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O TEMPO OPORTUNO

Tenho pensado, de modo especial na última semana, o 
que dizer, o que escrever. Tenho tentado escolher palavras, 
sim, escolher palavras, para trazer um pouco de ânimo para os 
dias que se seguem, que serão enormes nos próximos meses, 
independente do que acontecer. Muitas vezes me sinto como 
aquela menina que não fez a lição e mente para a professora, 
dizendo que esqueceu o caderno em casa. Quantas lições de 
casa não foram feitas? Mas o tempo, agora, talvez seja menos 
de rever nossos cadernos e mais de permitir que as escolas e 
os professores continuem assegurando o pouco que resta da 
nossa democracia, que nunca sei se é jovem ou nasceu cansada.

Escolhi falar do kairos, do tempo oportuno, daquele mo-
mento, indeterminado, em que se vive a/na eternidade de um 
acontecer. Entrega absoluta à experiência do acontecimento; 
momento de “sentir” o tempo e se lançar em suas frestas onde 
não somos sugados pela linearidade das horas que nos contam 
a conta-gotas. A vida não está toda no relógio, na verdade a vida 
é justamente aquilo que não é cronometrado, mas vivido nas 
intensidades que alargam o tempo, ampliam as experiências.

Resolvi falar do salvar, mas em sentido grego, enquanto 
permitir que as coisas sejam em suas inteirezas. Quando acre-
ditamos no salvar como um processo ou momento de cura, 
partimos do pressuposto que há um ideal de ser humano e que 
devemos “curar” os que não seguem um padrão.

Escolhi falar de liberdade enquanto um saber morar no 
mundo, pois quanto mais compreendemos que compartilha-
mos um mundo onde outros vivem, mais acolhemos etica-
mente a morada como um habitar coletivo. Nosso olhar deve 
esticar-se em direção aos outros, se ficarmos presos às nossas 
cercanias, não veremos o horizonte, lugar pulsante da vida, 
das cores, das gentes.

Por conta disso, dizer que não tenhamos medo de defender 
a democracia, a liberdade, mesmo que tenhamos nos segurado, 
muitas vezes, naquilo que ficou, quem sabe no que se perdeu. 
Sei que estamos cansados das demoras e muitas vezes quere-
mos encurtar distâncias e até chegamos a acreditar no poder 
das armas e dos discursos cheios de ódio contra os possíveis 
culpados, mas não precisamos de muitas lides na história das 
histórias para saber o quão perversas foram as experiências que 
pregam a desumanidade a pretexto de uma vida supostamente 
mais humana. Sei que podemos estar cansados, mas é bem 
melhor um cansaço no encalço das possibilidades abertas pelo 
caminhar livre (embora discutível) do que presos ao escalabro 
dos arroubos fascistas. 

“O que percebo aqui 
é que falta respeito”
Principal ponto turístico no Centro de Vera Cruz, Praça José Bonifácio sofre com 
ação de vândalos. É pichação em parede, banheiros danificados, patrimônio sujo
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CADÊ A CONSCIENTIZAÇÃO?

Servidor público, Fernando da Silva é quem trabalha durante toda a semana junto à Praça

Saúde investiga caso suspeito de leptospirose

Prazo termina na quarta

AGUARDA RESULTADO

ENVIO DAS COREOGRAFIAS AO ENART

Falta educação e respei-
to. Sobra lixo e patrimônio 
destruído. Um dos pontos 
mais frequentados nos fins 
de semana, a Praça José Bo-
nifácio, em Vera Cruz, não é 
só de flores e de brinquedos 
bem cuidados. Na parede 
dos banheiros, por exemplo, a 
pichação tomou conta. Dentro 
do espaço, são pias arranca-
das, mictórios danificados, 
vidros quebrados. O dinhei-
ro público que poderia ser 
utilizado para a aquisição de 
novos itens acaba indo para 
a manutenção e o conserto 
daquilo que já tem, frisa o 
operário Fernando da Silva, 

que trabalha durante toda a 
semana junto à Praça.

Silva é quem corta a grama, 
faz a limpeza dos espaços, 
conserta o que precisa. Às 
vezes, chega a trabalhar em 
sábados ou domingos de 
eventos, a fim de melhorar 
o visual do principal ponto 
do coração de Vera Cruz. “O 
que percebo aqui é que falta 
respeito, conscientização de 
quem usa a Praça. Nos sába-
dos de manhã, por exemplo, 
têm lixo e garrafa quebrada 
por todo o lado”, conta.

Além da sujeira na parte 
externa, a baderna ocorre 
também junto aos sanitários. 
“Coloco papel higiênico toda 
a semana. O pessoal ou leva 
para casa ou entope o vaso”, 

explica, mostrando a abertura 
de um buraco próximo aos 
brinquedos para a solução do 
entupimento. 

VANDALISMO COMUM
A Secretaria de Obras, que 

dispõe de um funcionário 
para os serviços na Praça, 
cita que o vandalismo no lo-
cal é comum. “Praticamente 
toda a semana alguma coisa 
é depredada”, afirma Gilson 
Becker, titular da pasta. “Ou-
tra questão preocupante é o 
lixo. Muito fica jogado depois 
das noites pela Praça”, frisa. 
Toda esta sujeirada, comenta 
Fernando da Silva, não fica 
espalhada por falta de lixeira. 
É por falta de educação, de 
conscientização do usuário 
da Praça. 

A 13ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde investiga 
um caso suspeito de lep-
tospirose em Vera Cruz. 
No último fim de semana, 
um jovem faleceu após dias 
internado com sintomas da 
doença. No entanto, con-
forme a enfermeira do setor 

de epidemiologia da 13ª, 
Beanir Lara, não há confir-
mação da doença. Segundo 
ela, foram realizadas coletas 
de material e encaminhadas 
a um laboratório em Porto 
Alegre. A previsão é de que 
o resultado chegue na pró-
xima semana. Beanir explica 

ainda que o resultado pode 
apontar outra doença, cujos 
sintomas sejam semelhan-
tes. “Será feito também um 
trabalho de investigação 
junto com a família, para 
saber da rotina do jovem, 
onde trabalhava”, acrescen-
ta a profissional.

Os tradicionalistas estão 
em contagem regressiva 
para o Encontro de Artes e 
Tradição Gaúcha (Enart), 
que acontece em Santa Cruz 
entre os dias 16 e 18 de no-
vembro. Com a realização de 
duas inter-regionais (Campo 
Bom e Santo Ângelo) e fal-
tando somente a de Lajea-
do, o clima é de ansiedade 
entre os participantes. Nesta 
semana, o Movimento Tra-
dicionalista Gaúcho (MTG), 
realizador do evento, emitiu 
comunicado aos coordena-
dores regionais para lem-

brá-los quanto ao término 
do prazo para envio dos 
descritivos das coreografias 
para a categoria Danças Tra-
dicionais Força A. O prazo 
final é 17 de outubro.

A determinação diz que 
um descritivo das coreo-
grafias de entrada e saída 
deve ser enviado ao MTG 
até 30 dias antes da etapa 
final, podendo acompanhar 
um vídeo, para que sejam 
analisados previamente pela 
Comissão Avaliadora e edi-
tado um folheto explicativo 
para o público.


