
Diretor de ‘Cidade de Deus’, estará em um painel para falar sobre sua
carreira, cinema, 30 anos da produtora O2 e muito mais

‘Cidade de Deus’, o filme considerado para muitos como o melhor filme nacional é um marco do
cinema nacional completa 20 anos em 2022. Considerado o segundo filme não-estadunidense mais
visto no mundo, a CCXP anuncia que prestará uma homenagem ao cineasta e a mente criativa por
trás desta obra, Fernando Meirelles. Ele estará na edição deste ano com um painel na quinta-feira
(01/12), primeiro dia de evento no São Paulo Expo. A expectativa é que Meirelles traga também
novidades sobre seus próximos projetos, e fale de outras obras que esteve à frente na direção,
como ‘Dois Papas’, ‘O Jardineiro Fiel’, ‘Ensaio Sobre a Cegueira’, entre outros. Com a homenagem,
ele se junta a Laerte, Mauricio de Sousa, Frank Miller, Renato Aragão, Fernanda Montenegro, Cris
Columbus, Cao Hamburger e Neil Gaiman.

“Cidade de Deus'' é um filme que foi integrado à identidade nacional, tamanha importância. Ainda
mais quando o filme alcança duas décadas e permanece atual. Uma homenagem à jornada desse
que é uma das maiores mentes brasileiras de todos os tempos é uma honra para a CCXP e para
nossa comunidade.”, destaca Roberto Fabri, VP de Conteúdo e Marca da CCXP.

Referência de técnicas de roteiro e produção audiovisual, ‘Cidade de Deus’ abriu caminho para um
novo gênero e a discussão de temas necessários como desigualdade social e a violência. O filme



que teve a co-direção de Kátia Lund revolucionou o cinema brasileiro, criou o estilo “Favela Movie”
e gerou um spin-off na série Cidade dos Homens. Por fim, Cidade de Deus revelou dezenas de
atores que integravam a oficina para atores “Nós do Morro”, por onde passaram Matheus
Nachtergaele e Seu Jorge. Foram mais de 60 atores principais, 150 secundários e 2,6 mil figurantes,
sendo a maior parte crianças e adolescentes.

Com reconhecimento internacional, o longa teve 4 indicações ao Oscar em 2004, entre eles Melhor
Diretor, Roteiro Adaptado, Edição e Fotografia. E venceu o BAFTA Awards de melhor edição e
Writers Guild of America pelo roteiro.

Para Fabri, a expectativa está em saber mais detalhes sobre seus projetos futuros e atuais, como a
série ‘Sugar’, que Meirelles dirige neste momento, estrelando Colin Farrell. Além de outros
projetos na sua produtora O2 Filmes sob o olhar do cineasta como ‘Pico da Neblina’ na HBO e
outros em desenvolvimento em inúmeras plataformas.

E como não poderia ser diferente, o site Omelete preparou um conteúdo especial para publicar em
seu site. No dia 02 de setembro, o maior site de entretenimento pop do Brasil irá realizar uma live
especial sobre os 20 anos do longa ‘Cidade de Deus’.

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro.
Local: São Paulo Expo
Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br.

O QUE CADA CREDENCIAL OFERECE:
● Diárias: Uma credencial colecionável (badge), acesso às atividades, auditórios, painéis,

participação de artistas e outras atrações dentro da CCXP22 que estão sujeitos a lotação,
alteração ou cancelamento sem prévio aviso, não havendo garantia de entrada ou participação.
Esta credencial NÃO dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP22, como por exemplo
fotos e autógrafos com os artistas. - SÁBADO ESGOTADO

● 4 Dias (01, 02, 03 e 04/12/2022): Esta credencial dá direito a participar da CCXP22 nos quatro
dias do festival. Esta credencial não dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP22, como
por exemplo fotos e autógrafos com os artistas. - ESGOTADO

● EPIC EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do
festival. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral*. Entrada na Spoiler
Night**. Uma foto OU um autógrafo com um dos artistas convidados pela CCXP***. Kit Epic
composto por uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial do festival, um pôster com arte
exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.

● FULL EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do
festival. Acesso à entrada VIP - 1h antes da abertura dos portões*. Entrada na Spoiler Night*.
Entrada garantida e assento reservado em área VIP próxima ao palco Thunder em todas as
atividades, incluindo as concorridas pré-estreias de filmes. Uma foto e um autógrafo com
quatro dos artistas convidados do festival**. Acesso ao estacionamento VIP sem custo
adicional. Quatro colecionáveis em escala 1:10 produzidos pela Iron Studios, feitos

http://www.ccxp.com.br/


exclusivamente para a CCXP. Acesso ao VIP lounge, com alimentação e serviço de concierge.
Sacola exclusiva do festival. Kit Full: uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial
autografado pelo artista do festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um
cordão. - ESGOTADO

● UNLOCK: A conferência realizada pela CCXP voltada para negócios do entretenimento
acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 das 8h às 18h. O pacote inclui palestras e
conteúdo de negócios. Apresentação dos dados da pesquisa Geek Power 2021. Café da manhã
e almoço inclusos nos dias do Unlock. Conteúdo das 08h às 18h. Happy Hour para networking
com diversos profissionais do mercado. Passeio guiado na montagem da CCXP22 na
quarta-feira, dia 30/11/2022. Entrada na Spoiler Night**. Acesso aos quatro dias da CCXP22.
Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival
(de 1 a 4 de dezembro) *.

*Acesso antecipado para o festival pela entrada comum, não há preferência para entrada nos auditórios.
**Vamos abrir as portas da CCXP22 um dia antes para quem for Epic Experience, Full Experience, Unlock, convidados e parceiros. A
Spoiler Night acontecerá dia 30/11/2022, das 18h às 21h, no São Paulo Expo, neste dia não haverá programação nos auditórios.
Não existe entrada antecipada na Spoiler Night.
***Antes do início das vendas de fotos e autógrafos para o público geral, o adquirente deverá escolher pelo nosso site o artista, dia
e horário da atividade. Após a escolha, não é possível realizar a troca, em caso de cancelamento do artista escolhido, poderá ser

escolhido entre os demais convidados da CCXP. Todas as atividades são sujeitas a disponibilidade

Sobre a Omelete Company
Maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil, a Omelete Company utiliza seu
site, redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas ávidas por
novidades dos mundos do cinema, séries de TV, games, música e histórias em quadrinhos, com
textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da Omelete Company as marcas Omelete, The
Enemy, CCXP, BIG Festival, Game XP e Gaules.
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