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"O movimento da corrente é distinto do leito do rio, mas se obriga ao seu curso .” (Bergson)

Falácia do desarmamento fica
cada vez mais escancarada

Campanha continua. Assine,
participe. Peça mais informações:
landrooviedo@uol.com.br

Caderno de notas
* TARIFA - A população de Porto Alegre mostrou nas ruas que as elites não
se deixam levar pelo dito bom senso
na hora de atender reivindicações. Somente a mobilização popular pode
arrancar conquistas. Se apenas o diálogo bem-comportado funcionasse,
os escravocratas do Império não teriam colocado o Brasil na condição
de último grande país do mundo a
abolir a escravidão. Reduzir o valor
da tarifa de ônibus valeu mais pelo
aprendizado do que pela própria redução em si.
* FICA, FELICIANO - O deputado
pastor federal Marcos Feliciano está
ajudando a população a romper com
uma letargia angustiante. Fazia muito
tempo que não se viam tantas manifestações populares. “Fica, Feliciano” é
minha campanha. Mostra a tua cara, a
cara do Brasil e a cara de pau da maioria dos teus pares. Vai ficando, vai ficando até cair.
* MARTÍN FIERRO - Uma jornalista local escreveu levianamente no
jornal do Grupo RBS que a tradução
de Nico Fagundes de “Martín
Fierro”, do argentino José
Hernández, é a melhor que já se fez
em Português. É fácil afirmar uma
barbaridade dessas. Contudo, faltou
o principal: apontar o que seriam os
defeitos da primorosa tradução de J.
O. Nogueira Leiria. Quem é da área
de Letras sabe que um texto precisa
de coesão e coerência. Nesse artigo,
sobrou coesão com os amigos e faltou
coerência com a literatura.
* DETRAN-RS - Mudanças de gestores
no Detran: mudaram as moscas.
(Landro Oviedo)

Um levantamento do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
mostrou que, nos últimos seis anos, a
venda de armas caiu 35,6% no país.
Contudo, é facilmente visível que a
criminalidade só aumentou nesse período, com o governo do PT e de seus
aliados fazendovistas grossas à ação
da bandidagem e tomando todas as
medidas para impedir que as pessoas
comuns possam ter uma arma legalizada para se defender.
O resultado da aprovação do Estatuto do Desarmamento é que, embora
haja no texto a permissão para manter uma arma em casa, as exigências
são tão absurdas para isso, que, na
prática, inviabilizam esse direito. Com
isso, tanto nas cidades como nas áreas rurais os bandidos estão fazendo a
festa, com sequestros, roubos, assaltos, estupros e assassinatos. Essa triste realidade tem as digitais de Lula e
de Dilma Rousseff, que, mesmo com
a derrota no referendo que deixou claro que a população não quer ser deLÍNGUA PORTUGUESA

sarmada enquanto os criminosos continuam fortemente armados, não aceitam a decisão popular. Certamente,
todos eles vão votar no PT, PSB, PC
do B e seus puxadinhos nas eleições
de 2014. Afinal, com os petistas no
poder, a farra e o mercado de trabalho deles estão garantidos, para luto
da população, que está indefesa e
amedrontada.
Essa realidade também se repete no
Rio Grande do Sul, onde o governador Tarso Genro (PT-RS) prefere usar
as forças policiais para blitze
arrecadatórias, além dos desvios de
função. São cerca de 400 policiais
militares em outras atividades, cuidando prédios e atuando em outros órgãos. O povo paga a conta, quando
não paga com a vida e com o seu
patrimônio.

Desarmamento: bom
para a bandidagem

O mistério de algumas palavras
As palavras têm vida própria e, muitas
vezes, seu uso e contexto acabam até
por desfigurá-las ou por lhe impor extensões semânticas. É o caso de embarcar, que, em tempos idos, era adentrar
num barco e hoje já significa coisas como
tomar assento em avião ou ônibus, quando não usada de forma metafórica, como
embarcar em uma canoa furada.
Esse fenômeno também está presente na palavra arco da velha (sem hífen
pela reforma ortográfica), que, para muitos, significa algo antigo quando, pelos
dicionários, quer dizer algo inacreditável,
incrível, inverossímil. Também causa dificuldades para os redatores de plantão,
inclusive para muita gente com bom domínio da linguagem, a palavra agravante, muito usada no masculino (o agravante). Contudo, quando diz respeito a
alguma coisa que agrava uma circunstância, a culpabilidade, deve ser usada
com o artigo a, pois é do gênero feminino. Existe “o agravante”, mas é relativo à
pessoa que interpõe um agravo.

www.landrooviedo.com

Igualmente há casos de palavras curiosas, como alembrar, alevantar e até
estrupo, esta relacionada a algazarra e
a estrupício. Certamente, essa última seria dada como errada por muitos leitores. Entretanto, é bem possível que a trajetória mais inusitada tenha sido percorrida pela palavra latente, que hoje é amplamente empregada como se tratando
de algo visível e evidente. Cabe relembrar
que seu significado é exatamente o contrário e ela se refere ao que está oculto,
que não aparece. Interessante, não é?
São os mistérios da nossa língua.

As palavras nascem, vivem e se transformam


      
     






     


  
     


     







   
                          

    
     

                       





        
     


   


        
      
     
    


    
   
e xe m p l o é a mú s i c a “P r e n d a
Dominga”,
"que
bailava
a
chamarrita” nas carpetas de primei













































