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Respeito aos vivos

OPERAÇÃO FINADOS / Mutirão de trabalho nos cemitérios do DF, com aumento do número de funcionários, instalação de 
banheiros químicos e reforço na segurança, por exemplo, promete descomplicar a visita aos mortos de amanhã a 2 de novembro

Programe-se
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Visitas 
antecipadas

Muitos parentes das pessoas
sepultadas nos cemitérios do DF
preferem fugir do tumulto do Dia
de Finados. É o caso de Maria Mar-
tim, 80 anos, que na manhã de on-
tem, acompanhada pela filha mais
velha, Lídia Lopes, 57, já visitava o
túmulo do marido Maximo Villar,
falecido em 20 de junho de 2006.
As duas familiares contaram que
vão ao Campo da Esperança pelo
menos duas vezes por ano, uma
na data de falecimento de Maxi-
mo e outra perto do Dia de Fina-
dos. “Como no feriado fica muito
cheio e não podemos entrar de
carro, eu prefiro trazer minha mãe
um pouco antes”, explicou Lídia.

Maria, que é espanhola, co-
nheceu o marido aos 16 anos,
quando fazia o ensino médio em
Madri. “Ele foi meu professor de
matemática e, três meses depois
de nos conhecermos, já estáva-
mos casados. Chegamos no Bra-
sil há 56 anos e em Brasília há 45”,
lembrou. Ainda hoje, Maria pro-
cura se lembrar de Maximo com
alegria e, por isso, gosta de rezar e
enfeitar o túmulo dele com flores. 

Márcia Araújo, 39 anos, é outra
que visita com frequência o cemi-
tério da Asa Sul. A irmã dela, Nícia
Lima Araújo, está enterrada no lo-
cal há seis anos e deixou saudades
ao morrer com apenas 23 anos de
idade. Márcia gosta de manter o
túmulo em ordem e, sempre que
pode, sai do Lago Norte para rezar
o terço para Nícia. Muitas vezes, a
advogada se sente insegura no ce-
mitério e reclama do furto de flo-
res e imagens. “Sempre que ve-
nho, rezo olhando para os lados,
com medo”, enfatizou. Ainda as-
sim, ela volta pelo menos três ve-
zes ao mês e traz toda a família no
feriado do dia 2.

A filha de Maria Geraldo de Oli-
veira Dutra, falecida há dois anos,
também procura visitá-la todos os
meses. Íris de Oliveira Dutra, 30,
sai do Núcleo Bandeirante para
levar flores e renovar a foto na lá-
pide da mãe. A fisioterapeuta con-
ta que paga um jardineiro para
cuidar do túmulo de dona Maria.

Presidente da Associação dos
Jardineiros, Cícero Jesus de Melo
explica que o trabalho realizado
no cemitério independe da ad-
ministração da empresa. Os jar-
dineiros são pagos pelos paren-
tes, como Íris, e utilizam mate-
riais próprios para cuidar dos ja-
zigos, incluindo a água para la-
vagem. A Caesb tem dois hidrô-
metros instalados no cemitério
da Asa Sul, um para os jardinei-
ros e outro para uso livre de fa-
miliares e funcionários do Cam-
po da Esperança.

Funcionários trabalham no Campo da Esperança: manutenção nos cemitérios do DF será intensificada a partir de hoje para atender melhor os cerca de 800 mil visitantes esperados nos três dias da Operação Finados

partir de amanhã, será
realizada a Operação Fi-
nados nos cemitérios de
Taguatinga, Gama, So-

bradinho, Planaltina, Brazlândia e
Asa Sul. O mutirão de trabalho,
que vai até o feriado de 2 de no-
vembro, tem como objetivo facili-
tar o acesso dos visitantes aos tú-
mulos de entes queridos. Para is-
so, os estabelecimentos aumenta-
rão o número de funcionários em
serviço, instalarão banheiros quí-
micos, reforçarão a segurança,
distribuirão mapas e limitarão a
entrada de veículos. Serão realiza-
das, também, missas com padres
de todo o DF e com Dom João Braz
de Aviz, arcebispo de Brasília. 

É esperada a visita de 560 mil
pessoas aos cemitérios só no Dia
de Finados. Durante toda a ope-
ração, a expectativa dos seis ce-
mitérios é de 800 mil visitantes. O
Campo da Esperança, na Asa Sul,
provavelmente concentrará o
maior número de pessoas, por
ser o cemitério mais extenso,
mais antigo e com o maior nú-
mero de sepultados. São 1.368 m²
de área total e 170 mil mortos en-
terrados desde 1959.

O horário de funcionamento
nos cemitérios será das 7h às 18h.
E, em 2 de novembro, os portões
ficarão abertos, excepcionalmen-
te, até às 19h. O atendimento
ocorrerá das 7h30 às 18h. Em ca-
da cemitério, haverá uma inten-
sificação de cerca de 250% nos
funcionários que auxiliarão o pú-
blico. Em Taguatinga, por exem-
plo, o número vai passar de cinco
atendentes para 13. Eles distri-
buirão mapas e ajudarão na pes-
quisa de endereços.

Além disso, os 50 seguranças
dos seis cemitérios terão um re-
forço de 38 colegas, que se distri-
buição em escalas que cobrem as
72 horas da Operação Finados. A
carga da limpeza para os dias que

antecedem o feriado aumentou
em uma hora, mas não houve in-
cremento de funcionários. A Com-
panhia Urbanizadora da Nova Ca-
pital (Novacap), em compensa-
ção, trabalha em um mutirão des-
de a última segunda-feira na área
externa dos cemitérios, cortando
a grama e limpando a área. 

O acesso de carros ao interior
dos cemitérios da Asa Sul, Tagua-
tinga, Gama e Sobradinho será li-
mitado, durante os três dias, a ido-
sos e deficientes, desde que te-
nham a autorização do Detran.
Nos demais cemitérios, não será
permitido o ingresso de veículos
por conta da limitação de espaço.
Para compensar, serão disponibi-
lizadas entradas alternativas para
os visitantes e 12 vans circularão
gratuitamente para facilitar o
acesso. Vendedores ambulantes e
autônomos não poderão circular
nos cemitérios. A Polícia Militar
do DF ficará responsável pela se-
gurança e pelo trânsito de carros
na região ao redor dos estabeleci-
mentos, mas não informou a for-
ça tarefa programada.

Segundo a administração do
Campo da Esperança, os túmulos
mais cotados para receber visi-
tantes são os de personalidades
famosas da cidade, como o pri-
meiro sepultado de Brasília Ber-
nardo Sayão Carvalho Araújo, o
ex-presidente Juscelino Kubits-
chek, sua filha Márcia Kubitschek
e a atriz Dulcina de Moraes. Se-
pulturas de vítimas de crimes
bárbaros, como a menina Ana Lí-
dia, assassinada em 1973, tam-
bém costumam ficar movimen-
tados na data.

Para os religiosos, serão reali-
zadas 34 missas campais nos
seis cemitérios do DF em 2 de
novembro. Dom João Braz cele-
brará o ritual de finados, às 17h,
no Campo da Esperança. Os de-
mais padres são de paróquias

espalhadas pelo Plano
Piloto e pelo Entorno,
que vão visitar os cemi-
tério em horários varia-
dos (veja programação).

O Procon também
realiza trabalho especial
por conta do feriado. O
agente fiscal Márcio Di
Calafiori informa que,
de quarta-feira até hoje,
mais de 30 floriculturas
da Asa Sul e da Asa Nor-
te seriam visitadas. Até
agora, foram constata-
das infrações leves em
seis empresas, que fo-
ram notificadas e têm 24
horas para se adequar.
Entre os problemas mais
comuns, estão a falta de
placas com o número
do Procon e a omissão
de informações relativas
a formas de pagamento
e notas fiscais.

Íris fez ontem sua visita mensal ao túmulo da mãe: uma forma de fugir do tumulto do Dia de Finados

DEMAIS SERVIÇOS

Bancos
Não funcionarão no feriado.

Sistema de Limpeza Urbana
(SLU) 
A coleta de lixo será realizada
normalmente no feriado. No
domingo, haverá coleta extra
em pontos críticos.

CAESB
Haverá plantão para
emergências. O telefone 
de contato é o 115.

CEB
Atendimento apenas
emergencial. Solicitação 
pelo telefone 0800 610196.

Novacap
Equipe de tapa-buracos e corte
de árvores fica de plantão em
horário comercial.

Correios
As agências que costumam
funcionar no sábado e no
domingo abrirão nesses dias.
No feriado, irão funcionar as
agências que abrem aos
domingos. As transações
feitas pelo Banco Postal, de
sábado a segunda (2/11),
serão consideradas como
realizadas na terça-feira
(3/11). Os objetos e as
correspondências enviadas
pelos serviços de Sedex e
Sedex 10 serão entregues
apenas na terça-feira (3/11). 
A Central de Atendimento 
dos Correios funcionará
normalmente, das 8h às 22h.
Para sugestões, elogios ou
reclamações, o número é:
0800 725 0100.

» Os bichinhos também têm espaço para
homenagens durante o Dia de Finados. Apesar
de já estar desativado há pelo menos três anos,
o Cemitério dos Animais do DF, que fica atrás da
Gerência de Zoonoses, no Setor Militar Urbano,
abriga mais de cinco mil túmulos de cães e
gatos e aguarda visitas que há muito não
aparecem por ali. O cemitério dos cachorros,
como ficou conhecido na cidade, existe desde
1966 e hoje é um exemplo de abandono. Os
pequenos jazigos estão sujos, quebrados e
encobertos pelo mato e pela poeira. Os nomes
dos animais queridos já estão apagados. Tudo
que resta são alguns poucos sinais de carinho,
como os dizeres de “te amamos” e “saudades”. 
A esperança dos bichos de estimação que já se
foram é que, com o feriado, a demonstração de
afeto aumente. A Novacap já começou o
trabalho para que isso aconteça há dois dias,
quando cortou toda a grama do cemitério dos
animais. Agora, só falta a visita dos “parentes”.

Cemitério 
dos animais

A

ENDEREÇOS
Campo da Esperança: 916 Sul.
São Francisco de Assis: SOFHN, Área Especial Cemitério, Taguatinga Norte.
Cemitério do Gama: SOE Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste, Gama.
Cemitério de Sobradinho: AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho 2.
Santa Rita: SNO Conjunto E, Área Especial Cemitério, Planaltina.
Cemitério de Brazlândia: SNO Quadra 6, Área Especial Cemitério, Brazlândia.

MISSAS
Campo da Esperança (Asa Sul): 8h, 9h30, 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h.
São Francisco de Assis (Taguatinga): 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30.
Cemitério do Gama: 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30.
Cemitério de Sobradinho: 8h, 10h, 13h, 15h, 17h.
Santa Rita (Planaltina): 9h, 10h, 11h, 14h.
Cemitério de Brazlândia: 9h, 16h.

O QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO

Cemitérios
No Dia de Finados (2/11), os portões dos seis cemitérios serão abertos às 7h e
fechados às 19h. No sábado e no domingo, o acesso será permitido das 7h às
18h. Em todos os dias, o atendimento ao público será das 7h30 às 18h.

Bares, restaurantes e comércio de rua
De acordo com o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares
(Sindhobar), para os bares e restaurantes o funcionamento é normal. As lojas
de rua podem optar pelo melhor horário para funcionamento.

Lojas, praças de alimentação e lazer de shoppings
As lojas dos shoppings abrem normalmente no sábado, das 10h às 22h, e no
domingo e no feriado, das 14h às 20h. As praças de alimentação e lazer de
shoppings abrem no sábado, das 10h às 22h, e no domingo e no feriado, das
12h às 22h.

Feiras
Feira da Torre: funcionamento normal, todos os dias, das 9h às 18h.
Feira do Guará: no sábado e no domingo, das 8h às 18h, e fecha no feriado.
Feira dos Importados: sábado e domingo, das 9h às 18h; e fecha no feriado.

Diversão
Zoológico de Brasília: abre no sábado, domingo e no feriado, das 9h às 17h. 
Jardim Botânico: funciona todos os dias normalmente, das 9h às 17h.
Água Mineral: abre no sábado e domingo, das 8h às 16h, e fecha no feriado. 

Emergências
Delegacias: funcionam em escala de plantão. O número é o 191.
Bombeiros: atendem normalmente. O número da emergência é o 193.
Hospitais: abrirão apenas na emergência. Os postos de saúde também
estarão fechados. O atendimento volta ao normal na terça-feira (3/11). 
Detran: os postos de atendimento ficam fechados, mas a fiscalização 
acontecerá normalmente.


