
CURRICULO PORTUGUES INGLES MONTANARI (REALEASE)

Felipe Montanari, São Paulo, 07/07/1980 , é Ator e Turismólogo .

Tem seu primeiro emprego aos 14 anos como monitor em acampamentos de férias.

Com 17 anos,  forma-se no Circo Escola Picadeiro (SP) como Palhaço (Prof. Roger Avanzi - Picolino).

Em 1998, cursa Turismo na Universidade Anhembi Morumbi (SP) e é convocado para trabalhar na Walt 
Disney World Co. em Orlando (FL), como intérprete e guia de grupos.

Integra a equipe de Animação da Costa Cruzeiros, entre 200 e 2006, chegando a exercer o cargo de 
Chefe de Animação. Neste período aprimora os idiomas Italiano, Espanhol, Inglês e Francês nos mais de 
30 países visitados.

De volta ao Brasil, lança seu primeiro disco solo profissional "Sempre Sou Eu" - 2007 como compositor, 
cantor e instrumentista.

Desenvolve personagens caricatas e cômicas em eventos e festivais internacionais nos EUA, Portugal, 
Italia, França e Basil.

Solidifica a carreira de ator com filmes publicitários de sucesso reconhecidos pela singularidade e bom 
humor.

Estreia no Cinema em 2011 com “Waffle” (Prod. Graviton), curta-metragem premiado em festivais pelo 
mundo. 

Firma a parceria com sua agente Débora Rocha em 2011.

Atua como apresentador em 2013 de "O Laboratório de Estilo”, o primeiro programa de troca de estilos 
do Discovery Home&Health Brasil.

Em 2015 integra o elenco de "SOS Mulheres ao Mar 2" , uma comédia romântica da Globo Filmes junto 
com a Universal Pictures, onde interpreta um agente do FBI ao lado de grandes nomes do cinema 
nacional..

Logo é convocado a interpretar Marley, um motoboy, em "A Garota da Moto" (2016), a série de maior 
audiência da história do SBT, também veiculada no canal por assinatura FOX Play com a promessa de 
novas temporadas.

Em seguida atua no Longa Metragem Indiano, Tollywood Calcutá, "Amazon Journey" onde incorpa um 
capataz na Amazonia do séc XIX.

Ainda em 2016 tem uma participação especial como um Prof. de Ed. Física  no Longa "Eu Fico Loko", a 
história de um dos maiores Youtubers brasileiros, Christian Figueiredo.

Em 2017 integra o elenco de “A História Bêbada”, uma franquia internacional do canal Comedy Central 
em parceria com o SBT e o “The Noite” com Danilo Gentili.

Felipe é também a voz de diversos anúncios de rádio, televisão e séries de animação .

É Casado com a atriz Carmela Montanari, pai de Erico e conhecido pela frase “O Mundo não é pequeno, 
as pessoas é que são Grandes".


