
Na hora de escolher as flores naturais para home-
nagear os entes queridos, o crisântemo (foto) 
é a mais procurada em algumas 
floriculturas de Vera Cruz e 
Santa Cruz. Na sequência, a 
calandiva e o kalanchoe 
têm chamado a atenção 
dos consumidores. O bu-
quê de rosas é outra op-
ção que agrada bastante, 
independentemente da cor: 
rosa, vermelha ou branca. Além 
desses tipos, cravos e helicônias 
também são opções levadas para 
as homenagens de Finados. 
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Gestos de carinho a quem se foi
Seja na limpeza e no 
reparo de sepulturas 
ou na escolha das 
flores, movimentação 
para Finados já é 
sentida há alguns dias

Para não encontrar tumulto no cemitério, Célia adiantou a limpeza nas sepulturas

ANTES MESMO DO FERIADO
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Preservar a memória e 
as boas lembranças. 
Providenciar a limpeza 

e os reparos das sepulturas e 
escolher as flores mais boni-
tas para enfeitar as lápides. 
É dessa forma que todos os 
anos, no Dia de Finados, 
parentes e amigos prestam 
homenagens àqueles que já 
se foram. Apesar de o feriado 
ser apenas no próximo no 
sábado, a movimentação no 
comércio e nos cemitérios 
já é sentida desde a semana 
passada e deve se intensificar 
nos próximos dias.

Para fugir do tumulto e da 
fila para pegar água, Célia 
Sehnem adiantou os cuidados 
na sepultura do marido, no 
cemitério do centro de Vera 
Cruz, em uma semana. Na 
última sexta-feira, com bal-
de, vassoura e novas flores 
limpou e ajeitou o local com a 
ajuda da filha Marta Sehnem 
e do genro Fernando Geske. 
O mesmo foi feito mais cedo 
na lápide dos pais, em um 
cemitério de Ferraz. “A gente 
tem o costume de manter esse 
cuidado o ano todo. É um 
gesto bonito que fazemos por 
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FLORES MAIS PROCURADAS

eles [entes queridos]”, revela 
Célia. Nos cemitérios de Santa 
Cruz do Sul, o movimento 
também já foi percebido nos 
últimos dias. Em um deles, 
no centro, o zelador Leonardo 
Barbosa da Silva conta que 
na semana passada cerca de 
30 famílias visitaram as se-
pulturas para fazer limpeza, 
reparos e colocar as flores. “O 
pessoal se adianta em função 
do tempo instável. Além dis-
so, não querem enfrentar fila 
pra pegar água ou encontrar 
aglomeração”, explica. 

COM ROUBOS,
MAIS REPAROS
Com a proximidade do Dia 

de Finados se intensifica tam-
bém as reformas nas  sepultu-
ras e lápides. Segundo Paulo 
Freitas, proprietário de uma 
marmoraria em Vera Cruz, os 
pedidos já começaram no final 
de setembro. “Alguns reparos 
exigem encomenda de mate-
riais, aí o pessoal se adianta. 
Nos próximos dias fazemos 
as restaurações mais simples, 
como troca de moldura nas 
fotos e reparos nas floreiras”, 
revela. Além disso, outra de-
manda que chamou a atenção 
dele nos últimos meses foi o 
pedido por crucifixos. “Com 
os roubos na cidade, como em 
setembro no cemitério cen-
tral, o pessoal tem procurado 
bastante esse serviço, desde 
então”, completa.

CARINHO ATRAVÉS 
DAS FLORES
Na escolha das flores as 

opções são diversas: naturais 
ou artificiais, grandes ou pe-

quenas, avulsas ou em vasos e 
buquês, coloridas ou brancas. 
Os preços das flores artificiais, 
em Santa Cruz e Vera Cruz, 
variam de R$ 2 a R$ 30, em 
média. A variação, segundo 
os comerciantes, influencia 
muito a escolha dos consu-
midores. “Alguns preferem 
levar uma flor mais bonita 
que custa R$ 20. Já outros le-
vam várias de R$ 3”, explica 
o empresário vera-cruzense 
Fernando Baumgarten. O 
local em que as flores vão ser 
colocadas influencia a escolha 
também. Na percepção dos 
lojistas, para as gavetas são 
escolhidas as menores e para 
as sepulturas, as maiores. En-
tre as tendências percebidas 
pelos comerciantes também 

está o respeito com o gosto 
dos parentes em vida. “Há 
pouco recebemos uma cliente 
que levou rosas brancas, em 

homenagem ao parente que 
gostava muito dessa flor”,  
conta a empresária santa-cru-
zense Noeli Azevedo Lopes. 


