QUINTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO 2007

RECURSOS HUMANOS

Pensemos. Alguém já disse: “Quando
existe algo de mal, a solução é arrancar
até a raiz”. Isto é uma verdade, mas nem
sempre dá o resultado esperado, ou a
cura definitiva, pois pode haver seqüelas,
algumas vezes, irreversíveis que torna o
mal ainda maior. Na administração dos
recursos públicos, muitas vezes, podem
ocorrer malversações, entretanto o mal
provém, invariavelmente, da má gestão
dos recursos humanos. A solução não é,
muitas vezes, substituir este ou aquele,
ou como se diz: “Trocar seis por meia
dúzia”. Os fatos ocorrem pela falta de
clareza nos atos administrativos ou pela
não transparência dos fatos praticados
pelos gestores responsáveis em escolher
os recursos humanos, ou seja, a pessoa
certa no lugar certo. Quando os recursos
humanos não são qualificados tudo pode
ocorrer, entrementes o que pior que pode
acontecer é o beneficiado com um cargo
qualquer, não honrá-lo e até sair falando
mal do agente empregador. Passado dois
anos, os bons já são conhecidos e os
“famosos enganadores” também já
evidenciaram suas deficiências. Está na
hora de começar algumas substituições
para haver mudança de rumo. Se isto é
verdade, não existe outra solução senão
substituir alguns para melhorar os

recursos humanos.

QUALIFICADOS

A excelência na administração dos
recursos públicos começa por recursos
humanos qualificados.
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Loma e Mário Tressoldi

Com músicas do CD
Ziguezagueando tais como O
Meu Lugar, Mulheres d’Areia,
Mar de Saudade, Relógios de
Sol, Curumim e Céu da Boca do
Canhoto, entre outras, a cantora
Loma e Mário Tressoldi (violão)
estarão apresentando seu show
em Duo na Feira do Livro de
Tramandaí, no dia 21 de janeiro.

Recursos humanos qualificados,
escolhidos pelo agente político, é o
principal ferramental de uma
administração.

COMPETENTE

Recursos
públicos
bem
administrados e recursos humanos
qualificados evidencia quem é
competente.

RECURSOS PÚBLICOS

Os títulos anteriores, lidos em
conjunto, evidenciam as atitudes dos
bons administradores dos recursos
públicos.

HOMENAGEM

Hoje homenageio o novo Presidente
da Associação dos Municípios do Litoral
Norte, o dinâmico Prefeito de Osório,
Doutor Romildo Bolzan Júnior.

Mais Miscelânea no Revisão Virtual: www.jornalrevisao.com.br

CARDOSO

Do Guego, o bar cultural

Marcelo Ribeiro - poeta, historiador e músico do Grupo Alquimistas - organiza
o 2º Sarau de Poesias que está agendado para 31/01, quarta feira, no Bar do
Guego. Com temática livre, todos podem participar recitando poemas próprios
ou não! Haverá uma espécie de concurso cultural para eleger um nome para o
evento, com premiação e tudo (livros de poesia).
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Musicanto

João Antônio dos Santos assume a condição de Coordenador do 22º
Musicanto de Santa Rosa, e já marca a data do evento: dias 6, 7 e 8 de dezembro
de 2007. O Musicanto passa a ser, a partir de 2007, uma OSCIP - Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, com atividades culturais durante o
ano todo, culminando com o festival em dezembro. O Musicanto Sul-americano
de Nativismo é um dos únicos festivais internacionais de música que temos no
Estado.

Musifutsal

Depois de quase três anos da estréia, os “atletas” da Associação Desportiva
e Cultural Cantadores do Litoral, jogaram a sua segunda partida de futsal. Desta
vez, com dois times “de peso” - numa espécie de jogo-treino - Cantadores A
(cores) contra Cantadores B (branco). O jogo aconteceu no Centro Colombo de
Esportes e Lazer (até o local era apropriado, pois também tem um quê de musical).
Numa sinfonia interminavel de gols, o resultado foi 22 a 17 para o time branco.
Com nomes característicos de craques importantes, o time B tinha Adriano,
Cristian (A3), Juca, Júnior (Nilton) e Maicon (Jeito Natural); enquanto o time A,
era formado por Banha (Rodrigo), Ricardinho (Cassio), Macako (holdie), Mano
(Chão de Areia) e Marinho (Tressoldi). O escolhido como craque do Jogo foi
Adriano (mostrando que “tamanho e obesidade não são documento”). Um dos
momentos marcantes foi o da comemoração de um gol com “pose para a
fotografia” de Júnior e Juca, mas enquanto isso o Cassio já fazia outro gol no
time deles. Ao contrário do anterior e, surpreendentemente, o jogo não teve que
terminar alguns
minutos antes
do previsto por
absoluta falta
de preparo
físico
dos
atletas. Para o
próximo jogo,
que já está
marcado para
o dia 29/01 (só
não se sabe de
que ano), vou
convidar
o
Silvio Benfica
pra fazer a
r e p o r t a g em ,
pois são jogos
imperdíveis tal
a categoria dos
músicos, digo,
jogadores.

