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Rainha não, deusa sim! Ivete Sangalo muda cara do
Caldas Country e mostra que vale cada centavo
investido

Luciano Beregeno
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Quem esperava apenas mais uma noite de grandes
shows e animação no sábado do Caldas Country Fest
em Caldas Novas, se enganou redondamente. Primeiro
que o público resolveu aparecer e, se na noite anterior
ele quase lotou o Caldas Park, no sábado, no Caldas
Park por pouco não coube a multidão que queria
participar da festa.
A noite já prometia quando Zezé de Camargo e
Luciano entraram no palco disparando um canhão de
alegria que atingiu a platéia em cheio.
Braços pro alto e dedos apontando pro céu, a platéia era uma só no “mexe, mexe que é bom” e assim seguiu por
mais de uma hora e meia de show da dupla. A cada mergulhada de Zezé de Camargo e Luciano nalgum sucesso
do repertório, o público respondia e cantava junto.
Terminada a apresentação da dupla, mal sabia quem estava lá o que viria pela frente, já que em momento algum
Ivete Sangalo aparecera no palco de Zezé de Camargo e Luciano.
Nem bem havia a dupla sertaneja saído do palco e, de repente, ecoou a harmônica e sensual rouca voz de Ivete
Sangalo, ao mesmo tempo que os portões se abriam e o trio elétrico avançava rumo ao pátio do Caldas Park. Ao
som de Poeira, Ivete evocou do frisson carnavalesco o clima de pura festa e energia, muita energia. Naquele
momento sim, quem estava ali na pista, estava infinitamente mais privilegiado que aqueles que preferiram
permanecer nos camarotes.

O chão tremia, a pele arrepiava e a adrenalina ia a mil. Não havia a menor
possibilidade de controlar a emoção, o calor dos corpos que se agitavam pela
batida e pelas músicas. Ivete mostrou, no Caldas Park, que o título de rainha
quem quiser que o leve, porque ela, Ivete Sangalo, já ocupa seu lugar no
Olimpo da Música e é sim, uma deusa das multidões. O que o Brasil inteiro
aclama, Caldas Novas apenas confirmou: Ivete vale cada centavo investido,
cada mínimo esforço no intento de realizar um show seu. O público mostrou
isso e ela também, com seu carisma, deu à platéia a atenção merecida.
Depois do furacão Ivete foi a vez da dupla Guilherme e Santiago. Na
seqüência vieram Jorge e Matheus. Fernando e Sorocaba encerraram a
segunda edição do Caldas Country Fest, que deixou a certeza que em 2008,
as dimensões do evento serão outras.
Se em 2007 a organização
optou por investir pesado em
equipamentos como luz e
som, para 2008 é aguardar e
conferir quais as surpresas

que esperam o público. Uma coisa é certa, o Caldas Contry Fest
veio pra ficar!

“A Ivete é super humilde”, conta fã

Luciano Beregeno
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Até a noite do sábado, 3, corria a boca miúda em Caldas Novas que
apesar da popularidade, Ivete Sangalo seria uma estrela um pouco
antipática.O Raiz Forte nunca concordou com essa visão, pois em
outras ocasiões e outros eventos, eu mesmo entrevistei Ivete Sangalo
e nunca fui tratado com qualquer sinal de rispidez ou indelicadeza,
tanto por ela quanto por sua assessoria, ao contrário do que já
aconteceu em entrevistas com artistas muito menos consagrados.
Mas o Blog Raiz Forte foi em busca das impressões de quem estava

Stakeholders

Google Friend Connect

Membros (50) Mais »

O que você quer saber no Raiz?

O que já foi notícia no Raiz Forte

►  2013 (54)

►  2012 (280)

►  2011 (347)

►  2010 (232)

►  2009 (133)

►  2008 (178)

▼  2007 (57)

►  Dezembro (18)

▼  Novembro (18)
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

►  Outubro (14)

►  Setembro (5)

►  Agosto (1)

►  Julho (1)

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

Raiz Forte: Rainha não, deusa sim! Ivete Sangalo muda cara do Caldas... http://raizforte.blogspot.com.br/2007/11/rainha-no-deusa-sim-ivete-san...

1 de 3 23/03/2013 01:39



Postagem mais recente Postagem mais antiga

no aeroporto municipal de Caldas Novas, quando o jatinho que
trouxe Ivete pousou, pouco antes das 23 horas do sábado, portanto,
minutos antes do show.
Àquela altura, imprensa e público esperavam a poderosa Ivete já no
Caldas Park, porém um grupo de fãs, animadíssimos, se manteve
firme até a chegada do jato. Ivete desceu do avião e embarcou na vã
que a conduziria direto ao hotel e depois para o local do show. Mas
ao cruzar com a galerinha que a esperava, a toda moleca Ivete
mandou que parasse a van e recebeu os pequenos que ali estavam.
Brincou com eles e disse que só não desceria por causa da lama no
local, “que poderia estragar seus lindos sapatinhos”, tudo, na maior
simpatia e carinho. Brincou, fez fotos, deu autógrafos e até fez

chifrinhos no garoto Rafael Marcos Nunes Pereira, de 14 anos.
Para ele, “Veveta”, como carinhosamente se refere à artista, é
gente boa e muito humilde. Para ele, foi a melhor meia hora vivida
este ano e que ele espera repetir muitas vezes ainda.

Postado segunda-feira, novembro 05, 2007   
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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
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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...
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