
Campus Party Brasília confirma a participação de Nobru, 

Playhard e Nathália Arcuri 

Com a temática Games, a quinta edição da CPBSB5 acontecerá entre os dias 5 e 9 de 

abril, no estádio Mané Garrincha, receberá grandes nomes desse universo 

A Campus Party Brasil, maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, 

blockchain, cultura marker, games, educação e empreendedorismo do mundo, acaba de 

anunciar os primeiros palestrantes confirmados para a 5ª edição da Campus Party 

Brasília, que acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril, no estádio Mané Garrincha. Os 

ingressos já estão à venda no site: https://bit.ly/ingressosCPBSB5. 

O empresário, streamer, influenciador digital e campeão mundial de Free Fire, Bruno 

Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru, está confirmado para palestrar durante 

a CPBSB5. O paulistano de 22 anos é o mais popular embaixador dos eSports no Brasil, 

conquistando diversos prêmios. Atualmente ele tem mais de 13 milhões de seguidores 

no Instagram e no Youtube, onde tem uma parceria para transmissões exclusivas, e 790 

mil no Twitter. A Campus Party Brasília também contará com a palestra da Carol 

Oliveira, a Twana. Desde 2014 está no cenário streaming, com a criação de conteúdos 

diários de entretenimento. Em 2020 foi uma das apresentadoras oficiais do Prêmio 

eSports Brasil. Atualmente é embaixadora da Acer e da Logitech no Brasil e streamer da 

Twitch TV.  

Ainda no mundo de stream e games, a CPBSB5 contará com a palestra de Bruno 

“PlayHard” Bittencourt, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil e co-fundador 

da LOUD. PlayHard tem uma longa trajetória como gamer e criador de conteúdos, sendo 

que se destacou em jogos como Free Fire, Clash Royale e Clash of Clans. Com uma visão 

empreendedora, fundou a Spacecaps, plataforma que investe e impulsiona negócios no 

mercado gamer. Sua jornada focada no empreendedorismo garantiu menção na lista 

Forbes 30 Under 30.  

Outro nome confirmado para a CPBSB5 é o de Nathalia Arcuri. Ela é CEO e fundadora 

da Me Poupe, o maior ecossistema de educação financeira do Mundo. Nathalia é 

formada em jornalismo, especializada em planejamento financeira. Autora de dois 

livros, foi uma das empresárias brasileiras convidadas para o Fórum Econômico Mundial 

2022 e é considerada uma das três celebridades brasileiras mais influentes da internet, 

segundo o Instituto Ipsos. 

A Campus Party Brasília também receberá os apresentadores do podcast Groselha Talk, 

Muca Muriçoca e Gordox. Enquanto Muca tem 9 milhões de inscritos em seu canal e já 

bateu 1 bilhão de visualizações. Já Gordox, é um apresentador de televisão, streamer e 

narrador de games brasileiro. Ele se destaca pela capacidade de narração de diferentes 

jogos e gêneros, como Counter-Strike, League Of Legends e Crossfire. 

Serviço Campus Party Brasília 

Serviço Campus Party Brasília – 5ª edição 

Arena: de 5 a 9 de abril 

https://bit.ly/ingressosCPBSB5


Área Open: de 6 a 9 de abril 

Local: Estádio Mané Garrincha 

 

Sobre a Campus Party 

A Campus Party, completa 25 anos, sendo a maior experiência tecnológica em Internet 

das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O 

evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já 

produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, 

Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está 

presente no Brasil há dez anos. 

Para mais informações:  

Virta Comunicação  

Fernanda Arantes – fernanda.arantes@grupovirta.com.br – (11) 99617-8791 

Aurelio Guerra – aurelio.guerra@grupovirta.com.br – (11) 94804-6144 
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