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BRENDA NETTO E CORDAS & RIMAS
SÃO DESTAQUE COMO JOVENS INTÉRPRETES
Numa realização do SESCOOP/RS aconteceu no dia 7 de julho no Colégio Concórdia em Porto Alegre a etapa classificatória
do 1º Festival O Jovem Canta o Cooperativismo, de onde foram selecionados três jovens intérpretes para apresentarem-se no Gigantinho dia 01 de dezembro por ocasião do encerramento das comemorações do Ano Internacional das
Cooperativas, por Resolução 64/136 da ONU. Com a música Feminina de Chico Saga e Mário Tressoldi, Brenda Netto
e o Grupo Cordas & Rimas, representando Osório e o SICREDI-Nordeste/RS, depois de selecionados entre os seis melhores jovens intérpretes de todo o Rio Grande do Sul, agora figuram entre os três escolhidos para fazer uma apresentação no
Gigantinho junto a grandes nomes como Papas da Língua, Neto Fagundes e o grupo Rock de Galpão e Fátima
Gimenez, além dos vencedores do 6º Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo.

Brenda Netto
Formado pela cantora Brenda Netto (de apenas 12 anos), Cattulo de Campos (contrabaixo e
vocal), Patrick Hertzog (teclados), Lucas Braun
(bateria) e com a participação de Mário Tressoldi
(violão, voz, arranjos e direção musical) o Grupo
Cordas & Rimas fez uma apresentação impecável!
Também fazem parte do grupo (não estavam neste
evento, mas acompanharam todos os preparativos)
Patrik Almeida (violão) e Guilherme Castro
(guitarra).
O Grupo Cordas & Rimas estreou oficialmente em dezembro p.p., na edição de encerramento da
temporada 2011 do projeto Encontro de Bandas da
Secretaria de Cultura de Osório. A estréia teve a participação do cantor e compositor Zé Caradípia
como convidado e padrinho do grupo.
Antes e depois disso, o Cordas & Rimas já vinha
e vem realizando várias atividades como gravação e
ensaios no Estúdio Artista 70, no Rio de Janeiro;

ensaio aberto para os turistas e hóspedes da Fazenda Pontal em Maquiné/RS, apresentações no Projeto
Baú da Borges em Santo Antonio da Patrulha, além
de vários shows em Osório, Imbé e outras cidades.
Prepara, agora, a gravação e lançamento do seu primeiro CD através de Projeto financiando pela Lei
de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, com produção de
Rosane Furtado e administração de Cattulo de
Campos.
O grupo faz parte do Projeto Estrela Estrela
que visa apoiar jovens e novos talentos que surgem
todos os dias nas salas de aula da Academia de
Música Rima-Aperfeiçoamento, dando-lhes além do conhecimento teórico/prático erudito e do
preparo para que apreciem e possam executar quaisquer gêneros musicais - a conscientização e a
valorização dos elementos folclóricos da cultura e
das manifestações populares desta região e do Estado, além da conscientização profissional e dos
primeiros atos de cidadania, sempre doando parte
de seus cachês para que crianças talentosas tenham
também a chance de estudar numa boa escola de
música, ou participando de campanhas de agasalho,
contra drogas e voluntariados. Alavancando a carreira desses jovens e novos talentos, o Projeto lança
bandas com repertórios variados que vão desde
músicas litorâneas, passando pela MPG, MPB, chegando ao rock brasileiro, com a interpretação de
composições próprias, de autores gaúchos e alguns
nacionais.
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