Acontece hoje a 18ª edição Projeta Brasil
em todos os complexos da Cinemark
REDE DEDICA O DIA INTEIRO À EXIBIÇÃO DE SUCESSOS DO CINEMA
NACIONAL EM TODO O PAÍS, COM INGRESSOS POR R$ 4
Uma grande festa dedicada ao cinema nacional chega hoje à Cinemark em todo o país: o
Projeta Brasil, evento da Rede que chega a sua 18ª edição neste ano, com a exibição das
principais produções brasileiras lançadas entre 2016 e outubro de 2017.
Pagando apenas R$ 4 por ingresso, os espectadores podem assistir a mais de 32 longasmetragens brasileiros de diferentes gêneros – entre eles a animação „Lino‟, uma comédia
romântica teen com a estrela Larissa Manoela e o aclamado drama „Como Nossos Pais‟ – nas
617 salas dos 83 complexos de cinema da Rede. Como em todos os anos, a renda arrecadada
será totalmente revertida para projetos e programas de incentivo à produção cinematográfica
nacional.

- O Projeta Brasil Cinemark nasceu da vontade de fazermos o cinema brasileiro crescer de
todas as formas. Com os preços especiais e um dia inteiro dedicado às criações do país,
aproximamos o público às obras nacionais e levantamos fundos de incentivo, apoio e patrocínio
de prêmios e projetos educativos. É uma honra para a Cinemark participar ativamente do
crescimento da cultura nacional ao longo desses 18 anos de apoio à produção do cinema do
Brasil -, ressalta Bettina Boklis, diretora de marketing da Cinemark.
As edições anteriores do Projeta Brasil Cinemark já atraíram aos cinemas mais de 2 milhões
de espectadores - só no último ano, a Cinemark registrou um público de mais de 100 mil
pessoas.
Campanha
Todos os anos, o Projeta Brasil é apadrinhado por um ator de renome, que, sem cobrar cachê,
empresta seu rosto para vídeos e fotos de divulgação dessa data. Nesta edição, a campanha foi
estrelada pelo ator Vladimir Brichta, estrela do filme “Bingo – O Rei das Manhãs”, sucesso de
crítica e título escolhido para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro do
Oscar® pelo Brasil. “Bingo” também poderá ser visto no Projeta Brasil 2017.

Combo especial
Hoje, o público da Cinemark poderá adquirir o combo promocional do Projeta Brasil, que inclui
uma pipoca na embalagem especial do evento e um refrigerante 300 ml. O preço também é
promocional: R$ 4.
Filmes do Projeta Brasil 2017
O 18º Projeta Brasil traz filmes de todos os gêneros e para todas as idades. Abaixo, a lista
completa dos longas participantes desta edição:








Minha Mãe é uma Peça 2 (2016) - Downtown Filmes
Polícia Federal – A Lei é Para Todos (2017) - Downtown Filmes
D.P.A – Detetives do Prédio Azul (2017) – Paris Filmes
Meus 15 Anos (2017) - Downtown Filmes
Bingo – O Rei das Manhãs (2017) – Warner Bros








Um Tio Quase Perfeito (2017) – H2O Filmes
O Rastro (2017) – Imagem Filmes
Divórcio (2017) – Warner Bros
O Filme da Minha Vida (2017) – Vitrine Filmes
Internet - O Filme (2017) – Paris Filmes
Os Penetras 2 - Quem Dá Mais? (2017) – Universal Pictures

O Vendedor de Sonhos (2016) – Warner Bros






















Lino – Uma Aventura de Sete Vidas (2017) – Fox
Eu Fico Loko (2017) - Downtown Filmes
João,O Maestro (2017) – Sony Pictures
TOC - Transtornada Obsessiva e Compulsiva (2017) - Downtown Filmes
Duas de Mim (2017) – Paris Filmes
Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood (2017) - Downtown Filmes
Amor.com (2017) – H2O Filmes
Elis (2016) - Downtown Filmes
Gostosas, Lindas & Sexies (2017) – Paris Filmes
Real - O Plano Por Trás da História (2017) – Paris Filmes
Malasartes e o Duelo Com a Morte (2017) - Downtown Filmes
Como Nossos Pais (2017) - Imovision
Sob Pressão (2016) – H2O Filmes
Galinha Pintadinha Mini na Telona (2016) – Flix Media
Ninguém Entra, Ninguém Sai (2017) – Imagem Filmes
Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017) - Downtown Filmes
Chocante (2017) – Imagem Filmes
Doidas e Santas (2017) – Imagem Filmes
As Aventuras do Pequeno Colombo (2017) - Downtown Filmes
Bugigangue no Espaço (2017) – Imagem Filmes

Mais informações no site da Rede: www.cinemark.com.br.
Rede Cinemark no Brasil
Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro
de cinema e é maior que seus três principais concorrentes juntos, com 610 salas de cinema em 82
complexos distribuídos por 45 cidades em 17 estados e o Distrito Federal: Amazonas, Bahia, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
É da Rede Cinemark a primeira sala de cinema em 3D da América do Sul, instalada no Shopping
Eldorado, em São Paulo, que segue o padrão exigido pelos grandes estúdios americanos. Atualmente, a
Rede conta com mais de 332 salas com a tecnologia de projeção em 3D no país. Em 2014, a Cinemark
trouxe uma nova tecnologia, o D-BOX. As primeiras salas foram inauguradas no Shopping Villa Lobos, em
São Paulo, e contam com um recurso que oferece comandos para as poltronas, que se movimentam para
simular vibrações, quedas e trepidações. As poltronas D-BOX ainda têm um ajuste individual de
velocidade, que permite que o público controle a intensidade dos movimentos. As salas D-BOX já estão
presentes em 14 complexos.
A Cinemark também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema - XD, com telas maiores que as
convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia
2D e 3D. A tecnologia XD já está presente em quase 40 salas. A Rede também apresentou a primeira sala
vip do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack
bar. As salas vips Bradesco Prime oferecem também mais conforto, com poltronas que seguem o
conceito da classe executiva dos voos internacionais.
Outro diferencial da Rede é o Combo Express, que oferece a compra de produtos da bombonière nos
totens de autoatendimento, site ou bilheteria. De sexta a domingo e em feriados, os itens adquiridos por
meio do serviço podem ser retirados em um caixa exclusivo dedicado ao atendimento rápido. Para
usufruir das salas Cinemark em qualquer complexo da Rede, os espectadores podem comprar o ingresso
pela Internet, além de contar com um aplicativo que permite checar a programação, descobrir o cinema
mais próximo por geolocalização, conferir promoções, entre outros. O aplicativo está disponível para
Windows Phone, Android e iPhone.

www.cinemark.com.br

cinemarkoficial
Para mais informações entre em contato
Heloísa Cardoso heloisa.cardoso@agenciafebre.com.br (11) 2769 3806
Ciro Bonilha :: ciro.bonilha@agenciafebre.com.br (11) 2769 3806
Siga-nos no Twitter @agfebre e no facebook.com/agfebre

