Youtuber Isadora
toca gospel na Aldeia

“Ilustrando Palavras”
para o público

Menina sucesso da internet, fará show em sítio na RS-020
divulgação

A cantora e Youtuber
Isadora Pompeo estará em Gravataí neste
sábado. Ela é mais um
desses verdadeiros fe-

nômenos da internet.
Representante da nova
geração que nasceu conectada, com 17 anos,
já superou 700 mil inscritos em seu canal do
YouTube e 1,1 milhão
de seguidores no Facebook, tornando-se
conhecida principalmente por gravar covers de grandes sucessos do gospel nacional
no formato voz e violão, com sua própria

câmera, em casa.
A jovem se apresenta no Sítio Miller (Estrada Geral do Morro
Agudo, 1020 - parada
79 da RS- 020). Os ingressos serão vendidos
na portaria do evento,
pelo valor de 15 reais e
a classificação é livre.
Isadora é multi-instrumentista. Natural de
Caxias do Sul, já começou a publicar na
internet versões acús-

ticas de músicas autorais que irão compor o repertório de seu
CD. Entre as suas canções o os covers estão:
“Guia-me”, “Deus Perfeito” e “Toca em Mim
de Novo”, que já reúnem milhares de visualizações. A música
“Oi, Jesus”, já é considerada um hit, por ter
ultrapassado 2 milhões
de views em menos de
2 meses.

Elogio do Neymar e
escolha da gravadora
O sucesso da menina
na internet fez com que
até mesmo o jogador da
seleção brasileira Neymar Jr. gravasse um depoimento público elogiando pessoalmente o

seu trabalho.
A repercussão chamou a atenção das
principais gravadoras
do país e, em pouco
tempo, ela já recebia
diversas propostas para a produção de seu
primeiro álbum. Depois de estudar todas
as oportunidades com
muito carinho, Isadora Pompeo decidiu
aceitar e fazer a sua
gravação com o selo
Musile Records, especializado em música
gospel.

e as colagens por Denis
Bueno, fazem uso. A exposição é uma das escolhidas pelo Edital de
Ocupação do Quiosque
da Cultura de 2017, que
teve por objetivo selecionar e apresentar propostas à comunidade nas
áreas de Artes Visuais,
Artes Cênicas, Literatura e Música, abrindo espaço para projetos destes segmentos da cultura
local.
A mostra estará aberta até 26 de abril, das 9
às 18 horas, de segunda
a sexta-feira. A entrada
é gratuita. O Quiosque
da Cultura fica na Praça
Leonel de Moura Brizola, no centro de Gravataí
e recebe agendamentos
de grupos interessados
em visitá-la pelo e-mail
quiosquedacultura@
gmail.com ou pelo telefone 98179-0428.

Feira do Peixe aberta
até esta sexta-feira
Quem passar pelo Parcão, Morada do Vale ou
Parque dos Anjos encontrará ótimas oportunidades para comprar
o peixe e demais acompanhamentos para as
refeições da Sexta-feira Santa e do feriado
de Páscoa. Aberta até
às 14 horas, a 21 a Feira
da Peixe conta com vários cortes e espécies de
pescados de água doce
e salgada, além de legumes, verduras, frutas,
pães, mel, flores, vinhos
e sucos.
Na feira do Parcão
ainda é possível encontrar as bancas com artesanatos confeccionados
pelos artesãos da cidade. Nesta quinta-feira,
13, a Prefeitura realizou a abertura oficial do
evento, organizado pela Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento, e que deve
comercializar cerca de
10 toneladas de peixe e
receber um público de
duas mil pessoas.
O vice-prefeito Áureo
Tedesco recepcionou os

presentes e parabenizou
os agricultores e piscicultores pela qualidade
dos produtos comercializados nos três locais
das feiras.

DESTAQUE

“Quero agradecer a
todos eles que trabalharam durante este tempo
cultivando esses produtos maravilhosos que temos aqui disponíveis e
dizer que na nossa gestão vocês têm um papel
de destaque”, elogiou
Tedesco, enaltecendo
a construção da Central de Comercialização
de Produtos Agrícolas,
que está sendo edificada pela Prefeitura na
Estrada Rincão da Madalena. A estrutura de
600m² contempla 38 estandes para o comércio
de queijos, embutidos,
mel, hortifrutigranjeiros, pães e mudas de
flores, e 28 vagas para
estacionamento, o que
beneficiará mais de 40
famílias que vivem da
agricultura familiar na
cidade.
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SEXTA E SÁBADO
14 E 15/4/2017

Promovida pela Prefeitura de Gravataí, por intermédio da Fundação
Municipal de Arte e Cultura (Fundarc), ocorreu
a abertura oficial da exposição, com os artistas do Coletivo Poesia
Ilustrada. Estiveram presentes, para prestigiar o
lançamento, artistas locais, familiares, a diretora-presidente da Fundação Municipal de Arte
e Cultura - Fundarc, Fernanda Fraga, e a comunidade em geral. A artista
Carla Tassinari se apresentou na abertura, com
violão e canto em conjunto com os poemas de
sua autoria.
Os poemas, criados
por Carla Tassinari e Jorge Froes, permitem explorar diferentes sentimentos e ações dos quais
as ilustrações, realizadas
por Carolina Thomassim

(51) 3600-3636
De segunda a sexta-feira das 7 às 18h

Whatsapp: (51) 99101-0318

ANÚNCIOS:
(51) 3489-4014
comercialgravatai@gruposinos.com.br

central do assinante

Facebook

assinante.gruposinos.com.br

facebook.com/correiogravatai

Twitter
twitter.com/correiogravatai

