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TRASLADO DE PESSOAS FALECIDAS PARA O ESTRANGEIRO 
 
 
A maioria dos nossos cidadãos estrangeiros ainda consideram forte as suas raízes 
com a sua terra natal e gostariam portanto de lá ter o seu sepulcro. 
Isto foi o que constatamos sobretudo nos últimos anos e o que nos levou a nos 
especializar no traslado de pessoas falecidas, seja por meio de veículos funerários, 
seja por avião. Muitas instituições religiosas e culturais que cuidam de cidadãos 
estrangeiros depositam-nos a sua confiança, por ter a segurança de receber da 
nossa firma um serviço competente e de confiança. 
 
• Nós estamos presentes em todo o território da Alemanha e resolvemos todas 

as formalidades burocráticas junto a departamentos públicos e consulados, no 
território nacional e no estrangeiro. 

 
• Temos à nossa disposição caixões e interiores de caixões em metal exatamente 

conforme às exigências internacionais. 
 
• Dispomos das capacidades necessárias, bem como de pessoal qualificado e 

veículos funerários modernos para traslado. 
 
• Por estarmos localizados bem próximo ao aeroporto de Frankfurt e graças 

também ao trabalho em conjunto com os serviços de expedição aérea da 
Lufthansa, dispomos dos melhores conhecimentos sobre transporte aéreo. 

 
• Consulte-nos sobre os preços de um traslado, dirigindo-se diretamente a nossa 

empresa. Nós garantimos um preço razoável. 
 
Nós realizamos o traslado no Vosso nome e sob a Vossa encomenda com carros 
funerários em todos os países europeus e por avião em todas as partes do mundo. 
Realizamos também o traslado de pessoas falecidas trazendo-as de volta para a 
Alemanha. Peça informações sobre as nossas razoáveis condições. 
 
 
Confiança e apoio, bem como conselho e auxílio em casos de falecimentos 
representam o que há de mais importante para a nossa empresa. Em caso de 
falecimento dirija-se a nossa empresa funerária. 
 
 

EMPRESA FUNERÁRIA PETRI 
[BESTATTUNGSINSTITUT PETRI] 

DIA e NOITE à Vossa disposição 
Número de telefone 

Prefixo da Alemanha + 06142-62702 
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