Natthália Gonçalves, Clara
Galinari
e
Bruna
Chaves
desfilam no Rio de Janeiro

Clara, Bruna e Natthália
Carioca Party, evento que reúne moda e música voltado para
crianças, apresentou a edição “Hollywood” na Casa do Alto, no
Rio de Janeiro nesse fim de semana. O evento teve participação
da atriz Natthália Gonçalves, a Kiki de “O tempo Não Para”, e
foi apresentado pelo jornalista Fábio Ramalho que troca sua
presença pelas doações para seu projeto social “Operação do
Bem”.
De acordo com a organizadoras, Danielle Koppel e Michelle
Reis, a ideia foi fazer um evento temático que remetesse
coisas que as crianças se identificam. Além da decoração com o

troféu do “Oscar”, estrelas douradas e tapete vermelho, no
telão foram exibidos trechos de clássicos do cinema.
Além de Natthália, que desfilou pela marca Luiza Princess,
outros artistas mirins prestigiaram e participaram da festa. O
ator Raffa Piettro desfilou pela Monte Santo Semijoias, a
atriz Isabella Koppel abriu o desfile cantando “Over the
rainbow” do filme “Mágico de Oz” e depois cantou o tema de
“Nasce uma estrela”. Pietra Duque o tema de “Aladin”, Fernanda
Junqueira cantou a música da “A Bela e Fera”. Bruninha Chaves
cantou o a música de “Moana”.
Duda Batista e Alana Cabral desfilaram a coleção de verão da
Little Bell, loja virtual de Juiz de Fora. A marca carioca
Azeitona Kids foi representada pelas youtubers Gio Rodrigues e
Valentina Sobrinho. Clara Galinari foi uma das atrizes que
também desfilou para “Luiza Princess Kids”. Os atores Nicolas
e Ítalo Paixão e Miguel Costa encerraram o evento desfilando
pela “Operação do Bem”, projeto social criado pelo jornalista
Fábio Ramalho.

Raffa Piettro

Bruna Chaves

Nikki Meneghel participa de
websérie no Rio
A atriz mirim Nikki Meneghel
participou da websérie O encanto
da Sereia. Nikki gravou as cenas
ao lado da atriz Mariana Lewis
em uma piscina e na praia de São
Conrado. No episódio Nikki
Meneghel se transforma em sereia
ao conseguir o colar mágico de
Mariana Lewis, protagonista da webserie.
A série
tornou
YouTube
milhões

é protagonizada pela atriz mirim Mariana Lewis e já se
um grande sucesso na internet no Canal Demais no
onde já conta com 140 mil inscritos e apresenta 37
de views.

Este ano a websérie O encanto da Sereia recebeu o Prêmio de
Incentivo a Produções Audiovisuais na Rio Web Fest, festival
que é considerado o Oscar da Internet.
Confira o episódio:
Fotos: Divulgação.

Mariana Lewis encontra com
Henrrique Pistilli
Mariana Lewis
protagonista da
webserie “ O encanto da sereia”
entrevistou Henrique Pistilli,
protagonista da série “Homem
Peixe” exibida pelo canal OFF.
Na entrevista Pistilli ensina
como ter mais fôlego embaixo
d’água, como nadar como um
golfinho e experimenta uma cauda de sereia. Para conferir a
entrevista acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=iBmzumCm0r4
A webserie “ O encanto da sereia” é sucesso no youtube e tem
mais de 100 mil inscritos e 27 milhões de views.
Foto: Q. Lewis

Diego Kropotoff curte férias
ao lado da namorada

Diego Kropotoff e a namorada Ana Gabriela
Diego Kropotoff (15), foi clicado em clima de romantismo em
um local encantador.
O ator teen foi passar as férias no Texas, e aproveitou para
curtir a namorada que já não via a algum tempo.
Quem resiste a doçura desse casal???

Assessoria: Sonia Costa
Fotos: Divulgação

Elenco de Gaby Estrella grava
com Michel Teló

As gravações da nova novela Gaby Estrella, do canal Gloob da
Globo Sat que estreia dia 14 de outubro estão a todo vapor e
contam também com a participação de astros da música como
Michel Teló.
Nesta manhã (27) os atores da trama postaram em redes sociais
fotos com o ídolo da música sertaneja.
Nós vamos aguardar ansiosos por mais esse sucesso! Parabéns

Galera!
Fotos: Facebook

