitimas. Igrejas, salões comunitários e até o 

prédio da Câmara Municipalforam disponibilizados.

Município 
a cidade vem enfrentando com organização a situação 

inesperada. A prefeitura tem uma página completa de 

informações atualizadas e o Centro de Comunicação é 

eficiente e atua com responsabilidade e profissionalismo.

Um decreto municipal possibilitou a contratação em caráter 

temporário, após processo seletivo simplificado, de reforços 

paras as Secretarias Municipais de Saúde e de 

Desenvolvimento Social.

A Secretaria de Educação do Município ministrou um curso 

para diretores e vices sobre o cuidado psicológico no contexto 

escolar após a tragédia e em março volta a funcionar o Núcleo 

I do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

para apoio emocional da população.

Foto: AFP

Imagem: Mourão Panda
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LEGISLAÇÃO

Entenda as regras de transição 
previstas na reforma da Previdência

A regra de transição para a aposentadoria proposta pelo
 governo prevê três opções de escolha para os trabalhadores.

O prazo máximo para envio da proposta ao Congresso é 

20 de março. As propostas já causam polêmica.

Em uma das opções, a soma do tempo de contribuição 

com a idade passa a ser a regra de acesso. O tempo de 

contribuição é 35 anos para homens e 30 para mulheres. 

Em 2019, essa soma terá que ser 96 pontos para homens 

e 86 anos para mulheres. A cada ano, será necessário 

mais um ponto nessa soma, chegando a 105 pontos para 

homens e 95 para mulheres, em 2028. A partir desse ano, 

a soma de pontos para os homens é mantida em 105. No 

caso das mulheres, a soma sobe um ponto até atingir o 

máximo, que é 100, em 2033.

A outra opção é a aposentadoria por tempo de 

contribuição (35 anos para homens e 30 anos para 

mulheres), desde que tenham a idade mínima de 61 

anos para homens e 56 anos para as mulheres, em 

2019. A idade mínima vai subindo seis meses a cada 

ano. Assim, em 2031 a idade mínima será 65 anos para 
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homens e 62 para mulheres. Os professores terão 

redução de cinco anos na idade.

Quem está a dois anos de cumprir o tempo de contribuição 

para a aposentadoria – 30 anos, no caso das mulheres, e 35 

anos, no de homens – poderá optar pela aposentadoria sem 

idade mínima, aplicando o fator previdenciário, após cumprir 

o pedágio de 50% sobre o tempo restante. Por exemplo, uma 

mulher com 29 anos de contribuição poderá se aposentar 

pelo fator previdenciário se contribuir mais um ano e meio.

A aposentadoria por idade será 65 anos para homens e, para 

as mulheres, começa em 60 anos, em 2019 e vai subindo seis 

meses a cada ano, até chegar a 62 anos, em 2023. O tempo 

de contribuição mínimo será de 15 anos, em 2019, e vai 

subindo seis meses até chegar a 20 anos, em 2029. 

Servidores públicos 

No caso dos servidores, o tempo de contribuição será de 

35 anos para homens e 30 para mulheres, sendo 

necessário ter 20 anos de tempo de serviço público e 

cinco anos de cargo. Pela regra de transição, a idade 

mínima será de 61 anos em 2019 e 62 anos, em 2022, 

para homens. Para as mulheres, a idade mínima será 56 

anos, em 2019, e 57 anos, em 2022. A soma de idade e 

tempo de contribuição será 86 (mulheres) e 96 

(homens), em 2019, crescendo em um ponto a cada ano 

até chegar a 105 pontos para os homens em 2028 e a 

100, em 2033, para mulheres.
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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   

2001 - 2.4 GASOLINA – BRANCAAno: 
Valor: R$ 25.000,00
Contato: CEL /WHATSAPP (17) 99107-2802
e-mail: logistica@sistemaprever.com

COD 000S-10 FUNERAL

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 COD 000CAMINHONETE S-10

PRATA - ANO - 2011 - FLEX - COMPLETA
Valor: A COMBINAR
Contato: 14-3282 1999
                CEL: 9.9771 0592 c/ Cláudio
e-mail: fun.novomundo@uol.com.br 

Cor branca - Ano 2002 
a COMBINARValor: 

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

e-mail: comercial@hoffmeister.com.br

COD 000PEUGEOUT BOXER
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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 BOXERCOD 000SPRINTER MERCEDES BENZ

2010, modelo: 2011
Preço: a combinar
Contato: Lucimar (37) 9 9972-4477
(37) 3421-2002

grupolasvida@bol.com.bre-mail: 

Ano 2010/2011
Valor: 49.500,00
Contato: Denilson (19) 34635151
e-mail: junior@orsola.com.br 

PEUGEOT BOXER COD 130SAVEIRO COD 000

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

VENDIDO

VENDIDO

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
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SóRINDO

Diretor Funerário 2019MARÇO

Chegaram 100 mulheres no céu e Deus disse:

- Quem já mexeu no celular escondido do marido 

que chegue mais perto.

Noventa e nove mulheres se aproximaram, só uma 

ficou.

E Deus disse:

- Traga a surda também!

Uma mulher foi levada às pressas para a UTI de um 

Hospital. Lá chegando, teve uma experiência de 

quase-morte. E, neste estado, encontrou-se com 

Deus: 

— O que é isso? — perguntou ao Criador. — Eu 

morri?

— Não, pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 

43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas — respondeu o 

Eterno.

Ao voltar a si, sabendo quanto tempo ainda tinha de 

vida, resolveu fazer uma lipoaspiração, uma 

plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, 

no nariz, na barriga, tirou todos os excessos, 

ficando linda, jovial, e teve alta uma semana depois.

No dia seguinte, ao atravessar uma rua, veio um 

veículo em alta velocidade e a atropelou, matando-

a na hora. Ao encontrar-se de novo com Deus, ela 

perguntou:

— Puxa, Senhor Deus, eu achei que tinha mais 43 

anos de vida. Por que morri logo depois de toda 

aquela despesa com cirurgias plásticas?

E Deus, aproximando-se dela e olhando-a 

diretamente nos olhos, respondeu:

— Juro que não te reconheci.

Uma bonita moça no ponto de ônibus viu um homem 

já maduro e sem hesitar foi até ele e disse:

- Te achei muito bonito. Gostei de você.

O homem admirado colocou a mão no ombro da 

moça e disse:

- Minha querida, esse sentimento é temporário. 

Você é muito jovem para se comportar assim. Por 

favor, vá para casa e estude muito para que você 

possa ter uma vida de sucesso.

Em seguida ele colocou um papel na mão da moça e 

disse:

- Escrevi algumas palavras de sabedoria para você. 

Leia antes de dormir.

E a moça foi embora para casa chorando e se 

sentindo humilhada. Antes de dormir ela se lembrou 

de abrir o papel e estava escrito:

"A minha mulher estava atrás de mim. Seja como for, 

este é o meu número. Me ligue a qualquer hora."

Uma amiga pergunta pra outra a amiga:

- Amiga, eu acho que estou engordando. Você acha 

que eu estou gorda?

A outra amiga responde:

- Não, amiga, você está redondamente enganada.
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