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ESPEcIAl

A históriA do cemitério

O primeiro cemitério de Caxias, 
segundo Damasceno Vieira, 
no livro Memórias Históricas 
Brasileiras, foi o Cemitério dos 
Bugres, antes da chegada dos 
imigrantes e situado entre as 
ruas Os 18 do Forte, Dr. Pestana, 
Coronel Flores e Marechal 
Floriano. 

Dessa área, segundo o 
escritor Carlos von Koseritz, 
foram desenterradas urnas 
funerárias de um cemitério 
indígena descoberto em 1867 
contendo esqueletos humanos. 
Antes da imigração, Caxias era 
acampamento temporário de 
índios, especialmente no período 
de colheita do pinhão.

O atual Cemitério Público foi 
inaugurado em 1901. Antes, os 
sepultamentos eram no antigo 
cemitério, entre a Moreira Cesar, 
Coronel Flores, Bento Gonçalves 
e 20 de Setembro, conforme 
consta no livro História de Caxias 
do Sul 1864-1970, de João 
Spadari Adami. Naquela área 
também foi erguida a primeira 
igreja do povoado, toda de 

taquara e coberta de capim. Lá 
foram realizados os primeiros 
rituais religiosos, casamentos, 
batizados e velório das primeiras 
vítimas da parca Colônia Caxias.

Referências ao primeiro 
cemitério também constam no 
livro Documento Histórico do 
Município de Caxias do Sul, de 
Duminiense Paranhos Antunes, 
“lugar esse conhecido nos 
primórdios por Morrinho”. Antunes 
cita que a área do cemitério, 
que se espalhava dentro do 
quarteirão, tinha como referência 
o cruzamento das ruas Moreira 
César e Bento Gonçalves. Para 
essa área foram levados os 
primeiros moradores falecidos.

No ano de 1902 foi erguida a 
primeira capela. O primeiro 
sepultamento foi o de Abramo 
Pezzi, em 6 de maio de 1903. 

Em 1908, o cemitério era 
adquirido pela Sociedade Mútuo 
Socorro. Um carro fúnebre 
foi colocado à disposição da 
comunidade. Em 1911,  o Estado 
cedeu ao município a área do 
atual cemitério.

Atualmente, o cemitério está 
informatizado. Praticamente todos 
os mortos estão registrados em 
um sistema de pesquisa que 
facilita a sua localização. Há 
cerca de 140 mil sepultados nos 
4,5 hectares.

O cemitério também tem um 
projeto de reforma. A área onde 
estavam sepultadas as crianças 
foi revitalizada. 

Naquela   fica o túmulo da 
Ciganinha, um cinzário e também 
um jardim onde as pessoas 
podem refletir. 

Conforme o administrador dos 
cemitérios públicos municipais 
de Caxias do Sul, Jorge Santos 
Magnos, foram plantadas mais 
de 200 mudas de árvores na área 
do cemitério que servem para 
demarcar ruas, fazer sombra e 
arborizar. 

Outro ponto importante 
no Cemitério Público é a 
acessibilidade. A entrada tem 
acesso por rampa e, no interior, 
as principais ruas são asfaltadas 
e livres de degraus para facilitar a 
passagem de cadeirantes.

serviço

Cemitério Público I
n Tem aproximadamente 140 mil pessoas 
sepultadas em 5,2 mil lotes e 7,8 mil gavetas.
n Em 2010 houve 165 sepultamentos, 160 
exumações e 36 traslados.
n Missas no cemitério: 8h, 9h, 10h, 11h, 15h, 16h e 
17h.

Cemitério Público II - Rosário
n O mais novo da cidade, já tem mais de 1,8 
mil sepultados em uma área de 2,4 mil metros 
quadrados.  Em 2010 foram 389 sepultamentos.
Missa no salão da Igreja do Desvio Rizzo: 9h30min.

Cemitério Novo de Ana Rech
n Situado em Santa Bárbara de Ana Rech, o 
Cemitério Novo foi criado em 1996, tem 2,5 hectares, 
204 capelas, 170 gavetas e aproximadamente 350 
pessoas enterradas. Surgiu devido à quase lotação 
do Cemitério da Matriz, erguido em 1950.
n Missas no cemitério: Matriz - 8h, 10h e 18h. 
n Cemitério Novo - 9h e 16h.
 
Cemitério Santos Anjos
n Foi inaugurado em 1978, tem 2 hectares e mais 
de 2,2 mil pessoas enterradas
n Missas no cemitério: 9h30min e 16h.

Cemitério Parque
n Criado em 1976, tem 18 hectares e cerca de 8 mil 
pessoas enterradas. Recebe mais de 60 mil pessoas 
no Dia de Finados.
n Missas no cemitério: 10h, 15h, 17h.

Memorial Crematório São José
n Criado em 2006. São realizadas cerca de 60 
cremações por mês. A área também oferece 
cinzário.
n Missa no crematório: 10h.
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Homenagem

No site você 
encontra duas 
formas para 
homenagear seus 
entes queridos.

1. Acenda uma 
vela virtual por 
meio do site 
da Catedral 
Diocesana de 
Caxias do Sul 
(Paróquia Santa 
Teresa). Basta 
acessar e lá você 
encontrará o link.

2. Deixe um 
recado no mural 
hospedado no 
pioneiro.com. 
Anote o nome 
das pessoas 
falecidas para as 
quais você quer a 
missa de hoje, às 
19h, na Catedral 
Diocesana. Para 
quem não puder 
ir à Catedral, 
a missa será 
transmitida 
pela webtv da 
Catedral.

o Primeiro óBito

Segundo informação dos livros do Cartório 
de Registro Civil da 1ª Zona, o primeiro óbito 
registrado na cidade aconteceu em 2 de 
janeiro de 1889. Naquela data, foi informado 
que Antonio Fusinato morrera um dia antes, 

após cair de uma mula. O enterro aconteceu no 
Cemitério da 11ª Légua, em São Gotardo.

Passados 120 anos do primeiro óbito, e com 
o crescimento da cidade, o número de mortos 
aumenta a cada ano como mostra a tabela.

2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010

1.990	 2.101	 2.102	 2. 205	 2.148 2.234 2.363 2.456
Fonte: IBGE - Estatísticas do Registro Civil

cAPelAs, tÚmulos, coroAs e flores

A professora aposentada Nilva Comandulli Finco, 66 anos, conta 
que, na década de 1940, as capelas eram abertas e o sol e a chuva 
deterioravam as coroas rapidamente.

Por isso, quando as celebrações de Finados terminavam, as famílias 
levavam as coroas para casa, onde eram guardadas no sótão para, no 
ano seguinte, serem colocadas novamente nos túmulos.

Nilva acrescenta que conheceu um pouco da história da própria 
origem por meio de fotos e de relatos ouvidos em reuniões familiares. 

cortejo Fúnebre de Abramo eberle rumo ao cemitério Público municipal, em 13 de janeiro de 1945

Giacomo Geremia. acervo arquivo Histórico municipal João spadari adami, divulGação

missas em 
outros cemitérios 

Cemitério Santa Catarina
n Missa no cemitério: 9h, 10h30min e 16h.

Cemitério de Galópolis
n Missa no cemitério: 9h30min e 18h. 

Cemitério de Forqueta
n Na igreja, seguida de procissão até o 
cemitério: 9h30min.

Cemitério de São Ciro 
n Missa no cemitério: 9h.

Devido ao dia de Finados haverá alteração no trânsito 
no entorno do cemitério. A Rua Ernesto Alves, entre as 
ruas Júlio Augusto Ruzzarin e La Salle, será interditada 
para o comércio de flores. O estacionamento na Rua 
20 de Setembro não será permitido em ambos os 
lados. O funcionamento dos dois cemitérios públicos 
será das 8h às 18h.  Nos dias 2, 3 e 4 de novembro 
não haverá cobrança de passagem na linha de ônibus 
interterminal 58 das 7h às 19h. O coletivo circula entre 
os bairros Lourdes e São Pelegrino. O desembarque 
será na Rua La Salle, próximo ao Cemitério.

trÂNsito


