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Freqüentado 

Lingüeta

gora não adianta mais pôr os pingos nos us: o trema entregou os pontinhos. Como va-
mos agüentar sem eles, se até o verbo já não aguenta como aguentava? 

Não se mexe assim no idioma. Afeta a lingüística, da eloqüência à grandiloqüên-
cia, deixa o papo inexeqüível. E não apenas a nossa língua: com tal ambigüidade, o que 
será dos bilíngües e trilíngües? Putz.

Sem contar com os efeitos na segurança pública. Sem trema, a sociedade fica desregrada até 
fora da linguagem. Sem tremas para assinalar o correto, as incorreções aumentam, a delinqüência 
e os delinqüentes se transformam em deliquência maior ainda, com mais deliquentes nas ruas.

Daí, sem o controle do trema, haverá descontrole nos seqüestros: além das pessoas, os seqües-
tradores seqüestrarão palavras. Calcule as seqüelas. De intranqüilos passaremos a intranquilos. 
Apazigüemos. Na falta do trema, a polícia não poderá argüir direito os suspeitos, nem contar com 
alcagüetes. E a gente aqui, sem poder redargüir.

E as confusões não acabam aí: quem garante que a nota de cinqüenta vai valer o mesmo sem 
trema? Se enxágüe vira enxágue, as roupas não ficarão tão bem enxaguadas. Imagine o caos entre 
as coisas, se desmilingüindo desordenamente. Pense nas receitas modificadas das lingüiças, a per-
da do sabor, sem a qualidade transcendental de pingos tão apetitosos. Bah.

Em aula, as freqüentes perguntas: quem foi Anhanguera?
Até quem não usa trema sofrerá o impacto da ausência. Olhe  os eqüinos, os sagüis, os pin-

güins: uns terão mais dificuldades na vida eqüestre, outros, desassistidos pelo Ibama; e os últimos, 
coitados lá no rigor da Antártica.

Outro dano é na orientação humana: retire o trema de termos essenciais na localização, e 
estamos perdidos: erros nos ângulos da obliqüidade, a contigüidade ficara espaçada, a eqüidis-
tância não será tão eqüidistante, o eqüilátero terá lados desiguais. Pior pra Deus, que perderá sua 
ubiqüidade!

Por fim, o efeito na passagem do tempo, confusão sem fim: qüinqüenal e qüinqüênio não te-
rão 5 anos exatos; qüinqüídio poderá ter 4 ou 6 dias; qüinqüimestre, então, serão mesmo 5 meses? 
E as incertezas nas colocações? Qüingentésimo e qüinquagésimo, que lugares serão na seqüência? 
E pra saber como ficarão os cinqüentenários, só esperando no mínimo meio século.

Fim do trema. É a própria antigüidade que fica mais moderna e o que era antiqüíssimo de-
penderá de releitura com carbono 14. 

Não há ungüento para as conseqüências. 

FRAGA

A
Ex-tremados

A informação de que cerca de 80 haitianos ingressam por 
dia pelas cidades de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasiléia 
(Acre) e Tabatinga (Amazonas) e se deslocam para os estados 
de Rondônia, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro em busca de tra-
balho deixou em alerta autoridades brasileiras nos municípios de 
fronteira, no início de junho.

A criação de uma força-tarefa constituída por parlamenta-
res e representantes do Judiciário e de ministérios foi autorizada 
pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Depu-
tados. O objetivo é preparar os serviços de saúde e a estrutura 
dos municípios para receber os refugiados e evitar que eles se-
jam aliciados pelo crime organizado ou vítimas de preconceito 
e discriminação. “Queremos identificar a real situação desses 
imigrantes. Sabemos da postura humanitária do Brasil com os 
refugiados, mas é preciso que o país se prepare e estabeleça uma 
estratégia para receber essas pessoas”, alerta o deputado fede-
ral gaúcho Paulo Pimenta (PT), que acompanhou a chegada 
em massa de clandestinos no Acre e propôs o mapeamento dos 
imigrantes.

A Polícia Federal calcula que pelo menos 3 mil haitianos já 
entraram no país. “Nos quatro dias em que estive em Tabatinga 
chegaram 350 imigrantes. Eles são trazidos por atravessadores, 
que se aproveitam da situação para ganhar dinheiro, mas fora isso 
não existe uma ação articulada dos imigrantes. Muitas famílias 
são separadas durante a travessia e acabam se perdendo por difi-
culdades de comunicação”, relata o parlamentar.

Os coiotes cobram US$ 2 mil por pessoa para fazer a tra-
vessia, em barcos ou de avião, a partir da capital, Porto Príncipe, 
até a República Dominicana e o Panamá. De lá, seguem de ôni-
bus ou caminhões até Quito, no Equador, e Lima, no Peru, até 
chegarem às cidades brasileiras de fronteira. Ao ingressarem no 
país, os haitianos procuram qualquer posto da Polícia Federal e 
fazem um Pedido de Refúgio. A partir daí, informou Pimenta, 
o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), do Ministério 
da Justiça, tem um prazo de 90 dias para responder à solicita-
ção. Com o pedido em análise, os haitianos recebem um visto 
provisório e um CPF. De acordo com o oficial de proteção do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 
Gabriel Godoy, os haitianos não se enquadram na categoria de 
refugiados porque não são vítimas de perseguição em seu país 
de origem. “Devem ser encaminhamos ao Conselho Nacional de 
Imigração para a emissão de vistos humanitários”, explica Godoy.
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