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Uma Seleção doS conteúdoS maiS aceSSadoS! RePoRtagenS, colóqUioS,  PeRgUnte ao monge, oS PontoS, 
cidade SilencioSa, gaStRonomia Social, mancheteS... o melhoR de cada editoRia ReUnida 

em Um foRmato digital e inteRativo com o Site. Boa leitURa!

+ Dormitórios Centrais + História Parada
Os locais de Ribeirão Preto onde as pessoas buscam 

refúgio para o sono quando algo a mais falta em suas 
vidas.

A insistência da realidade em mostrar as falhas da 
sociedade em que vivemos.
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Inconfidência Ribeirão

Viu?
Poderia ser sua marca!

Anuncie!
Telefone - 16.3289.0709

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

Cidade Silenciosa
Sob o mesmo céu

Editorial Pergunte ao Monge
Por que há dias em que o tédio toma conta da gente 

e não fazemos absolutamente nada além de olhar para 
o teto? (natália amaral antunes)

hum, é uma boa pergunta. afinal, vivemos reclamando do 
tanto de coisas que temos para fazer, da rotina estressante, 
das obrigações incessantes. e quando temos um raro 
momento de parar e não fazer nada, reclamamos do tédio! 
o ser humano é um animal esquisito mesmo.
tudo bem, o monge entende que o problema das obrigações 

é que quase sempre elas constituem-se em coisas que nós não 
queremos ou não temos prazer em fazer. lavar a louça, por 
exemplo. fora uma ou duas pessoas para as quais lavar pratos 
é como uma terapia, ninguém realmente tem uma vontade 
tremenda de encarar a pia da cozinha, menos ainda após o 
almoço. no entanto, pouquíssimas vezes temos preguiça de 
fazer algo que realmente gostamos. namorar, por exemplo. 
não falo de ficar do lado aguentando as frescuras da namorada 
ou do namorado, mas de namorar mesmo, juntinhos, no 

sofá assistindo a um filme, por exemplo. gostoso, não é? 
o problema é quando vira rotina, que é a irmã mais velha 
do tédio. há momentos em que nem as coisas que nos dão 
prazer em fazer possuem o poder de nos tirar da inércia.
É aquela velha história: estar parado cansa. ficar de bobeira 

olhando para o teto somente diminui a vontade de fazer 
qualquer outra coisa. o monge chama isso de “síndrome 
de domingo”: a perspectiva de uma segunda-feira de labuta 
faz qualquer um se entregar à preguiça em definitivo, 
aproveitando ao máximo cada segundo do sagrado dia de 
descanso. ocorre que esses “domingos” muitas vezes são 
instituídos durante a semana mesmo, principalmente na 
época das férias. mas aí não é a visualização do trabalho 
vindouro que deixa preguiçoso: é o círculo vicioso do ócio, 
a famosa arte de não se fazer nada. 
envie sua pergunta - email para pergunteaomonge@

inconfidenciaribeirao.com ou no site http://
pergunteaomonge.inconfidenciaribeirao.com/pergunte/.

Os Pontos (Dias) Jeitinho Brasileiro

ospontos.com®
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Que é isso?

Manual 
do 

Brasileiro.

Inflexível!

Rosa dos Ventos

telemarketing - como bloquear?

nada mais chato do que um telefonema na melhor hora 
do sono.  acompanhado ainda do oferecimento de inúmeras 
vantagens de algo que você não quer. e não adianta negar. 
os atendentes são treinados em insistir na oferta e ignorar 
qualquer negativa. este pesadelo tem nome e é atendido por 
telemarketing.
Pois este tormento criminoso pode ter uma solução prática. 

o PRocon-SP e a Secretaria  da Justiça e da defesa da 
cidadania do estado de São Paulo possuem um serviço 
onde pode-se cadastrar os números de telefones, fixos ou 
celulares, em uma lista “anti-telemarketing”. acesse o site 
http://www.procon.sp.gov.br/Bloqueiotelef/ e cadastre os 
telefones que pretende bloquear este serviço.
Pronto. excluindo as entidades filantrópicas, empresas 

de cobrança e as que possuem autorização por escrito do 
consumidor, toda empresa (de qualquer estado) necessita 
consultar a lista do PRocon-SP para realizar ligações 
desta natureza para linhas no estado. e fique atento pois, 
na maioria das vezes, tal autorização fica embutida em 
cadastros para promoções, sorteios, aceitação de vantagens e 
benefícios de um serviço.

+ Do Consumidor

estagiária: maíra Pádua

mariana lellis

+ Gnochi

Sabe aquela massa de gnocchi que é melhor que o 
molho? experimente! 

“as coisas que um vaso pode dizer... cidade Silenciosa em http://
cidadesilenciosa.inconfidenciaribeirao.com/2010/07/vicio-
central/” tuitada feia! nada melhor para uma editoria de foto do 
que um vaso falar! o vaso não diz nada meu filho, ele moStRa!

Podem imaginar de tudo. Reorganização societária 
e comercial, reforma da redação (quanta burocracia!), 
reformulação da periodicidade e produção de conteúdo, a 
chegada da estagiária e de novos parceiros. e sim, o cargo de 
estagiário continua o mais bem pago na empresa.
a identidade visual foi refeita e todo material hospedado 

em novos sites para melhor visualização. ainda não está 
perfeito, mas a cada dia teremos novidades na funcionalidade 
e interatividade com o público. Participe com críticas e 
idéias. 
o resgate da periodicidade e da diagramação da edição 

quinzenal, em formato .pdf, paga a dívida de um ano e 
recoloca o inconfidência Ribeirão mais próximo do leitor. 
Salário melhor não pode existir.

equipe inconfidência

por Bina galli

Ribeirão Preto  Semana de 15 a 31 de julho de 2010 inconfidenciaribeirao.com Ribeirão Preto  Semana de 15 a 31 de julho de 2010 inconfidenciaribeirao.com

Gastronomia Social

Inconfidência Social

Os Pontos...

+ em http://inconfidenciaribeirao.com/os pontos

+ em http://pergunteaomonge.inconfidenciaribeirao.com/

Inconfidências da Casa
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De tantos em tantas

tantos problemas para resolver, tantas pendências para colocar em dia, tanta coisa para pagar... deve ser 
por isso que a sociedade vira as costas para aquilo que não é seu.
É assim com a coisa pública. Se não é meu, não me importo (amargo engano). mas apareça com um buraco 

na rua (impedindo a passagem, senão espera mais um tempo). desapareça com ajuda médica na enfermidade 
ou não recolha o lixo um só dia. É o suficiente para reclamações apaixonadas contra tudo que está aí.
Pois pasmem! Roubaram seu patrimônio e deram para empresários competirem no mercado de capital. 

dividiram uma bolada que saiu de sua conta para propagandas e afins de serviços mal executados. concederam 
facilidades jurídicas às claras para os amigos do rei na sua cara. além do aumento dos próprios vencimentos 
para trabalharem menos ainda. fingem brigas públicas para trocarem figurinhas nos corredores das instituições 
e em quartos de hotel. mudam de opinião por conveniência financeira e não ideológica.
fatos sazonais da política brasileira... e ainda têm a cara de pau de invocar deus para ajudar naquilo que, 

sob suas responsabilidades, não resolvem por um motivo: Se resolver, a festa acaba!
Perguntar não ofende - corrupção é melhor que sexo? Político corrupto não broxa nunca!

marcelo dias

+ Artigos

Para falar sobre todo o currí-
culo acadêmico e profissional 
de Ruth de gouvêa duarte se-
ria necessário um adendo neste 
colóquio. graduada em ciên-
cias físicas e Biológicas pela 
Universidade federal de São 
carlos (UfScaR), possui mes-
trado e doutorado em Saúde 
Pública pela Universidade de 
São Paulo (USP). É professora, 
pesquisadora, escritora com in-
dicação ao Prêmio Jabuti e avó 
do gabriel (o monge do iR!). 
nos recebeu em sua casa, em 
São carlos, para uma conversa 
sobre inconfidências da educa-
ção.

Marcelo Dias -  Como está a educação 
no Brasil, com relação ao acadêmico, ao 
ensino superior?

Ruth de gouvêa duarte - a educação 
é um processo, não é algo que se possa 
confinar no lar ou na escola. mesmo 
que você pense em educação escolar, 
ela é um pro-
cesso tam-
bém, tem 
que abarcar 
muitos anos. 
É preciso, 
então, haver 
dentro da 
escola uma 
filosofia de 
partida, que 
todos sigam. 
caso con-
trário, começa a haver atrito. e, além 
disso, principalmente na academia, é 
preciso que os diversos setores também 
estejam conformes, senão cada grupo 
pensa uma coisa. e como nós não es-

tamos tratando de crianças, é preciso 
que o educando concorde com aquilo 
de alma e de espírito. e é difícil você 
dizer para um aluno da universidade 

que ele é um 
educando, 
porque ele 
acha que já 
deixou de 
ser adoles-
cente, que 
está apenas 
ap renden-
do algo, 
adquirindo 
c o n h e c i -
mentos. o 

que não é verdade, a educação abarca 
a vida da pessoa, não é só o proces-
so educativo da escola, é um processo 
contínuo. na vida acadêmica, nem 
todos os professores se acham educa-

dores. no caso particular das escolas 
de medicina, engenharia, odontolo-
gia, nas quais o professor não tem a 
formação pedagógica, ele esquece um 
pouco o lado educativo. e se ele não 
teve essa formação e não estudou um 

pouco de psicologia, ou ele é professor 
porque nasceu assim, e tem uma linha 
ineludível, vocação para o magistério, 
ou ele vai ensinar sem educar, vai ins-
-truir. então a instrução faz parte da 
educação, mas não é a educação.

Registros da Educação
com Ruth de Gouvêa Duarte

décadas de experiência

na verdade, eu tenho ojeriza da 
história de que a universidade 
é para todos. não é. a universi-
dade é um direito de todos, mas 
é para aqueles que querem botar 
a b. na cadeira, a cara no livro, 
e estudar. Senão, o que faz na 

universidade?

+ em http://inconfidenciaribeirao.com/
coloquios/2010/02/registros-da-educacao/

pertinho do Ribeirão Shopping

Rua Miguel del Ré, 658

Ana Maria
pães, frios & cia

3911.4983

Mercearia
Café da Manhã

Bolos

Salgados

marcelo dias

gabriel monge, leonildo trombela Júnior,  marcelo dias
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