
 

Chegoupara
ficarAtordemusicais,Guilherme

Logulloconquistouespaçoem
“Babilônia”, suaprimeiranovela,
e foi conquistadopela televisão

Ele foi contratado para fazer apenas
dois capítulosde “Babilônia” (Globo),
masseupapel cresceu tantoqueGui-
lhermeLogullo, 31anos, ficaráatéo fi-
nalda tramacomoo fotógrafoCaio
Brandão, responsávelpor transformar
Regina (CamilaPitanga) emmodelo.
“Foiumagrandesurpresa.Depoisdos
dois capítulosprevistos, os roteirosnão
paravamdechegar. Foiumasorte tam-
bém,a tramadaReginaganhounovos
contornose, comisso,meupersona-
gemcresceue tenhoachancedemos-
trarmelhormeu trabalho”, comemora.
Esta foi aprimeiranoveladele, que foi

conquistadopelo ramoartístico. “Jáes-
tavanosmeusplanos fazerTVecine-
ma.Tinha feito alguns testes,masain-
danãohavia sidoaprovado.Agora, fui
picadopelobichinhoda televisão, que-
ro fazermais, viverpersonagensque to-
quemopúblicodeumamaneiraposi-
tiva.Achoqueessaéaminhamis-
são”, diz.
AveiaartísticadeLogullo foi

despertadadesdecedo,quando
ele ficouencantadocomobalé.
“Comunsnoveanoseu jáorga-
nizavaapresentaçõescom
asoutras criançasdo
condomínioondemora-
va.Mas,umdia, uma
tiame levouparaassis-
tir aumfestivaldedan-
çaeeusaíde ládecidido
quequeria fazeraqui-
lo”, lembraele, que
foimatriculadoem

umaescoladebalée,noanoseguinte,
conseguiuoprimeiroemprego, como
bailarinodeumcantor infantil.
Naadolescência, ele ingressouno

grupoXPTOe, anosdepois, estreounos
musicais em“ABelaeaFera” (2003) e,
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O ator Guilherme Logullo, que está
em “Babilônia, posa para foto
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logoapós, fez “Chicago” (2004).
Oator foi, então, paraaEuropaega-

nhouumabolsadeestudosparauma
faculdadede teatromusical emLon-
dres. “Foramtrêsanosde faculdade,
dançando, cantandoeatuando.Umso-
nhoqueme fezevoluirmuito, tinhaque
trabalharparamemanter, jáqueabol-
sanãodavadireitoàmoradia. Traba-
lhei desdegarçomemfestade ricosaté
figuranteemfilmesdeHollywood”, diz
ele, comorgulho.
NavoltaparaoBrasil, ele fez “Prisci-

lla,RainhadoDeserto” (2012), “Como
VencernaVida” (2013) e “Elis,AMusi-
cal” (2014), onde foi dirigidoporDennis
Carvalho,mesmodiretor de “Babilô-
nia”. “Trabalharmaisumavezcomo
Dennis foi oqueme fezaceitaropapel
nanovela”, contaele, que vêcomoter-

mômetrodosucesso foradas telinhaso
carinhodopúblico.
Odesafio temsidograndeeo friona

barrigamaiorainda.Aspessoas têmsi-
do incríveis,mandammuitasmensa-
genselogiandominhanaturalidadee
espontaneidade, dizemquepareceque
faço issoháanos.Émuitobacanaveros
olhareseasdemonstraçõesdecarinho.
Amulheradaassedioubastanteecriou
uma intimidadequenãoexistiaantes”,
brincaele, queestá solteiro.
Paulista, elepassoua infânciaem

SantoAndréeaadolescênciaemSão
BernardodoCampo (ambasnoABC)e,
hoje,moranoRiodeJaneiro. “Vivi em
tantos lugaresnomundoqueaadapta-
ção foi amais fácil. Emeapaixoneipela
belezanaturaldoRio”, contaele, que
diz ser viciadoemviagens. (Laís Oliveira)

O centro utiliza métodos mistos de acupuntura para fins estéticos e de saúde.
A liberação dos pontos de gordura é um dos métodos mais oferecidos na clí-
nica, que provoca o emagrecimento por eliminar as “gordurinhas” localizadas
sem causar dor. É um tratamento sem contra indicação, podendo ser realiza-
do em qualquer idade. Com esse tratamento o paciente emagrece em média
5 a 10 quilos num mês. Energia Vital para Emagrecimento 100% Natural.

ACUPUNTURA CHINESA

VILAMARIANA - Rua Paula Ney, 37 próximo ao metrô Ana Rosa • Fone (11) 5058-1038
PINHEIROS - Rua Paes Leme, 154 - cj. 2 (em frente ao SESC Pinheiros) • Fone (11) 2367-1038
CAMPO BELO - Rua Cristóvão Pereira, 1345 • Fone (11) 3628-8323
SANTO ANDRÉ - Av. D. Pedro II, 535 - Bairro Jardim • Fone (11) 2673-2843
JD. ANÁLIA FRANCO - Rua Prof. João de Oliveira Torres, 476 • Fone (11) 2673-2843

PARA: OBESIDADE, COLUNA, INSÔNIA, CÓLICAS, DERRAME, BRONQUITE, IMPOTÊNCIA, REUMATISMO,
ENXAQUECA, MENOPAUSA, NERVO CIÁTICO, DORES DE CABEÇA, TRATAMENTO DE DEPRESSÃO.
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