
Pioneiro nas lives de Oscar, Omelete prepara sua 10ª live e

cobertura da cerimônia com prêmios e novidades da CCXP

Evento contará com interatividade com público e com a presença de todos os

apresentadores do Omelete com duração prevista de 6 horas

São Paulo, 24 de março 2022: A 10ª cobertura da maior premiação do cinema mundial

ganha mais uma edição no site Omelete, o maior site de cultura pop do Brasil. Quem irá

comandar a cobertura da premiação serão os apresentadores Marcelo Forlani e Marcelo

Hessel, com os comentários dos apresentadores Carol Costa, Alê Garcia, e a Youtuber Lully,

do canal Lully de Verdade. A cobertura acontece domingo (27), a partir das 19h, no YouTube,

no Twitter e no TikTok. com um pré-show que será comandado por Affonso Solano e com a

participação dos apresentadores Jack e Moo. Até a 94ª edição do prêmio começar, a live do

Omelete contará com muita interação com os internautas, estão programados, quizzes e

brindes para quem participar ao vivo das brincadeiras na Fancam by Mercado Livre.

Com vídeos de Oscar ultrapassando a casa do milhão em visualizações, o desafio da

organização do Omelete é sempre trazer novidades e justificar o posto de live mais

tradicional do Brasil. Para Marcelo Forlani, sócio-fundador do Omelete, assim como a

premiação mudou ao longo dos anos, a cobertura do Omelete também se adaptou. “No

início, nossa intenção era ser uma segunda tela para quem acompanhava a premiação pela

televisão. Os anos passaram, e cada vez mais o público veio para dentro das nossas lives.

Vários outros canais começaram a fazer e foi preciso se reinventar. Isso aumentou o senso de

responsabilidade em torno da ‘cobertura do Oscar’ e nos fez preparar lives cada vez maiores.

O conteúdo, a opinião, a interação, tudo escalou de tamanho”, destaca.

Além do Mercado Livre, a live do Oscar conta ainda com a Globoplay como patrocinadora. E

quem gosta de cinema e Oscar, gosta de CCXP, uma grande novidade envolvendo o

multiverso da CCXP será anunciada durante a live que está prevista para ter duração de 6h.

“Vem coisa boa pela frente”, avisa Forlani.

No canal do Omelete já é possível conferir todas as expectativas e apostas do time de

apresentadores, além de um veredito sobre todos os filmes que estão concorrendo na

categoria de Melhor Filme.

Sobre o Omelete Company

https://www.youtube.com/watch?v=Lekhc65mhxI


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, Game XP e Gaules.
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