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ATUALIZADA
A programação para o aniversário de Nobres, dia 1º de Maio, promete e deve ser um dos
eventos mais marcantes dos últimos dos últimos anos. A atração principal será sem dúvida a
presença do cantor romântico Amado Batista, dia 1º de Maio,
à noite, em show marcado
para o estádio "Balizão".
Com milhares fãs por Nobres e região, Amado Batista deve levar muita gente ao "Balizão" em
show aos trabalhadores, onde interpretará os seus maiores sucessos. Mas a festa começa
bem antes e está cheia de atrações, desde o dia 29 de abril, quando sobe ao palco o show
nacional de Mattos Nascimento, um dos grandes representantes do estilo gospel no Brasil.
Antes de Mattos Nascimento, se apresentam as premiadíssimas atrações do gospel
local/regional entre Elaine Batista, Léia Leonel e Suelen Maia. Tudo isso no dia 29 de abril,
uma sexta-feira.
No dia 30, um sábado, as atrações locais e regionais estão sendo contatadas e uma delas é o
Stillo Pop Som sob Sidnei & Cia., ainda um nome respeitável dentre as bandas regionais.
E tem mais, 45 prêmios surpresas e uma moto, CG 125, serão sorteados durante os dias de
shows artísticos, com presença obrigatória daquela que for sorteado, ou seja, o número ou a
pessoa que for sorteada terá que estar no local do show, dentro do estádio "Balizão".
Foi, enfim, desmistificada a boataria sobre o pagamento de ingressos. Quem for aos shows
artísticos, a cada dia terá que levar um quilo de alimento não perecível, menos fubá e sal, o
que dará direito ao sorteio dos prêmios, realmente animadores e compensadores, segundo se
informou.
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