Atores
mirins
homenagem a seus
professores

prestam
queridos

Dia 15 de Outubro comemoramos o Dia do Professor!
Convidamos atores mirins a enviar uma mensagem e prestar sua
homenagem aos mestres que dedicam a vida na arte de ensinar
e levar conhecimento e formação a todos nós.
Alice Sigmaringa, Duda Wendling, Edu Pinheiro, Fhelipe Gomes,
Gabriel Moura, Giovanna Rispoli, João Fernando Pydd, Luiz
Eduardo Toledo, Pedro Pupak, Raffael Pietro e Vitoria
Masciel enviaram lindas mensagens, demonstrando a admiração,
carinho e respeito pelos seus queridos mestres.

Alice Sigmaringa – personagem Sárvia –
Novela A Regra do Jogo – Rede Globo
“Amo minha Professora Anna Lúcia
Guedes e adoro meu Colégio Aldeia
Montessori!!! Parabéns a todos os
professores!!!”

Duda Wendling – personagem Dóris –
Novela Cúmplices de um Resgate –
Canal SBT
“Professores são pessoas que temos que
valorizar muito, pois eles são os que
nos dão base para termos um futuro
melhor.”

Edu Pinheiro – personagem Ramsés –
Novela Os Dez Mandamentos – Rede Record
“Professor, ensina pra viver, vive pra
educar!!! Parabéns mestre Jucinei!!! “

Fhelipe Gomes – personagem Téo – Novela
Cúmplices de um Resgate – Canal SBT
“Adoro teatro e esta é minha querida
professora que também é atriz e
diretora!!! Parabéns Simone Hidalgo e a
todos os professores da minha vida!”

Gabriel Moura – personagem Benjamin Novela Cúmplices de um Resgate – Canal
SBT
“É difícil escolher um professor dentre
tantos que temos, mas um em especial
marcou e vem marcando a minha vida. O
nome dele é Ariel, ele é meu professor
de interpretação no SBT. Ele vem me
ajudando na minha profissão, pois é
muito parceiros, interessado e
carismático. Está sempre pronto para
tirar qualquer dúvida e super competente
em tudo o que faz. Por isso gostaria de
homenageá-lo. Parabéns!!!”

Giovanna Rispoli – personagem Jojô –
Próxima novela das 19hs – Rede Globo
“Adoro fazer aulas de teclado com a
professora e atriz Ilana Portnoi!
Parabéns Ilana e também a todos os
professores do Colégio Saint John onde
estudo. Amos todos os professores!”.

João Fernando Pydd – personagem Chibale
– Novela Os Dez Mandamentos – Rede
Record
“Obrigado minha Vovó e professora Hebe
por me ajudar nas minhas dificuldades
escolares, pois sei que você foi uma
excelente professora. Beijos a todos os
professores no seu dia.”

Luiz Eduardo Toledo –
personagem Eliezer – Novela Os Dez
Mandamentos – Rede Record
“Agradeço muito ao meu professor e
preparador vocal Luiz Gwyer por ter
acreditado em mim. Ele é muito
talentoso, dedicado e querido”.

Pedro Pupak – personagem Moises – Novela
Os Dez mandamentos – Rede Record
“Minha Tia Dani obrigado por me ensinar
a ler os meus textos. Rsrsrrsrs
…Obrigado pelo carinho e atenção. Te
adoro!”

Raffael Pietro – personagem
Pedroca – Novela I Love Paraisópolis –
Rede Globo
“Professor Luiz Gwyer, meu querido
professor de canto! Muito obrigado pelo
seu carinho e dedicação! Aprendi a amar
cada vez mais, todas as notas musicais!
Agora posso dizer:
Mas se é amigo de fato
A gente deixa como ele está
É tão lindo, não precisa mudar
É tão lindo é tão bom de se gostar
E eu adoro
É claro
Bom mesmo é a gente encontrar
Um bom amigo!
Tio Luiz é meu amigo. Feliz Pelo seu
Dia, querido mestre!”

Vitoria Masciel – personagem Mariana –
Novela Gaby Estrella – Canal Gloob
“Ser professor não é apenas transferir
conhecimento, mais criar personalidade
para sua própria educação!!! Parabéns a
todos os professores”
O Portal Eguinho deseja a todos os professores um Feliz
Dia!!!

Atores de Cúmplices de um
Resgate falam sobre o Dia das
Crianças
Perguntamos aos atores Fhelipe Gomes (Téo Cavichioli), Bia
Lanutti (Lola) e Duda Wendling (Doris), estrelas mirins da
novela Cúmplices de um Resgate, atual sucesso do SBT
curiosidades sobre o Dia das Crianças, data mais esperada do
ano entre a garotada!
Fhelipe Gomes – 14 anos
Personagem: Téo Cavichioli

: Qual foi o presente inesquecível do dia das crianças?

Fhelipe: Um celular que na época queria muito!
: Quais são as suas brincadeiras preferidas?

Fhelipe: Jogar futebol com amigos, nadar e videogame!
: Qual a programação para este dia da criança?

Fhelipe: Quero ficar com minha família e me divertir!
: Qual o presente que deseja ganhar este ano?

Fhelipe: Um IPhone6!

Bia Lanutti – 10 anos
Personagem: Lola

: Qual foi o presente inesquecível do dia das crianças?

Bia: Uma bicicleta!
: Quais são as suas brincadeiras preferidas?

Bia: Pega-pega, brincar de cozinhar, bonecas, etc.
: Qual a programação para este dia da criança?

Bia: Faremos um passeio no Parque Aquático!
: Qual o presente que deseja ganhar este ano?

Bia: Os bonecos do Descendentes (o casal – Mau & Ben)!

Duda Wendling – 09 anos
Personagem: Doris

: Qual foi o presente inesquecível do dia das crianças?

Duda: Um vídeogame!
: Quais são as suas brincadeiras preferidas?

Duda: Adoro Pique esconde!
: Qual a programação para este dia da criança?

Duda: Vou brincar com meus amigos!
: Qual o presente que deseja ganhar este ano?

Duda: Espero ganhar uma Boneca Descendentes!

Mariana Lewis é destaque em
musicais infantis no Rio
O atriz mirim Mariana Lewis conta sobre sua rotina de ensaios e

trabalhos.

: Como você se interessou pela arte de atuar? Quem te incentivou?

Mariana: Comecei a fazer curso de teatro com 6 anos com
a professora Anna Wiltgen no Teatro Fashion Mall e este
ano entrei para Fazart de Grazi Luz. Sempre gostei de cantar
e minha māe me incentivou no teatro. Agora descobri o
teatro musical e estou adorando!
:

Qual o personagem de teatro que mais gostou de fazer?

Mariana:
Gostei muito de fazer a doce menina Nina da
peça “Entremundos” de Joana Cabral e Lidy Marx e a macaca
engraçada Xuxu da peça Tarzan O grande Homem de Grazi Luz.
Personagens bem diferentes e que ficaram marcados.
: Qual a maior diferença que você vê entre o trabalho do ator na TV e no Teatro?

Mariana:

Na TV o desafio é interpretar para as câmeras, o

teatro tem a emoção do publico!
: Quais atores te inspiram?

Mariana: Gosto muito do Mr. Bean e da Demi Lovato, ela canta
e interpreta bem.
: Qual seu próximo trabalho no teatro?

Mariana: Estou ensaiando a peça “Rei Leāo” em que farei a
personagem Nala pequena. Estréia prevista para novembro no
Teatro Fashion Mall.
PING PONG
Nome: Mariana Lewis
Idade: 10 anos
Um hobby: fazer pulseiras coloridas de Rainbow Loom, passo
horas fazendo coisas muito bacanas.
Um animal: meu cachorro Bingo
Cor: vermelho
Estilo de roupa: confortável
Personagem de TV: Spencer de Pretty Littles Liars
Personagem de teatro: Peter Pan
Uma frase: “Vá até o fim e nāo desista!”
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Frederico Volkmann confere a
Bienal do Livro 2013 na
companhia do irmão Sérgio
Malheiros

Frederico Volkmann
O ator mirim Frederico Volkmann, que recentemente esteve na
novela “Salve Jorge” da Globo, como Ekran , visita a Bienal
do Livro 2013 na companhia de seu irmão, o ator Sérgio
Malheiros que vive Jonas na nova novela da sete, “Sangue bom”
– Globo.
: O que você achou da Bienal 2013?

Frederico: Adorei! Achei a Bienal desse ano maneira! está bem
mais legal do que a edição de 2011. Nós visitamos os stands,
conferimos os lançamentos e compramos muitos livros.
:

Você poderia falar sobre alguns dos livros adquiridos?

Frederico:

Comprei o livro “Diário de um Banana – Faça você

mesmo”. Só faltava essa edição para completar a minha coleção
da série! Me identifico muito com o personagem Greg
Heffley, criado por Jeff Kinney.
Também comprei a coleção “Nate”

de

Lincoln Pierce e super

indico pois gosto muito. Nate é um garoto que sempre banca o
espertinho, só se mete um confusão e deixa todos os
professores malucos. É uma leitura divertida.
: Gostaria de deixar um recado?

Frederico: Galera, não deixem de conferir a Bienal do Livro
2013, termina domingo e está muito legal! Ah! Leiam sempre!
Ler é muito bom!

Frederico Wolkmann, seu
irmão Sérgio Malheiros e
amigos
Curiosidades sobre os livros comprados pelo ator:
O DIA EM QUE NATE ENTROU PARA A HISTÓRIA

Autor – Lincoln Peirce
Editora – Sextante
Páginas – 224
Assunto – Infanto – Juvenil
Idioma – Português
Nate é um garoto que se acha um gênio, adora provocar os
valentões e é o terror dos professores! O Nate sabe que nasceu
para fazer coisas importantes… importantíssimas, mas a vida
nem sempre é do jeito que você quer só porque você é o
máximo! Parece que os problemas perseguem Nate, mas ele não
quer nem saber. Leu num biscoitinho da sorte que está
destinado ao sucesso.
NATE VOLTA A ATACAR
Autor – Lincoln Peirce
Editora – Sextante
Páginas – 224
Assunto – Infanto – Juvenil
Idioma – Português
Nate vai superar todos os outros! Mas não será fácil. Ele terá
que derrotar sua arqui-inimiga, Gina, que está a fim de
estragar tudo! Será que Nate vai ganhar ou perder? Passar ou
ser reprovado? Ou terminar de castigo… DE NOVO? Nate, um
garoto que se acha um gênio, adora provocar os valentões e é o
terror dos professores!
Sobre o Autor: Lincoln Peirce é cartunista e escritor. Criou a
tirinha Big Nate, que é publicada em mais de 200 jornais dos
Estados Unidos e sai diariamente no site www.bignate.com. Ele
mora com a mulher e os dois filhos em Portland, nos Estados
Unidos.
DIARIO DE UM BANANA: FAÇA VOCE MESMO
Autor – Jeff Kinney
Editora – Vergara & Riba
Páginas – 224
Assunto – Infanto – Juvenil
Idioma – Português
O Diário de um Banana: faça você mesmo, é um livro com
diversas de atividades e histórias divertidas onde você
escreve e desenha suas próprias aventuras.
Sobre o Autor: Jeff Kinney é um norte-americano criador e
designer de jogos online. Greg Heffley, a personagem principal

foi criada em Janeiro de 1998 num pequeno apartamento em
Massachusetts. Ao princípio não havia quase nada sobre ele,
era só um esboço num papel. Jeff Kinney foi criando esboços e
histórias ao longo dos anos até que juntou todas as piadas num
só caderno. O resultado foi um caderno de 1300 páginas que foi
posto online no site Funbrain.com em 2004 (para ler carregue
aqui). Um ano depois a editora New York Times decidiu publicar
o “Diário de um Banana” e foi assim que Greg Heffley passou de
um caderno de esboços para um livro best-seller internacional
traduzido em 28 línguas e com milhões de cópias vendidas em
todo o mundo sempre com enorme sucesso.
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Ana Clara Pintor fala de sua
personagem e carreira em
entrevista exclusiva

Com vocês, estreando nossa coluna de entrevistas,

a atriz Ana

Clara Pintor que vive a Gisele em Dona Xepa!
: Quando e como você Começou a sua carreira?

Ana Clara: Desde pequenininha eu sempre fui muito
extrovertida, fazia a animação das festas…rs….E sempre falavam
pra minha mãe me colocar numa agência, mas ela queria esperar
eu crescer e ter vontade de ir. Aí quando o Biel nasceu eu
fiquei com ciúmes e falei que eu sempre quis ser atriz e ela
nunca tinha me levado. Um mês depois eu estava na minha
primeira agência.
:

As gravações da novela estão terminando e você acaba de estrear no teatro.

Você Prefere o Teatro ou Tv? Você já teve alguma experiência em cinema?

Ana Clara:
Nossa difícil escolher, eu amo os dois. São
diferentes. Teatro é o mundo da imaginação, a TV imita mais a
vida real.
Ainda não tive a experiência no cinema espero ter testes e
convites:)
: Quais foram os trabalhos que você já fez na TV até hoje?

Ana Clara: Fiz uma participação na novela Ti-ti-ti numa cena

com a Claudia Raia, acho que foi ali que eu tive certeza do
que queria. Depois fiz elenco de apoio na novela Aquele Beijo,
fiz a Nina na novela Rebelde (que foi bem marcante, eu
considero a minha estreia mesmo) e agora em Dona Xepa, esse
presentão que é a Gisele.
: Como surgiu a oportunidade de entrar para o elenco da novela Dona Xepa?

Ana Clara: Então sempre conto que foi meu presente de Deus e
de natal. Em dezembro faltando pouco para o natal ligaram para
a minha mãe, dizendo que iam renovar meu contrato e que eu
estava escalada para Dona Xepa. Foi uma festa!
: Você sempre assiste à novela? O que você sente quando se vê em cena?

Ana Clara: Assisto sempre! Quando não posso por algum
compromisso, deixamos gravando e assistimos no dia seguinte.
Eu sou muito crítica, fico analisando tudo vendo o que poderia
ter sido melhor é muito difícil eu olhar e falar: gostei não
precisa de mais nada! rsrs
: O que achou do elenco veterano da novela como colegas de trabalho?

Ana Clara: Nossa maravilhoso né? Eu lá humilde no meio de um
monte de feras. Procurei aprender o máximo possível e
aproveitar cada momento com eles.
: Como você administra o seu tempo entre o colégio e as gravações?

Ana Clara: Não tem jeito estudo é muito importante! Tenho que
conseguir tempo até quando não tenho tempo pra tirar nota boa.
O bom que a maioria das gravações são de tarde, porque a
produção também se preocupa com isso e sempre me coloca pra
gravar a tarde. Foram pouquíssimas as vezes que precisei sair
cedo ou faltar ao colégio.
: Você se identifica com o perfil da sua personagem na novela?

Ana Clara: A Gisele é meiga e muito madura para a idade dela.
Não chego a ser uma CDF que nem ela, mas gosto de conversar

com pessoas mais velhas que eu a conversa é boa, e acho que
sou carinhosa.
: Qual foi a cena da novela que você mais gostou? Por que?

Ana Clara: Gostei muito da cena que a Gisele conta para o Miro
que o resultado do exame de DNA deu negativo e da cena dela
entrevistando o Robério Escovão. Gostei mais da primeira
porque foi um desafio era uma cena com emoção.
: Quais são as expectativas para a sua carreira artística após a Novela Dona Xepa?

Ana Clara: Espero entrar logo em outra produção, não consigo
me imaginar parada, não quero para nunca mais!
: Qual a dica que você daria para quem deseja ingressar nessa profissão?

Ana Clara: Tenha foco, não desista do seu sonho, e acredite
que Deus pode realizar todos os desejos do seu coração. Basta
você ter fé, estudar, acreditar. Na hora certa as coisas vão
acontecer! Agora tem que estudar sempre, procurar sempre novos
cursos, buscar sempre melhorar!
: Deixe uma mensagem para seus amigos do elenco e para os fãs.

Ana Clara: Queria agradecer a todo mundo que acompanha meu
trabalho, é tanta gente legal que deixa mensagens de carinho,
eu queria poder dar de volta tudo o que recebo! Vou aproveitar
pra agradecer a direção, produção e todo elenco da novela que
me recebeu de braços abertos, fui muito amada e bem tratada
por todos ali. É impressionante não tem uma pessoa que eu
pense: não tinha uma boa relação com ele ou ela. Me dou bem
com todos, todos mesmo! Desejo muito sucesso e que a gente se
encontre em outros trabalhos. Beijos, obrigada por tudo, amo
vocês!
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