
“Jornalismo é publicar o que alguém não quer que seja publicado; todo o resto é publicidade”. George Orwell
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com comentários inconfidentes
Gazeta Ribeirão

População de moradores de rua cresce 25% em RP
CI – Dormitórios Centrais.

Veja
Casar faz bem

CI – Casar BEM faz BEM.

Correio Braziliense
O que os distritais escondem na TV…
CI – O quE tOdOs Os pOlítICOs EsCOndEM. a Cara.

Estado de Minas
Plástica dá nova cara ao consumo da classe C

CI – ‘puxadInhO’ nO COrpO.

A Cidade
Vigilância sanitária vai fazer inspeção na 

Câmara em RP
CI – Qualquer comentárioa vai virar uma triste piada da 

realidade.

Gazeta Ribeirão
Saúde de RP perde leitos em hospitais

CI – Mas a grama estará verde.

O Estado de São Paulo
No País, 34,8 milhões de pessoas vivem 

sem coleta de esgoto
CI – O encanamento está nos bolsos de Brasília.

Gazeta Ribeirão
Umidade baixa faz Ribeirão ficar em 

atenção por 75 dias
CI – Já esturricamos, pode salgar.

A Cidade
Homem atira na mulher na frente dos 

cinco filhos
CI – Sociedade desajustada.

Gazeta Ribeirão
Água do pardo está mais poluída, aponta 

a Cetesb
CI – Pardo artificial.

Correio Braziliense
Crime da 113 Sul: Justiça mantém 

Adriana presa e libera policial
CI – Todo mundo se interessa por um crime bizarro.

O Globo
União deve adiar de novo capitalização 

da Petrobras
CI – Barris de petróleo, uma mercadoria instável.

Folha de São Paulo
SP vai abrir a Copa em estádio do 

Corinthians
CI – Alegria do povão.
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Inconfidência Ribeirão

Viu?
Poderia ser sua marca!

Anuncie!
Telefone - 16.3289.0709

inconfidenciaribeirao.com/anuncie
email - Comercial@inconfidenciaribeirao.cominconfidenciaribeirao.com

+ Do Consumidor

Estagiária: Maíra Pádua

Marcelo Dias

Periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, 
periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, 
periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, 
periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, periodicidade, 
periodicidade,periodicidade,periodicidade,periodicidade...

por Bina Galli
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Inconfidência Social

Inconfidências da Casa
CNPJ: 10.714.794/0001-09

Voltamos já!
Voltamos já!

faixa preenchedora de espaços

Cidade Silenciosa
Muro de Entrada

Gastronomia Social

http://inconfidenciaribeirao.com/incsociais/
http://inconfidenciaribeirao.com/category/cidade-silenciosa/
http://inconfidenciaribeirao.com/2010/08/entrada/
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Erros, vacilos e afins
Na sua opinião, o que uma pessoa deve fazer quando 

dá aquela pisada na bola? (“um leitor assíduo…”, 
anjinhaucb@gmail.com)

Bom, meu querido leitor (ou querida leitora, já que o 
endereço do email enviado é do gênero feminino), quando 
uma pessoa dá uma pisada na bola forte mesmo, daquelas 
que fazem qualquer casa cair, a única coisa que se pode fazer 
é levantar e seguir em frente. Ninguém está imune a cometer 
erros históricos, mesmo em situações em que tudo pode ir 
por água abaixo.
É comum acharmos que o mundo é injusto é cruel quando 

erramos feio em alguma coisa. Que a sociedade espera que 
todos sejam perfeitos e infalíveis, e isso se torna uma pressão 
insuportável sobre o pobre ser humano. Ledo engano. A 
civilização não parte do princípio de que ninguém pode 
errar jamais, pelo contrário. Ela tem seus dispositivos 
legais, penais e morais justamente para dar conta dos erros 
cometidos por seus integrantes. E vale lembrar, nem todo 
vacilo é necessariamente um crime.

A questão volta-se para a esfera individual: temos sérios 
problemas pessoais em admitirmos nossos erros. Todos nós. 
Porque sempre temos nossos motivos para cada ação que 
realizamos, sejam elas certas ou não. E por diversas vezes 
cometemos erros, mas a intenção era boa. E nos sentimos 
injustiçados quando o outro – seja um único indivíduo 
ou um grupo social – não compreende nossas razões, ou 
nossas falhas. Que muitas vezes a gente mesmo também não 
compreende muito bem, mas pelo menos entende mais de 
si mesmo do que qualquer outra pessoa, não?
Então é hora de encarar os próprios erros. Não falo só de 

assumir para si, embora seja uma etapa importante para 
não cair na autoflagelação mais tarde. Mas assumir o erro 
perante o outro, para o meio em que se vive. Compreender 
que toda ação tem suas consequências, e são exatamente 
com estas que se tem de lidar depois que a burrada já foi 
feita. Paciência e bola pra frente.Envie sua pergunta - Email 
para pergunteaomonge@inconfidenciaribeirao.com ou no 
site http://pergunteaomonge.inconfidenciaribeirao.com/
pergunte/.

Rosa dos Ventos
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Pergunte ao Monge

+ em http://inconfidenciaribeirao.com/category/pergunte-ao-monge/
Os Pontos...

+ em http://inconfidenciaribeirao.com/category/tiras/ospontos/
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pertinho do Ribeirão Shopping

Rua Miguel del Ré, 658

Ana Maria
pães, frios & cia

3911.4983

Mercearia
Café da Manhã

Bolos

Salgados
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Valor
por Marcelo Dias 

marcelodias@inconfidenciaribeirao.com
O valor pelo trabalho varia por diferentes 

características. Mas no geral se destacam as profissões 
com melhores salários. Médicos, advogados e 
engenheiros foram tripés tradicionais do século 
passado. Que família não prezou por um doutor em 
sua árvore genealógica?
Essa cultura já destruiu carreiras brilhantes de 

atores, cantores, escritores e muitas outras deixadas 
no caminho da necessidade financeira. Sempre 
atreladas à figura de ‘desocupados’ ou ‘sonhadores’. 
“Isso é ideologia, meu filho”, diriam os pais.  Até 
no campo sentimental muita gente já ouviu a famosa 
frase “primeiro o arroz, o amor vem depois”. Ou seja, 
você é livre para fazer o que quiser, mas case-se com 
alguém rico e/ou escolha uma profissão rentável. 
Ideologia? É coisa de vagabundo, para os fracos.
Mas e quem “cuida” do pato? De certa forma 

uma comunidade pode sobreviver sem um cantor 
profissional ou um escritor de romances. Mas e o 
caminhoneiro? O porteiro? E o lixeiro? Impossível. 
São essenciais, básicos e imprescindíveis. Você poderia 
sobreviver sem as profissões que provavelmente mais 
admira. Dependendo da situação, basta um dia sem 
um dos acima citados e a sociedade viraria um caos.
Perguntar não ofende – Como se define valor 

mesmo?

Inconfidência Cultural

Sensibilidade à flor da pele. O músico, principalmente o 
clássico, vive assim. A música não é momento, é realidade a 
cada instante. A elaboração e o apuro para se executar este 
tipo de som ultrapassa os sentidos. Impossível ser indiferente 
quando as primeiras notas de uma orquestra ecoam pelos 
ares. Pode-se dizer o mesmo das palavras do professor e 
músico Milton F. Bergo. Sinceras e sensíveis. A cultura pede 
socorro aos berros, mas agoniza em silêncio. Até agora.

I.R – Como foi o enlace com a Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto?

Milton Bergo – Em 1980, quando o então maestro 
titular da época, Lutero Rodrigues, estava saindo para 
a Alemanha, e estava assumindo o maestro Marcos 
Pupo Nogueira. Foi por indicação do meu professor, 
o falecido Orlando Bernardes. (...) A partir daí, eu 
evoluí mediante concursos. Até então, a orquestra 
tinha uma posição praticamente amadora. Depois 
ela atingiu um patamar semiprofissional, e cheguei 
a spalla. Spalla seria o primeiro violino, violino 
principal. Durante quatorze anos me mantive nessa 
posição, até o ocorrido anos atrás com as demissões 
em massa com essa nova diretoria que está aí até hoje.

I.R – Do que você sente mais saudade?

Milton – Eu gosto muito da orquestra sinfônica, 
adoro. Inclusive eu agora vou pra Belém tocar com 
uma. Apesar de existir, como se diz, um ditador que é o 
maestro. Mas hoje em dia essa visão está mudando. O 
maestro é apenas um músico. A orquestra sinfônica é 
um organismo democrático. É uma micro sociedade, 
uma micro empresa mesmo, que trabalha em parceria. 
Eu sinto saudade dos amigos que deixei. E que já não 
estão nesta. Alguns já deixaram antes desse processo 
todo. Na verdade não é saudade, é um pesar por 
Ribeirão Preto mais uma vez ser gerida nessa área por 
pessoas que não têm um mínimo de competência e 
ética para cuidar dessa área.

A REGÊNCIA DAS CORDAS 
 com Milton F. Bergo

puBlICada OrIgInalMEntE na EdIçãO 8 – julhO dE 2009 – sEgunda quInzEna

Na maioria das vezes frases soltas nas páginas são 
usadas para preencher espaços vazios na diagramação.

Colóquio
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