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LUZ, CÂMERA, AÇÃO!
Agora vou apresentar meus colegas.

Juntos formamos a Turma do Pipoca: o Lanterninha,
a Baleira, o Juca e o Dudu – são os guardiões do cinema,

o diretor Nando, a produtora Fefa, o ator Jorge,
a atriz Lia e a Flor assistente de produção e

continuísta – são os que fazem o cinema.

Por isso, sou o mais velho e o
mais conhecido nas mostras de

cinema que a Universo Produção
realiza em Minas Gerais. Sou
divertido, alegre, animado e

amigo de todos.

A Universo Produção realiza há mais de 15

anos uma série de atividades e programas

culturais que são instrumentos de

transformação social e construção da

cidadania, valorizam as manifestações da

arte e promovem o desenvolvimento

econômico em Minas e no Brasil.

Os programas mais conhecidos são a Mostra

de Cinema de Tiradentes, a CineOP –

Mostra de Cinema de Ouro Preto e a Mostra

CineBH, três mostras em edições anuais,

que juntas formam o Cinema sem

Fronteiras. A programação é abrangente

e gratuita favorecendo o acesso do público

aos bens culturais, gerando reflexão,

formação e intercâmbio.

A nova geração tem programação garantida

com a realização da Mostrinha de Cinema

e do projeto Cine-Escola. Para encantar,

divertir, despertar na criançada e na

juventude a paixão pelo cinema, e ainda,

conscientizar, envolver, unir as linguagens

educação e cultura, foi idealizada a Turma

do Pipoca – personagens que representam

a cadeia produtiva do audiovisual, resgatam

valores e transmitem conhecimentos de

forma lúdica e divertida.

Adoro participar das sessões de cinema,
brincando e me divertindo com a plateia.

Gosto especialmente dos filmes
brasileiros dedicados às crianças.

Nós vamos interagir, divertir,
informar, brincar e, claro, assistir

a muitos filmes junto com você.

Eu sou o PIPOCA!
Fui o primeiro personagem a ser criado, em 1999,

para ser o mascote da programação infanto-juvenil da
Mostra de Cinema de Tiradentes. Meu nome foi sugerido

e eleito em votação pelas crianças que participaram
da 2ª edição do evento.



Eu sou o Dudu.
Sou um cacharro da

raça Schnauzer.

Trabalho na cabine do cinema
para projetar a luz que ilumina a

tela com muitas histórias divertidas,
 de aventuras e animação.

Eu sou o Juca,
 o projecionista.

Filmes com personagens e lugares
que apresentam tudo diferente.
Sou curioso e me divirto também

com os filmes que exibo.

Uma das coisas que eu mais gosto
é distribuir balas para as crianças nas
sessões de cinema e, ainda, sortear

brindes antes do filme começar.

E para não deixar nenhum
estragar, preciso de muita

dedicação e atenção.

Sou o guardião do cinema.
Cuido da entrada e saída de todas as pessoas.
Depois que as luzes se apagam, acendo a minha

lanterna para iluminar o caminho no
escurinho da sala de cinema.

Bem humorado, gentil, sensível e
adorável, gosto de cultura e arte.
Adoro participar das atividades

da Turma do Pipoca.

Fui criada em 2008 e cheguei na
12ª edição da Mostra Tiradentes.

 Sou vaidosa e determinada.
Adoro ajudar e levo muito a sério

as minhas tarefas.

Eu sou o Lúcio,
o Lanterninha

Moro com a Baleira e adoro ir ao cinema com
ela, mas, como não posso entrar, fico do lado
de fora tomando conta da fila. Logo cativo as

crianças que querem tirar uma foto
perto de mim.

Muito obediente, afetuoso e
simpático. Sou levado e adoro brincar.

Gosto sempre de companhia e fico todo
derretido com um carinho.

Eu sou a Maria,
a Baleira.

Tenho um cachorro que se
chama Dudu, que me acompanha

 em todas as sessões
de cinema.



Ajude o Pipoca a chegar
até o saco de pipoca.

Vamos colorir
o Pipoca ?



Sou vaidosa, dengosa  e corajosa.
Gosto de ganhar presentes e ficar

sempre bonita. Uso batom, enfeites
 e roupas coloridas e diferentes.

Adoro aprender coisas boas e me
apresentar no palco, no cinema

 e na TV. Quando sou um personagem
 mudo de nome, de roupa e, às vezes,

de cidade. Estou por toda parte,
fazendo arte.

As meninas dizem que sou fashion,
simpático e inteligente, outros me
acham preguiçoso, mas sorridente.

Eu quero é ser valente!

Eu sou a Flor.
Faço parte da turma

que faz o cinema.

Eu sou o ator.
Meu nome é Jorge.

Adoro estar na moda.
Eu sou a produtora.
Meu nome é Fefa.

Preciso ser cuidadosa, atenta e ágil.
Às vezes me chamam de musa do cinema,
dizem que trago inspiração e ajudo em

muitas realizações.

Sou assistente de produção
 e continuísta. Sou atenta, esperta,

 delicada e sensível. Gosto de roupas
coloridas e enfeite no cabelo.

Tenho um caderninho para fazer
 todas as anotações. Não posso perder

 nenhum detalhe das cenas em ação.

Eu sou a atriz.
Me chamo Lia.

Não saio de casa sem olhar
no espelho. Escolho uma roupa

 bacana, ajeito meu cabelo, coloco
meus óculos, passo perfume e lá vou eu...

Atuo em filmes, comerciais e novelas,
 mas faço charme, porque

adoro ser paparicado.

Sou organizada com tudo que faço.
Sabe por quê? Porque para fazer um

filme é preciso reunir todas as
informações, contratar muita gente

 para trabalhar, pensar como
tudo pode funcionar.



Fui criado em 2010 e cheguei para
participar da 13ª Mostra de Cinema de

Tiradentes. Minha profissão é fazer cinema,
por isto, o que eu mais gosto...

 adivinha o que é?

Eu sou o Nando.
O diretor de cinema.

Ainda bem que no Brasil
tem muitos diretores fazendo
filmes para todas as idades.

Criar e inventar histórias para exibir
 para você, mas para fazer isto preciso reunir

quase toda a equipe da Turma do Pipoca.

Coordeno as tarefas para juntos
conseguirmos transformar a história que

 estava no papel em filme de verdade.
Depois é só assistir no cinema,

na televisão ou na internet.

Espero que tenha gostado
da turma. Um abraço e nos

vemos por aí na mostra ou no site
www.turmadopipoca.com.br

 Até mais!

22 a 30 de Janeiro - 2010
www.mostratiradentes.com.br

17 a 22 de Junho - 2010
www.cineop.com.br

21 a 26 de Outubro - 2010
www.cinebh.com.br


