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Release Banda Capim do Cerrado

Dados do Release:

Localizagao: Tocantins / Palmas - Tocantins
Website: http:/ /www.palcomp3.com.br/capimdocerrado
Contatos: (63 ) 8454-1377 oi/ 9217-5085 claro/

Publico-Alvo: forro/ arrocha e outros ritmos, todas as faixas etarias
Valor de Contrato para shows a partir de: A Negociar

Quern Somos/Sou:

Abril de 2008 nasce a Banda Capim do Cerrado, idealizada por seu lider, o
vocalista Neto, onde reuniu musicos de Paraiso e Palmas, formando entao, uma
banda de excelente nfvel musical, com musicos que tinham a a filosofia
totalmente voltada para a valorizagao profissional, etica e respeito com os demais
companheiros de profissao, para trazer a todos urn estilo bem dangante e
ecletico. Nasceu assim o "forro eletrizado ou eletro-ritmo" da Capim do Cerrado;
composto por teclados sampleados, guitarra, baixo, sanfona. Modernizando o
estilo novo do Forro e outros estilos mais, como o techno-melody, ritmo
especifico do Para, que foi o trabalho do segundo CD da Banda, onde muitas
portas se abriram atraves daquele CD, principalmente em outros Estados da
federagao.
0 esplrito jovem de todos os integrantes da banda refletiu em suas musicas e
de outros artistas ja conhecidos com arranjos diferenciados. Sao criagoes de
bases e solos nos mais diversos instrumentos que tornam as musicas da Banda,
marcantes e unicas. Hoje a Banda e composta por 05 integrantes e ja se
apresentou em varios programas de Radio e TV local/ regional, apresentou-se
tambem em varios Estados do Norte do Pais como: Goias, Para, Piauf, Bahia,
Maranhao e todo o Tocantins. Mas e na Internet que a banda encontra a sua
maior divulgagao, atraves do Site Palcomp3, o site de divulgagao dos artistas,
pois atraves deste site as pessoas podem baixar as musicas, acompanhar a
agenda de shows, deixar comentarios, baixar fotos, videos e outras coisas mais.



Atualmente a Banda tern uma nova formagao musical, composta por novos
integrates,mas tambem bastante gabaritados e preparados pra desenvolver os
shows e eventos realizados pela Capim do Cerrado.
Objetivo: Divulgar nosso trabalho em todo o Brasil e passar a ser conhecido em todo
o territorio nacional e ate mesmo intemacional, pois para Deus nada e impossfvel.
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DATA: CIDADE:

FRANCISCO MILHOMEM RIBEIRO NETO

PROPRIETARIO-RESPONSAVEL



Bandas Capim do Cerrado e Jeito
Muleke arrastam multidao no 3° uia de
Carnaval em Cristalandia
25/02/2020 - 12:11 Por: Pref. Municipal de Cristalandia — Ascom
A folia continua em ( ristalandia, regiao central do 1 ocantins, com oCamaCristal 2020.
O evento acontece desde sabado (22) e vai ate terpa-feira (25). A Prefeitura Municipal
preparou a festa pensando em cada detalhe, para que alem de divertida, a festa fosse
tambem segura e tranquila.
A diversidade musical mais uma vez foi o grande destaque da terceira noite, nesta
segunda-feira (24), que contou com as apresentapoes das bandas Capim do Cerrado e
Jeito Moleke com muito forro, axe e swingueira. Centenas de pessoas estao participando
das noites de folia.

Foto: Ascom | Pref. Mun. de Cristalandia

Segundo o prefeito C 'leiton Batatinha, o CamaCristal 2020 esta cumprindo e
ultrapassando todas as expectativas. “Esses eventos sao muito importantes, pois as
crian?as e familias precisam de atividades que promovam alegria e diversao. Por isso, a



atual gestao pensou com carinho em toda programagao, desde a musica ate o que sera
oferecido para que aproveitem esse periodo camavalesco” disse o gestor.
Para o diretor da Assessoria de Comunicagao (Ascom) da Prefeitura de Cristalandia
Jheffersom Pereira (Jheffim) e um prazer registrar os melhores momentos do
CamaCristal. Na oportunidade, o dirigente parabenizou o prefeito Batatinha pela grande

oto: Ascom | Pref.
Mun. de Cristalandia

Para fechar a programagao camavalesca com chave de ouro, a populagao cristalandense
prestigiara nesta terga-feira, 25, outro matine para a criangada as 17h. Para a noite, quern
fara o publico tirar os pes do chao e a Banda Extase, com participagSo especial de Isabella
Prado e logo em seguida, para finalizar, outro grande show com a Banda Z Dubai.

oto: Ascom |
Pref. Mun. de Cristalandia



Foto: Ascom | Pref. Mun. de Cristalandia

Prefeitura entrega revilalizacfio da Pra^a do
Estudante com edi9ao da Sexta Cultural
14/08/2019 - 17:27 / Atualizado em: 14/08/2019 • 17:42 Por: Fernando Rios

A Pra9a do Estudante no Setor Pouso Alegre, em Paraiso do Tocantins, recebera na
proxima sexta-feira, 16, a partir das 19h, uma edi^ao especial da Sexta Cultural, que
marcara a inaugurasao da revitaliza9ao do local . O evento, que e aberto a comunidade,

com acesso livre, contara com shows musicais de Joao Lucas e da banda NETO E
CAPIM DO CERRADO.

Esta sera a segunda edi9ao itinerante da Sexta Cultural em 2019. O primeiro momento
do evento sera marcado pela inaugura9ao da revitaliza9ao da Pra9a do Estudante, que
contara com novo paisagismo e um monumento que expressa o amor por Paraiso

Apos o momento inaugural , a programa9ao artistica contara com dan9a; com o grupo Arte
e Movimento, apresenta9§o da fanfarra municipal e shows com o cantor Joao Lucas e a
banda Neto e o Capim do Cerrado, com muito forro e outros ritmos dan9antes.

A Sexta Cultural e promovida desde 2013 pela Prefeitura de Paraiso do Tocantins, atraves
da Secretaria Municipal de Educa9ao e Cultura. O evento conta ainda com pra9a de
alimenta9ao e espa90 recreativo para crian9as.



Foto: Divulgasao



Cavalgada, rodeios e shows com
artistas regionais atrairam
grande publico na segunda noite
da 1a Mostra Cultural de
Luzimangues neste sabado, 25

Sec. de Cultura e Turismo

26 Junho 2022

Whatsapp

Centenas de cavaleiros e amazonas foram os responsaveis pela linda festa realizada
pela prefeitura de Porto National



National

Luzimangues esta em festa com a la Mostra Cultural, realizada pela prefeitura de Porto
Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, que esta
proporcionando entretenimento de qualidade e movimentando a economia local. Neste
sabado, 25, segundo dia de atra?6es, aconteceu a tao esperada cavalgada, reunindo
centenas de cavaleiros e amazonas que percorreram todo o trajeto ate a Orla Oeste, onde
esta montada toda a estrutura do evento. Alem da cavalgada, rodeios e show musicais,
com artistas regionais, animaram o grande publico.

A Banda Capim do Cerrado, foi a primeira atra?ao da noite, e contagiou a todos durante
quase duas horas de show. Logo apos aconteceu o rodeio, momento de muita anima9ao
na Arena montada especialmente para a atra9ao.

Ap6s o rodeio, os shows continuaram com a tradicional dupla Paulo Freire e Luciano que
causou como9§o ao apresentar um repertorio de grandes sucesso, enaltecendo o sertanejo
raiz..



Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto National



Bandas Capim do Cerrado e Jeito
Muleke arrastam inultidao no 3° dia de
Carnaval em Cristalandia
25/02/2020 - 12:11 Por: Pref. Municipal de Cristalandia — Ascom
A foliacontinuaem ( ristalandia, regiao central do Tocantins, com o CamaCristal 2020.
O evento acontece desde sabado (22) e vai ate tersa-feira (25). A Prefeitura Municipal
preparou a festa pensando em cada detalhe, para que alem de divertida, a festa fosse
tambem segura e tranquila.

A diversidade musical mais uma vez foi o grande destaque da terceira noite, nesta
segunda-feira (24), que contou com as apresentapoes das bandas Capim do Cerrado e
Jeito Moleke com muito forro, axe e swingueira. Centenas de pessoas estao participando
das noites de folia.

Foto: Ascom | Pref. Mun. de Cristalandia

Segundo o prefeito Cleiton Batatinha, o CamaCristal 2020 esta cumprindo e
ultrapassando todas as expectativas. “Esses eventos s5o muito importantes, pois as
criangas e familias precisam de atividades que promovam alegria e diversao. Por isso, a



atual gestao pensou com carinho em toda programapao, desde a musica ate o que sera
oferecido para que aproveitem esse periodo camavalesco” disse o gestor.

Para o diretor da Assessoria de Comunicapao (Ascom) da Prefeitura de Cristalandia
Jheffersom Pereira (Jheffim) e um prazer registrar os melhores momentos do
CamaCristal. Na oportunidade, o dirigente parabenizou o prefeito Batatinha pela grande

oto: Ascom | Pref.
Mun. de Cristalandia

Para fechar a programapao camavalesca com chave de ouro, a populapao cristalandense
prestigiara nesta terpa-feira, 25, outro matine para a crianpada as 17h. Para a noite, quern
fara o publico tirar os pes do chao e a Banda Extase, com participapao especial de Isabella
Prado e logo em seguida, para finalizar, outro grande show com a Banda Z Dubai.

Foto: Ascom |
Pref. Mun. de Cristalandia


