Carolina Vila Nova

Escritora e Roteirista

Biografia
Brasileira, com cidadania alemã, poliglota, 45 anos.

Escritora, atuando como Autora e Ghost Writer.
Autora de James McSill e do Estúdio McSill www.mcsill.com no Brasil, Portugal, Escócia, Inglaterra e
Japão.

Roteirista.
Colunista no site www.carolinavilanova.com e outros.

(Carreira posterior como Assistente Executiva Trilíngue em Multinacionais alemãs e vivência de seis anos
na Alemanha).

Livros

Roteiros
A dor de Joana
Uma novela com Reynaldo Gianecchini
Uma minissérie com Reynaldo Gianecchini

Um filme com Reynaldo Gianecchini
Quem eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida

Roteiros Curta Metragens
A árvore de natal

O vendedor de panos de pratos

A pandemia no prédio 295

A pandemia no prédio 295
Um prédio, quatro andares, doze apartamentos, vinte e três moradores, três cachorros, uma zeladora e uma pandemia!
Dentre a médica e um filho tarado, a viúva fogosa, proprietária de um Sex Shop, a família de comercial de margarina, a
travesti, a professora com o marido bêbado, uma vizinha misteriosa, o cantor sertanejo, a jovem com mania de limpeza

e síndrome do pânico, o síndico, o casal de idosos que tem medo de morrer e um cara metido a machão, que só cria
encrencas, como fica a pandemia no Prédio 295?
O que acontece na vida desses moradores com o início do Decreto de Calamidade Pública na cidade de São Paulo?
De um dia a dia comum, que se torna outro dia a dia bem diferente, ocorre também a transformação das pessoas, seus

hábitos, suas manias, mas acima de tudo: seus valores!
“A pandemia no prédio 295” vem nos mostrar a nossa própria realidade mediante o desconhecido. Estamos todos
juntos, reaprendendo a dar as mãos, mesmo distantes, de maneira virtual, com máscaras e isolados, como nunca antes.
O medo do invisível, do vírus que mudou o rumo de nossas vidas e a história do planeta.

Como será o amanhã? Quando a pandemia vai acabar? Seremos melhores?
Talvez, o prédio 295 não tenha todas as respostas, mas traz a vida como ela é, através dos olhos de Diná, a zeladora
descomplicada, que faz o elo entre todos os moradores, enxergando o mundo com generosidade e amor.
Entre e conheça, um a um, história por história.

Bem-vindos ao Prédio 295.

Marquinhos e a louca pandemia
Marquinhos está incomodado com o isolamento causado pela pandemia. Apesar de ter a companhia de seu irmão mais velho, Felipe,
no conforto de seu apartamento com vídeo game, celular, tablet, TV e internet, ele sente falta de algumas coisas, como se
movimentar e ver seu melhor amigo.
Com o passar dos dias, as aulas se tornam online, bem como as brincadeiras e as aulas de flauta. Porém, Marquinhos vai descobrir
que tem uma criança no prédio que está sozinha e sem qualquer atividade. Uma menina, que estuda em escola pública, não tem
computador ou celular. A vizinha não tem companhia em casa. O que será que acontece com ela?
Diante de um cenário diferente, Marquinhos começa a refletir sobre as diferenças sociais junto ao seu irmão. A partir daí, eles

começam uma aventura em busca de ajudar a garota que está sem aula, que passará não apenas a desfrutar de uma realidade
melhor, mas da generosidade do meio onde se encontra.
A aventura de Marquinhos e Felipe não trata apenas da curiosidade e inocência infantil, mas da maturidade de alma que pode se
manifestar nas mais jovens das crianças, pois o amor ao próximo não tem idade para acontecer.

Esta história é um retrato da pandemia na vida das crianças no Brasil, de um ponto de vista de um garoto de classe média, mas que
se interessa pelos demais e foca em melhorar o que pode ao seu redor, mostrando que a bondade não tem hora e nem local para
acontecer.
O bem acontece onde existe vontade de que ele aconteça.
O amor e inocência de criança pode transformar o mundo!

Um passarinho me contou
Descubra através do lindo romance “Um passarinho me
contou”, as 7 Leis Universais sobre tudo na vida:
Mentalismo, Correspondência, Vibração, Polaridade,

Ritmo, Causa e Efeito e Gênero.
Do livro Caibalion, de 1908, que contém a essência dos
ensinamentos de Hermes Trismegisto, tal como ensinado

nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Antiga
Grécia.

– É.

Um passarinho me contou

– A cada verdade que você me disser, eu te digo uma verdade sobre a vida.

Marcela tenta suicidar-se, mas cai da cadeira e desmaia. Bate um papo

Do número “7” às “Sete leis sobre tudo na vida” (Mentalismo,

com seu inconsciente, na forma de um Passarinho muito bonitinho e

Correspondência, Vibração, Polaridade, Ritmo, Causa e Efeito e Gênero),

nada modesto.

Marcela será questionada pelo lindo Passarinho a compreender o significado

– Mas é você que está falando?

de sua vida na perspectiva dessas sete verdades.

– Claro que sou eu, Menina!

– Isso é um jogo, Passarinho?

– Como assim, Menina? Eu não sou menina, tenho quarenta anos.

– Não!

– Pois eu vejo apenas uma menina boba.

Dou uns passinhos para lá e para cá.

Ela põe as mãos na cintura, fecha a boca e franze as sobrancelhas.

– E o que é isso, então?

– E desde quando Passarinho fala?

– Uma troca.

– Desde quando você me ouve?

– Uma troca?

Durante os sete segundos que fica desacordada, a personagem é

– É. Uma troca.

instigada pelo seu inconsciente, de forma graciosa e romantizada, a

Um diálogo leve, impactante e prazeroso sobre a vida de alguém, do desejo de

avaliar sua atitude e os motivos que a levaram até ali.

morrer ao renascimento.

Numa análise e movimento filosófico sobre a própria vida, Marcela

Poderia ser qualquer um de nós, mas nesta história foi a Marcela, uma

aceita o convite.

mulher de quarenta anos.

– Vamos fazer assim, Menina.

Segundo o passarinho, apenas uma menina.

– Não sou menina!

– E o que eu ganho com isso, Passarinho?

Eu continuo.

– Verdades sobre a vida que vão te permitir ser feliz, doce Menina...

– Então existem sete verdades sobre a vida, Passarinho?

Teatro
Tempos sonhados, vividos e perdidos – A história de um jovem preso ao

próprio corpo
O espetáculo traz a história de um jovem, que representa uma das minorias da nossa sociedade, que sofre, é marginalizada e desconhecida.
Como a maioria das grandes histórias, a vida de Eduardo se fez em torno de uma tragédia. A personagem foi moldada pelos sofrimentos que
vivenciou: o abandono do pai, o rompimento com a namorada, a dor diária de sua mãe, mas acima de tudo, a consciência da perda de sua
vida, a cada dia que passa.
A história de um jovem que convive com a ELA e todas as reflexões que este faz, antes de sua morte, induzem os espectadores a repensarem
suas vidas. A maioria de nós não é obrigada a conviver à sombra de sua própria morte. Observar os que vivem sentenciados a esta sombra,
nos permite o colocar-se no lugar do outro, valorizando o que se tem de mais precioso: a vida!
A maior lição deste espetáculo está na capacidade do mesmo em mostrar a importância do existir e do coexistir. É preciso viver cada
momento que se tem com alegria, ao mesmo tempo em que é necessário olhar ao próximo, a dor que o outro carrega e a minha obrigação,
como ser humano, em enxergá-lo, ao invés de marginalizá-lo.
O espetáculo incita o amor à vida, bem como a compaixão pela dor do outro.
Monólogo encomendado por Felipe Cunha, Ator, Produtor e Diretor de Teatro

Colunista
No site oficial www.carolinavilanova.com e em vários sites, dentre eles:

Psiconlinews.com.br
Osegredo.com
Resiliência

Revista Pazes
Bem Mais Mulher
Psicologias do Brasil
Suspiros e Desatinos
A mente é maravilhosa
R7 (republicado através do site O Segredo)
Saber Literário
Rubem Alves
Fãs da Psicanálise
Os pontos de vista

Mídias
Site oficial
www.carolinavilanova.com

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/carolina-vila-nova-580028158/

Facebook FanPage
www.facebook.com/CarolVNova

Livros e E-books no Amazon
www.amazon.com.br/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=carolina+vila+nova

Contato contatocarolinavilanova@gmail.com / (11) 94505-5699

