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EM OUTUBRO

Volume de chuva é de 405 milímetros

A chuva não tem dado tré-
gua. Em outubro, o volume 
de água chegou a 405 milí-
metros em Santa Cruz do Sul. 
Somente na última semana 
do mês, a Estação Meteo-
rológica da Unisc registrou 
163,8 milímetros. O volume 
dobrou em relação ao mês 
de outubro dos últimos cinco 
anos, segundo o coordenador 
da Defesa Civil do município, 
tenente José Joaquim Dias 
Barbosa. “A média de chuva 
mensal varia entre 180 e 200 
milímetros. Com base no mês 
de outubro nos últimos anos, 
vínhamos registrando cerca 
de 200 milímetros e esse nú-
mero já ultrapassou e muito”, 
explica.

Outubro encerrou chuvo-
so, assim como novembro já 
iniciou cheio de água. Das 
7 horas até as 15h45min, ou 
seja, em 8h45min, nesta se-
gunda-feira, a Defesa Civil 
de Santa Cruz já havia regis-
trado 20 milímetros de água 
e o nível do Rio Pardinho 
era de 1,50 metro. “Apesar 
do volume de chuva, todos 
os arroios estão baixos e com 
vazão normal e não há ne-
nhuma família desabrigada”, 
sublinha Barbosa. 

PREVISÃO DO TEMPO
Mas o que todos querem 

saber é: quando a chuva vai 
dar uma trégua? Barbosa diz 
que os próximos dias ainda 
serão de tempo nublado, com 
chuvas localizadas, mode-
radas. Nesta terça e quarta-
feira, deve ocorrer aguaceiro 

e a partir de quarta-feira, dia 
6, o tempo começa a melho-
rar. A previsão é de sol com 
algumas nuvens, mas não 
chove. Até as temperaturas 
melhoram. Na quarta, os 
termômetros podem chegar 
aos 27 graus.

Na quinta e sexta-feira, o 
sol também deve prevalecer 
entre nuvens e as tempe-
raturas variam entre 17 e 
30 graus. Mas a alegria de 
muitos não deve durar muito 
tempo. Conforme previsão 
do Clima Tempo, a chuva 
volta no sábado, dia 9. O 
dia começa com sol, mas as 
nuvens aumentam ainda 
pela manhã. A previsão é de 
pancadas de chuva à tarde e 
à noite. No domingo, dia 10,  
o sol aparece entre nuvens e 
chove.

Somos humanos. Uma constatação aparentemente 
natural, óbvia e até banal, esconde no seu conceito 
e na sua prática uma dificuldade bem maior do que 
se imagina: temos que ter consciência da nossa 
humanidade. Temos que pensar e saber que essa 
condição de humanidade precisa estar associada 
ao amor,  à felicidade e ao afeto. Somos um animal 
que experimenta o afeto. A dificuldade de se dizer, 
de se experimentar, de se demonstrar e de nomear a 
felicidade e o amor é o que provoca a incompletude 
do ser humano.

A descoberta de si próprio se dá através do uso da 
linguagem, da possibilidade de expressar e de nomear 
os sentimentos e de relacionar-se com o outro, de 
construir a alteridade, nosso espelho e nossa subjeti-
vidade. É nessa relação com o outro que renovamos a 
nossa singularidade. A possibilidade de encontro com 
o diferente é a possibilidade de reconhecer a nossa 
singularidade mediada pela linguagem.

A dificuldade em partilhar com amorosidade e 
afeto é o que gera o mal estar na cultura, nas relações 
dos homens, nas construções do coletivo.

É necessário que falemos sobre as coisas, que 
possamos rasgar horizontes e ir ao encontro do outro, 
refletindo sobre nossas experiências e experimentar 
uma outra vida possível. Essa expansão da vida que 
mantém o desejo de grandeza não necessita, obri-
gatoriamente, de vencedores e vencidos. É possível 
que nessa revolução de gentes, todos sejamos ven-
cedores.

Valorizar o acervo de vida individual é reconhecer 
o indivíduo como sujeito, no entanto a escola como 
instituição não valoriza as experiências de vida dos 
seus alunos. Os espaços de criação são para poucos 
e são poucos. Com isso, a construção de um  outro 
mundo possível não é percebida, muito menos con-
cretizada.

A realidade que está posta não é a verdade. Não se 
pode ver tudo ao mesmo tempo. Sempre estaremos 
de costas para parte da realidade, por isso o que ve-
mos é uma hipótese. E, por isso, existe a possibilidade 
de alargar nossa visão, de buscar na Arte as condições 
para refigurar o mundo. A vida humana é uma vida 
estreita, porque fazemos isso dela. Devemos buscar 
os direitos que não estão definidos nas leis. Buscar o 
direito à literatura, um direito que rasga nossas  pers-
pectivas e alarga a nossa vida. Não há tratado mais 
complexo  e humanitário sobre a seca no Nordeste 
como o texto de Vidas Secas de Graciliano Ramos.

Não é possível se viver todas as vidas numa só e, 
então, a leitura possibilita essa condição de poder-
mos, através das personagens, vivermos outras vidas 
e, com elas, aprendermos a nos colocar no lugar do 
outro, a compreendermos o outro, a construirmos 
um bem viver comum. Tentar entender que o que 
importa não é ter uma boa vida para mim,  mas sim 
uma vida boa para todos.

Como podemos ser cidadão com um outro dor-
mindo na rua? Passando fome? Qual é o meu direito 
e o meu dever em relação a isso?

A arte tem esse papel de, entrando nela, alargar 
nossos horizontes, mudar a nossa vida comum, enri-
quecer nossas sensibilidades para entender as dife-
renças e para encontrar a verdadeira paz. Uma paz 
na qual não haja vencedores e nem vencidos.
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