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VOCÊ É SHOW: FORMADA EM HISTÓRIA E
LOCUTORA DE RÁDIO, NAYARA KAROLINA,
QUER APRIMORAR O SEU ‘MUNDO MUSICAL’
Quando criança era incentivada pela família, sobretudo a mãe. Hoje,
a família por completo dá apoio para seguir firme com relação a
música.
A representante de Alta Floresta do Oeste no “Você é Show” é Nayara Karolina (23), formada em História e
locutora de rádio. Ela conta que desde pequena ouvia música e aprendia facilmente. Já aos 10 anos, ela se
interessou por violão, aprendeu e começou a tocar. “No momento não é minha profissão, mas é o que me
fascina, amo estar no meio musical”, destaca.

Quando criança era incentivada pela família, sobretudo a mãe. Hoje, a família por completo dá apoio para seguir
firme com relação a música.“Todos os festivais que tenho oportunidade eu participo e são os que me dão
suporte… Quando ganho estão ao meu lado e mesmo quando não dá tão certo, estão comigo”,reforça.
Nayara foi avisada por telefone sobre o resultado da etapa de análise dos inscritos. “Saber que dentro do estado
muitos se inscreveram e que eu estaria participando, tinha sido selecionada… Não tem preço, foi um misto de
emoção, ansiedade e muita felicidade. Sentimento de gratidão por tudo”, informa. Ela ainda reafirma ser grata a
Deus pela oportunidade de participação e a produção pela dedicação.
Ainda sobre o programa, ela garante que são “momentos especiais, que a música está proporcionando e ficará
pra sempre na memória e em meu coração. Sou agradecida por ter conhecido tanta gente talentosa, que dedicam
a dividem a vida com a música”.
EXPECTATIVA
A candidata ainda falou de suas expectativas. “São as melhores, pois independente do resultado estou muito
feliz em estar fazendo parte desse time. Acredito que para mim, que ainda não vivo de música, seja o impulso
que ainda preciso para aprimorar cada vez mais no mundo musical”,diz Nayara Karolina.
SERVIÇO
O lançamento oficial do ‘Você é Show’ aconteceu no dia 2 de dezembro, com o show da cantora Joelma (exCalyspo), no Parque da Cidade, em Porto Velho. Já o primeiro programa irá ao ar, em rede estadual, na noite do
dia 14 de dezembro, às 21h30, pela RedeTV! Rondônia.

