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Manifesto Trabalhista

“Jornalismo é publicar o que alguém não quer que seja publicado; todo o resto é publicidade”. George Orwell

originalmente publicado na edição nº3, maio de 2009.

Se lutássemos mais para que fosse possível uma outra relação de trabalho
E empregar alguém não fosse tão caro no Brasil.
Se o imposto sindical fosse pago por escolha do trabalhador e não por obrigação.
Se a falta de objetivo da sociedade não refletisse tanto na natureza
E o equilíbrio sócio-ambiental fosse mais importante que o econômico.
Se o princípio do comércio fosse de justiça social
E não de enriquecimento puro e simples.
Fosse modificada a importância do lucro.
Se os juros de hoje não nos aprisionasse como a inflação de ontem
E eles continuam a ganhar e a ganhar e a ganhar.
Se trabalhar no que não se gosta não fosse desculpa para que seja malfeito.
Se acreditássemos que retidão de caráter não é mito e deva ser praticada
E que diferentes são melhores juntos, unidos, em contínuo aprendizado.
Se o brasileiro perdesse a vergonha na cara de ser honesto.
Se o caráter do homem público fosse algo a se respeitar
E deixasse de ser motivo e exemplo de tudo que é mais ridículo no país.
Se falta de ética não tivesse como justificativa a realidade de mercado.
Se a politicagem fosse extinta desde o movimento estudantil
E a corrupção tivesse a maior pena prevista em lei.
Se banqueiros mandassem menos que juiz
E certos juízes e políticos não amassem tanto certo banqueiro.
Se a moralização começasse na esquina de casa
E dentro da câmara de vereadores de cada cidade.
Pois o político que perambula por brasília, caminhava (e caminha)
solenemente na casa do povo de sua terra natal.
Se fosse ensinado nas escolas e faculdades o “sim, você pode questionar”
Ao invés do “sim, você deve somente obedecer”.
Porque se por um lado “ordem é progresso”, liberdade também é transformação.
Se a bandeira fosse amada pelo espírito cívico de nação
E não pela propaganda de campeonatos, drogas lícitas e meios de comunicação.
Se ao invés de nos contentarmos com avanços tecnológicos,
Buscássemos os avanços espirituais.
Porque somos tudo e o tudo é uma coisa só, já diria o poeta.
Se 1º de maio fosse dia de celebração e não de pão e circo
E estas palavras não ficassem só no papel.
Se dependesse só de você...
E só depende. – Dia do trabalho – 1º de maio de 2010
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“A cidade que todo mundo sente,
mas ninguém vê.”
Reportagens

Colóquio

Temas inconfidentes abordados com o que há de melhor no jorna- Entrevistas em linguagem e espírito coloquial. Um batepapo com
lismo. Textos escritos com clareza, sem menosprezar a inteligência quem sabe o que fala sem interferência editorial.
do leitor. Pecados, buracos, água, humanidade, crianças. Inconfi- O mínimo de edição e o máximo de fidelidade.
dências de cada assunto, sem politicagem.

Pergunte ao Monge

gastronomia social
Inaugurada pela chef Sabrina Galli, é um prato cheio para todas as

Sabe aquela dúvida que te atormenta? O Monge responde! Com classes. Receitas simples e saborosas. Seja a casca de batata frita sem
palavras claras e psicologia apurada qualquer questão vira ponto de óleo, aquela torta com o que sobrou de ontem ou a base para a imareflexão. Não há nada que fique sem resposta, de unha encravada a ginação do leitor. Seu paladar cultua e seu bolso agradece!
divórcio. Qualquer coisa. Mesmo.
Envie sua pergunta para pergunteaomonge@inconfidenciaribeirao.

Inconfidência Cultural

com.

Resgate de escritores no Inc Literária, letras e poemas escolhidos a

Cidade Silenciosa

dedo no Entrelinhas, Quadrinhos Inconfidentes e a programação de

Retratos de uma realidade nem sempre discutida. Uma foto, uma
reportagem. Imagens para provocar debates. Envie sua foto para
cidadesilenciosa@inconfidenciaribeiao.com

Manchetes dos Jornais
As manchetes dos principais jornais e revistas do país garimpadas
para você. Ideal para quem não tem muito tempo mas busca um
panorama do que ocorre no Brasil e no mundo.
Expediente
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shows, cinemas e teatros da cidade.

Os Pontos
Se três pontos dizem muita coisa, imagine a pontuação inteira! Os
Pontos é uma história em quadrinhos original do Inconfidência. O
cotidiano, questões filosóficas ou só uma tirada no senso comum,
experimente.

Textos Inconfidentes
Artigos* e crônicas escritos pelos jornalistas do IR e por colaboradores. Um espaço para exercitar opinião e senso crítico.

