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Para quem 
não puder ir à 
cerimônia, consultor
indica visita à família

Evitar falar alto é 
uma das medidas 
para manter a 
tranquilidade 
na cerimônia

 ANA CAROLINA MONARI
carolinamonari@comerciodojahu.com.br

O velório é uma cerimô-
nia fúnebre que encerra a tra-
jetória do ser humano na ter-
ra. É o momento em que fami-
liares, amigos e pessoas pró-
ximas podem realizar home-
nagens e prestar suas últimas 
condolências em memória do 
falecido. Embora não exista 
nenhuma regra que determi-
ne o comportamento dos par-
ticipantes nessa ocasião, é ne-
cessário que algumas condu-
tas sejam adotadas. 

Vestir roupas adequadas, 
desligar o celular, assinar o li-
vro de visitas e proporcionar 
solidariedade à família são 
atitudes condizentes com o 
momento. “Ofereça um abra-
ço caso seja próximo dos pa-
rentes e é sempre ótimo com-
partilhar algo bom sobre a 
pessoa falecida. Chorar faz 
parte, principalmente, se for 

Velórios exigem respeito aos familiares

O coveiro Gerson Ruiz carrega coroa de flores no cemitério municipal: enterro só para os mais próximos

É difícil quem saia de casa 
sem o celular. O aparelho, no 
entanto, pode quebrar os mo-
mentos de silêncio no velório, 
desrespeitando os familiares 
da pessoa que morreu. 

Ficar “pendurado no ce-
lular” é um absurdo, segun-
do o consultor de estilo e eti-
queta Fabio Arruda. Entre 
outras ações que não devem 
ser feitas durante o velório, 
ele destaca o ato de contar 
piadas e pedir que parentes 
não chorem ou lamentem 
pelo falecimento. 

Selfies

Para evitar possíveis fotos 
ou “selfies” (ato de tirar fo-
tos de si mesmo) durante o 
velório, a gerente da Funerá-
ria Jauense, Simone do Car-
mo Baldo, afirma que não é 
informada aos participantes 
a senha do wi-fi do Conjun-
to Velatório Oswaldo Izat-
to, pertencente à empresa. 
“Com essa medida evitamos 

Embora seja um local de 
respeito e tranquilidade, 
é possível que as pessoas 
cometam gafes no trans-
correr de um velório. En-
tre as principais estão usar 
em demasia celulares, con-
versar alto e fazer comen-
tários inapropriados sobre 
o falecido, desrespeitando 
assim o momento de dor da 
família e dos amigos mais 
próximos. 

Outras situações inusita-
das também podem aconte-
cer durante a cerimônia fú-
nebre, principalmente, se a 

morte for ocasionada por 
crimes (assassinato) ou aci-
dente de trânsito. “Há pes-
soas que vêm ao velório so-
mente para ver o falecido e 
a repercussão do caso”, co-
menta o coveiro Gerson 
Ruiz, do Cemitério Munici-
pal Ana Rosa de Paula. 

O diretor da necrópole, 
Emerson Fernando Chrispim, 
também comenta que exis-
tem pessoas que trazem col-
chonete para dormir na sala 
onde está ocorrendo o veló-
rio. “Já vi pessoas comprando 
marmita e fazendo suas re-

feições durante a cerimônia, 
nos fundos da sala ou ao la-
do do corpo. Não é muito le-
gal!”, ressalta. 

Padrão

Para comparecer a esse ti-
po de evento, Chrispim pe-
de que as pessoas vistam 
roupas adequadas (o uso da 
cor preta não é obrigatório), 
mantenham o silêncio e as-
sinem o livro de presença – 
algo que atualmente já não 
é tão comum por parte dos 
visitantes. (ACM)

quem – o que pode tumultuar 
o ambiente. Em sua opinião, 
a participação dos pequenos 
só é permitida quando não há 
com quem deixá-los. 

Para aqueles que não po-
dem ou não puderam com-
parecer à cerimônia, a dica 
é se manifestar de alguma 
maneira aos familiares com 
uma visita de pêsames ou 
cartão. “Diferentes religiões 
têm prazos distintos de res-
guardo, por isso, informe-
-se. Nada de tentar telefo-
nar insistentemente”, com-
plementa Arruda. 

Superação

A morte é um marco na vi-
da de qualquer família, por is-
so, viver o luto é importante. 
Malu Piva explica que é neces-
sário que a pessoa tenha o di-
reito ao sofrimento e chore a 
perda até que a tristeza vá se 
transformando em saudade. 

A elaboração da superação 
é um processo particular, ca-
da indivíduo irá encontrar sua 
própria maneira e não há re-
gras. Portanto, falar sobre a 
perda é válido para conseguir 
lidar com a falta de um fami-
liar, amigo ou ente querido.

uma atitude espontânea e ver-
dadeira”, comenta a psicóloga 
clínica Malu Piva de Lima. 

Ela afirma que não exis-
te regra para o tempo de per-
manência no velório, porém, 
o consultor de estilo e etique-
ta Fabio Arruda salienta que, 
quanto menor a proximidade 
com o falecido, menor a per-
manência na cerimônia. 

O costume de passar a ma-
drugada no velório também 
deve ficar restrito aos fami-
liares e amigos muito próxi-
mos, pois é um momento ínti-
mo de pesar, bem como o en-
terro. Gerson Ruiz, coveiro do 
Cemitério Municipal Ana Ro-
sa de Paula, concorda que o 
momento do enterro deve fi-
car reservado para os mais 
“chegados”. 

Velório não é lugar de 
criança, segundo o diretor do 
cemitério municipal, Emer-
son Fernando Chrispim, pois, 
principalmente em Jaú, não 
há espaço para que elas brin-

Carolina Chamaricone

Situações inusitadas e gafesCelular deve permanecer desligado

que as pessoas postem fotos 
indelicadas desse momento”, 
complementa. 

Ingestão de bebidas alcoó-
licas durante a cerimônia fú-
nebre não é recomendado. 
Não é de bom tom desrespei-

tar o espaço de outros parti-
cipantes do velório, principal-
mente, porque em centros ve-
latórios são dispostas mais de 
uma sala e a atitude pode in-
comodar a cerimônia de ou-
tras pessoas. (ACM)

Com realização de provas 
em Jaú, a primeira fase da 
Fundação Universitária para o 
Vestibular (Fuvest) ocorre ho-
je. A cidade recebe a aplicação 
dos testes pelo terceiro ano se-
guido. Em 2015, 858 candida-
tos se inscreveram para pres-
tar Fuvest no Município. O lo-
cal das provas será a Fundação 
Educacional Dr. Raul Bauab.

Segundo o coordenador da 
Fuvest em Jaú, Carlos Ferreira 
dos Santos, uma das principais 
novidades deste ano é a proibição 
do uso de relógio. Esses itens não 
serão permitidos nas salas.

O vestibular está marcado 

para começar às 13h. Os por-
tões serão abertos às 12h30. 
Em caso de chuva, é possível 
que a abertura seja antecipada. 
Serão cinco horas de prova, e 
a saída dos vestibulandos será 
liberada somente após as 16h. 

Segunda fase

Candidatos que prestarem 
a primeira fase da Fuvest em 
Jaú e se qualificarem para a 
próxima etapa do vestibular 
terão de fazer a segunda fase, 
em janeiro de 2016, em Bau-
ru. O mesmo ocorrerá com 
candidatos de Marília. (MO)

Prova da Fuvest 
ocorre neste domingo

Estudantes
da Fundação 
têm destaque

 
Dois alunos do ensino mé-

dio do Colégio da Fundação 
Educacional Dr. Raul Bauab 
de Jaú se destacaram na úl-
tima Olimpíada Regional de 
Matemática da Unesp Bau-
ru (Ormub). A prova ocorreu 
no dia 3 de outubro e os es-
tudantes Enrico Grando Bot-
teon e Eduarda Baccarin Fer-
rari conquistaram a primeira 
colocação. 

Eduarda Baccarin Ferra-
ri, aluna do 3° ano do en-
sino médio, é bicampeã na 
prova. Em 2014, a estu-
dante, que sonha em cursar 
medicina, também ganhou 
a medalha de ouro e afirma 
que a prova estava mais fá-
cil neste ano. Ela relata que 
a avaliação conta com te-
mas visados nos vestibula-
res e não é uma prova or-
todoxa, baseada em fórmu-
las. “Teve uma questão de 
raciocínio lógico que dava 
para todos resolver”, expli-
ca Eduarda.

“A primeira colocação até 
passou pela minha cabeça”, 
afirma o aluno Enrico Gran-
do Botteon. Estudante do 2° 
ano do ensino médio, ele diz 
que estava confiante por co-
nhecer o formato da avalia-
ção e, ao fim da prova, já afir-
mava ter se saído bem. Ele 
menciona também que já al-
cançou a terceira colocação 
em edições anteriores.

Os aprovados receberão as 
medalhas no auditório do La-
boratório Didático de Mate-
mática, no campus da Unesp, 
no dia 12 de dezembro. (DA RE-

DAÇÃO)

Em ocorrências distintas, 
duas mulheres tiveram seus au-
tomóveis furtados em Jaú, mas 
conseguiram reaver os veículos.

Por volta das 2h de ontem, 
a manicure Luciana de Abreu 
Cardoso estava em sua resi-
dência, na Rua Duque de Ca-
xias, no Jardim Santa Terezi-
nha, quando ouviu um baru-
lho. Ao sair, notou que haviam 
levado seu Fiat Uno.

Minutos depois, uma equipe 
da Polícia Militar Rodoviária lo-
calizou automóvel abandonado 
no acostamento do km 181 da 
Rodovia Comandante João Ri-
beiro de Barros (SP-225).

Durante pesquisa, os poli-
ciais constataram que o car-
ro havia acabado de ser furta-
do. A vítima foi acionada, re-

conheceu o automóvel e rela-
tou que o ladrão o abandonou 
porque acabou o combustível.

Na noite de anteontem foi 
furtado o VW Gol da babá Lucia-
na Aparecida Genipe Cano, 32 
anos, na Rua José Garcia Fernan-
des, no Jardim Maria Luiza 2.

O delito foi descoberto quan-
do populares viram quatro ho-
mens, aparentando ser adoles-
centes, abandonar o carro na 
Avenida Francisco Canhos, no 
Bairro Santo Antônio.

Policiais civis foram acionados 
e entraram em contato com a ví-
tima após localizar documentos 
dela no interior do Gol. Luciana 
disse que não tinha conhecimen-
to do furto e, por isso, não havia 
feito boletim de ocorrência. O au-
tomóvel foi devolvido à vítima. (AZ)

Carros são recuperados
após furtos em Jaú


