Kaká Reis estréia vídeo‐clipe da música “Caminhos Tortos”
Nesta semana, o cantor Kaká Reis lança seu primeiro vídeo‐clipe em carreira solo para a
música “Caminhos Tortos”, com participação da atriz Jessika Alves. O novo clipe pode ser
assistido na página oficial do cantor http://kakareis.com.br/caminhos‐tortos/ e também está no
TOP 10 da Mtv e TOPMIX da MixTv.
Kaká tem ganhado grande destaque com suas primeiras canções, chegando aos Trending Topics
do Twitter, onde tem mais de 30 mil seguidores.
Esteve à frente da banda Catch Side que, em 2008, foi considerada um dos primeiros
grandes fenômenos da internet e concorreu a prêmios como revelação nos Meus Prêmios Nick,
da Nickelodeon, e melhor banda e melhor musica de 2008 no Capricho Awards, da revista teen
Capricho.
Jessika Alves já brilhou em Malhação e fez uma participação na novela Insensato Coração.
Ela faz par romântico com o próprio Kaká Reis no clipe de “Caminhos Tortos”. As gravações
aconteceram em junho, no Rio de Janeiro e o vídeo tem direção da MegaHertz Producoes.
Sobre Kaká Reis
Mantendo suas letras marcantes, Kaká chega para mostrar que música pop e qualidade
podem sim andar juntos. Influenciado por Herbert Vianna, Kaká é cantor e compositor. Lançou
suas primeiras músicas em março, ficou famoso na internet com seus vídeos caseiros e agora
quer ir mais longe.
Destaque na revista Capricho, ex‐apresentador da TV Globinho e com um público fiel ao
seu lado, Kaká começa sua Tour 2011 e promete fazer do Brasil o quintal da sua casa. Kaká Reis
lançará seu CD solo ainda no segundo semestre deste ano, e já tem shows agendados para os
próximos meses.
Com a banda Catch Side, que fundou em 2002, aos 15 anos, Kaká participou da trilha
sonora da novela teen "Malhação ID" e também foi parar na programação de clipes do
Multishow. Em 2010, quando a banda encerrou suas atividades, também apresentou a "TV
Globinho" nas manhãs da Rede Globo.
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