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Jato de Cardi 
B faz pouso de 
emergência

Anitta cantará 
no Madison 
Square Garden

Um jato privado que leva-
ria Cardi B até Nova York 
no último domingo pre-
cisou fazer um pouso de 
emergência em Chicago 
após o piloto passar mal. 
De acordo com o site de 
notícias sobre celebrida-
des TMZ, o piloto sofreu 
problemas estomacais 
e precisou de cuidados 
médicos. Ainda segundo 
fontes do site, o jatinho 
ia de Los Angeles para 
Nova York. Na segunda-
-feira  a cantora anunciou 
em suas redes sociais que 
havia feito um pouso não 
programado em Chicago 
e que estava presa no ae-
roporto. O voo foi desvia-
do para O’Hare, já que o 
Aeroporto Internacional 
Midway estava fechado 
por problemas climáticos.

A cantora Anitta vai can-
tar em um festival no 
Madison Square Garden, 
uma das casas de show 
mais famosas dos Esta-
dos Unidos. O espaço, em 
Nova York, receberá 18 
artistas no festival Mega 
Bash 2018. Os ingressos 
custam entre R$ 200 e 
R$ 700. Segundo a pro-
gramação, além da can-
tora brasileira o festival 
contará ainda com apre-
sentações de Don Omar, 
Tego Calderon, J Alvarez, 
Reik, Becky G, Brytiago
Darell, Miky Woodz, Jory 
Boy, Ala Jaza, La Materia-
lista, entre outros. 
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Diogo Almeida apresenta o espetáculo “Vida de Professor” em Santa Bárbara

Docentes como tema
Um raio-x do cotidiano 

da vida dos professores e de 
quem convive com eles. Esta 
é a proposta do comediante 
Diogo Almeida com o stand 
up “Vida de Professor”, que ele 
apresenta na sexta-feira (30), 
às 20h, no Teatro Municipal 
Manoel Lyra, em Santa Bár-
bara d’Oeste. A produção é da 

Teatro GT. 
Em 80 minutos de show, 

Diogo relata, de maneira 
inusitada e engraçada, as si-
tuações que envolvem os do-
centes e demais profissionais 
ligados à educação. Tipos de 
professor, tipos de aluno, rela-
cionamento amorosos e con-
jugal, a sala dos professores 

como ambiente de interação, 
os pais dos alunos, relação en-
tre os professores a coordena-
ção pedagógica, entre outros 
assuntos.

ELE GOSTA DE HUMOR
Formado em Rádio e TV e 

jornalismo, Diogo entrou para 
a vida docente ministrando 
aulas para jovens e adoles-
centes, além de ter atuado na 
coordenação pedagógica. Foi 
casado com uma professora, o 
que contribuiu, também, para 
a sua afinidade e identificação 
com a vida dos professores.

Começou sua carreira no 
humor há seis anos, em Curi-
tiba, onde ganhou o primeiro 
campeonato paranaense de 
stand up. Seus vídeos ganha-
ram grande notoriedade den-
tro do segmento educacional 
devido à identificação gerada 
nos vídeos. Hoje, os vídeos 
ligados à educação somam 
mais de 10 milhões de visuali-
zações nas redes sociais. 

Informações no telefone 
(19) 3464-9424 ou site www.
teatrogt.com.br. 
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NA PELE | Antes do humor, Diogo Almeida  também foi professor

Stand up comedy 
será apresentado 
nesta sexta-feira

GRAFITTI

Leandro Kranium expõe 
obras em Campinas

O grafiteiro e arte educador 
Leandro Ferreira dos Santos, 
mais conhecido pelo nome 
artístico Kranium, está com 
obras em exposição no Ins-
tituto Thomaz Perina, em 
Campinas. As obras podem 
ser visitadas até sexta-feira 
(30). A entrada é gratuita.

Morador de Hortolândia, o 
artista atua principalmente na 
RMC (Região Metropolitana de 
Campinas), onde se tornou refe-
rência no graffiti , deixando sua 
marca por onde passa.

Com cerca de 20 obras, a mos-
tra traz um recorte da produção 
do artista nos últimos três anos 
e alguns fragmentos de produ-
ções anteriores, que refletem 
um pouco da sua origem no gra-

ffiti. A exposição passa por obras 
variadas, como fotografias, telas 
e objetos, dentre eles trabalhos 
inéditos de Kranium, criados ex-
clusivamente para a exposição.

A exposição apresenta seu tra-
balho em locais inóspitos que 
passam a ter mais vida com sua 
interferência artística.

São expostos pedaços de sua 
carreira desde 1999, com um 
compilado de estudos, letras, 
pichação, criações abstratas, fi-
gurativas, fragmentos que con-
tribuíram para torná-lo o artista 
que é hoje.

O Instituto Thomaz Perina 
fica na Rua Santo Antonio Cla-
ret, 229, Jardim Chapadão. In-
formações pelo telefone (19) 
3213-0398.                        | DA REDAÇÃO
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AMERICANA

Nando Reis apresenta 
show ‘Jardim-Pomar’ 

O cantor Nando Reis de-
sembarca nesta sexta-feira 
(30), em Americana, onde 
apresenta a turnê “Jardim 
Pomar”. O show acontece 
no Flamengo Futebol Clu-
be, a partir das 22h. 

“Jardim Pomar” é o mais 
recente trabalho do cantor 
que presenteia o público 
somente com inéditas. Os 

grandes sucessos como 
“Os Cegos do Castelo”, “Sou 
Dela”, “All Star”, “O Segundo 
Sol”, “Relicário” e “Marvin” 
também estarão na setlist. 

Nando Reis é um dos ar-
tistas com músicas mais to-
cadas ao vivo no país. Suas 
canções ficaram em 13ª 
entre as mais tocadas nas 
rádios e na categoria “so-
norização ambiente” ele é 
o número 1. 

Em 35 anos de carreira, 
desde que subiu ao palco 
pela primeira vez como um 
titã, em 1982, sua produção 
autoral o tornou um dos 

principais compositores 
brasileiros da história. “Jar-
dim-Pomar” tem participa-
ção de seus ex-colegas de 
Titãs Branco Mello, Sérgio 
Britto, Paulo Miklos e Ar-
naldo Antunes, além das 
cantoras Pitty, Luiza Possi 
e Tulipa Ruiz, dos músi-
cos Peter Buck (ex-R.E.M.) 
e Mike McCready (Pearl 
Jam), bem como de quatro 
de seus cinco filhos (Zoé, 
Sophia, Theo e Sebastião; 
os últimos formam a dupla 
2Reis).

Reis tem três Grammy, 
um de 2002, pelo “Acústico 
Cássia Eller”, como Melhor 
Álbum de Rock em Língua 
Portuguesa, outro de 2011, 
por “De Repente”, com 
Skank, por Melhor Música 
de Rock em Língua Portu-
guesa, e “Jardim-Pomar” 
ganhou o mais recente, de 
2017, como Melhor Álbum 
de Rock ou de Música Al-
ternativa em Língua Portu-
guesa.

Os ingressos podem ser 
adquiridos nos diversos 
pontos de vendas nas cida-
des da região ou pelo site: 
www.tkingressos.com.br. 
Outras Informações (19) 
98261-2466. 
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Apresentação 
acontece nesta 
sexta-feira no 

Flamengo 
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