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z Chuva – Em função da 
chuva e do vento que 
atingiram Santa Maria na 
madrugada de ontem, o Corpo 
de Bombeiros realizou o corte 
de duas árvores que estavam 
ameaçando a rede de energia 
elétrica. Um dos locais foi 
na Rua Cinco de Março, no 
Bairro Camobi, e outra na 
Avenida Doutor Paulo da Silva 
e Souza, no Bairro Juscelino 
Kubitschek. A Defesa Civil 
monitorou áreas de risco. Não 
houve registro de ocorrência 
de danos. 

z Prevenção – O Núcleo 
de Promoção à Saúde do 
Trabalho da Universidade 
Federal de Santa Maria 
(UFSM) realiza hoje, das 11h 
às 14h, no prédio da Reitoria, 
verificação e orientações 
sobre a hipertensão arterial. 
A hipertensão é a principal 
causadora de mortes no 
país, e a falta de controle da 
pressão arterial pode causar 
diversas complicações, 
reduzindo a qualidade de vida.

rápidasVigília e documentário nos 
51 meses da tragédia da Kiss
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HOMeNageNS A cada dia 27, amigos, familiares e sobreviventes 
promovem ações para lembrar as vítimas do incêndio da boate

Como ocorre todo dia 27 de 
cada mês, familiares de vítimas 
se reunirão para que a tragédia 
da Boate Kiss não seja esque-
cida e não se repita. Hoje, data 
em que a tragédia completa 51 
meses, familiares farão uma 
vigília na tenda instalada na 
Praça Saldanha Marinho, das 
9h às 17h50min. A programa-
ção contará com momentos de 
oração, reflexões e canto. Tam-
bém será realizado, no local, um 
momento de reflexão espírita 
sob o comando da professora 
aposentada Maria das Graças 
Py. No encerramento, haverá o 
tradicional minuto do barulho, 
em que as vítimas são homena-
geadas com palmas.

Depois, os familiares acom-
panharão a exibição do docu-
mentário “Janeiro 27”, dirigido 
por Luiz Alberto Cassol e Paulo 
Nascimento. O filme é a atração 
do Cineclube da Boca, às 19h. O 
longa-metragem de 84 minutos 

traz depoimentos de sobrevi-
ventes e familiares de vítimas 
das tragédias da Boate Kiss, 
da boate The Sation, em 2003, 
nos Estados Unidos, e da boate 
Cromagñón, em 2004, na Ar-
gentina. A exibição ocorrerá no 

prédio 67 do campus Camobi da 
UFSM, em Santa Maria.

A tragédia da Boate Kiss tam-
bém será tema de um bate-papo 
durante a Feira do Livro de Santa 
Maria deste ano. O evento ocor-
re no dia 4 de maio, às 18h, no 

palco principal da feira, na Praça 
Saldanha Marinho, no Centro.

A conversa “Janeiro 27 – Nar-
radores e Narrativas”, que faz 
parte do projeto Livro Livre, 
terá a participação de pesso-
as ligadas à tragédia que farão 
narrativas sobre o tema. Os par-
ticipantes do bate-papo serão: 
Nestor Raschen, 2º tesoureiro 
da Associação de Familiares de 
Vítimas e Sobreviventes da Tra-
gédia de Santa Maria (AVTSM); 
Luiz Roese, jornalista e assessor 
de comunicação da AVTSM; Ma-
ria Luiza Pacheco, psicóloga do 
Acolhe Saúde, serviço que presta 
atendimentos psicossociais aos 
sobreviventes e aos familiares de 
vítimas da tragédia; Ada Cristina 
Machado da Silveira, professora 
e pesquisadora da UFSM; Edu-
arda Pavanatto e Luiza Adorna, 
jornalistas de Santa Cruz do Sul, 
autoras do livro “Sobreviventes”.


