
FESTA DA LARANJA COM AÇÚCAR ESQUENTA O FIM DE SEMANA NO DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA

   

  

   Foi um final de semana bem agitado em Santa Eudóxia. Apesar do frio intenso, a Festa da
Laranja com Açúcar, que começou na sexta-feira (5/7) e terminou domingo (7/7), reuniu muita
gente do distrito e de outras regiões no tradicional evento.

  

    

  

   Na sexta-feira (5/7) teve apresentação de artistas locais. Logo no início da noite subiram ao
palco Nando e Laudirene, Luque e Bené, Almir, Gabriel Viola e Anderson Marques. Depois a
animação ficou no comando da Banda Vinil 78. Foram momentos de muita nostalgia com
músicas de sucesso e que marcaram época nas décadas de 60, 70, 80 e 90.

  

    

  

   Já no sábado (6/7) foi a vez da dupla sertaneja de São Carlos, João Carlos e Bruno
esquentar o público que lotou o espaço reservado para a Festa que fica na região da rodoviária
do distrito de Santa Eudóxia. Pra encerrar o segundo dia da Festa, a dupla Meninos de Goiás
contagiou e embalou o público com algumas canções que estão na ponta da língua da maioria.
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   No domingo (7/7), para abrir o último dia da Festa da Laranja com Açúcar, teve sertanejo
universitário com Fernando e Caitano. E na sequência, subiram ao palco a dupla Edson e
Hudson. O povo cantou junto com a dupla sucessos consagrados como ‘A Força da Paixão’,
‘Ciúme Exagerado’, ‘Mil Razões Para Chorar’, ‘Vai e Vem’, além de hits inesquecíveis como 
‘Porta-Retrato’, ‘Deixa Eu Te Amar’, ‘Te Quero Pra Mim’, ‘Foi Você Quem Trouxe’, 'Galera
Coração', ‘Fala’, ‘Rabo de Saia’, 'Azul', 'Festa Louca' e ‘Me Bate e Me Xinga’.

  

    

  

   E é claro que, além dos shows musicais, o público aproveitou a chance para saborear o que
havia nas 30 barracas de comidas típicas e bebidas, além de muito artesanato.

  

    

  

   A 13ª edição da Festa da Laranja com Açúcar foi realizada com apoio da Prefeitura de São
Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, Centro Municipal de Artes e Cultura
(CEMAC), e de vereadores que destinaram as seguintes emendas parlamentares: João Muller
(R$ 53 mil), Roselei Françoso (R$ 15 mil), Lucão Fernandes (R$ 15 mil), Sérgio Rocha (R$ 15
mil), Laíde Simões (R$ 5 mil), Marquinho Amaral (R$ 7 mil), Dimitri Sean (R$ 5 mil) e Júlio
César (R$ 5 mil), totalizando R$ 110 mil.

  

    

  

   (08/07/2019)
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