Curso Sobre Luto e Outros Assuntos no Centro de Capacitação – SINCEP
Aconteceu no final de julho, em São Paulo, o primeiro curso do CENTRO DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL – SINCEP, que numa parceria com a Maieutica firma um trabalho de
compromisso com o crescimento e profissionalização do setor.
O curso "Excelência e Humanização no Atendimento aos Enlutados" foi dirigido a todos que
trabalham com o pós-morte seja em cemitérios, funerárias ou crematórios, e teve como
principal propósito ampliar o conhecimento dos participantes sobre a morte e o processo de
luto.
O evento contou com participantes de todo o Brasil que confirmaram, não só a importância
desse evento, como a premente necessidade de outros cursos e discussões que agreguem as
necessidades do segmento.
O resultado do trabalho não podia ter sido melhor e em breve novos cursos e palestras
serão divulgados.
Para Outubro deste ano já está agendada a 1ª JORNADA DE RH DO SEGMENTO CEMITERIAL,
que reunirá profissionais do setor de recursos humanos para discussão de temas ligados á
área.
A principal missão do CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – SINCEP é oferecer
capacitação especializada e contínua para os profissionais que atuam em cemitérios,
funerárias e crematórios a fim de garantir a profissionalização do setor e uma prestação de
serviço que leve em conta a qualidade, tecnologia, ética e humanização.
Aguardem mais notícias!

Segue abaixo algumas fotos do evento:
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Fonte: Ana Lúcia Naletto e Lélia Faleiros Oliveira são psicólogas do Centro Maiêutica e
desenvolvem trabalhos na área de luto em cemitérios, crematórios e funerárias.
www.centromaieutica.com.br
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