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Nada de assombração, local de trabalho
Servidores do Cemitério Municipal de Santa Cruz compartilham 
rotina. Pedreiro diz nunca ter visto fantasma. Em compensação, 
notou a expressiva queda de visitas de familiares aos túmulos

REGRAS
A construção de sepulturas se-
gue legislação municipal. Entre 
as exigências, instituídas em 
2007, estão ter altura máxima de 
1,20 metro, largura de 1,10 metro, 
comprimento de 2,50 metros e 
30 centímetros entre uma cons-
trução e outra. Qualquer obra de 
melhoria em sepultura deve ser 
comunicada à administração do 
Cemitério. 

RECADASTRAMENTO
Todos os parentes que tenham 
entes enterrados no Cemitério 
Municipal e que não fizeram o 
recadastramento cobrado a partir 
de 2017 devem procurar a admi-
nistração do local. É preciso levar 
a certidão de óbito de todos os 
sepultados, incluindo, obrigatoria-
mente, a do enterro mais recente. 
“Se não tiver os registros mais an-
tigos, tudo bem, mas o óbito mais 
recente sim”, explica Roberto. A 
administração fica junto ao Ce-
mitério e tem entrada pela Ave-
nida Independência. Informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(51) 3717-1988.

Lírio é pedreiro, faz reparos em calçadas, muros, monumentos e fica de olho nos possíveis focos do mosquito da dengue

Venda de sepulturas virou negócio e é feita de família para família

Ossuário guarda restos mortais de incontáveis corpos
Roberto e Suzana atuam na parte administrativa do Cemitério Municipal
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Cerca de seis mil sepulturas, 1,2 mil 
gavetas, mais de três hectares em 
área urbana e um espaço onde fi-

cam as lembranças daqueles que partiram. 
Criado entre o final do século XIX e o início 
do XX, o Cemitério Municipal de Santa 
Cruz do Sul traz a história dos 
antepassados. Os primeiros 
túmulos são datados por volta 
de 1906, mas relatos apontam 
que cerca de 20 anos antes já 
havia corpos enterrados no 
então Cemitério Municipal, 
em terreno junto à Igreja Lu-
terana, que foram transferidos 
para o novo endereço, com 
portão de entrada na Avenida 
Independência.

Pois é ali, há 22 anos, que 
Lírio Diehl trabalha diaria-
mente. Visto por muitos como 
um serviço que causa medo, o 
morador de Vera Cruz discor-
da e diz nunca ter enxergado assombração, 
mulher de branco ou algo do tipo. “É um 
trabalho igual os outros”, conta. O que ele 
viu nessas últimas décadas, porém, é o anti-
go Cemitério da família Iser se transformar. 
“Nesses mais de 20 anos, muito mudou. 
Mas o principal é a frequência com que as 
pessoas vêm visitar seus familiares e a faixa 
de idade. Quem ainda vem são os idosos. A 
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Nesses mais de 20 
anos, muito mudou. 
Mas o principal é a 

frequência com que 
as pessoas vêm visitar 

seus familiares e a 
faixa de idade. Quem 

ainda vem são os 
idosos. A juventude 

parece que esqueceu.

LÍRIO DIEHL
servidor do Cemitério
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Todos os espaços dentro do Cemitério 
Municipal possuem algum proprietário, 
por menor que seja, segundo Roberto. O 
que é perceptível, porém, é que inúmeras 
sepulturas estão abandonadas e não re-
cebem mais visita há muito tempo. Elas 
estão sem conservação, sem ao menos 
um galho de flor e com a identificação 
quase inexistente. “Não mexemos em 
nenhuma sepultura sem autorização do 
proprietário”, afirma o servidor.

Em uma caminhada também pelo 
cemitério, enxerga-se que a comercializa-
ção de espaços se tornou um negócio. Em 
cima dos túmulos, avisos de “vende-se” 
e o número de telefone. Algumas, inclu-
sive, ainda dispõem de fotos e nomes dos 
atuais corpos enterrados. Outras, a famí-
lia tratou de fazer a exumação e deixar o 

espaço para o próximo “morador”. Sim, 
para muitos é a última morada.

Para outros, a última morada é o os-
suário. Segundo o pedreiro, tem famílias 
que comercializam as sepulturas, como 
forma de garantir dinheiro, exumam os 
restos mortais e depositam no ossuário. 
Este fica no lado sul do cemitério e são 
incontáveis os ossos depositados ali. 
Neste espaço, não há identificação dos 
falecidos.

Importante frisar, segundo Roberto, 
é que a exumação só pode ser feita após 
cinco anos do enterro. “É comum as 
famílias realizaram a exumação, coloca-
rem em um saco e deixarem dentro da 
sepultura, para que ela possa continuar 
sendo ocupada para próximos enterros 
de parentes”, explica.

Cargo em comissão na Prefeitura de 
Santa Cruz, Roberto trabalhou, logo no 
início do governo Telmo Kirst, em 2013, 
na Secretaria de Saúde. Depois, passou 
pelo gabinete da vice-prefeita, por outra 
pasta, até ser convidado para trabalhar 
no Cemitério Municipal. “Num primeiro 
momento fiquei meio assim, mas vim”, 
lembra. Hoje, porém, ele não se vê longe 
desse trabalho. “Os que estão deitadinho 
ali não incomodam ninguém”, diz ele, que 
afirma precisar lidar, muitas vezes, com a 
dor dos familiares. “É preciso ter pessoas 
capazes de saber bem receber, atender, 
porque a família que vem costuma estar 
fragilizada, abalada”, sublinha. Colega de 
Konzen, Suzana também não se incomoda 
em estar próxima de um local que muitos 
têm medo até de cruzarem perto.

juventude parece que esqueceu”, lamenta.
Também servidora ligada ao Cemitério, 

mas na parte administrativa, Suzana Car-
valho diz que pouco vê os jovens dentro do 
Cemitério. “Teve um caso que me impres-
sionei. Chegou um rapaz, com um lindo 

buquê de rosas. E eu pergun-
tei se era pra mim, brincando. 
E ele me retribuiu o sorriso, 
mas disse que precisava de 
ajuda para achar o túmulo de 
sua avó. Disse que ela gostava 
muito de rosas e queria fazer 
uma homenagem”, relembra 
Suzana, que, quase não acre-
ditando, decidiu acompanhar 
o jovem. “Foi algo diferente”, 
disse.

Aliás, não raras vezes, os 
servidores da administração 
auxiliam na localização de 
uma sepultura. Mas, para 
isso, devido a não ter todos os 

sepultamentos cadastrados em sistema, a 
busca é manual. O servidor Roberto Anto-
nio Konzen diz que é preciso, então, saber a 
data de falecimento. “Mas estamos em um 
processo de recadastramento. Isso irá faci-
litar muito. Desde 2017, quando iniciamos, 
já alcançamos um total de 95%”, pontua 
ele, que antecipa que os planos, após todo 
o mapeamento do Cemitério, é iniciar a 

cobrança de uma anuidade, que será usada 
na manutenção do espaço.

Hoje, todos os custos ficam com a Pre-
feitura de Santa Cruz. São dois funcioná-
rios que atuam na administração, além de 
quatro responsáveis pela manutenção do 
Cemitério. Recentemente, lembra Suzana, 
muitas foram as obras feitas e que deram 

cara nova ao local. Troca de lajes em calça-
das, organização dos ambientes de trabalho, 
pintura de muros, de espaços internos, entre 
tantos outros. Os banheiros localizados pró-
ximos à rua São José também irão passar por 
melhorias e devem estar finalizados até o 
mês de novembro, por ocasião dos Finados, 
data que movimenta o cemitério.

Vendas são com as famílias

“Nunca imaginei que iria trabalhar em um cemitério”, diz Roberto
Mas quem trabalha o tempo todo bem 

próximos das lápides é Lírio. Segundo ele, 
embora muito se fala em fantasma, nada 
disso tem dentro do cemitério. “Tudo bes-
teira”, sublinha. “Aqui, o que se via mais 
eram vândalos, que depenavam os túmu-
los. Agora, isso caiu”, conta. E são dois 
motivos, conforme o pedreiro: o primeiro, 
porque os objetos de maior valor já foram 
roubados, não tendo mais “atrativo” aos 
criminosos. E segundo, pelo sistema de 
segurança implementado, como o uso de 
alarmes e a restrição de entrada de pessoas 
apenas pelo portão principal. “Antiga-
mente, o pessoal entrava pelo portão da 
rua São José e atalhava para o outro lado. 
Daí a gente perguntava e eles diziam: ‘tô 
só passando, tio’. Isso terminou”, diz ele, 
feliz com as mudanças.


