
   

 

   
 

AMAZON PRIME VIDEO ANUNCIA NOVOS DUBLADORES PARA SÉRIE 

ORIGINAL INVINCIBLE NA CCXP WORLDS  

Mahershala Ali, Clancy Brown, Nicole Byer, Jeffrey Donovan, Jonathan Groff, Jon Hamm, 

Djimon Hounsou e Ezra Miller se juntam ao elenco de estrelas da animação criada por 

Robert Kirkman, que terá oito episódios de uma hora de duração cada 

 

Faça download das fotos do elenco e das artes dos personagens AQUI 

São Paulo, 5 de dezembro de 2020 - O Amazon Prime Video anunciou hoje novos talentos que se 

juntarão ao incrível elenco de dubladores da série Original Amazon Invincible, incluindo: Mahershala 

Ali como Titã, Clancy Brown como Damien Darkblood, Nicole Byer como Vanessa & Fiona, Jeffrey 

Donovan como Machine Head, Jonathan Groff como Rick Sheridan, Jon Hamm como Steve, Djimon 

Hounsou como Martian Emperor, e Ezra Miller como D. A. Sinclair. A divulgação foi feita durante o 

painel da série na CCXP Worlds. A animação contará com oito episódios de uma hora cada e estreará 

exclusivamente no Amazon Prime Video em mais de 200 países e territórios em 2021. 

Do mesmo criador de The Walking Dead, Robert Kirkman, Invincible é baseada na história em 

quadrinhos da Skybound/Image de mesmo nome, de Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Sobre 

super-heróis, a série de animação para adultos gira em torno do jovem de 17 anos Mark Grayson 

(Steven Yeun), um garoto como qualquer outro de sua idade - exceto pelo detalhe de que seu pai é o 

super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Mas, conforme Mark desenvolve 

seus próprios poderes, ele descobre que o legado de seu pai pode não ser tão heroico quanto parece. 

Invincible também terá participação de Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian 

Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill 

(Star Wars: Os Últimos Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae 

Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael 

Richardson (Os Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e 

muitos mais. 

https://www.webcargo.net/d/18977160/si0YJTr2Z0/


   

 

   
 

A série é produzida por Skybound tendo como produtores executivos Kirkman, Simon Racioppa, David 

Alpert (The Walking Dead, Fear the Walking Dead) e Catherine Winder (The Angry Birds Movie, Star 

Wars: The Clone Wars,), e conta com direção de Justin Allen e Chris Copeland (Avengers Assemble, 

Ultimate Spider-Man), além de Linda Lamontagne como diretora de elenco. Invincible, a segunda série 

de quadrinhos mais longa de Kirkman, chegou ao fim em fevereiro de 2018 após uma temporada de 

15 anos. 

Sobre o Amazon Prime Video 

O Amazon Prime Video é um serviço de streaming que oferece aos clientes uma diversificada coleção 

de conteúdos, com a facilidade de encontrar e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar. 

● Incluído no Prime Video: assista a milhares de filmes e séries, incluindo os conteúdos originais 

Amazon aclamados pela crítica, como as comédias vencedoras do Emmy Fleabag e The 

Marvelous Mrs. Maisel, a comédia subversiva Borat Subsequent Moviefilm, com Sacha Baron 

Cohen, séries de ação como Jack Ryan e The Boys, séries originais brasileiras como Tudo ou 

Nada: Seleção Brasileira e Soltos em Floripa, conteúdos exclusivos e licenciados, esportes ao 

vivo, incluindo o Thursday Night Football, disponíveis em mais de 200 países e territórios em 

todo o mundo. 

● Prime Video Channels: membros Prime podem adicionar canais como Starzplay, Paramount+, 

MGM, Noggin e Looke sem a necessidade de entrar em um contrato longo e com a 

conveniência de uma única conta e login. É possível assinar apenas os canais que desejar e 

cancelar a qualquer momento. 

● Acesso: assista onde e quando quiser com o aplicativo Prime Video para smart TVs, 

dispositivos móveis, Fire TV, tablet Fire, Apple TV, Chromecast, consoles, Comcast X1. Para 

obter uma lista completa de dispositivos compatíveis, visite 

https://www.primevideo.com/watchanywhere. 

● Experiências: aproveite ao máximo todos os conteúdos compatíveis com 4K Ultra HD e High 

Dynamic Range (HDR). Veja os bastidores de filmes e programas de TV com acesso exclusivo 

ao X-Ray, desenvolvido pelo IMDb. Também é possível fazer downloads dos conteúdos para 

para assistir offline. 

Sobre Amazon Prime 

Além do acesso a filmes e programas de TV incluídos no Prime, mais de 150 milhões de assinantes em 

todo o mundo desfrutam dos diversos benefícios do Prime. No Brasil, inclui acesso ilimitado a filmes 

e episódios de TV premiados com o Prime Video; acesso ilimitado a mais de dois milhões de músicas 

com o Prime Music, centenas de e-books com o Prime Reading e acesso a jogos com o Twitch Prime. 

O Prime foi construído com base no frete rápido, ilimitado e gratuito. Os assinantes Prime em mais de 

90 cidades brasileiras, incluindo as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo 

Horizonte, bem como capitais e principais cidades das regiões Sul e Sudeste, possuem frete grátis 

ilimitado em apenas dois dias e milhares de produtos elegíveis Prime. Os clientes no Brasil podem 

experimentar Prime com o teste gratuito de 30 dias da Amazon e, em seguida, ingressar como 

assinante por R$ 9,90 por mês, ou com um desconto de 25% no pagamento anual de R$ 89,00. Para 

assinar ou iniciar uma avaliação gratuita do Amazon Prime, acesse: amazon.com.br/prime. 

https://www.primevideo.com/watchanywhere
https://www.primevideo.com/watchanywhere


   

 

   
 

Sobre a Amazon 

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo consumidor ao invés de foco na 

concorrência, paixão por inventar, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. 

Avaliações de clientes, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Amazon Prime, Amazon 

Prime Video, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, 

Fire tablets, FireTV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. 

Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews. 

Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope          

Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo mais 

uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição 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 informações em www.ccxp.com.br.         

 Informações para a imprensa Amazon: amazon-br@golin.com (11) 3531-4982 

Informações para a imprensa CCXP Worlds- 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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