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oBJETo:PossívelcontrataçáodeEmpresaPromotoradeShowsArtísticospara

realização de show no A'nt'.'ersáno de ltaltuba - 201 9'

Tendo em vista o grande evento de 163 anos do aniversário de ltaituba'

onde toda populaçáo itaitubense se reúne em um só lugar' que é na orla da cidade

para comemorar esta data em três dias de festa - 13' 14 e 15 de dezembro de

2019, observa-se a importância deste evento musical para a nossa população'

Paraarcalizaçãcdcstcshowfazscncccssáriaaccnti.ataçãcdcun.lcar:tor

que agrade o público, conÍorme pesquisa feita na cidade' por uma empresa que iá

temexperiêncianestesegmento.Destaforma,solicitamosaviabilidadedepossÍvel

contrataçáo, para o dia 14 de dezembro de 2019' do cantor sertanejo Eduardo

Costa,sucessoemtodoBrasil,conhecidointernacionalmenteebastante
requisitado pela população itaitubense'

ErjuardoCosia'aiérriüegrarrüeuurripuSiiur,iairibéirréiirtÉlpretc,viuiciroc

sabetocardiversosinstrumentos.Comseujeitosimples,cativanteecheiode

carisma, Eduardo conquista muitos fãs e amigos por onde passa, pois é um artista

sem fronteiras e vem sendo considerado o maior fenÔmeno da música sertaneia'

Esse artista renomado se diferencia no universo sertanejo por ser um artista

soloemumsegmentodominadoporduplas.EduardoCostasempreocupao

ranking cias músicas mais tocacias no Brasii, enrre ráciios e apiicativos cie mÚsica'

Éle Íaz, em média, 220 (duzentos e vinte) shows por ano, já viajou por todo o Brasil

com turnês e em todos os lugares que se apresenta é recorde de público.

lnternacionalmente, Eduardo Costa iá se apresentou nos Estados Unidos e Europa.
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Ressalta-se que' por se tratar de um cantor de evidência nacional e

intemacionar, o varor da contrataçáo foi abaixo do esperado, se comparado a

outros cantores do mesmo segmento musical'

Sendo assim, tendo em vista a opinião do público ltaitubense solicitamos a

possÍve! contratação do canlot' sertanelo Eduardo c^etâ' pa!'a qlle este se

apresente em ltaituba em comemoraçáo ao aniversário de 163 anos da cidade'
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