
 

 

 

É HOJE! Paramount na CCXP Worlds: Confira a programação das 
atrações do estúdio 

 
O momento da Paramount no evento será a partir das 21 horas, na 

Thunder Arena 
 

 
 

São Paulo, 04 de Dezembro de 2020 – Começa hoje a CCXP Worlds e a Paramount Pictures é 
um dos estúdios que faz parte da estreia do maior evento de cultura pop em 2020, neste ano 
100% virtual. Talentos, estreias e surpresas é o que não vai faltar nos painéis da Paramount  hoje 
na CCXP Worlds. Confira abaixo a nossa programação, e aí só ficar ligado na Thunder Arena, a 
partir das 21 horas. #SextoucomaParamount  
 
PROGRAMAÇÃO OFICIAL: https://www.ccxp.com.br/programacao  

PAINÉIS PARAMOUNT – HOJE  - A PARTIR DE 21H NA THUNDER ARENA 

AQUECIMENTO!  

A Paramount Pictures estreia sua participação na CCXP Worlds com uma novidade exclusiva de 
um de seus próximos lançamentos! 

PAINEL G.I. JOE ORIGENS: SNAKE EYES   
Em seguida o ator Henry Golding, que vive o personagem Snake Eyes no novo filme, e o criador 
dos Comic Books dos G.I. Joes, Larry Hama, contam tudo sobre o longa em um painel com muitas 
novidades e revelações. 

 

PAINEL O PODEROSO CHEFÃO – DESFECHO: A MORTE DE MICHAEL CORLEONE  
A nostalgia tá ON! O astro de Hollywood, Andy Garcia, fala sobre a nova versão de ‘O Poderoso 
Chefão – Parte III’ e como foi participar de uma das sagas mais cultuadas do cinema como o 
mafioso Vincent Mancini, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. 
 
HOMENAGEM A TOP GUN 

https://www.ccxp.com.br/programacao


 

 
Marcelo Forlani vai relembrar porque Top Gun é um dos filmes mais importantes para o 
cinema, seu legado na cultura pop, e comentar sobre a expectativa de um novo filme, 35 anos 
depois – ‘Top Gun: Maverick’.  
Ah! Um clássico desses merece uma homenagem especial da CCXP Worlds, é claro...! 

 

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 CCX
P Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares de fã
s do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp.com.br.    
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