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DVD NOVO SONHO

Chegou.Chegou. O novo sonho tomou forma, o primeiro 
passo foi a gravação do DVD em São Carlos, inte-
rior de São Paulo, um registro de momentos que 
marcaram uma nova história. No capítulo inicial 
temos o lançamento da  faixa  “É Farra que Fala” 
que apresenta a  participação dos amigos Fernan-
do e Sorocaba,  a direção musical quem assina é o 
produtor Enoque Rodolfo, já na autoria temos a 
união do consagrado amigo Sorocaba e das 
revelações: Rodrigo Marco, Felipe KeF, Cesar 
Zocante, Kaique KeF e João Pedroni.

A canção chega chegando, pegada boa, daquelas 
que é impossível ficar parado, como encontrá-la? 
Fácil. 
AAcesse  o canal oficial do cantor no Youtube e as-
sista sem moderação, em breve também estará 
nas principais plataformas streaming.

A agenda do cantor esta aberta, portanto, é só 
ligar e garantir a sua data. Com uma trajetória de 
sucessos indiscutíveis e um novo repertório de 
deixar qualquer um ofegante, Gabriel está pronto 
para levar o novo show aos principais eventos 
por todo Brasil.

É Farra 
queFala
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Sobre Gabriel

GabrielGabriel cantor e compositor, natural de Formoso-GO com uma voz peculiar, 
podemos considerá-lo um dos mais seletos cantores da música sertaneja. Com 
muita dedicação e perseverança conquistou seu espaço na música brasileira, 
nomes como Daniel,  Zezé Di Camargo e Luciano, Edson e Hudson, Di Paulo 
e Paulino, Rio Negro e Solimões, Eduardo Costa entre outros interpretaram 
canções de sua autoria. Esteve ao lado do cantor Zé Henrique por 22 anos, 
onde construiu uma carreira de sucesso e muitas vitórias. Um ciclo terminou e 
uma nova história começou.uma nova história começou.

DVD Novo Sonho

 Intitulado Novo Sonho esse projeto representa muito bem o novo ciclo na 
carreira de Gabriel! O primeiro projeto em trajetória solo conta com o apoio 
e participações de amigos e referências no cenário musical, como: Daniel, Fer-
nando e Sorocaba, Edson e Hudson, Gustavo Mioto, Gian e Giovani, Rodrigo 
Marim, Otávio Augusto & Gabriel e a cantora Kerolayne, que juntos eviden-
ciaram um novo tempo para o cantor.  Apesar de ter em sua bagagem muitos 
sucessos e conquistas, para Gabriel,  iniciar agora um trabalho solo traz a exci
tação de novos desafios.

CONTATO PARA SHOWS
(11) 94877-1306

E-Mail: cantorgabrielsolo@gmail.com

www.cantorgabriel.com.br
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