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Trombose Urbana
Há tempo
que tenho pensado: como
escrever sobre
as vias públicas (in) transitáveis de nossa cidade. Porém, não vinha
uma linha mestra que desencadeasse essa escrita, e hoje, ascendeu a "lâmpada mágica".
Suponhamos que as ruas
de Ijuí sejam os vasos sanguíneos de um corpo (humano ou
animal). Portanto, diversas
ruas, no centro e alguns bairros estão trancadas ou "semiintransitáveis” , passa um carro por vez, sempre cuidando
quem esta estacionado e pretende sair no exato momento
em que estamos passando, ou
existe um funcionário da obra
para auxiliar no trânsito, tentando amenizar o caos implantado. Sabe-se que é por pouco
tempo, mas esse pouco tempo
parece, muitas vezes infinito.
A trombose no corpo humano é um coágulo que de desloca e se instala nos membros
inferiores, não permitindo mui-

tos movimentos e nas ruas de
ijuí, isto significa o quê?
Bem, não pretendemos responder nada, apenas divagar
sobre um tema, pode ser?
Dependendo do dia, estamos
com problemas de transitar ao
redor da praça central e uma
semana após, não podíamos
acessar a praça, outros dias era
impossível seguir em direção à
Biblioteca Municipal, à Câmara
de Vereadores, e assim iam seguindo um trajeto, pouco conhecido ou divulgado.
O coágulo das ruas mudava
e muda de lugar, de acordo com
as bacias que a cidade está dividida. Porém, que é difícil a locomoção em uma cidade onde
o deslocamento está ruim e já
colocam outro obstáculo no meio
do caminho, fica intransitável,
mesmo, hora o trânsito flui só
para a direita, depois apenas à
esquerda e na sequência, para.
As ruas já estão em péssimas
condições, em decorrência das
chuvas ininterruptas, que provocam inúmeros buracos. As chuvas possuem um aliado de peso,
o solo, este é do tipo arenoargilo-

so, onde possui uma compactação e um deslocamento grande, devido as águas e a grande
quantidade de peso sobre ele.
A trombose urbana é justamente isto, a interrupção
contínua das ruas, impedindo
a devida circulação dos automóveis/veículos. Depende do
período, é buracos da CORSAN,
no mês seguinte é buracos
para colocação do Esgoto, no
próximo são os buracos causados pelo uso e a excessiva
chuva... buracos para todos e
quaisquer gostos.
Bem, mas acredito que este
caos estabelecido em alguns
lugares está recebendo um
bom recapeamento, porém em
outras ruas a continuidade dos
buracos fara aniversário.
Talvez por um período estaremos sem Buracos até surgirem novos esgotos, canos
d'água rompidos ou então causados pelas chuvas.
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