
Quando se atende o último pedido
Quais os desejos mais comuns daqueles que partiram? É roupa de time de futebol, de gaúcho; é cor de flor; é de um objeto no caixão?
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Tecnologia é tanta que existe até “chuva” de pétalas

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

CURIOSIDADES

“
A florista simulou, sobre 
as flores, um trilho de 
trem e colocou o mini-
trem em cima dele.”

LUCAS ROHR
Funerária Caminho da Paz

“
Tem aqueles que 
pedem cigarro, isqueiro, 
até mesmo dinheiro 
no bolso.”

IVO WERNER
Funerária Halmenschlager

HOMENAGEM

A tecnologia como aliada
A morte causa luto. Traz 

choro ao rosto, lembranças 
ao peito. Quem fica quer 
dar o melhor a quem par-
te, seja atendendo aos pe-
didos, escolhendo a roupa 
que mais gostava, dizendo 
quais as flores que devem 
acompanhar o parente na 
última morada. E essa de-
cisão, desde um passado 
recente, conta com uma 
aliada: a tecnologia.

Hoje, são inúmeras as 
formas de homenagear 
os parentes. O envio de 
coroas e flores ainda é 
comum. Mas muito se 
avançou. Tem leitura de 
mensagens e o histórico 
do falecido durante a ceri-

mônia de encomendação; 
fartura de itens de padaria 
e café nos velórios; confor-
to nas capelas mortuárias; 
veículos preparados espe-
cialmente para o cortejo; 
entre tantos outros.

Em Santa Cruz, em pelo 
menos dois ambientes de 
velório, há um equipa-
mento que faz “chover” 
pétalas. Disposto sobre o 
espaço em que o caixão 
é colocado, ele é aciona-
do no momento final do 
velório. O que antes era 
um pedido da família – o 
atirar de pétalas sobre o 
caixão -, hoje virou quase 
rotina e é feito de forma 
automatizada.

SEM SAPATO
A região do Vale do Rio Par-
do, contam as funerárias, não 
costuma usar sapato nos fa-
lecidos. Entre as explicações: 
porque dificulta a ornamen-
tação de flores, tendo em 
vista que o “bico” do sapato 
tende a ficar mais alto que o 
restante do corpo; e que, sem 
sapato, passa a impressão de 
o falecido estar dormindo. 
Afinal, não é comum dormir 
com calçados. 

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Ainda tabu para alguns, a 
doação de órgãos não im-
possibilita o velório. O único 
ônus, em alguns casos, é que 
a cerimônia pode ter o início 
retardado, tendo em vista 
o tempo necessário para a re-
tirada dos órgãos, que é feita 
por equipe médica.

VELÓRIO DE 30 DIAS
Você sabia que é possível 
velar uma pessoa por até 30 
dias? Há tecnologia para isso 
e disponível nas empresas 
daqui. A prolongação do 
velório ocorre, citam as fune-
rárias, quando há parentes 
morando em cidades distan-
tes, até mesmo em outros 
países. 

CREMAÇÃO
O serviço de cremação é 
oferecido por funerárias que 
prestam atendimento na  
região. Há, inclusive, planos 
que facilitam o pagamento. 
É importante frisar que, para 
ser cremado, não basta o 
falecido deixar o desejo em 
vida. É preciso autorização de 
familiares de primeiro grau, 
no momento do óbito. Em 
casos de mortes violentas, 
como acidentes de trânsito, 
assassinatos, entre outros, há 
mais regras a serem obede-
cidas, como a autorização 
judicial para a cremação.

URNA PERSONALIZADA
Se no passado o caixão era 
feito em casa ou em marce-
naria, sob medida, hoje mu-
dou. Há uma infinidade de 
modelos a serem escolhidos. 
Mas o pedido de uma urna 
personalizada ainda pode 
ser atendido. As empresas 
fabricantes abrem algumas 
exceções.
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É difícil falar sobre a morte. 
É difícil lidar com ela. Mas to-
dos, um dia, irão enfrentá-la, 
aceitando ou não. E nesta sex-
ta-feira, dia 2 de novembro, a 
tradição faz lembrar aqueles 
que já partiram. O feriado de 
Finados é de visita aos cemi-
térios, de orações, de muita re-
flexão. De pensar também nos 
pedidos dos entes queridos e 
que foram atendidos, mesmo 
após a morte. 

Quem lida com estes dese-
jos, quase que diariamente, 
são os agentes funerários, 
que preparam o corpo, or-
namentam com flores para o 
velório e prestam solidarie-
dade à família. As vontades 
de quem aqui já não habita 
mais costumam ser atendidas, 
como forma de homenagem. 
E elas são das mais variadas. 
Tem quem quer 
se enterrado 
com uma rou-
pa que havia 
comprado para 
uma ocasião es-
pecial; com as 
flores que mais 
gostava; com os 
objetos, seja um 
relógio, um rá-
dio ou um ursinho; com aqui-
lo que era seu maior apreço; 
com algo que era a sua marca.

Alguns pedidos, cita Lucas 
Rohr, da Funerária Caminho 
da Paz, são mais comuns. En-
tre eles, o de vestir o uniforme 
do time do coração, como 
Grêmio e Inter, bem como 
os apetrechos 
gaudérios, seja 
camisa, lenço 
e  b o m b a c h a 
ou vestido de 
p r e n d a .  “ E 
quando aconte-
cem estes casos, 
nós tentamos, 
além de aten-
der ao pedido 
de colocar a roupa, pensar 
em uma ornamentação que 
remeta a esta tradição”, conta.

Em um dos atendimentos, 
lembra Lucas, uma senhora 
ligada ao tradicionalismo que-
ria ser sepultada de prenda. 
Então, a florista trabalhou o 
manto com orquídeas - flor 
típica da Semana Farroupilha. 

Em outro caso, na morte de 
um homem que desejou usar 
pilcha no velório, a funerária 
ornamentou o caixão com 
flores nas cores da bandeira 
do Rio Grande do Sul: verde, 
amarelo e vermelho.

Ainda na linha de orna-
mentação, frisa Lucas, um 
maquinista de Rio Pardo 
tinha um minitrem como um 
de seus objetos preferidos. 
Queria ser enterrado com ele. 
Mas apenas colocar o objeto 
sobre o manto de flores pa-
recia simples. Novamente, a 
criatividade falou mais alto. 
“A florista simulou, sobre as 
flores, um trilho de trem e 
colocou o mini-trem em cima 
dele. A repercussão foi positi-
va”, destaca Lucas, gratificado 
com o reconhecimento do 
trabalho.

QUEM MAIS TEM PEDIDO?
Os desejos a serem aten-

didos na hora da morte par-
tem das mais 
variadas ida-
des, acrescen-
ta Ivo Werner, 
da Funerária 
Halmenschla-
g e r .  P o r é m , 
segundo ele, 
é comum em 
quem já alcan-
çou mais idade. 

“Tem aqueles que pedem 
cigarro, isqueiro, até mesmo 
dinheiro no bolso”, conta. Há 
quase duas décadas, resgata 
Ivo, em um dos atendimentos 
foi solicitada a colocação de 
um revólver junto ao caixão. 
“Era uma arma de família, 
passada de gerações. Lembro 

até hoje: uma 
38, cabo mar-
fim, taurus,” 
detalha ele.

E n t r e  o u -
tras histórias, 
cita Ivo, está o 
desejo de ser 
enterrado com 
aqueles perten-
ces que mais 

gostava em vida. “Existem 
pessoas que criam sua iden-
tidade. Por exemplo: estão o 
tempo todo escutando rádio. 
Quase sempre, quando essa 
pessoa falece, a família vai 
pedir para colocar um rádio 
junto”, comenta. 

Também são triviais os 
pedidos referentes à roupa 

e às flores. “Tem alguns que 
trazem um terno ou um ves-
tido usado há muitos anos e 
que foi guardado para o dia 
da morte. Mas, às vezes, a 
família esquece que a pessoa 
ganhou mais peso ou cresceu 
e que já não serve mais”, con-

ta. Relacionado a flores, a de 
cor vermelha é a que, hora ou 
outra, entra na negociação. 
“Ou a pessoa gosta de flores 
vermelhas e pede pra colocar; 
ou não pode, em hipótese al-
guma, ter flores vermelhas”, 
explica ele.


