
Ela chega sem pedir licença, sem 
avisar. Dilacera corações e põe lá-
grimas no rosto de muitos. A morte, 
embora todos irão enfrentá-la um 
dia, ainda é cercada de tabus. Tem 
quem fala com naturalidade, ou-
tros temem simplesmente cruzar 
em frente a um cemitério. Aliás, 
já parou para pensar quantos se-
pultamentos são feitos a cada ano 
em Vera Cruz? Os locais estão se 
enchendo, sendo tomados pelas lá-
pides, pelas flores e pelas histórias. 
Em 2017, em um levantamento do 
Nosso Jornal, chegou-se ao número 
de 223 enterros. A maioria deles 
(89) foi no Cemitério Municipal, 
localizado no bairro Arco-Íris. No 
ranking de mais sepultamentos, 
o Cemitério Evangélico do Centro 
está em segundo; e o Católico do 

Centro, em terceiro. Até quando 
tem espaço, já que o Município 
registrou no ano passado mais 
mortes do que nascimentos (foram 
187 novos bebês)? 

Quem administra e mantém o 
Cemitério Municipal é a Prefeitu-
ra. De acordo com o Secretário de 
Obras, Gilson Becker, preocupação 
em relação ao espaço sempre tem. 
“No ano passado, tinha uma área 
junto ao Cemitério que pertencia 
ao Município. Um antigo servidor, 
que era zelador do cemitério, resi-
dia ali, em uma casa improvisada. 
Ele foi realocado para outra casa e 
neste espaço estão sendo projetados 
novos lotes de gavetas”, diz Becker. 
Segundo ele, terá espaço por uns 
bons anos. “Claro, futuramente tem 
que pensar em ampliar a área ou 

adquirir outra”, acrescenta. 
Também, conforme Becker, está 

sendo realizado um levantamento 
para saber quais são os túmulos 
abandonados e que há muito tempo 
não recebem ma-
nutenção. “Depois 
disso, vamos pu-
blicar edital para 
que os familiares 
se manifestem ou 
senão os túmulos 
serão substituídos 
por novos”, frisa. 
Hoje, tem disponí-
vel para aquisição 
sepulturas em chão 
no Cemitério Muni-
cipal. Novas gavetas estão sendo 
construídas por uma empresa que 
venceu a licitação da Prefeitura.

CEMITÉRIOS PARTICULARES 
Diferente do Cemitério Muni-

cipal, em que qualquer munícipe 
pode realizar a aquisição de um 
espaço, desde que faça o pagamen-

to, os cemitérios 
particulares, per-
tencentes às comu-
nidades religiosas, 
seguem regras pró-
prias. Os maiores 
em Vera Cruz são 
os da Comunida-
de Evangélica e da 
Comunidade Ca-
tólica, localizados 
lado a lado, na rua 
Jacob Schneider, 

bem no Centro. De acordo com a 
Paróquia Santa Teresa, o espaço 
do Cemitério está cada vez mais 

apertado. Não há possibilidade 
de crescer, tendo em vista que aos 
fundos está a ACEA; nas laterais, 
residências, estabelecimentos co-
merciais e o Cemitério Evangélico; 
e à frente, a rua. Estão sendo estu-
dadas possibilidades de construir 
um segundo pavimento sobre as 
gavetas hoje existentes. 

Em relação à comercialização 
de sepulturas no Católico, há 
venda somente de gavetas e co-
lumbários (espaço para cinzas 
da cremação). Para adquirir, é 
necessário ser sócio da Comu-
nidade Católica. Pensando em 
uma alternativa, a Comunidade 
do Centro dá a possibilidade 
dos membros se associarem no 
Cemitério da Esquina Koelzer, à 
margem da VRS-847, estrada de 

Linha Henrique D´Ávila. Neste 
cemitério, há venda de túmulos 
no chão e em gaveta.

Quem administra o Cemitério 
Evangélico Centro é a Paróquia 
Martin Luther. Segundo a direto-
ria, não há mais venda de túmulos 
em chão, somente reaproveita-
mento de entes já falecidos. O que 
é comercializado são as gavetas. 
Para poder adquirir um espaço, 
é necessário que seja membro da 
comunidade/IECLB desde os 21 
anos e faça a opção para o cemité-
rio.  A construção de novas gavetas 
está nos planos. A diretoria, no 
futuro, também irá orientar o uso 
da cremação. Já existem nichos 
disponíveis para colocar as cinzas 
e lápide dos falecidos no Cemitério 
Evangélico Centro.

UMA “CIDADE” EM CRESCIMENTO
Vera Cruz, em 2017, registrou mais óbitos do que nascimentos. O choro de chegada à vida foi ouvido 187 vezes. O choro pela partida, 223. 

Como os cemitérios do município planejam a expansão? Tem espaço? Se alguém da família morrer, onde pode ser sepultado?
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Óbitos por idade

*Em 2017 foram sepultados ainda três natimortos (agosto, 
outubro e novembro) no Cemitério Municipal de Vera Cruz. 

Nos obituários não aparece sexo.
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Os sepultamentos
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Centro

Católico
Centro
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CEMITÉRIO
Cemitério Municipal
Cemitério Evangélico Centro
Cemitério Católico Centro
Cemitério Dunduca, Lª Henrique D’Ávila
Cemitério Evangélico Andréas
Cemitério Católico Rincão da Serra
Cemitério Sag. Coração de Jesus, Ferraz
Cemitério São José, Lª Henrique D’Ávila
Cemitério Evangélico Luterano Paz
Cemitério Evangélico Alto Ferraz
Cemitério Evangélico Vila Progresso
Cemitério Luterano Vila Progresso
Cemitério Católico Dona Josefa
Cemitério Católico Vila Progresso
Cemitério de Vila Progresso
Cemitério Católico Esquina Koelzer
Cemitério de Linha Sítio
Cemitério de Linha Tapera
Cemitério Evangélico de Ferraz
Cemitério São Luiz, Linha Floresta
Cemitério dos Rosa, Lª Dois de Dezembro
Cemitério Centro Ecumênico Lª Sítio
Cemitério Auler de Ferraz
Cemitério Sete de Junho
Cemitério Luterano Cristo de Ferraz
Cemitério Congregação Luterana Cristã Ferraz
Cemitério Leonel Brizola, Entre Rios
TOTAL* 
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223

12 meses, 365 dias, 223 óbitos. Em outros 
números, uma média de duas mortes a cada 
três dias. Esse foi o resultado do ano de 2017 
em Vera Cruz. O levantamento é superficial e 
feito pelo Nosso Jornal com base nos obituários 
publicados pelas duas empresas funerárias do 
Município. O número, certamente, é maior, já 
que outros sepultamentos aconteceram e não 
foram ao conhecimento da população, às vezes 
até por pedido da família. Mas o número, em-
bora aproximado, dá um panorama.

Morreram 125 mulheres, 95 homens e três 
bebês nasceram mortos, o que soma 223. Des-
ses óbitos, a maioria tinha entre 70 e 79 anos. 
Os meses de junho e setembro foram os mais 
tristes aos vera-cruzenses: 23 óbitos em cada 
um. A média mensal do município é de 18,5 
falecimentos.

*Além dos óbitos contabilizados, é preciso considerar os serviços fúnebres 
prestados por outras empresas. No Cemitério Municipal, por exemplo, foram 

98 enterros, de acordo com a Prefeitura, que é quem cuida do local.

No Cemitério Municipal 
e no da Esquina Koelzer 

ainda há venda de 
sepulturas em chão. 
No Evangélico e no 
Católico do Centro 

somente gavetas 
e columbários.


