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Com nossa mãe começa a nossa vida terrena. Ela nos ensina a orar as primeiras palavras 
da Ave Maria, do Pai Nosso e nos encaminha ainda recém-nascidos à Igreja. Cuida com o 
maior carinho do crescimento de seu filho, da alimentação, de seu banho e nas enfermida-

des; busca a orientação médica para saber como deve agir para tratar seu filho. A mãe acompanha 
com amor e cuidado o crescimento de seu filho. Para ela, seu filho é e sempre será um bebê querido.

Maria, mãe do Senhor, tornou-se um modelo para todas as mães. Estamos celebrando 
o Dia das Mães neste 2021, tão diferente dos anos anteriores. Antes era só alegria. Feliz Dia 
das Mães! Presentes e mais presentes, mesa farta com boa comida e bebida. Que saudades de 
outrora. O que aconteceu com o mundo, que se tornou tão doloroso para inúmeras mães? 
Quantas mães que, hoje, perderam seus filhos e quantos filhos perderam suas mães!

Esses acontecimentos deixaram o mundo mais pobre e as famílias sofrendo a perda dos 
pais, mães, filhos, avós, tios, sobrinhos, netos etc.

A nós, que ainda estamos vivendo, temos que agradecer a Deus, o dom da vida. O que 
será que Deus quer de cada um de nós? No dia de hoje, nós saudamos, com amor, as mães do 
mundo inteiro. A mãe é a maior riqueza e fonte de vida que temos, por isso, por mais que seja-
mos gratos às nossas mães, ainda somos devedores dos benefícios que ela nos fez.

Neste Dia das Mães, dois pensamentos invadem nosso coração: um de dor pelas mães 
falecidas e um de alegria por tê-las ao nosso lado. Dessa forma, quero dar uma benção especial 
a nossa funcionária Sol, que é mãe e avó e nos deu um depoimento neste jornal (ver no verso), 
para que se estenda a todas as mães e seus filhos nesse ano de 2021 tão desafiador. 

A nós todos: não podemos perder a fé, a confiança e a esperança em Deus e em sua que-
rida mãe, Nossa Senhora, na certeza de dias melhores.

Dia das Mães

Este ano, a visitação está permitida

No ano passado, os cemitérios Aleias, Flamboyant e Acácias estavam fechados para 
visitação no Dia das Mães e as homenagens tiveram de ser prestadas a distância. Este 
ano, os campos santos estarão abertos. Ainda de forma cuidadosa, respeitando todos 
os protocolos sanitários, os cemitérios poderão receber as pessoas que desejarem vi-
sitar presencialmente aos jazigos. Esta é uma das datas em que os cemitérios mais 
recebem visitas ao longo do ano. As entradas serão controladas - com exigência do 
uso de máscaras, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel - e serão 
pelas portarias ao ar livre, que estarão atendendo com os serviços de floricultura e terão 
terminais para auxiliar, além das eventuais necessidades de localização de jazigos, em 
qualquer serviço administrativo. Os visitantes permanecerão todo o tempo ao ar livre.

Presidente da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia

Floricultura Santa Rita de Cássia
As mais lindas flores você encontra aqui!

Lindos buquês e arranjos para datas especiais e comemorativas

Alameda dos Flamboyants, s/ nº, Gramado, Campinas/SP  |  Tel.: (19) 3251.7618  |  Todos os dias, das 7 às 17h

Presenteie  

sua mãe  
com  
flores

!

Alegria por tê-las conosco e  
saudade das que já partiram

Missa das Mães ao vivo

No dia 9 de maio, às 10h30, nosso presidente, Monsenhor Fernan-
do de Godoy Moreira, vai celebrar a Missa das Mães na Capela de 
Todos os Santos, no Cemitério Flamboyant. Assim como no ano 
passado, a missa será transmitida ao vivo. Basta acessar o site 
da Comunidade e clicar no link da missa, que está em destaque 
na página: www.comunidadesantarita.com.br (o link será aberto 
no horário da missa). A Rádio Brasil Campinas (AM 1270) também irá 
transmitir ao vivo. Você pode acessar direto pelo Facebook da Comuni-
dade também: basta buscar comunidadesantaritadecassiacampinas 
na rede social. Aproveite para seguir nossa página! 

Vendas  
também pelo 
WhatsApp:  

(19) 97414-8878
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Diretoria
Monsenhor Fernando de Godoy Moreira – presidente
Pe. Carlos José Nascimento – 1º vice-presidente
Antonio Celso de Moraes – 2º vice-presidente
José de Vasconcelos Cunha – diretor   
administrativo financeiro

Expediente
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Comunidade em Foco
Jornal da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia

Jornalismo: Newslink
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Os três cemitérios administrados pela 
Comunidade Santa Rita de Cássia – 
Flamboyant, Aleias e Acácias – vem 

registrando elevação nos números de sepul-
tamentos. Em 2021, de janeiro a abril, foram 
realizados 1.084 funerais nos três cemité-
rios. Isso significou um aumento de 71% em 
comparação com o mesmo período de 2020, 
quando ocorreram 634 enterros.

Desde março de 2020 a administração 
separou em suas estatísticas os sepultamen-
tos de mortes confirmadas por COVID-19, 
suspeitas e as não relacionadas à doença. 
Somente no último mês de março, foram re-
gistrados 316 sepultamentos, maior número 
verificado durante a pandemia em apenas 
um mês. Desse total, foram realizados 107 fu-
nerais no Aleias (53 mortes confirmadas por 
COVID-19 e 11 suspeitas), 105 no Acácias 
(48 mortes confirmadas por COVID-19 e 4 
suspeitas) e 104 no Flamboyant (47 mortes 
confirmadas por COVID-19 e 7 suspeitas). 
No dia 28 de março de 2021 ocorreram 21 
sepultamentos, o maior número registrado 
em uma única data em toda a história dos 
cemitérios. 

Em abril, ocorreram 313 enterros e se-
guiu praticamente o mesmo curso de março, 
já que o mês tem 30 dias e março contabiliza 
31. “Atendemos a toda essa demanda sem au-
mentar nossa equipe; porém estamos atentos 
e acompanhando o seguimento da pandemia 
para alinhar nosso time às necessidades”, disse 
o gerente da Comunidade Antonio Marchini. 

Comunidade registra aumento no número de funerais

Osvaldo Aldo Hermógenes – 1º secretário
Cônego Jerônymo Antonio Furian – 2º secretário

Coordenação do Comunidade em Foco
José de Vasconcelos Cunha, Antonio Marchini  
e Silvana Caetano

manter a atenção em todos os detalhes; nosso 
serviço acontece na despedida das famílias, no 
último momento daquele ente querido e nosso 
propósito é oferecer acolhimento para suavizar 
a experiência tão triste que essas pessoas estão 
vivendo naquele momento”, diz.  

Recomendações básicas para evitar  
a contaminação pelo coronavírus

Mudança na rotina
Assim como a área da saúde, o setor fu-

nerário também vem sofrendo forte impacto 
com a alta de falecimentos. Velórios breves, cai-
xões lacrados, familiares distantes, orientações 
para distanciamento. A rotina de trabalho nos 
cemitérios mudou, principalmente em razão 
dos procedimentos adotados como medidas 
de segurança. “Além disso, também temos de 
destacar a pressão e o sentimento de estar tão 
próximo de vítimas falecidas em decorrência 
da COVID-19; tivemos dias de muitos funerais 
e também de funerais de pessoas da mesma fa-
mília no mesmo dia. São exemplos de situações 
de tristeza que abalam todos os profissionais”, 
comenta o gerente.  

Mesmo vivenciando esse grande estres-
se, os funcionários dos cemitérios, segundo 
Marchini, seguem sua missão com profissio-
nalismo, ética, delicadeza e honra. “Temos de 

Os números elevados de sepultamentos foram 
conteúdo de matéria publicada pelo portal de notícias 
Hora Campinas, com a manchete “Dor da pandemia 
impacta setor funerário de Campinas”. Para ler a 
matéria completa, acesse o link abaixo ou acesse o 
QR code ao lado:

https://horacampinas.com.br/dor-da-pandemia-impacta-setor-funerario-de-campinas/ 

• Use máscara;
• Lave frequentemente as mãos com água e sa-

bão ou use álcool em gel;
• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos 

não lavadas;
• Mantenha uma distância de cerca de 2 m de 

qualquer pessoa;
• Evite os abraços ou apertos de mãos;
• Evite aglomerações, principalmente em espa-

ços fechados.
Fonte: Ministério da Saúde

Homenagem
“Trabalho no cemitério há quase dois anos. Quando 
começou a pandemia, as coisas estavam caminhan-
do bem. Porém, desde o início de 2021 vimos os 
funerais aumentarem muito e isso trouxe bastante 
preocupação. Eu, como mãe e avó, posso dizer que 
minha fé dobrou de tamanho e sempre peço muita 
proteção aos meus filhos e neto. Assim como rezo 
pelo fim da pandemia”, Solemar Shirley da Cruz Lima 
é mãe da Letícia, de 27 anos, e do Leonardo, de 18, 
e tem um netinho, o Pedro, de 3 anos. Ela completa 
50 anos neste dia 9 de maio de 2021, exatamente no 
Dia das Mães. Parabéns, Solemar, em nome de toda 
a Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia. 


