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O lançamento do livro “Somos todos gigantes” será 
no Café Barbera, na rua Borges de Medeiros, 534, no 
Centro de Santa Cruz do Sul, neste sábado, dia 22, 
das 14h30min às 18h30min. O exemplar custa R$ 35, 
conta com 250 páginas e foi publicado pela editora 
Catarse, com capa produzida por Gabriel Renner.

LANÇAMENTO

Inspirada 
pelas leituras 

do pai

Ela cresceu ouvindo histó-
rias, boas histórias. Antes de 
dormir, a menina de Linha 
Nova, no interior de Santa 
Cruz do Sul, escutava aten-
tamente o pai, que lia textos 
que a motivavam a ser uma 
pessoa alegre, de bem com 
a vida. Toda a dedicação de 
Gerson, falecido há três anos, 
e da família, fez com que 
Kethlin Meurer, hoje com 23 
anos, começasse a escrever crô-
nicas. O início foi na escola, no 
ensino médio. Inquieta, man-
dava seus textos aos jornais 
da região e vê-los publicados 
era motivo de orgulho, ainda 
mais quando recebia elogios. 
Sonhadora, decidiu alimentar 
o desejo de compilar parte de 
seus relatos em um livro. 

A obra nasceu, está impres-
sa e será lançada neste sába-
do. “Somos todos gigantes” 
reúne 84 crônicas que tratam 
sobre histórias de vida, cres-
cimento pessoal e profissio-
nal, além de reflexões sobre 
situações diárias. No livro, 
Kethlin busca fazer com que 
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cada pessoa olhe para dentro 
de si, reconheça seus valores 
e construa um convívio mais 
humano e do bem. 

Entre os textos que a jovem, 
estudante de Jornalismo e re-
pórter do Portal Arauto, mais 
gosta está “Como as pessoas 
lembrarão de você?” “Costu-
mo dizer que o que se leva des-
sa vida é a vida que se leva. A 
gente não leva nada daqui. Só 
deixamos lembranças, sejam 
boas ou ruins”, fala. “Por isso, 
questiono como as pessoas 
lembrarão de você? Como que 
elas vão lembrar do teu jeito, 
da tua forma de pensar. Será 
que vai ser bom, algo ruim?”, 
pergunta Kethlin, que não 
esconde a emoção ao lembrar 
da trajetória do pai, morto em 
um assalto em 2016. A jovem 
previa o lançamento do livro 
para aquele ano, mas adiou. 
“Quando temos um sonho, 
não podemos desistir. Passa-
ram quase três anos e me senti 
preparada. Coloquei como 
meta que lançaria em 2019, até 
como forma de homenagem ao 
meu pai, pois ele me incentiva-
va muito. Esse sonho também 
é dele”, diz, emocionada.

Já parou para pensar em 
como as pessoas lem-
brarão de você no futuro, 
quando não estiver mais 
aqui? Será que lembrarão 
de você como o brigão 
da escola, o nerd da 
faculdade ou o tímido da 
turma, o bebum do bar 
da esquina, o amigo de 
todas as horas ou, ain-
da, um ser incrível? Será 
que você será conside-
rado um exemplo de ser 
humano e de profissio-
nal? Como será que as 
pessoas lembrarão do 
seu esforço e dedicação? 
Do seu cuidado com a 
família, com os filhos? 
Como será que elas se 
recordarão das suas 
brincadeiras nos vários 
momentos da vida, das 
suas risadas sem moti-
vo, das suas lágrimas de 
preocupação? Será que 

lembrarão de você como 
o egoísta, o ganancioso 
ou como o solidário? A 
verdade é que não im-
porta como de fato todas 
as pessoas do mundo 
avaliam cada um de nós. 
Agradar a todos é im-
possível e também não 
nascemos para agradar, 
mas para aprender, ama-
durecer, conhecer o novo, 
adquirir experiência com 
cada tombo, cada der-
rota, cada tristeza, cada 
emoção.  
As pessoas não lem-
brarão de você apenas 
pelo cargo e papel que 
ocupou na sociedade. 
Claro que isso interfe-
re, mas elas lembrarão 
de você por aquilo que 
representou, fez e viveu. 
Lembrarão de você pelos 
seus tombos, nos quais 
levantou todas as vezes, 

porque não desistiu. 
Elas lembrarão de você 
pelo exemplo de pai ou 
mãe que foi, pelas suas 
atitudes diferenciadas, 
pelo diferente caminho 
traçado quando muitos 
seguiam uma direção. As 
pessoas lembrarão de 
você pela sua sabedoria, 
capacidade de fazer o 
bem e ver o bem mes-
mo na escuridão, pois se 
há o que chamamos de 
escuridão neste mundo, 
é porque também existe 
a luz. 
A verdade é que, para 
sermos lembrados de 
fato, precisamos fazer 
por merecer. Precisamos 
fazer a nossa existência 
terrena valer a pena.

*Trecho de uma 
das crônicas do livro.

Como as pessoas lembrarão de você?


