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quinta-feira, 1 de novembro de 2007

Caldas Novas já vive clima do Caldas Country Fest

Luciano Beregeno

Outra vez Caldas Novas se prepara para um mega
evento. Nos dias 2 e 3 de novembro, sexta e sábado, a
cidade se transforma na maior arena de shows
sertanejos do País com o Caldas Country Fest. Sem
dúvida alguma, o Reinado Caipira ou Sertanejo pelo
gosto de uns, invade ruas, bares, hotéis, clubes e todos
os espaços. A cidade respira e assume o jeito
descolado com que agroboys e agrogirls demarcam
território e avisam: sertanejo não é música, é estilo. É
jeito de ser!
Estilo próprio e caro, diga-se de passagem. Um
acessório indispensável, o chapéu, dependendo da
marca e do material, pode custar o equivalente a um carro. Da mesma forma botas, cintos e as ofuscantes
bandejas – as fivelas – podem atingir valores de amargar a boca de qualquer desavisado que se meta a uma
produção tipo primeira linha.
Da mesma forma, o jeans oficial – geralmente um wrangler bem escovado – não é lá tão acessível às camadas
mais populares. Mas, independente da beca, ou melhor, da traia, o que vale é a alegria de curtir dois dias de
shows sertanejos, embalado em muita paixão e dor de cotovelo. Sim, pois agro que é agro tem que amar muito,
beijar demais e principalmente, usar a música pra dizer: sou da Paz!
É com essa cara que Caldas Novas segue de quinta-feira até domingo e é com essa alegria e essa tranqüilidade,
que a cidade quer esperar 2008 pra gritar...Comeeeeeeça tuuuuuuuuudo de nooovo!!! Eu sei que não é
rodeio...mas lembra né?

Programação:

DIA 2 de NOVEMBRO

Edson e Hudson

César Menotti & Fabiano

Chitãozinho e Xororó

João Bosco e Vinicius

Grupo Tradição – no Trio

Djs – Sabrina Tomé e Cuiabano Lima

DIA 3 DE NOVEMBRO:
Guilherme e Santiago
Zezé di Camargo & Luciano;

Jorge & Mateus;

Fernando & Sorocaba

Dj’s- Mário Fichestti e Cuiabano Lima

E como convidada especial: IVETE SANGALO.

Esta matéria está publicada na íntegra na Edição 090, Seção Entretenimento, página 6, do Jornal

Cidadão.
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Situação política em Caldas Novas e Damianópolis p...

Pedida a suspensão temporária de Mandado que cance...

Caldas Novas é o destino mais procurado no Program...

Polícia prende acusado de intermediar morte de cas...

Rio Quente Resort realiza encontro de gastronomia ...

Ministério Público aciona 22 laticínios goianos po...

Caldas Novas sediará congresso de Tecnologias Radi...

Sebo a céu aberto: memória de Caldas Novas é posta...

Corumbaíba: ex-prefeito não pode usar recursos púb...

MPE não quer admissão de Otaviano Vieira no proces...

Reveillon Fest Folia 2008 terá 4 dias de shows

Fiscalização falha e trânsito é caótico em Caldas ...

Rainha não, deusa sim! Ivete Sangalo muda cara do ...

Caldas Country Fest é festa e alegria na primeira ...

Participação popular surpreende MP em audiência po...

Operação Corujão combate o crime na madruga em Cor...

MP recomenda adequação de lei para atender criança...

Caldas Novas já vive clima do Caldas Country Fest
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Eis nossa alma...

Oração do Jornalista

Pelo pecado que nós jornalistas pecamos diante de Ti,

sob pressão ou de própria vontade

Pela verdade que deformamos diante de Ti,

0  mais  Próximo blog» raizfortenoticias@gmail.com  Nova postagem

Recomende isto no Google

MARIA CLARA domingo, 15 de novembro de 2009 10:19:00 BRST

Peco pra tirar a foto do Saulo dessa pagina..é uma falta de consideraçao..e vc nem da familia

é...
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Evangélicos divulgam nota de repúdio contra indicação na CDH
Pastor, cantor e empresário: deputado vê crescerem pressões contra sua indicação na CDH
Aliança evangélica critica caminhos que levara...

Quadrilha de Cachoeira perde mais de R$ 100 milhões em bens adquiridos com o crime
Justiça esclarece sentença, estipula multa e decreta perdimento de bens dos sentenciados e em nome de
“laranjas” MPF/GO O cálculo dos pre...

Vice-governador e ex-presidente da Câmara de Bela Vista têm bens bloqueados
Liminar deferida em ação proposta pelo MP determina o bloqueio provisório dos bens do ex-presidente da
Câmara Municipal de Bela Vista, Eliéz...

TJGO cassa sentença de improbidade administrativa contra Iris Rezende
A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) cassou sentença que condenava o
ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Mach...

Caso é um “grande mal-entendido”, diz Feliciano
Deputado espera julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a acusação de estelionato. Ele
alega que faltou a evento no Sul por estar doen...

MP propõe cautelar para desligar radares da GO-060
O promotor de Justiça Carlos Alberto Fonseca protocolou ação cautelar contra o Estado e o presidente da
Agência Goiana de Transportes e Obra...

Conclave começa na terça-feira, 12
Novo Papa vai assumir as rédeas de uma Igreja atormentada por “individualismos” e “pecados "
da Redação Os 115 cardeais eleito...

Vaticano inicia preparação do Conclave de Roma
da Redação O Vaticano anunciou ontem, 1º de março, a convocação geral dos cardeiais da Igreja Católica
para as reuniões que antecedem o Coc...

IN16: Governo elimina avaliação sensorial do café
O Ministério da Agricultura revogou a Instrução Normativa nº 16, de 2010. Com essa instrução, o governo
passaria a fiscalizar a qualidade do...

Goiás: pelo Twitter, Jardel Sebba anuncia saída de Bittencourt da Agecom
da Redação O prefeito de Catalão, Jardel Sebba (PSDB) anunciou agora há pouco pelo Twitter, a saído de
José Luiz Bittencourt da presidên...

Pela dureza do coração

Pela venalidade do espírito

Pelo pecado que pecamos diante de Ti ao pré-julgar

e pelo pecado que pecamos diante de Ti no exercício do

poder

Pelos preconceitos que alimentamos

Pelos ódios que nutrimos

Pelas reputações que maculamos

Pelos nomes que profanamos

Pelas culpas que presumimos

Pelos lados que tomamos,

Pelos lados que não mostramos

Pelas verdades que deformamos diante de Ti

exageramos diante de Ti, amoldamos diante de Ti

alcovitamos diante de Ti

consertamos diante de Ti

Em função de nada mais do que um prazo de fechamento

ou de uma manchete

ou simplesmente por interesse próprio

Por tudo isto,

Desculpai-nos, perdoai-nos, expiai-nos

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao deixar a ética de lado

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

conscientemente ou por descuido

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

através de discursos capciosos

por desprezo e esperteza

Pelo preconceito do olhar estreito, pela visão arrogante,

preparando ciladas, espalhando boatos

Pelo pecado de prestar favores, de manter segredos para

proteger os poderosos,

e pelo pecado de causar a morte, ao revelar segredos

que poderiam identificar alvos

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao preferir uma única imagem a mil palavras

E pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao festejar os erros daqueles que escolhemos para

vilipendiar

e ao esconder os males daqueles com quem nos

identificamos

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao garimpar sofrimentos para vendê-los

Pela privacidade que desrespeitamos

Pelos enlutados que exploramos

Pelos bons nomes que arruinamos

E pelos bons trabalhos que ignoramos

Por tudo isto,

Desculpai-nos, perdoai-nos, expiai-nos.

BRADLEY BURSTON - Haaretz 29/09/2006,no Yom
Kipur (Dia do Perdão)
- traduzido por MOISÉS STORCH para o PAZ
AGORA/BR e o Observatório da Imprensa -
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