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epois de arrastar multidões em outras cidades brasileiras como Goiânia, São Paulo, Brasília,
Fortaleza e Recife, o Villa Mix Festival chega a Cuiabá e, desde já, pode ser considerado um dos
maiores eventos musicais realizados na Capital. Numa mesma noite sobem ao palco Gusttavo
Lima, Jorge & Mateus, Humberto & Ronaldo, Maria Cecília & Rodolfo e Naldo. Juntos eles são
responsáveis por boa parte dos hits que tocam hoje nas rádios de todo o País e,
consequentemente, também estão entre os que atraem mais público aos shows.

A grande prova disso é que o Villa Mix Festival rapidamente se tornou o maior evento
itinerante de música sertaneja do Brasil, com um público que está entre 40 e 50 mil pessoas por
edição. Em alguns estados ele já faz parte do calendário de eventos e o público já aguarda
ansioso o retorno desse grupo de artistas. A lista é basicamente a mesma, mas podem ser
incluídos nomes locais e até atrações que não são necessariamente do meio sertanejo. Em
Cuiabá, por exemplo, o Villa Mix Festival contará com o balanço bem carioca de Naldo. No que
vai ocorrer em Salvador (BA), em abril, o forró e o axé farão parte da festa.

O Festival, que conta em Cuiabá com promoção exclusiva da Gazeta FM, fará com que o
público veja numa mesma noite Jorge & Mateus e Maria Cecília & Rodolfo. Os dois estão entre
os mais tocados do momento no País com a canção Só De Pensar, uma parceria que virou clipe
que está entre os mais vistos da rede mundial. A música foi gravada pelo casal em Campo Grande
(MS) para seu terceiro CD e DVD e conta com a participação especial de Jorge & Mateus.

Os cantores goianos, diga-se, são conhecidos como criadores de grandes sucessos, como
Pode Chorar, De Tanto Te Querer, Voa Beija Flor, Querendo Te Amar, Amo Noite e Dia, entre

outras. O novo CD e DVD A Hora É Agora confirma isso e por onde passam a recepção
também é muito boa em relação às canções do recente trabalho, como Eu Quero Só Você
(Be With You), Enquanto Houver Razões, Duas Metades e Flor.

Maria Cecília & Rodolfo também começaram bem o ano. No comecinho de janeiro,
pouco tempo depois do lançamento, o clipe de Só De Pensar já passava de 100 mil
visualizações no YouTube - hoje chega a 480 mil. É uma prova de que eles continuarão
fazendo muito sucesso no Brasil e até fora dele. Além de receber prêmios importantes
pelas vendas e execuções em rádios nacionais, o casal mostrou que é internacional, com
grande sucesso em países como Estados Unidos e Portugal. 

E por falar em sucesso internacional, outro nome que já extrapolou as fronteiras do
Brasil e toca hoje no Villa Mix Festival é Gusttavo Lima. Em sua turnê 2013 ele promete
animar ainda mais o público com performances que evidenciam seu virtuosismo na
guitarra, violão, viola, piano e bateria. Gusttavo trabalha na divulgação de seu DVD

Gusttavo Lima Ao Vivo em São Paulo, que traz seus maiores sucessos, entre eles o hit
Balada, Gatinha Assanhada, 60 segundos e DNA de Adorador.

Outra que é considerada uma das mais populares atrações do sertanejo
universitário da atualidade é Humberto & Ronaldo. A dupla é conhecida por

criar hits não só por meio de suas vozes, como é o caso de exemplos como
Só Vou Beber Mais Hoje. Vindos também da capital do sertanejo
(Goiânia) eles emprestam suas letras para outros grandes nomes do
meio, como Chove Chove e Amo Noite e Dia, que foi a música mais
executada em 2010 com a dupla Jorge & Mateus.

Para fechar a lista do Villa Mix Festival em Cuiabá tem aquele
que é chamado de o “Príncipe do Pop”, o cantor e compositor

Naldo. Junto com irmão Lula ele criou alguns dos maiores
sucessos das rádios cariocas nos últimos anos, como Tá Surdo,

A Festa É Nossa, Rebola, Linda Demais, Me Chama Que Eu
Vou e Como Mágica. Com a morte de Lula, Naldo seguiu em
carreira solo e seu primeiro álbum, Na Veia, repetiu o bom
resultado. O álbum deu origem ao DVD Na Veia Tour, que o

colocou de vez entre os mais ouvidos do País. Isso graças a
hits como Na Veia, Chantilly, Exagerado, Amor de Chocolate
e Meu Corpo Quer Você.

Serviço - O Villa Mix Festival será realizado hoje, no Sesi
Papa, em Cuiabá. Pontos de venda no Texas Country, Casa de

Festas e Geronimo West Music, ou on line pelo www.ticmix.com.br.
Informações pelo 3615-4000. (Com assessoria)

Tudo pronto para o
Villa Mix Festival 

Entre os convidados da noite, 
O sertanejo Gusttavo Lima e o

“Príncipe do Pop”, cantor e
compositor Naldo
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NA MESMA NOITE,
GUSTTAVO LIMA,
JORGE & MATEUS,
HUMBERTO &
RONALDO, MARIA
CECÍLIA &
RODOLFO E NALDO

CUIABÁ, SEXTA-FEIRA, 8 
DE MARÇO DE 2013
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A dupla Maria Cecília & Rodolfo 
também faz sucesso em Portugal 
e nos Estados Unidos
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