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O que o motiva a tra-
balhar? Dinheiro, fama, 
poder, aposentadoria, esta-
bilidade, amor? 

Se for dinheiro, é com-
preensível, mas insuficien-
te. 

Se for fama, é compre-
ensível, um holofote bem 
direcionado com tapete 
vermelho pra pisar pode 
ser sedutor, mas insufi-
ciente.

Se for poder, é compre-
ensível, muitos querem, 
mas insuficiente.

Se for aposentadoria, é compreensível, ninguém quer 
passar necessidades básicas na velhice, mas insuficiente,

Se for estabilidade, é compreensível, traz certo con-
forto, mas insuficiente.

Tudo isto reunido pode ser bem atraente, especial-
mente nos dias de hoje onde quem tem mais chega na 
frente, e como só há lugar para um no primeiro posto 
será preciso ser individual e individualista, até aí é uma 
opção, mas sem direito a reclamações como ansiedade, 
pânico, estresse, depressão e aquele sentimento de soli-
dão. 

Na verdade, não tenho a intenção de passar sermão 
em ninguém, mas quero apenas ressaltar o último item, o 
amor. Quando se trabalho por amor existe uma diferen-
ça enorme em relação aos outros motivos: na busca pela 
vantagem o prazer no trabalho é efêmero, pois depende 
de circunstâncias externas e há pouca evolução por não 
haver satisfação intima, mas quando o motivo é amor, 
isto significa que há direta identificação com o ofício, 
portanto a prática leva a um refinamento pessoal, além 
de ter muito valor o que se produz, pois é o que se quer 
oferecer.

Trabalhar por vantagens externas pode ser bem 
atraente, para quem observa não para quem faz. Como 
ninguém vive por você, nem morrerá no seu lugar, tal-
vez seja melhor assumir o desejo de sua alma de crescer 
e escolher um ofício que o represente, assim o prazer de 
realizá-lo o fará caminhar para frente e poder resolver 
todos os problemas inerentes, pois isto significa trans-
formar suas próprias dificuldades e desta forma evoluir 
e contribuir.

Neste Dia das Mães, 
ao menos 8 em cada 10 
genitoras gostariam de 
um país em que a econo-
mia, de fato, funcionas-
se. Ocorre que, depois 
de 3 anos de bravatas, 
desencontros e nenhum 
planejamento, temos 
um país à deriva e com 
a economia longe de al-
gum controle.

O empobrecimento 
da população é notável e 
se prova indo a qualquer 
supermercado. Na últi-
ma semana, por exem-
plo, chamou a atenção 
o litro do óleo de soja, 
melhor dizendo, quase 
litro tendo em vista que 
a embalagem é de 900 
ml, custando inacreditá-
veis R$ 25. Com desem-
prego em alta, com mul-
tinacionais preferindo 
importar a produzir no 
Brasil e alta dos índices 
de falência, está sendo 
criado um xadrez preo-
cupante para os próxi-
mos anos.

O ano eleitoral tem 
sido marcado por uma 
série de incentivos con-
cedidos ao Governo 
Federal que vão desde 
saques das contas do 
Fundo de Garantia, pas-
sando por empréstimos 
a negativados e con-
cluindo em renúncias 
fiscais a setores da eco-
nomia. Aproveitando-
-se da inflação, segundo 
matéria do Jornal o Glo-
bo, o Governo Federal 
aproveita o caixa extra 
gerado pelo aumento na 
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E a economia, como vai?
“a próxima 

gestão, qual-
quer que seja 
o comandan-
te, terá uma 
missão mais 
complicada”

arrecadação de impostos 
ocasionado pelos preços 
mais altos para ser mais 
“generoso” nas conces-
sões, aproveitando que 
eventuais correções nas 
contas a pagar serão exe-
cutadas de fato apenas 
no próximo ano. Nos 
combustíveis, por exem-
plo, a redução na arreca-
dação das alíquotas de 
IPI e PIS/COFINS será de 
aproximadamente R$ 
43,5 bilhões.

O problema é que, em 
cenário recessivo, não 
há como garantir que a 
arrecadação continuará 
em alta. Isso posto, está 
armada uma “bomba-re-
lógio” que pode explodir 
até 2025, já que não é re-
sultado de uma melhora 
da economia, mas sim 
do chamado “imposto 
inflacionário”. Mesmo 
o fator externo, que é a 
alta da demanda pelas 
commodities (matérias-
-primas), não é sustentá-
vel a médio-prazo, já que 
o efeito da volta das ati-
vidades pós-pandemia 

tem prazo para acabar. 
Para piorar, ainda há a 
questão das emendas 
impositivas que, a rigor, 
são agrados a congressis-
tas – dinheiro investido 
em suas bases sem neces-
sariamente um plane-
jamento rigoroso – em 
troca de apoio político.

Não se julga aqui os 
investimentos feitos, 
mas sim a sustentabili-
dade. O Governo falhou 
miseravelmente na mis-
são de desenvolver o 
Brasil nos últimos três 
anos. Com isso, a próxi-
ma gestão, qualquer que 
seja o comandante, terá 
uma missão mais com-
plicada, já que terá que 
lidar com as benesses 
concedidas pensando na 
eleição e não no futuro 
do país.

Este mês de maio 
marca o início da cam-
panha eleitoral, com a 
oficialização das pré-
-candidaturas e o prová-
vel sepultamento defini-
tivo de ideias natimortas 
como a malfadada “Ter-
ceira Via”. E, como brasi-
leiros que somos, mante-
mos a esperança de que 
teremos um futuro me-
lhor. E a esperança, diga-
-se de passagem, é a últi-
ma que morre e para ser 
mantida viva, precisa ser 
debatida e alimentada 
com ideias – justamente 
o que não tivemos nes-
se período eleitoral até 
o momento. Que tal co-
meçar a falar do que re-
almente interessa?

O que o motiva a trabalhar?

Artigo Por Ala Voloshyn, psicóloga, escritora e palestrante
https://alavoloshyn.blogspot.com/
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Ribeirão Pires conquista nota A em capacidade de pagamento
O Rating CAPAG (Capacidade de Pagamento) realizado pelo Tesouro Nacional acaba de atribuir a Ribeirão 

Pires a nota A em capacidade de pagamento. Esse índice é um certificado de “bom pagador” exigido pelo sistema 
financeiro e significa que o município possui condições de pagar as dívidas, fato de extrema importância para 
aquisição de novos investimentos. 

Em janeiro de 2021, quando a atual gestão assumiu a prefeitura, a Estância encontrava-se com a nota C, a pior 
da categoria e não possuía qualificação para contrair investimentos. Em pouco mais de um ano, devido a uma 
política austera e com a saneamento das finanças públicas, a cidade deu um salto e, hoje, já pode, por exemplo, 
buscar financiamentos em instituições bancárias.

“É com muita alegria que recebemos essa notícia. Diante do quadro de desequilíbrios orçamentário, finan-
ceiro e fiscal que encontramos quando aqui chegamos, ser elevado à nota máxima em cerca de 15 meses, só com-
prova que fizemos bem a lição de casa”, observa o secretário de Administração e Finanças, Eduardo Pacheco.

Os dados referentes ao rating CAPAG estão disponíveis para consulta pública através do site https://www.
tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag.

Promoção sorteará viagem para Foz do Iguaçu

Feira será realizada no Parque Prof. Luiz Carlos Grecco

Mês das Mães Aciarp sorteia 
prêmios diários no mês de Maio

Ribeirão Pires sediará 1ª Feira de
Artesanato Mulheres da Estância 

Realizada pela Aciarp 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Ribeirão Pires), e apoio da 
Prefeitura, a campanha 
“Mês das Mães: aqui tem 
presente todo dia”, mar-
ca a retomada das ações 
da associação comercial 
cujo objetivo é estimular 
a população a comprar 
produtos e serviços nos 
estabelecimentos asso-
ciados e participantes da 
campanha, bem como 
contribuir para o aumen-
to no volume de vendas. 
A campanha terá sorteios 
semanais em maio de vale 
compras no valor de R$ 
200, e ao final da campa-
nha uma viagem para Foz 
do Iguaçu no Paraná. 

Para participar é sim-
ples: cada R$ 50 em com-

pras nos estabelecimentos 
associados e participantes 
da campanha dá direito 
a um cupom da sorte (li-
mitado a dez cupons por 
compra). Baixe no celular 
o aplicativo ACIARP RI-
BEIRÃO PIRES e faça o ca-
dastro inicial. Em seguida 
promova a leitura dos có-
digos QR CODE impressos 
no verso dos cupons.

Viagem
Fechando e coroan-

do a campanha “Mês das 
Mães: aqui tem presente 
todo dia”, será sorteada 
uma viagem, com direito 
a um acompanhante, para 
Foz do Iguaçu. O prêmio 
dá direito a translado ter-
restre ida e volta Ribeirão 
Pires/Aeroporto/Ribeirão 
Pires, bem como o transla-

No próximo dia 21, 
será realizada no Parque 
Municipal Professor Luiz 
Carlos Grecco (Rua Dia-
mantino de Oliveira, 220, 
Jardim Pastoril) a Feira de 
Artesanato centrada no 
protagonismo feminino 
intitulada ‘’Mulheres da 
Estância’’. O evento será 
realizado com apoio da Lei 
Aldir Blanc a partir das 13 
horas com a exposição dos 
artesanatos, seguido às 14 

horas pela primeira roda 
de conversa que aborda-
rá os temas, artesanato, 
saúde e melhor idade, às 
15 horas haverá o desfile 
de peças confeccionadas 
pelas alunas durante a ofi-
cina ‘’Mulheres da Estân-
cia – Eu Faço eu consigo’’ 
e, por fim, às 15h30 a roda 
de conversa que abordará 
o tema ‘’o poder do artesa-
nato no turismo’’. A entra-
da é franca.

do entre aeroporto/hotel/
aeroporto no local de des-
tino. A hospedagem em 
hotel categoria turística 
é em quarto duplo, com 
alimentação em regime de 
pensão completa, incluso 
café da manhã, almoço e 
jantar (bebidas à parte).

Todas as condições e 

regras para participação 
na campanha promovida 
pela Aciarp estão conti-
das no regulamento que 
pode ser acessado pelo site 
www.aciarp.com.br/mes-
dasmaes. 

No mesmo endereço 
encontra-se a relação das 
lojas participantes.



Definida programação da semana da Luta Antimanicomial
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Na manhã desta quarta-feira, dia 4, os representantes 
dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Ribeirão 
Pires estiveram reunidos na sede do CAPS II, e definiram 
a programação da semana da Luta Antimanicomial, que 
acontecerá entre os dias 16 a 20 de maio. 

Na programação, haverá três grandes eventos: O mo-
vimento de rua, que será no dia 16 de maio, uma inter-
venção com pacientes no Parque Oriental, para o dia 18 
e, no dia 20, encerramento da semana, haverá um Festi-
val Cultural pela Luta Antimanicomial. A programação 

completa pode ser conferida nas redes sociais da Secreta-
ria de Saúde

De acordo com a enfermeira Fernanda Moreira, do 
CAPS II, o Festival Cultural tem por objetivo mostrar as 
atividades que são desenvolvidas nas Unidades de Saú-
de Mental. “Dentro dos CAPS trabalhamos com grupos, 
elucidamos sobre as questões do dia a dia e procuramos 
expandir as habilidades dos nossos pacientes. Neste dia, 
haverá apresentação de músicas e também dos cartazes 
desenvolvidos nas atividades diárias”, revelou. 

Nova rodoviária ficará ao lado da estação de trens

Ribeirão Pires inaugura Centro de
Especialidades e CAISM no sábado

No próximo sábado, 
dia 7 de maio, a partir das 
10h, a Prefeitura de Ribei-
rão Pires irá inaugurar o 
novo Centro de Especiali-
dades Médicas e o Centro 
de Atenção Integral à Saú-
de da Mulher (CAISM), que 
está localizado na Avenida 
Humberto de Campos, 70. 
A partir de segunda-feira, 
dia 9, a nova Unidade de 
Saúde funcionará das 7h 
às 17h.

As marcações de con-
sultas no novo estabele-
cimento serão realizadas 
através da Central de 

Vagas do Município, por 
meio do encaminhamen-
to das Unidades Básicas de 
Saúde e da Família.

As Especialidades do 
CEM serão Cardiologia; 
dermatologia; neurologia; 
pediatria; ortopedia; otor-
rinolaringologia; alergia e 
imunologia; psiquiatria; 
oftalmologia; endocrino-
logia; angiologia (Doenças 
Vasculares); neurologia e 
clínica Médica.

Já o CAISM, que ficará 
no segundo andar do pré-
dio, terá: Clínica Médica; 
ginecologia e obstetrícia; 

psicologia; assistência so-
cial; realização de exames 
(Mastologia, medicina fe-

tal, mamografia, ultrasso-
nografia e citopatologia), 
entre outros.



Por Lia Silva, Médica Veterinária, membro do Conselho de Proteção e Defesa Animal
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Castramóvel entrou em operação recentemente

Como funciona o Castramóvel?
O castramóvel é um 

projeto viabilizado pela 
Secretaria de Meio Am-
biente, Habitação e Desen-
volvimento de Ribeirão 
Pires, tem como principal 
objetivo descentralizar o 
acesso às castrações gratui-
tas alcançando os bairros 
mais distantes e carentes 
do município. Devido a 
grande procura pelo pro-
cedimento, há uma fila de 
espera cujo projeto prevê 
atender 2.500 em um ano 
com maior agilidade. É im-
portante o compromisso 
no comparecimento pois 
há em média 30% faltan-
tes que tiram a vaga de ou-
tros animais, muitas vezes 
com mais necessidade. Há 
uma escala com os bairros 
e os munícipes residentes 
cadastrados são contata-
dos para que compareçam 
no dia e horário combina-
do seguindo protocolos 
veterinários exigidos. Ge-
ralmente a instalação do 
castramóvel ocorre próxi-
mo a locais com estrutura 
física como acesso à água, 
banheiros e salas fechadas 

para melhor logística e ne-
cessidades básicas para re-
alização do projeto sendo 
como exemplo instalação 
nas dependências de esco-
las nos bairros. 

Os animais seguem 
um fluxo de atendimen-
to onde primeiro passam 
por exame físico de um 
médico(a) veterinário(a) 
que o pesa e avalia se este 
está saudável e apto para 
o procedimento. Depois 
é realizado preparo com 
medicação pré anestésica 
onde o animal dorme e é 
realizada a tosa e limpeza 
do animal. 

Este é encaminhado 
para dentro do castramó-
vel onde, até 3 profissio-
nais podem realizar os 
procedimentos cirúrgicos 
e manutenção anestésica 
com higiene e segurança e 
na sequência são encami-
nhados para a sala de recu-
peração, onde os animais 
são mantidos aquecidos e 
limpos até que acordem 
da anestesia. Após o fim 
do procedimento os tu-
tores recebem receita das 

medicações que deverão 
ser administradas no pós 
operatório como analgé-
sicos, antiinflamatórios e 
antibióticos. 

É recomendado uso de 
roupinha cirúrgica para 
as fêmeas e cone (colar) 
nos machos e animais 
mais agitados para evitar 
lamber e coçar a ferida ci-
rúrgica (local dos pontos) 
podendo gerar inflama-
ção do local e infecção. É 
necessário realizar jejum 
alimentar de pelo menos 
8 horas antes da castração. 
Os animais, sejam cães ou 

gatos, devem ter entre 6 
meses e 6 anos, vacinados, 
não sendo atendidos ani-
mais definidos como bra-
quicefálicos, àquelas raças 
de focinho curto como 
persas, shih tzus, pugs, 
bulldogs e similares devi-
do a necessidade de intu-
bação no transoperatório. 

A recuperação cos-
tuma ser entre 3 a 7 dias 
sendo ideal manter o ani-
mal em ambiente limpo e 
limitado evitando pular, 
correr e é recomendado 
realizar limpeza dos pon-
tos uma vez ao dia. 
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Braços que sempre se abrem quando é preciso um abraço. 

Coração que sabe compreender quando é preciso uma amiga. 

Olhos sensíveis que se endurecem quando é preciso uma lição. 
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e dão as asas que precisamos para voar!
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Mãe...Mãe...

Especial



7 Especial Sexta-Feira, 06 de maio de 2022

Braços que sempre se abrem quando é preciso um abraço. 

Coração que sabe compreender quando é preciso uma amiga. 

Olhos sensíveis que se endurecem quando é preciso uma lição. 

Força e amor que apontam o caminho da vida 

e dão as asas que precisamos para voar!

Braços que sempre se abrem quando é preciso um abraço. 

Coração que sabe compreender quando é preciso uma amiga. 

Olhos sensíveis que se endurecem quando é preciso uma lição. 

Força e amor que apontam o caminho da vida 

e dão as asas que precisamos para voar!

Feliz Dia Das Mães!Feliz Dia Das Mães!



8 Sexta-Feira, 06 de maio de 2022Balanço

LIGUE: 4828-7570

PUBLIQUE SEU

NO VEÍCULO COM MAIOR

BALANÇO
CREDIBILIDADE 
DA REGIÃO





Para o Juiz Ale-
xandre de Mo-
raes, do Supre-
mo Tribunal 
Federal, por 

seu destemor em fazer valer 
a lei contra os poderosos

Quando um lobo se empenha em ter razão... ai dos cordeiros

Para o vere-
ador Camilo 
Cristófaro, de 
São Paulo, que 
proferiu fala 

racista em plena reunião 
da CPI dos Aplicativos.

“É impossível falar de Ribeirão Pi-
res sem falar da Apraespi”.

Lair Moura
Superintendente da Apraespi, em entrevis-

ta a Revista Mais Conteúdo

“Zelenski é tão culpado pela guer-
ra quanto Putin”.

Luiz Inácio Lula  da Silva
Ex-presidiário, em entrevista a Revista 

Time, dos Estados Unidos
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Cubinho

Pensamento do Dia

Humor

FotoMais Tapas e Beijos

Previsão do Tempo

Falou e Disse

Por Mario Mastrotti

Possibilidade de Chuva: 19% Possibilidade de Chuva: 24%

Possibilidade de Chuva: 24% Possibilidade de Chuva: 10%

Sexta-Feira Sábado

Domingo Segunda-Feira

18 18 

19 20

13 13

13 12
Dados fornecidos pelo Weather Channel

Quarenta anos

A velhinha pergunta 
ao marido moribundo:

– Meu bem, depois 
de quarenta anos de ca-
sados, me satisfaça uma 
curiosidade. Você já me 
traiu alguma vez?

– Sim, querida! Uma 
única vez! Lembra-se de 
quando eu trabalhava 
naquela grande empresa 
e tinha uma secretária 
chamada Margarida?

– Sim, eu me lembro!

– Pois é, aquele corpo 
já foi todinho meu! 

Após alguns segun-
dos, ele pergunta:

– E você, minha ve-
lha, já me traiu alguma 
vez?

– Sim, meu bem! Uma 
única vez! Lembra-se de-
quando a gente morava 
em frente ao Corpo de 
Bombeiros?

– Sim, eu me lembro! 
– responde o moribundo.

– Pois é... aquele corpo 
já foi todinho meu!

O conjunto que compõe o Centro de Exposições e 
Arte Ricardo Nardelli está recebendo nova pintura e, 
em breve haverá novas intervenções.

O trabalho é assinado pelo artista Claudio Duarte e 
está dando novo e belíssimo visual ao prédio.

Esopo
Filósofo Grego -  620 a.C. - 564a.C.

Prédio do relógio ganha
nova pintura

www.aciarp.com.br/mesdasmaes

Mais informações:



Ribeirão Pires sedia etapa 
do Haka Race neste sábado
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Sorteio será realizado no dia 28

Haka Race conta com diversas modalidades

A SEJEL (Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer de Ribeirão Pires), em 
conjunto com o grupo es-
pecializado de esportes de 
aventura Haka Race, pro-
moverá nesse sábado, dia 
7, a tradicional competição 
multiesportiva com larga-
da no Complexo Ayrton 
Senna, às 9h.

O evento conta com 
diversas modalidades radi-
cais, como mountain bike, 
canoagem, trilhas e rapel, 
que percorrerão por todo o 
território natural e urbano 
de Ribeirão Pires. A equipe 
que completar o percurso 
no menor tempo será a 
vencedora.

As equipes participan-
tes receberão, no dia da 
prova, as coordenadas dos 
postos de controle (PCs), e 
cada PC promoverá a troca 
de modalidade durante o 
percurso que terá distân-
cias diferentes para cada 
categoria: Haka Mini Race 
(15 km) e Haka Race (35, 50 
e 100 km). A Mini Race in-
clui todas as modalidades, 
exceto a orientação por 
mapa e bússola, para que 
seja acessível mesmo àque-
les que nunca fizeram uma 
corrida de aventura.

As inscrições podem 
ser feitas até hoje, exclusi-
vamente no site https://
hakarace.com/

Click Bike realiza pedal 
e sorteio de Dia das Mães

A Click Bike (Ave-
nida Francisco Mon-
teiro, 1215, Bairro San-
tana) loja especializada 
na venda de bicicletas 
e acessórios realizará 
neste domingo (08), o 
tradicional Pedal do 
Dia das Mães. 

O passeio terá saída 
do complexo Ayrton 
Senna as 8:30 horas 
com percurso leve que 
deve ter duração de 1 
hora.

No próximo dia 28 
a Click Bike fará o sor-
teio de uma bicicleta 
First aro 29 acompa-
nhada de um capacete 
e uma bomba de ar.

Sorteio: 
As compras acima 

de R$ 50 na Click Bike 
dão direito a 1 cupom 
para o sorteio da bici-
cleta. 

O comprador do 
cupom recebe de 
imediato 4 vales pro-
cedimento estético 
na Semblant Estética 
Personalizada, sendo 1 
para o comprador do 
cupom e outros 3 que 
devem ser indicados 
para amigos. 

Mais informações  
sobre a ação promo-
cional podem ser ob-
tidas pelo telefone (11) 
4826-6028. 
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