
 
 

 
 

 

DC Comics apresenta conteúdos exclusivos do ‘DC Future State’ 

na CCXP Worlds 
  

Editora terá seis painéis entre conteúdos inéditos, como a criação da 
primeira Mulher Maravilha brasileira, e um papo de grandes artistas 
nacionais, como Gustavo Duarte, Rafael Albuquerque e Gabriel Picolo 

 
São Paulo, 3 de dezembro de 2020 – A CCXP Worlds e a DC Comics acabam de anunciar 

seis painéis de conteúdos exclusivos durante os três dias de festival. Criadora de alguns 

dos super-heróis mais famosos do mundo como Batman, Superman e Mulher Maravilha, 

a editora traz com exclusividade ao Brasil todo o conteúdo sobre o ‘DC Future State’ - 

que mostra uma nova fase do multiverso e apresenta novos nomes para os mantos já 

conhecidos, como a brasileira Yara Flor, que irá assumir o manto da Mulher Maravilha. 

As novidades serão anunciadas por grandes editores da marca e pelo artista brasileiro 

Rafael Albuquerque.  

 

Os fãs da DC também podem esperar um grande encontro entre artistas nacionais de 

destaque no cenário mundial. No painel, Rafael Albuquerque conversa com Gustavo 

Duarte e Gabriel Picolo sobre a reinvenção total dos heróis e dos vilões mais icônicos 

das histórias em quadrinhos. A programação completa dos painéis e os assuntos estão 

logo abaixo. Para outras informações e o line-up já divulgado, acesse www.ccxp.com.br.  

 

  

Sexta-feira, 4 de dezembro 

• Horário: 17h26 – 17h54 GMT; 12h26 - 12h54 PT 
o  DC Future State: Justice League Family: Venha conferir o que 

Eduardo Pansica, Robson Rocha, Tim Sheridan, Robbie Thompson, 
Geoffrey Thorne, Ram V. e Joshua Williamson estão fazendo em 
janeiro e fevereiro no projeto DC Future State! Por que Robbie 
Thomas diz que o tema de “Future State: Suicide Squad” é 
“Amanda Waller Wins,” e Tim Sheridan revela quem mais (ou mais 
ainda) além do fato de que Red X fará o salto da animação para os 
quadrinhos e será apresentado no “Future State: Shazam” e o 
“Future State: Teen Titans”? Além disso, você poderá ver em 
primeira mão várias obras de arte do Future State antes que as 
edições cheguem às prateleiras! O painel será moderado pelo 
editor da DC Alex Carr. 

 

• Horário:18h24 - 18h52 GMT; 13h24 - 13h52 PT 
o DC Draws YA e Middle Grade com Gustavo Duarte e Gabriel 

Picolo: Os artistas brasileiros Gustavo Duarte (“Dear Justice 
League”, “Dear Super-Villains”) e Gabriel Picolo (“Teen Titans”) 
discutem a reinvenção dos super-heróis e super-vilões mais 
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icônicos da DC com foco em um público mais jovem. O painel será 
moderado pelo artista da DC Rafael Albuquerque.  

  
 
Sábado, 5 de dezembro 

• Horário: 15h55 - 16h24 GMT; 10h55 - 11h24 PT 
o DC Future State: Voices of Mulher Maravilha: Veja o que Jen 

Bartel, Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Joëlle Jones, Alitha 
Martinez e L.L. McKinney farão em janeiro e fevereiro para o DC 
Future State! Painel moderado pelo editor da DC Jamie Rich. 

 

• Horário: 16h24 - 16h57 GMT; 11h24 - 23h57 PT 
o DC Future State: New Talent Showcase: Confira o que Jeremy 

Adams, Meghan Fitzmartin, Sean Lewis, Giannis Milonogiannis, 
Paula Sevenbergen e Brandon Thomas farão em janeiro e 
fevereiro para DC Future State! De quem Jeremy Adams está 
falando quando diz "A morte vem para todos nós" e observe a 
reação de Brandon Thomas quando Megan Fitzmartin diz "Eu 
quero deixar Tim Drake o mais triste possível". Tudo isso e muito 
mais! Painel moderado pela editora da DC Jessica Chen. 

  
 
Domingo, 6 de dezembro 

• Horário: 17:12 - 17:40 GMT; 12h12 - 12h40 PT 
o DC Future State: Batman: Junte-se a Emanuela Lupacchino, 

Stephanie Phillips, John Ridley, Mariko Tamaki e Gene Luen Yang 
para dar uma olhada nos bastidores do que está reservado para o 
Cavaleiro das Trevas e seus aliados criminosos quando o DC Future 
State invadir Gotham City! Painel moderado pelo editor DC Ben 
Abernathy. 

 

• Horário: 18h40 - 19h08 GMT; 13h40 - 14h08 PT 
o DC Future State: Superman: Venha conferir no que Marguerite 

Bennett, Brandon Easton, Phillip Kennedy Johnson, Mark Russell 
e John Timms vão trabalhar em janeiro e fevereiro para o DC 
Future State! Os participants do painel sobre o Superman (e a 
Superwoman) usam a mesma palavra para descrever o super-
herói mais antigo da DC: esperança. Mas todos eles têm uma ideia 
muito diferente do que isso significa no DC Future State! Painel 
moderado pela editora associada da DC Brittany Holzherr. 

 
Como participar da CCXP Worlds     
O cadastro para a CCXP Worlds é gratuito na categoria Free, que dará direito a quase 
todas as áreas do evento – com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns 
conteúdos não liberados. Para ter acesso total às principais transmissões do festival, 
basta adquirir o pacote Digital Experience (R$ 35,00). Nesta modalidade, o fã ainda 



 
 

 
 

 

receberá uma credencial virtual, enviada por e-mail, além de outras funcionalidades e 
interações, acesso à masterclasses e pré-venda da CCXP21.       
 
Para quem gosta de viver a experiencia completa, o plano o Home Experience (R$ 35,00 
+ RS 21,00 de frete) tem como diferencial o envio de um kit físico contendo a 
credencial da edição, junto com um cordão, tag de porta, pin e stickers. Já 
o Epic Experience (R$ 450,00 + RS 21,00 de frete) é feito para deixar o mundo dos fãs 
ainda mais especial. Ele será composto por um kit com credencial física, produtos dos 
estúdios e oficiais da CCXP – incluindo dois cordões, tag de porta, pin, stickers, balde de 
pipoca, camiseta, copo, moletom, boné e pôster. Também haverá desconto no ingresso 
da CCXP21 e venda exclusiva de colecionáveis Iron Studios.       
 
Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope          

Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabe
lecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edi
ção especial CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, 
vai alcançar os lares de fãs do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras info
rmações em www.ccxp.com.br.         

 

FREE EXPERIENCE - Sem custo, com cadastro       

      

• Acesso à plataforma CCXP Worlds*      

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo 
a Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e 
Cosplay Universe**      

      

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser 
cobrados separadamente.      

**Não inclui acesso à Masterclasses      

      

DIGITAL EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00      

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades 
exclusivas*      

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo 
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e 
Cosplay Universe      
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• Acesso exclusivo à masterclasses      

• Credencial digital da CCXP Worlds      

• Descontos em parceiros      

• Pré-venda CCXP21      

      

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser 
cobrados separadamente      

Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.      

      

HOME EXPERIENCE - Valor:  R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete       

      

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades 
exclusivas*      

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo 
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e 
Cosplay Universe      

• Acesso exclusivo à masterclasses      

• Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com 
cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds      

• Descontos em parceiros      

• Credencial digital da CCXP Worlds      

• Pré-venda CCXP21      

      

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser 
cobrados separadamente.      

      

EPIC EXPERIENCE - Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete       

      

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades 
exclusivas*      

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo 
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e 
Cosplay Universe      

• Acesso exclusivo à masterclasses      



 
 

 
 

 

• Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais CCXP 
Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, 
pins, stickers, dois cordões e tag de porta      

• Descontos em parceiros      

• Credencial digital da CCXP Worlds      

• Pré-venda CCXP21      

• Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21      

      

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser 
cobrados separadamente.      

      

      

Informações para a imprensa - Approach Comunicação       

ccxp@approach.com.br       

João Ricardo Barbedo (Atendimento) I 21 99992-0224      

Jullia Bustamante  (Atendimento) I 21 99599-0015     

Adriane Constante (Coordenadora) I 21 99416-6512         

Fabiana Guimarães (Diretora) I 21 99476-4050      
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