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Halmenschlager construirá duas capelas
O prédio, em estilo contemporâneo, será erguido na avenida Nestor Frederico Henn, próximo ao Cemitério do Centro. Obras levarão um ano
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Estrutura moderna terá cerca de 500 metros quadrados, em localização extremamente central

Projeto contempla construção de dois ambientes para velórios

Schirmann investiga o caso

Ontem, prefeito recebeu empresa para anunciar o investimento

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

NA FUNERÁRIA

INVESTIMENTO EM VERA CRUZ

Um projeto inovador, iné-
dito, moderno. Um espaço 
para dar mais aconchego, co-
modidade e qualidade no ser-
viço funerário. Assim serão as 
novas capelas mortuárias do 
Centro de Vera Cruz, em um 
investimento da Funerária 
Halmenschlager. O prédio, 
em estilo contemporâneo, 
será erguido na avenida Nes-
tor Frederico Henn, próximo 
ao Cemitério do Centro e de 
onde está a capela mortuá-
ria utilizada atualmente. As 
obras iniciam em janeiro e 
devem ficar prontas no prazo 
de um ano.

A construção de novos es-
paços para velórios é um an-
seio da comunidade de Vera 
Cruz. Há dois anos no mu-
nicípio, mas com atuação de 
mais de três décadas desde seu 
início em Vale do Sol e Santa 
Cruz, a Funerária Halmens-
chlager enxergou na Capital 
das Gincanas um potencial 
para investir e entregar um 
prédio amplo e atual. Ele terá 

aproximadamente 500 metros 
de área construída, incluindo 
dois ambientes para despedi-
das, recepção, sala reservada 
para familiares, sala para café, 
banheiros, entre outros.

Será a primeira capela mor-
tuária pertencente a uma em-
presa do ramo funerário em 
Vera Cruz. Atualmente, tanto 
a do Centro quanto a do bairro 
Arco-Íris, em frente ao Cemi-
tério Municipal, são públicas. 
Segundo Edson Halmens-
chlager, sócio-proprietário da 
empresa, o investimento vem 
ao encontro do crescimento da 
funerária. “Já temos capelas 
próprias em Vale do Sol e em 
Santa Cruz. Agora, chegou a 
vez de Vera Cruz”, frisa ele, 
que junto do irmão Emerson 
e do diretor executivo da 
empresa, Claiton Fernandez, 
esteve com o prefeito Guido 
Hoff, no dia de ontem, para 
contar do investimento.

EQUIPE QUALIFICADA
São mais de 30 anos no 

ramo funerário. Neste pe-
ríodo, os serviços inovaram, 
a estrutura se modernizou, 
mas o bom atendimento, 

Em Vera Cruz, a Funerária 
Halmenschlager fica na rua 
Roberto Gruendling, em 
frente ao Hospital Vera Cruz. 
Mesmo após a conclusão 
do prédio que abrigará as 
capelas mortuárias, o atendi-
mento funerário continuará 
sendo na unidade atual, que, 
aliás, passou recentemente 
por reforma, modernizando 
ainda mais o espaço.

destacam os empresários, 
continua sendo uma marca 
da Halmenschlager. No qua-
dro de funcionários, há quem 
trabalha há mais de 20 anos, 
o que comprova vasta expe-
riência no setor. A baixa rota-
tividade de pessoal também 
é  bandeira defendida pelos 

proprietários, assim como o 
atendimento pós-sepultamen-
to, a exemplo do encaminha-
mento de documentos.

Apostando em um cresci-
mento e desenvolvimento ain-
da maior da empresa, desde 
novembro último faz parte da 
equipe Claiton Fernandez. Ele 

assumiu a função de diretor 
executivo e pensa as estraté-
gias a serem adotadas pela 
Halmenschlager para os próxi-
mos anos. O  profissional soma 
em seu currículo passagens 
por grupos econômicos em 
São Paulo e em países como 
Estados Unidos e México.

O laboratório forense do 
Instituto Geral de Perícias 
(IGP) apontou como incon-
clusivo o resultado do exame 
feito com o DNA do princi-
pal suspeito de ter estuprado 
uma adolescente, que seguia 
a caminho da escola no final 
do mês passado, em Vera 
Cruz. O laudo apontou que 
a falta de material genético 
presente no corpo da adoles-
cente impossibilitou o con-
frontamento com o sangue 

do suspeito, que teria sido 
reconhecido pela vítima no 
dia do crime, mas desde o 
começo nega as acusações. O 
documento chegou até a Po-
lícia Civil de Vera Cruz nas 
primeiras horas da manhã de 
terça-feira, dia 18.

De acordo com o delegado 
Paulo César Schirrmann, 
titular da Delegacia de Po-
lícia de Vera Cruz, com o 
resultado inconclusivo do 
exame não foi possível afir-

mar se o suspeito é ou não 
o autor do crime. “Agora, 
seguimos em busca de mais 
provas, além das que já estão 
anexadas no inquérito poli-
cial. Ouviremos novamente 
o indivíduo suspeito, assim 
como pediremos um novo 
depoimento em juízo da 
adolescente”, afirma.

Além dos novos depoi-
mentos, a polícia vai rea-
lizar diligências em busca 
de provas. Ainda conforme 

Schirrmann, novos passos da 
investigação serão mantidos 
em sigilo a fim de não atra-
palhar a conclusão do inqué-
rito. O suspeito, segundo a 
polícia, segue sendo monito-
rado e está escondido devido 
a supostas ameças sofridas 
por membros de uma facção 
criminosa. Embora a menina 
de 15 anos tenha apontado o 
suspeito, a Polícia aguardava 
o exame de DNA para solici-
tar a prisão. 


