
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

FARINA PARK HOTEL

RS 453, KM 106, S/N, Linha Sertorina, Farroupilha, RS.



Estudo de Impacto de Vizinhança  – EIV

Empreendimento: Hotel Farina Ltda

Proprietário (a): Maria Alice Fernandes Farina

CNPJ: 02.189.564/0001-40

Local: RS 453, KM 106, S/N

Bairro: Linha Sertorina

Cidade: Farroupilha/ RS

Atividade Propostas: Hotéis e Assemelhados, Restaurantes, Bebidas - exceto bar

Responsável Técnico: Andreza De Cássia Farias Barbosa –  CAU A265033-9

Objetivo

Este estudo tem como objetivo estabelecer os efeitos negativos e positivos, resultantes do

empreendimento proposto, na RS 453, KM 106, S/N, Sertorina, pertencendo a cidade de

Farroupilha, quanto a qualidade de vida da população residente na área e suas

proximidades, em conformidade com os artigos 36 a 38 da Lei Federal n° 10.257 de 10 de

julho de 2001, Estatuto da Cidade e a Lei complementar do Plano Diretor n° 04.176 de 26

de Novembro de 2015, do Município de Farroupilha.

História do Empreendimento

Em 1995 o casal Jaime José (médico em exercício) e Maria Alice Farina (hoteleira e

turismóloga), resolveram empreender, graças ao potencial cultural e enogastronômico dos

imigrantes italianos o turismo evoluía. Na época, já estavam em desenvolvimento alguns

roteiros turísticos como: Caminhos de Pedra e Vale dos Vinhedos, ampliando também

negócios e os eventos em toda a região. No ano de 1999 o Farina Park Hotel abriu as

portas, administrado pela senhora Maria Alice e em 2003 abre, no interior do hotel, o Arte

in Tavola Restaurante. A proposta de alta gastronomia, inspirada na culinária italiana, foi

implantada pelo chef Italiano Mauro Cingolani e foi pioneira na região. O casal de sócios

colabora, até hoje, para o desenvolvimento econômico e social da região através do



crescimento sustentável do Farina Park Hotel, da sua participação voluntária em

entidades do turismo e hotelaria e com sua contribuição espontânea com entidades

filantrópicas da região.

Descrição do Empreendimento

O hotel em análise, terá atividades de hospedagem e restaurante, porém com

atendimento personalizado,individuais e/ou grupo, com ocupação de em média 2.528

hóspedes mensais e uma média de 35 funcionários fazem parte da equipe. O

empreendimento está localizado na Linha Sertorina, fazendo parte do município de

Farroupilha (RS). A área do hotel tem 5.437,98 m² de área construída, contendo

pavimento inferior, térreo, segundo, terceiro e quarto pavimento, havendo vagas de

estacionamentos que atendem a demanda suficientemente, tudo já licenciado aprovado

com a Prefeitura de Farroupilha.

O local tem como horário de funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por dia.

Figura 01 – Imagem de satélite (Google Earth)



Figura 02 – Mapa com vias de acesso, hidrografia, etc.

Figura 03 – Zoneamento do Empreendimento.



Seu acesso se dá nas margens da rodovia, está localizado em uma zona denominada

ZAL - Zona Ambiental L, do Corredor Rodoviário Rural, e tem como área total do edifício

5.437,98 m².

A zona Ambiental L, conforme descrição do Plano Diretor vigente, caracteriza-se por

áreas de usos mistos, localizadas ao longo da RST - 453, VRS 813 e VRS 864, onde

abrange propriedades com atividades vinculadas à produção rural, assim como industrial,

comercial e de prestação de serviços, sendo estratégica para empreendimentos de

grande porte; (Incluído pela Lei Municipal nº 4618, de 2020).

Portanto, a atividade em análise se enquadra nos parâmetros exigidos, sendo adequada e

não prejudicando o planejamento urbano e nem mesmo a paisagem local, está

devidamente licenciado e aprovado, tendo em vista que a elaboração deste estudo é pela

troca de uso em relação a regularização de Alvará de licença, além da atividade de

hotelaria, agregando restaurantes e comércio de alimentos.

Figura 02 – Planta de Situação e Localização



Figura 03 – Fachada Frontal

Figura 04 – Planta Baixa da Pavimento Inferior.



Figura 05 – Planta Baixa Pavimento Térreo.



Figura 06 – Planta Baixa Segundo Pavimento.



Figura 07 – Planta Baixa Terceiro Pavimento.



Figura 08 – Planta Baixa Quarto Pavimento.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

O entorno não será afetado pelo empreendimento, não irá interferir no sossego e nas

atividades já exercidas no local, considerando que a área existente já exerce suas

atividades no local há anos, tendo pouquíssima vizinhança com residência, ao outro lado

na rodovia, uma sede campestre de um clube, e apenas quatro residências nos terrenos à

norte. A edificação respeita a faixa de domínio estabelecida pelo DAER, além dos recuos

pré-estabelecidos pela legislação municipal. O empreendimento, por tanto, não irá causar

qualquer dano às edificações do entorno.



Figura 09 – RST 453, KM 106, rodovia de acesso ao hotel.

Figura 10 – Residências a Norte.

Conforme (Figura 10), o entorno é ocupado predominantemente por vegetação, terras

para plantio, etc. e pouca vizinhança, destinadas a residências.



Figura 11 – Imagem do entorno.

IMPACTOS DE EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE VIZINHANÇA
- Impacto Ambiental

Características geológicas, formação e tipo de solo
A formação dos solos em Farroupilha e na região é fortemente influenciada pelo material

de origem (rocha matriz), características do relevo e condições climáticas. No Município,

os solos são formados a partir de rochas vulcânicas ácidas e básicas e o relevo varia de

ondulado a fortemente ondulado (STRECK et al., 2008). Devido aos fatores de formação

apresentados acima, somados ao tempo e às atividades biogênicas, os tipos de solo que

ocorrem no Município de Farroupilha, segundo Flores (2007), são: Argissolos,

Cambissolos, Neossolos e Nitossolos. A topossequência de unidades de solo que ocorre

é constituída por solos rasos em relevo montanhoso (Neossolos) e na medida em que o

relevo vai se tornando mais suave os solos apresentam um perfil mais desenvolvido e

com uma profundidade efetiva maior (Cambissolos, Argissolos e Nitossolos). Os

Cambissolos são caracterizados por apresentar o horizonte B incipiente, ou seja, são

solos em processo de transformação que apresentam fragmentos de rocha em seu perfil,



caracterizado por um baixo grau de intemperismo (EMBRAPA, 2006; STRECK et al.,

2008).

Os Nitossolos são solos que apresentam o horizonte B nítico, horizonte diagnóstico

subsuperficial caracterizado por ser mineral não hidromórfico e por apresentar pouco ou

nenhum incremento de argila do horizonte superficial para o subsuperficial (EMBRAPA,

2006). Geralmente são solos ácidos e apresentam argila de baixa atividade, por serem

constituídos de caulinita e óxidos de ferro (STRECK et al., 2008).

Topografia, relevo e declividade
O terreno situa-se acima do nível da rodovia, após seu acesso a edificação fica em solo

regular, podemos analisar que nesta situação, e por conter mais de um pavimento, resulta

numa bela vista à se contemplar. Não haverá alterações em solo, pois o empreendimento

já está consolidado.

Figura 12 – Via de acesso ao Hotel



Figura 13 – Imagem demonstrando parte do terreno

Características do clima e condições meteorológicas da área potencialmente
atingida pelo empreendimento
Na cidade de Farroupilha, o verão é longo, morno e úmido; o inverno é curto e fresco.

Durante o ano inteiro, o tempo é com precipitação e de céu parcialmente encoberto. Ao

longo do ano, em geral a temperatura varia de 6 °C a 28 °C e raramente é inferior a 0 °C

ou superior a 32 °C.

Podemos afirmar que,em relação ao seu entorno e clima, nenhuma edificação vizinha é

afetada negativamente pelo empreendimento.

Características da qualidade do ar na região
Conforme monitoramento do Transporte de Poluição Antropogênica e de Queimada na

América do Sul, feito pela empresa GMAI, Farroupilha – RS possui uma baixa emissão de

compostos orgânicos voláteis despejados no ar, configurando uma cidade com boa

qualidade do ar, bem como seu entorno. Um fator que pode alterar essa característica é a

orientação do vento, que em determinadas épocas do ano (predominantemente no verão),

vindo do litoral, traz consigo uma atmosfera de qualidade inferior, devido à poluição da



Capital Porto Alegre. As emissões de compostos poluentes na atmosfera ficam abaixo da

média em Farroupilha e região.

Características dos níveis de ruído na região
Não haverá alteração nos níveis de ruído do empreendimento, visto que a principal fonte

geradora de ruídos na região será oriunda do volume de tráfego viário da rodovia, e não o

empreendimento em si, considerado silencioso.

Características da ventilação e iluminação
Conforme estudos do Plano Municipal de Saneamento Básico de Farroupilha, conclui-se

que em 50% das horas diurnas anuais da cidade há insolação direta sobre a região, os

outros horários são cobertos por nuvens e sombras. As direções predominantes dos

ventos durante o ano são dos sentidos Noroeste e Sudoeste. Estudos realizados em

1990, onde é indicada a velocidade média dos ventos, de 1,6 metros/segundo. Tanto a

iluminação quanto a ventilação natural no entorno não sofrerão alterações.

O empreendimento, apesar de grande, há espaços diferentes no local, cada um com suas

características e necessidades, quartos, recepção, áreas de serviço, restaurante, áreas

de lazer, etc., atendem as necessidades das normas de ventilação, iluminação e

circulação de ar, conforme as leis municipais e normativas estabelecem.

Características dos recursos hídricos da região
A cidade de Farroupilha, localizada na região hidrográfica Nacional do atlântico sul, e pela

divisão hidrográfica estadual está inserido na bacia hidrográfica do Guaíba, ao qual

compõe duas bacias hidrográficas contribuintes da região hidrográfica do Guaíba que são

a Bacia do Taquari - Antas e a bacia do rio Caí. Segundo (FEPAM 2002),

Aproximadamente 61% do território do município de Farroupilha encontra-se na bacia do

Taquari - Antas, ainda discorrendo sobre esta 18 bacia hidrográfica a qual se situa na

porção nordeste do Rio Grande do Sul.

- Meio Biológico

Características dos ecossistemas terrestres da região
O terreno está localizado em uma área rural, do município de Farroupilha, às margens da

RS 453 no KM 106. Possui uma vasta arborização nos arredores, com uma relevância



paisagística admirável, trazendo grande tranquilidade para os hóspedes e os poucos

vizinhos da região.

Características e análise dos ecossistemas aquáticos da área de influência do
empreendimento
Constatou-se açudes em áreas privadas nos arredores do hotel, mas nada influencia no

bem estar e convivência da vizinhança.

Características e análise dos ecossistemas de transição da área do
empreendimento
Não existem ecossistemas de transição no entorno da área do empreendimento, que

sejam afetados pela implantação do mesmo.

Áreas de preservação permanente, unidades de conservação e áreas protegidas por
legislação ambiental
Não há sobre o lote, área de preservação permanente.

- Meio antrópico
Características da dinâmica populacional da área de influência do empreendimento
A maior parte da população que circula por volta do endereço estudado, é pela rodovia,

que é através dela que se dá o acesso ao hotel e às poucas residências dos entorno. Os

pedestres para chegarem à pé no empreendimento, as chances são praticamente nulas.

Características do uso e ocupação do solo, com informações em mapa, da área de
influência do empreendimento
A edificação encontra-se na ZAL - Zona Ambiental L, zoneamento predominado por usos

mistos. A área de influência do empreendimento não gera demais impactos em áreas

públicas ou lindeiras da região, somente agrega ao turismo, de forma a valorizar o

município. Mapa já anexo com zoneamento, na figura 3 deste estudo.

Valorização ou desvalorização imobiliária
O hotel está de acordo com as orientações estabelecidas pelo município. Gera uma

valorização imobiliária, visto que oferta um serviço de qualidade e que está relacionado a

lazer, descanso, bem-estar e incentiva o turismo.



- Impactos na estrutura urbana instalada
Equipamentos urbanos e comunitários
Não existem Equipamentos Urbanos e Comunitários instalados em um raio de 150m,

tendo em vista a atividade do empreendimento, não se faz necessário.

Abastecimento de água
O abastecimento de água é feito através de poço artesiano, que o hotel possui, e não pela

concessionária do município (CORSAN), suprindo todas as necessidades do

estabelecimento.

Esgotamento sanitário
A edificação tem o sistema de tratamento primário (Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio), e

vala de infiltração e após é destinado à rede pública.

Figura 14 – localização fossa/ filtro e valas

Fornecimento de energia elétrica
A concessionária RGE, fornece energia elétrica para o empreendimento.



Rede de telefonia
A rede de telefonia disponibilizada para o entorno, atende a demanda.

Coleta de lixo
O empreendimento possui uma separação interna dos resíduos, após é destinado a locais

apropriados para serem coletados, e o material reciclável há uma empresa especializada

em descarte de reciclagem que faz essa coleta no local.

Pavimentação
A rodovia de acesso é asfaltada e internamente o terreno também conta com

paralelepípedos e alguns pontos calçadas.

Iluminação pública
O local é bem servido de iluminação pública proporcionando segurança à noite.

Drenagem natural e rede de águas pluviais
Há valas de infiltração já citadas anteriormente, que consistem na escavação de uma ou

mais valas, nas quais são colocados tubos de dreno com brita, ou bambu, preparado para

trabalhar com dreno retirando o miolo, que permite, ao longo do seu comprimento, escoar

para dentro do solo os efluentes provenientes da fossa séptica.

Figura 15 – Valas de infiltração



Figura 16 – Memorial de cálculo das valas de infiltração

- Impactos na morfologia
Volumetria das edificações existentes da legislação aplicável ao projeto
A volumetria no entorno varia, com residências de um ou dois pavimentos em média, e do

empreendimento chega a quatro, tudo dentro dos padrões urbanísticos estabelecidos pelo

município, sendo um empreendimento com materialidade típicas da região e muita

vegetação ao seu entorno, sendo já consolidado no endereço.

Bens tombados na área de vizinhança
Não existem bens tombados na área de vizinhança.

Vistas públicas notáveis que se constituam em horizonte visual de ruas e praças
em lagoa, rio e de morros
Não existem vias públicas com tais características próximas ao empreendimento, a não

ser a própria rodovia que dá acesso ao local, voltada por vegetações

Marcos de referência local
O km 106, é um ponto de referência para quem procura o hotel, pois há uma placa

indicativa dessa quilometragem logo chegando no empreendimento.

Paisagem urbana
A paisagem urbana é caracterizada por belas árvores e vegetações ao longo da rodovia,

e apesar do porte do hotel, e sua posição acima do nível da via principal, as vegetações

camuflam o mesmo, sem ser interferência na paisagem por quem passa próximo ao local.



- Impactos sobre o sistema viário
Geração e intensificação de pólos geradores de tráfego e a capacidade das vias
A rodovia que dá acesso ao empreendimento apresenta um nível de desempenho

satisfatório na situação atual, principalmente quanto ao fluxo, à mesma encontra-se

pavimentada com material asfáltico. O sistema viário não sofrerá acréscimo no tráfego,

tendo em vista que o hotel já funciona há anos ali, então a demanda é a mesma.

Sinalização viária
É bem sinalizada a via de acesso por meio de placas de sinalização, não necessitando

assim novas sinalizações além das já existentes, pois não muda a locomoção já existente.

As condições de deslocamento, acessibilidade, oferta e demanda por sistema viário
e transportes coletivos
O empreendimento traz movimentação dentro do limite aceitável para que traga ao

entorno, segurança e bem-estar, não deixando a região se tornar uma área sem

movimentação durante seu horário de funcionamento.

A atividade não irá demandar equipamentos e áreas de lazer, pois vem para satisfazer a

necessidade de visitantes, turistas, e empresários para pontos e rotas turísticas já

estabelecidas, assim podemos afirmar que os equipamentos encontrados na região

atendem a demanda da população. Não produzirá efeitos indesejáveis na mobilidade e

acessibilidade de pessoas e veículos.

Demanda de estacionamento
No que se refere a demanda de estacionamento em seu interior, é compatível com a

necessidade o número de vagas, funcionando super bem em todos os seus anos de

atuação no local.

- Impactos durante a fase de obras do empreendimento
Não há obras no local, tendo em vista que já mencionado, ser um estabelecimento é

consolidado no local, sendo feita elaboração deste estudo para troca de alvará de licença,

pelo uso.
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANDREZA DE CÁSSIA FARIAS BARBOSA CPF: 033.XXX.XXX-10
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2650339

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11857743I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/04/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/04/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Hoteleiro

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 13/04/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Hotel Farina Ltda CPF/CNPJ: 02.XXX.XXX/0001-40
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 11/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,01 Data de Previsão de Término:

22/04/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95181899 Nº: S N
Logradouro: RURAL Complemento: KM 106
Bairro: ÁREA RURAL DE FARROUPILHA Cidade: FARROUPILHA
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Estudo de Impacto de Vizinhança

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO Quantidade: 0.01
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11857743I00CT001 Hotel Farina Ltda INICIAL 12/04/2022

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
18/04/2022 às 09:10:12 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDREZA DE CÁSSIA FARIAS
BARBOSA, registro CAU nº 00A2650339, na data  e hora: 12/04/2022 05:30:41, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ
está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/
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CORTE AA

CORTE AA

PAREDE RESISTENTE AO
FOGO TRRF 120min.

obra

local

projeto

desenho

data

escala

prancha

L

H

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

L

H

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

H

L

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
L= 400mm; H= 200mm - VISIBILIDADE: 13 metros;
FUNDO: VERDE PANTONE 350C;
TEXTO: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

L

H

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

L

H

H

L

L= 240mm; H= 120mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 4200mm; H= 220mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
L= 620mm; H= 420mm - VISIBILIDADE: 13 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

L= 200mm; H=100mm;
FUNDO= VERDE ; TEXTO= FOTOLUMINESCENTE
LOCAL= ONDE INDICADO

L

H
S

3

1 2

C

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

H

L



CORTE AA

Central de GLP 2-P 190

2A 20 BC 4KG

PQS ABC

2A 20 BC 4KG

PQS ABC

PAREDE RESISTENTE AO
FOGO TRRF 120min.

PISO CLASSE I

PAREDE RESISTENTE AO
FOGO TRRF 120min.

obra

local

projeto

desenho

data

escala

prancha

L

H

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

L

H

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
FUNDO: VERDE;
PICTOGRAMAS: FOTOLUMINESCENTE
LOCAL: ONDE INDICADO;

H

L

L= 200mm; H= 100mm - VISIBILIDADE: 6 metros;
L= 300mm; H= 150mm - VISIBILIDADE: 10 metros;
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Por vezes tão poucos nos olham pra estar juntos e 
compartilhar suas vidas, que andamos curtos de projetos 
e destinos, mas a luz nascente desenha caminhos e traça 
léguas de paixão pela vida, que poderiam ser nossa com-
pletude no respirar, porque o sol só vem depois.

Não podemos viver tanto tempo num labirinto estra-
nho e difícil de se mover, é quase impossível se desven-
cilhar com duas mãos, calejadas pela busca incessante 
pela paz, ou talvez fuga de uma condenação, como uma 
sentença de culpa por altos crimes a uma reclusão em 
regime fechado dentro de nossas próprias entranhas. 
Descuidar de nós, é a pior coisa que podemos fazer, de 
um olho grande que pode ser ensinado as menores cria-
turas, onde se encontram os reis do universo, mas que os 
homens distantes sabem que se fraquejarem somente o 
amor de todos pode salvar, num ponto que talvez possa 
ser uma porta para algum lugar nada amargo. Seguir é o 
melhor caminho, como se estivéssemos vivos nos enga-
nando e julgando nas esquinas humanas, aprendendo a 
passar uns anos melhores que antes. Quem somos nós 
pra julgar dores e amores cruzados nas calçadas pintadas 
de ilusão, desenhadas de esperança e sonhos, pelos que 
se arriscam a colocar suas caras á experiência de viver. 
Mais que amigos e irmãos, chega uma união com pedi-
do de desculpas pra outro escutar, lotado de emoção na 
expectativa que dê certo mesmo sendo a partir de um 
brinde saboroso entre mãos lúdicas, porém preenchidas 
pelo desejo do enlace humano.

Após muito esforço na busca de nós mesmos, quase 
sempre lembramos dos conselhos e gestos de atenção em 

Deixo flores onde 
sei que posso!

voz alta e insistentes de mamãe, ecoando no centro de 
nossas vidas.

Dela vieram os primeiros passos que nos ensinaram 
a sair de um momento quase roubado, um lugar que foi 
concedido direito para poucos. O colo da Mãe.

Essa que nos embalou por tantos minutos, e que pelo 
sono surgido naqueles braços, pareceu ser uma noite 
toda de carinho, como o adormecer de Morfeu. Nossas 
heroínas começam amar seus filhos antes de concebê-
-los, e entendem a importância do olhar, na vigília per-
manente e amorosa, e que ainda nos sente em seu ventre, 
desde quando estávamos lá tentando nos formar gente.

Vivo agora a vontade escondida de querer outra vez 
o colo e o ombro, únicos que me fizeram sentir emoções 
muito distintas, e me trouxeram recordações da dor de 
uma existência. Ela que nos deu educação, pra vencer as 
batalhas pós-parto, e desde os primeiros passos de um 
filho, criou um caminho pra que pudesse trilhar com se-
gurança, pra que hoje possa chamar de sua própria vida. 
Há anos lembro que nesse domingo preciso estar prepa-
rado e cheiroso pra levar meu presente bem escolhido 
pra você.

Nesse dia especial, meu beijo vai pra todas que dese-
jam esse sonho maternal, mas também aquelas sortudas 
que o vivem todo dia. Se não puder te abraçar não tem 
problema, deixo as flores onde sei que posso te encontrar 
com meu olhar e pensamento, lugar de onde você não 
sairá jamais, junto do meu coração.

Por Raul Antonio Tartarotti
rault@terra.com.br   |  Instagram: @raultarr
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Feliz dia da Mamãe!


