
Daniel Pesina, intérprete dos mais conhecidos personagens de Mortal
Kombat, estará na 11ª edição da Brasil Game Show 

Na maior feira de games da América Latina, o ator e mestre em artes marciais que ajudou
na criação de uma das principais séries de jogos de luta de todos os tempos participará de
sessões no Meet & Greet, de painéis do BGS Talks e será jurado em concursos de cosplay.

 
São Paulo, 06 de março de 2018 – Fãs de

games, de luta e, especialmente, de Mortal Kombat,
têm um grande motivo para garantir o seu lugar na
Brasil Game Show (BGS), a maior feira de games da
América Latina, cuja 11ª edição será realizada entre 10
e 14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo.
Daniel Pesina, ator e especialista em artes marciais
que ficou conhecido por interpretar personagens como
Johnny Cage, Sub-Zero e Scorpion nos jogos da
famosa série Mortal Kombat estará na BGS 2018. 

Daniel Pesina estará na BGS entre 10 e 13 de
outubro e participará de diversas atividades com os fãs,
como sessões de Meet & Greet, onde posará para fotos
e distribuirá autógrafos; painéis no BGS Talks, em que
falará de curiosidades sobre a série Mortal Kombat e
sua paixão por judô e kung fu, e na Cosplay Zone,
como jurado dos concursos de cosplay.

As habilidades de Pesina com artes marciais
fizeram com que suas contribuições a Mortal Kombat
fossem muito além da interpretação dos personagens
da série, que na década de 90 ainda usava imagens
digitalizadas de atores reais para animar o game.
Pesina ajudou a desenvolver o jogo de luta dando ideias de golpes que foram transformados em
movimentos do game e até mesmo armas. É ideia dele, por exemplo, a rope dart, a famosa arma
de Scorpion. Além disso, Pesina recrutou atletas para atuarem no jogo, participou de grupos de
viagens nacionais e internacionais para promover a série e ajudou no trabalho de atendimento à
imprensa. Para sua vinda para a Brasil Game Show, Pesina deixou uma mensagem para os fãs
brasileiros.

“Ano passado tivemos a presença de Ed Boon, criador e produtor executivo de Mortal
Kombat, e agora traremos mais um personagem muito importante dessa série que é uma das
mais queridas pelo público gamer. Pesina participou da construção do jogo, deu vida a diversos
personagens, criou golpes icônicos e certamente será uma atração muito requisitada na feira”,
disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS. “A mais de um semestre da BGS, já temos
muitas atrações confirmadas e os jogadores podem ter certeza que várias surpresas estão por vir.
A 11ª edição da BGS terá um grande salto de qualidade, será inesquecível e alcançará um novo
patamar, o next level”.

 

https://youtu.be/PoB2brWrWvI


Outros grandes nomes já confirmados na BGS 2018

Além de Daniel Pesina, a 11ª Brasil Game Show já tem dois convidados internacionais
confirmados: Katsuhiro Harada, diretor de Tekken, uma das mais icônicas séries de jogos de luta,
e Howard Scott Warshaw, um dos primeiros desenvolvedores de jogos eletrônicos e autor de
diversos títulos famosos para o Atari, como E.T. the Extra-Terrestrial, que ficou marcado como um
dos títulos mais polêmicos da história dos games. Ao longo dos próximos meses, muitas
novidades serão reveladas.

Segundo lote de ingressos está à venda com desconto de até 46%

Até 13/3 é possível adquirir ingressos do segundo lote com desconto de até 46% em
relação aos valores do último lote. A meia-entrada custa R$ 59,00 e o passaporte para os quatro
dias de evento sai por R$ 177,00. Adquirindo o passaporte, um dia de evento sairá de graça.
Outra novidade da 11ª edição é o ingresso Fast Pass, que permite ao visitante entrar no evento
uma hora antes da abertura oficial nos dias abertos ao público, e custa R$ 118,00.

Têm direito ao benefício da meia-entrada aqueles que doarem 1kg de alimento não-
perecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.

Todas as no t í c ias sobre a Bras i l Game Show podem ser v i s tas em
www.brasilgameshow.com.br

Serviço – BGS 2018 
Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h

Ingressos (Segundo lote) – até 13/3
Individual (meia-entrada) – R$ 59 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$118 (ingresso individual para 1 dia de evento – 11, 12,
13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral) 
Passaporte (meia-entrada) – R$ 177 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$499 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro)

Sobre a Brasil Game Show – realizada pela primeira vez em 2009 na capital carioca como Rio
Game Show, a BGS está a caminho de sua 11ª edição. Em 2018, a maior feira de games da
América Latina será realizada de 10 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

http://www.brasilgameshow.com.br/
https://pt-br.facebook.com/BrasilGameShow


Relacionamento com a imprensa:
Brasil Game Show
Mariana Ramalho 
mariana.ramalho@brasilgameshow.com.br

Rosa Arrais Comunicação
Tel.: (11) 3672.3531 
Lívia Melo – ramal 22 ou (11) 95318-4312 
livia@rosaarrais.com.br
Victor Ribeiro – (11) 3672-3531 ramal 18 ou (11) 96385-9973
victor@rosaarrais.com.br 
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