Produtor de 'BUMBLEBEE' e 'CEMITÉRIO MALDITO', Lorenzo di Bonaventura
confirma presença no painel da Paramount Pictures na CCXP
Os dubladores de ‘BUMBLEBEE’ Paolla Oliveira and Guilherme Briggs também estão
confirmados no evento
Lorenzo di Bonaventura, produtor de saga Transformers vem ao Brasil para participar do Painel
da Paramount Pictures na Comic Con Experience em São Paulo. Lorenzo vai bater um papo com
o público sobre ‘BUMBLEBEE’, spin-off de Transformers estrelado por Hailee Steinfeld & John
Cena e também trará novidades sobre ‘CEMITÉRIO MALDITO’, uma nova versão para o cinema
do clássico de terror de Stephen King que estreia ano que vem.
O painel também terá a presença de Guilherme Briggs, voz oficial do líder dos Autobots ‘OPTIMUS
PRIME’ e da atriz Paolla Oliveira, que empresta a sua voz para a vilã ‘SHATTER’.
Além de materias inéditos sobre ‘BUMBLEBEE’ e ‘CEMITÉRIO MALDITO’, a Paramount trará
novidades sobre seus próximos lançamentos e muitas surpresas.
PAINEL PARAMOUNT PICTURES / COMIC CON EXPERIENCE
Data: 06/12 (quinta-feira)
Horário: 15h30
Local: Thunder Auditorium
IMAGENS: http://www.paramountpictures.com.br/imprensa/bumblebee/imagens/ccxp/
TRAILER BUMBLEBEE: https://www.youtube.com/watch?v=7GOjNHcGTxk&t=5s
TRAILER CEMITÉRIO MALDITO: https://www.youtube.com/watch?v=tJ8vn2dhc0E&t=46s
Para mais informações:
João Beltrão
Gerente de Relações Públicas
Paramount Pictures Brasil
imprensa@paramount.com
Sobre a CCXP
A CCXP reúne fãs, profissionais e empresas em uma grande celebração, repleta de novidades
do universo geek e da cultura pop. Em 2018, o evento chega a sua quinta edição e vai
comemorar os 80 anos do Superman com atividades oficiais da DC Comics, que incluem painéis
com artistas nacionais e internacionais. Em 2017, a CCXP – maior evento de cultura pop do
planeta – recebeu 227 mil pessoas e abrigou o maior Artists’ Alley do Hemisfério Sul – com 515
ilustradores e quadrinistas de 15 países. O evento é realizado pela Omelete Company,
Chiaroscuro Studios e PiziiToys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.
Serviço CCXP
Data: De 06 a 09 de dezembro de 2018
Horários:
Quinta-feira (06 de dezembro) - 12h às 21h
Sexta-feira (07 de dezembro) - 12h às 21h

Sábado (08 de dezembro) - 11h às 21h
Domingo (09 de dezembro) - 11h às 20h
Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo – SP.
www.ccxp.com.br
www.facebook.com/CCXPoficial/
www.twitter.com/CCXPoficial
https://www.instagram.com/ccxpoficial
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