„O Doutrinador‟: divulgadas as
primeiras fotos do personagem com
máscara e uniforme, como aparecerá
no filme e na série
LONGA BASEADO NO PERSONAGEM DAS HQS ESTÁ SENDO
FILMADO EM SÃO PAULO; ESTREIA NOS CINEMAS SERÁ EM
SETEMBRO
A Downtown Filmes, a Paris Filmes e a Paris Entretenimento acabam de divulgar as
primeiras imagens do Doutrinador, personagem dos quadrinhos criado por Luciano
Cunha, caracterizado para o filme. Vestindo sua emblemática máscara respiratória,
com brilhantes olhos vermelhos, o personagem interpretado pelo ator Kiko Pissolato
utiliza também um uniforme completamente negro para perseguir políticos,
empresários e agentes corruptos. Para baixar as imagens em alta, clique aqui.
“Fiquei muito feliz com o resultado da caracterização para o filme, o personagem
está sombrio como um anti-herói deve ser. Acho que vamos marcar uma nova etapa
para o audiovisual nacional em relação a filmes de gênero”, diz Cunha
“O Doutrinador” chega aos cinemas brasileiros em setembro deste ano, com direção
de Gustavo Bonafé e codireção de Fábio Mendonça. Em 2019, o personagem também
será o protagonista de uma série exibida pelo canal Space. O filme e a série foram
criados pelo próprio Luciano Cunha e por Gabriel Wainer, que também assinam o
roteiro ao lado de Mirna Nogueira, LG Bayão, Guilherme Siman, Rodrigo Lage e Denis
Nielsen.
No elenco, além de Pissolato, estão Eduardo Moscovis, Marília Gabriela, Helena
Ranaldi, Tainá Medina, Carlos Betão, Samuel de Assis e Tuca Andrada, entre outros. A
produção é da Paris Entretenimento e a distribuição da distribuição da
Downtown/Paris Filmes.
Sinopse:
“O Doutrinador” é um anti-herói no melhor estilo dos vigilantes dos quadrinhos. O
Doutrinador é Miguel, um agente federal altamente treinado que vive num Brasil cujo

governo foi sequestrado por uma quadrilha de políticos e empresários. Uma tragédia
pessoal o leva a eleger a corrupção endêmica brasileira como sua maior inimiga. E
ele começa a se vingar da elite política brasileira em pleno período de eleições
presidenciais, numa cruzada sem volta contra a corrupção.
Ficha Técnica:
Direção do filme: Gustavo Bonafé. Codireção: Fabio Mendonça
Direção da série: Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça
Criação: Luciano Cunha e Gabriel Wainer
Roteiro: Mirna Nogueira, LG Bayão, Guilherme Siman, Rodrigo Lages, Gabriel Wainer,
Luciano Cunha e Denis Nielsen.
Produção: Sandi Adamiu, Bruno Wainer, Marcio Fraccaroli
Produção Executiva: Renata Rezende
Direção de Fotografia: Rodrigo Carvalho
Produtora de elenco: Renata Kalman
Diretor de Arte: Marghe Pennacchi
Figurinista: Flavia Lhacer
Montador: Federico Brioni
Elenco
Kiko Pissolato (Miguel)
Samuel de Assis (Edu)
Tainá Medina (Nina)
Marília Gabriela (Ministra Marta Regina)
Eduardo Moscovis (Sandro Correa)
Helena Ranaldi (Julia Machado)
Natália Lage (Isabela)
Natallia Rodrigues (Penélope)
Tuca Andrada (Delegado Siqueira)
Gustavo Vaz (Anterinho)
Carlos Betão (Antero Gomes)
Ricardo Dantas (Dantão)
Nicolas Trevijano (Diogo)
Eucir de Souza (Dep. Djalma Dias)
Eduardo Chagas (Oliveira)
Lucy Ramos (Marina Sales)
Sobre a Paris Entretenimento
Após dois anos como coprodutora de grandes sucessos de bilheteria, como a trilogia
“Até que a Sorte nos Separe”, a Paris Entretenimento consolidou-se como produtora
em 2015, com o lançamento do longa “Carrossel - O Filme”, que fez 2.7 milhões de
espectadores e tornou-se o quarto filme nacional mais visto do ano.
Entre 2016 e 2017, a Paris Entretenimento foi a produtora que mais lançou filmes no
país, com um total de sete longas- metragens exibidos em circuito comercial. Os
gêneros variados dessas produções consolidam nossa proposta de abrangência de
mercado, explorando diferentes nichos de acordo com as tendências comerciais da
época. Desses sete filmes lançados nos últimos meses, dois são adaptações de séries
infantis de televisão (“Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina” e “Detetives do
Prédio Azul - O Filme”), outros dois são infanto-juvenis voltados ao público
masculino (“Internet - O Filme”) e feminino (“Meus 15 Anos”), uma comédia

romântica destinada ao público adulto (“Um Namorado Para Minha Mulher”), e dois
documentários (“Teresinha” e “Aqualoucos”), este último lançado na 41a Mostra
Internacional de Cinema.
Nossa busca por atender à demanda do público brasileiro continua em 2018, por isso
selecionamos nossos projetos futuros com base nas tendências de mercado para os
próximos meses. Em novembro de 2017 iniciamos a produção de “O Doutrinador”,
aventura do gênero super-herói que será lançada nos cinemas em Setembro de 2018
e, em seguida, em formato seriado pelo canal Space.
Sobre a Downtown Filmes
Fundada em 2006, a Downtown Filmes é a única distribuidora dedicada
exclusivamente ao cinema brasileiro. Desde 2011, ocupa a posição da distribuidora
número 1 no ranking de filmes nacionais. De 2013 até hoje, vendeu mais de 50% de
todos os ingressos de filmes brasileiros lançados. Até dezembro de 2017, a Downtown
Filmes lançou 120 longas nacionais, que acumularam mais de 100 milhões de
ingressos.
Entre os maiores sucessos da distribuidora estão “Minha Mãe É Uma Peça” e “Minha
Mãe É Uma Peça 2”, estrelados por Paulo Gustavo; “De Pernas Pro Ar”, “De Pernas
Pro Ar 2” e “Loucas Pra Casar”, com Ingrid Guimarães; ”O Candidato Honesto” com
Leandro Hassum; “Os Parças” com Whindersson Nunes, Tom Cavalcante e Tirulipa,
“Fala Sério, Mãe!” com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, “Chico Xavier” e “Elis”.
Para 2018, o lineup da Downtown conta com 20 títulos, entre eles “O Doutrinador”,
adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, “O Candidato Honesto 2”, “Tudo
Por um Pop Star” e “O Palestrante Motivacional” estrelado por Fabio Porchat.
Sobre a Paris Filmes
A Paris Filmes é uma empresa brasileira que atua no mercado de distribuição e
produção de filmes, primando pela alta qualidade cinematográfica. Além de ter
distribuído grandes sucessos mundiais, como o premiado “O Lado Bom da Vida”, que
rendeu o Globo de Ouro® e o Oscar® de Melhor Atriz a Jennifer Lawrence em 2013 e
“Meia-Noite em Paris”, que fez no Brasil a maior bilheteria de um filme de Woody
Allen, a distribuidora tem também em sua carteira os maiores sucessos do cinema
nacional, como as franquias “De Pernas Pro Ar” e “Até Que a Sorte nos Separe”. Nos
últimos anos, a Paris lançou o vencedor do Grande Prêmio do Júri em Cannes 2013,
“Inside Llewyn Davis – Balada de um Homem Comum”, dos irmãos Coen; o aclamado
“O Lobo de Wall Street”, de Martin Scorsese, “Mapas Para as Estrelas”, de David
Cronenberg (Melhor Atriz no Festival de Cannes – Julianne Moore); a primeira
adaptação animada da obra-prima de Antoine de Saint-Exupéry, “O Pequeno
Príncipe”; “A Série Divergente” e o esperado final de Jogos Vorazes em “A Esperança
– O Final”. Produzidos pela Paris Entretenimento, há ainda “Um Namorado Para
Minha Mulher”, “Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina” e “Meus 15 Anos”. Em
2017, a empresa esteve à frente de lançamentos como “La La Land – Cantando
Estações”, grande vencedor da 74ª edição do Globo de Ouro®, com 7 estatuetas
incluindo Melhor Filme de Comédia ou Musical, “A Cabana”, “D.P.A: Detetives do
Prédio Azul - O Filme”, “Extraordinário”, entre outros. Para 2018, a distribuidora
possui um lineup diverso, que inclui títulos como “Nada a Perder – Contra tudo. Por
todos”, “Baseado em Fatos Reais”, de Roman Polanski, “O Homem das Cavernas”, de
Nick Park, “Turma da Mônica – Laços”, “Robin Hood – Origens”, entre outros.
Sobre o Space

O Space, um canal da Turner do Brasil, conta com o melhor conteúdo para
um público ávido por emoções, oferecendo uma mistura intensa do cinema
de Hollywood dos gêneros ação, ficção científica, policial, terror e suspense;
blocos de programação como Sessão Adrenalina, Oriente Extremo e Clube do
Medo; além de séries exclusivas no bloco SPACE em Série, como Mr. Robot, A
Rainha do Sul e Zoo. Destinado a um público de 18-50 anos, o Space está
disponível em mais de 62 milhões de domicílios na América Latina
e em mais de 12 milhões no Brasil, chegando através de cinco feeds SD
(Sul, Panregional, México, América Central e Brasil) e dois feeds HD
(Panregional e Brasil). O Space GO (spacego.tv) é a plataforma digital de TV
Everywhere, pela qual os assinantes das principais operadoras de TV por
assinatura têm acesso aos melhores conteúdos: uma ampla seleção de filmes
e séries. No Brasil, o SPACE está disponível nas operadoras NET (canal 154 ou
654), Sky (canal 58 ou 258), Claro HDTV (canal 154 ou 654), Oi TV HD (canal
69 ou 569) e Vivo TV (canal 78 ,366, 378 ou 891).
Para mais informações sobre o filme entre em contato
Em São Paulo: Carminha Botelho :: carminha.botelho@agenciafebre.com.br
Ciro Bonilha :: ciro.bonilha@agenciafebre.com.br (11)2769-3806
Siga-nos no Twitter @agfebre e no facebook.com/agfebre
Assessoria Space/Turner:
Tarsila Hansen Vieira
(11) 5501-6684
Tarsila.vieira@turner.com
Bianca Coimbra
(11) 5501-7076
Bianca.coimbra.contractor@turner.com

