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

Youtuber Isadora
toca gospel na Aldeia
Menina sucesso da internet, fará show em sítio na RS-020

divulgação

Promovida pela Prefei-
tura de Gravataí, por in-
termédio da Fundação 
Municipal de Arte e Cul-
tura (Fundarc), ocorreu 
a abertura oficial da ex-
posição, com os artis-
tas do Coletivo Poesia 
Ilustrada. Estiveram pre-
sentes, para prestigiar o 
lançamento, artistas lo-
cais, familiares, a dire-
tora-presidente da Fun-
dação Municipal de Arte 
e Cultura - Fundarc, Fer-
nanda Fraga, e a comuni-
dade em geral. A artista 
Carla Tassinari se apre-
sentou na abertura, com 
violão e canto em con-
junto com os poemas de 
sua autoria.

Os poemas, criados 
por Carla Tassinari e Jor-
ge Froes, permitem ex-
plorar diferentes senti-
mentos e ações dos quais 
as ilustrações, realizadas 
por Carolina Thomassim 

e as colagens por Denis 
Bueno, fazem uso. A ex-
posição é uma das es-
colhidas pelo Edital de 
Ocupação do Quiosque 
da Cultura de 2017, que 
teve por objetivo selecio-
nar e apresentar propos-
tas à comunidade nas 
áreas de Artes Visuais, 
Artes Cênicas, Literatu-
ra e Música, abrindo es-
paço para projetos des-
tes segmentos da cultura 
local. 

A mostra estará aber-
ta 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 Brizo-
la, no centro de Gravataí 
e recebe agendamentos 
de grupos interessados 
em visitá-la pelo e-mail 
q u i o s q u e d a c u l t u r a @
gmail.com ou pelo tele-
fone 98179-0428. 

“Ilustrando Palavras” 
para o público

 O sucesso da menina 
na internet fez com que 
até mesmo o jogador da 
seleção brasileira Ney-
mar Jr. gravasse um de-
poimento  público elo-
giando pessoalmente o 

Elogio do neymar e 
escolha da gravadora

seu trabalho.
A repercussão cha-

mou a atenção das 
principais gravadoras 
do país e, em pouco 
tempo, ela já recebia 
diversas propostas pa-
ra a produção de seu 
primeiro álbum. De-
pois de estudar todas 
as oportunidades com 
muito carinho, Isado-
ra Pompeo decidiu 
aceitar e fazer a sua 
gravação com o selo 
Musile Records, espe-
cializado em música 
gospel.

nômenos da internet. 
Representante da nova 
geração que nasceu co-
nectada, com 17 anos, 
já superou 700 mil ins-
critos em seu canal do 
YouTube e 1,1 milhão 
de seguidores no Fa-
cebook, tornando-se 
conhecida principal-
mente por gravar co-
vers de grandes suces-
sos do gospel nacional 
no formato voz e vio-
lão, com sua própria 

câmera, em casa.
A jovem se apresen-

ta no Sítio Miller (Es-
trada Geral do Morro 
Agudo, 1020 - parada 
79 da RS- 020). Os in-
gressos serão vendidos 
na portaria do evento, 
pelo valor de 15 reais e 
a classificação é livre.

Isadora é multi-ins-
trumentista. Natural de 
Caxias do Sul, já co-
meçou a publicar na 
internet versões acús-

ticas de músicas au-
torais que irão com-
por o repertório de seu 
CD. Entre as suas can-
ções o os covers estão: 
“Guia-me”, “Deus Per-
feito” e “Toca em Mim 
de Novo”, que já re-
únem milhares de vi-
sualizações. A música 
“Oi, Jesus”, já é consi-
derada um hit, por ter 
ultrapassado 2 milhões 
de views em menos de 
2 meses.

Quem passar pelo Par-
cão, Morada do Vale ou 
Parque dos Anjos en-
contrará ótimas opor-
tunidades para comprar 
o peixe e demais acom-
panhamentos para as 
refeições da Sexta-fei-
ra Santa e do feriado 
de Páscoa. Aberta até 
às 14 horas, a 21a Feira 
da Peixe conta com vá-
rios cortes e espécies de 
pescados de água doce 
e salgada, além de legu-
mes, verduras, frutas, 
pães, mel, flores, vinhos 
e sucos.

Na feira do Parcão 
ainda é possível encon-
trar as bancas com arte-
sanatos confeccionados 
pelos artesãos da cida-
de. Nesta quinta-feira, 
13, a Prefeitura reali-
zou a abertura oficial do 
evento, organizado pe-
la Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abas-
tecimento, 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 pisci-
cultores pela qualidade 
dos produtos comercia-
lizados nos três locais 
das feiras.

DESTAQUE
“Quero agradecer a 

todos eles que trabalha-
ram durante este tempo 
cultivando esses produ-
tos maravilhosos que te-
mos aqui disponíveis e 
dizer que na nossa ges-
tão vocês têm um papel 
de destaque”, elogiou 
Tedesco, enaltecendo 
a construção da Cen-
tral de Comercialização 
de Produtos Agrícolas, 
que está sendo edifi-
cada pela Prefeitura na 
Estrada Rincão da Ma-
dalena. A estrutura de 
600m² contempla 38 es-
tandes para o comércio 
de queijos, embutidos, 
mel, hortifrutigranjei-
ros, pães e mudas de 
flores, e 28 vagas para 
estacionamento, o que 
beneficiará mais de 40 
famílias que vivem da 
agricultura familiar na 
cidade.

Feira do Peixe aberta 
até esta sexta-feira


