QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2009

PUXÃO DE ORELHA
Pensemos. A população fica
perplexa ao ouvir: “o orçamento da
saúde é superior a vinte e oito milhões
e o hospital recebe apenas dois
milhões e seiscentos mil reais, mais
ou menos, por ano, onde ficam os
outros mais de vinte e seis milhões?”
A indagação pode levar alguns
pensarem que está havendo “grandes
desvios de recursos”, quem sabe para
o “bolso de alguns”. Quem vive
afirmando está completamente mal
informado ou é manipulado por outros
“interesses”. O gasto com saúde anual
é superior ao mínimo previsto na
constituição. Como é fácil dizer
inverdades, principalmente quando não
é revidado, com dados reais, o que
fortalece a tese ou a dúvida na
aplicação de recursos destinados à
saúde. Qualquer cidadão, com menos
ou mais inteligência sabe onde os
recursos são aplicados: folha de
pagamento dos servidores, médicos,
enfermeiros e outros servidores da
saúde; aquisição de remédios para
distribuição
gratuita;
combustível;venenos;Hospital São
Vicente de Paula e mais 14 postos de

saúde; construção do posto central;
reformas em instalações e manutenção
de prédios da saúde; PSFs; agentes
comunitários; vigilância sanitária e outras
inúmeras áreas vinculadas ao sistema
saúde. Na dúvida, procurem os setores
envolvidos com o assunto; participem das
prestações de contas e consultem os
valores constantes nos balancetes e nos
balanços da administração pública; o
Tribunal de Contas do Estado e a justiça
podem ser acionados. O exposto é o
caminho para começar um grande debate
e não um puxão de orelha.

C a b e l e i re i ro
Profissionalismo
e Bom Gosto

Av. Getúlio Vargas, 1020
Fone: 3663-3438

TRANSFLOR

O número de CCs é menor que
administrações anteriores, onde o
orçamento era infinitamente menor.

EPÍLOGO

+ A verdade deve prevalecer.
+ A dúvida não comprovada é...
+ O povo não é ignorante.

Um forte abraço e até a próxima...

RS 30 KM 85, nº 421 Fone: 3663.2789

Vinte e quatro horas de cultura foi o
espetáculo comemorativo do aniversário de
Porto Alegre, que - valorizando como
sempre os seus artistas - apresentou
Plauto Cruz, Nelson coelho de Castro,
Bebeto Alves, Vitor Ramil, Frank Solari,
Yamandu Costa e muitos outros em shows
durante 24 horas. Hoje, quinta-feira, 26,
acontece a inauguração da estátua de Elis
Regina, monumento que ficará exposto na
Usina do Gasômetro. (Foto: Fredy Vieira/
PMPA)

Loma

Numa turnê organizada e patrocinada pelo SESC,
a nossa cantora Loma está mostrando a música afrogaúcha em várias cidades: O Mundo é Nosso; Mar
de Saudade, O meu Lugar; Mãe D'Água e Maçacaia
são algumas das canções que Loma leva a Gravataí,
São Leopoldo, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Pelotas,
de 24 a 29 de março. Com ela, Kako Xavier, Paulinho
DiCasa, Mário DuLeodato e a Tribo Maçambiqueira.

Casa dos Açores RS recebe RBS

Em reunião na Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí,
a produção da RBSTV esteve tratando dos pormenores do filme Açores. Existe a
possibilidade também da gravação de um programa Galpão Crioulo no arquipélago
açoriano, na Ilha Terceira ou na Ilha de São Miguel, com a participação dos grupos
Cantadores do Litoral, Chão de Areia e artistas dos Açores, além dos Fagundes,
é claro.

Enzo e Rodrigo

FUNDADO EM 19/10/1988

A música "Traz de Volta a Minha Vida"
com Enzo e Rodrigo está na trilha sonora
da novela Paraíso da Rede Globo. O DVD
ao vivo gravado em Osório no ano
passado será lançado em breve. Enzo e
Rodrigo, agora estão com um empresário
forte que promete muito trabalho e
visibilidade para a dupla osoriense. Já não
era sem tempo...
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237 anos de Porto Alegre

CCs

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

CARDOSO

Multipalco

Recebo do sempre amigo José Roberto Diniz de Moraes e de Eva Sopher e da
direção da Vonpar o convite para a inauguração da Concha Acústica do Multipalco
do Theatro São Pedro, amanhã 27, Dia Internacional do Teatro, e semana do
Aniversário de Porto Alegre.

Representante em Porto Alegre: ADJORI
Rua Fernando Machado,653 Cep: 90010-321
adjorirs@terra.com.br

Leonardo com o
pai e o avô

Semana passada no Santa Helena
Grill, conheci e ouvi o jovem violonista
Leonardo Teixeira acompanhando seu
pai Marcos, acústico (violão e voz) e
seu avô Manga (contrabaixo e vocal).
Foi um bom momento: filho, pai e avô
no mesmo palco. Três gerações
afinadas, falando num mesmo tom!

Impressão:

MÍDIA GRÁFICA ZERO HORA

ASSINATURAS:

ANUAL: R$80,00
SEMESTRAL: R$ 45,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

Em tempo

Sou um dos poucos, senão o único, colunista, editor e crítico especializado
em música, cultura e festivais neste Litoral Norte. Não posso, nem me permito,
escrever sobre assuntos, músicos, espetáculos ou eventos dos quais não recebo
absolutamente nenhuma informação.

