QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2006

VEREADOR

P ens emo s. Com o é árd ua a
tarefa do vereador, não importando
q ue s eja de s itu aç ão ou d e
oposição, pois tem a obrigação de
aprovar ou não leis oriundas de um
o utro po de r, bus car soluç ões
p róp ria s,
co mo
em enda s,
verificando que se reverterão em
b enef ício do pov o e , ainda,
fiscalizar os atos e ações do Poder
Executivo. E não para por aí o seu
dever. O vereador, como agente
político, tem por obrigação viver o
d ia a dia jun to co m o p ovo ,
acompanhando de perto todos os
acontecimentos, sejam eles bons
ou não, entretanto, esta tarefa não
pode ser executada de maneira
individualista, pois o vereador deve
comportar-se seguindo a linha de
pensamento do partido que foi e é
o suporte político para que seja um
re pr ese nta nte d o p ov o, qu e o
escolheu através do voto. Tanto faz
o vereador ser de situação ou de
oposição, tem de contribuir para
uma gestão eficaz e harmônica,
tanto do Poder Legislativo, quanto
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do Poder Executivo, sem perder o
direit o de critic ar intern amente,
d esd e qu e apr ese n te s olu çõe s
viáv eis, pois é nel e
que a
comunidade deposita seus anseios
e, em seu nome, deve v otar de
aco rdo com s ua c ons ciên cia . A
função legislativa por ser complexa
está sujeita a altos e baixos ou erros
e acertos, cabendo ao vereador
solucioná-los de maneira técnica
para sua aplicabilidade. A política e
a de moc ra cia são e xer c ido s
plenamente pela ação do vereador.

VEREADOR

Alguém sem partido, seguindo o
antes explanado, fica na condição
de franco atirador, embora, muitas
vezes, seja mais cômodo por não ter
compromisso com este ou aquele,
mas continua como vereador.

VEREADOR

Ho je h omena ge io o p olí tic o
vereador e repudio a politicagem
barata, desonesta e até maldosa,
que pode acontecer com qualquer
vereador.
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O
cantor
e
compositor estará
apresentando o show
“Viajar” - título de uma
de suas músicas,
feita em parceria com
seu irmão Serginho
Moah e gravada pela
banda Papas da
Língua e que foi eleita
pelo público a melhor
música do Planeta
Atlântida.
“Estou
preparando meu primeiro CD com versões autorais conhecidas e muitas novidades”.
Na banda, Duda Gomes, Fábio Demarchi e Solon Chaves. Evandro Moah foi o
intérprete da música “A Cidade” de Fernando Corona, vencedora da 15ª Moenda. A
apresentação será no GAO, dia 20, sexta a partir das 23 horas. A realização é da
Casa da Produção e o patrocínio da Juvesa Veículos e da Juvel Veículos com
apoio de Loja Nilza, Cotidiano, Loja Cometa, Karan Discos e Rima-Aperfeiçoamento.
Ingressos antecipados em todos esses locais.

Entradas e saídas

As músicas com temática afro-açoriana que fazem parte do repertório do Grupo
Cantadores do Litoral e dos trabalhos individuais de seus integrantes servem como
trilhas para as coreografias de entradas e saídas dos Grupos de Dança dos CTGs
do Litoral. O CTG Estância da Serra apresenta “Aporte” e “Um Canto à Terra”; o
CTG João Sobrinho mostra “Ditados Açorianos” e “Coração Açoriano” do repertório
do Grupo Chão de Areia; o CTG Potreiro Grande traz “Meu Lugar” e “Mar de Saudade”
do CD da Loma; e o Grupo de Dança Juvenil mostra “Puxa Puxê” e “Cantiga de
Mar” da Tafona; e o CTG Piazito do Litoral dança “Ogum Beira-mar” e “Festa no
Mar”.

Não são só os daqui

São muitos os e-mails e telefonemas que recebo de líderes de Grupos de
Danças de diversas cidades do Rio Grande do Sul e também de outros estados
solicitando músicas litorâneas para serem temas de suas entradas e saídas nos
concursos.
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Foram momentos de emoção, no domingo, quando houve o encontro na frente
da Catedral de Osório, de mais de mil motociclistas que acompanhavam Nossa
Senhora Aparecida com os participantes do Grupo Maçambiques, devotos de Nossa
Senhora do Rosário. Mesmo com chuva o centro da cidade, ao som dos tambores,
“ficou cheio de luz”! Veja oito páginas de fotos da Festa dos Maçambiques na
Coluna
Staccatos
nos
portais
www.litoralnorters.com.br
e
www.cantadoresdolitoral.com.br

