Fumito Ueda, criador de “The Last Guardian” e “Shadow of the Colossus”,
vem à 11ª edição da Brasil Game Show (BGS)
Fumito Ueda estará, pela primeira vez, na maior feira de games da América Latina. Nos dias 10 e
11 de outubro, participará de diversas atividades, como a cerimônia de abertura do evento, de
sessões de Meet & Greet, do BGS Talks, deixará as marcas de suas mãos na Wall of Fame da
BGS e receberá o prêmio Lifetime Achievement Award
São Paulo, 29 de maio de 2018 – A Brasil
Game Show acaba de anunciar a participação de mais
duas lendas da indústria dos games em sua 11ª edição,
que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, de
10 a 14 de outubro. Fumito Ueda, criador dos
aclamados jogos “The Last Guardian” e “Shadow of the
Colossus”, e Mosanobu Tanaka, lead animator que
trabalhou nos mesmos títulos, virão pela primeira vez à
maior feira de games da América Latina para participar
de uma série de atividades com o público e serem
homenageados: Ueda receberá o Lifetime
Achievement Award e ambos vão gravar as mãos na
Wall of Fame da BGS, premiações em reconhecimento
às grandes contribuições que fizeram ao mercado
global de jogos eletrônicos.
Os dois convidados estarão na BGS em 10 e 11
de outubro e integrarão a cerimônia de abertura do
evento, atenderão aos fãs com fotos e autógrafos em
sessões gratuitas no Meet & Greet e dividirão
experiências profissionais com os visitantes em painéis
do BGS Talk.

Criador de “ICO”, “Shadow of the Colossus” e
“The Last Guardian”, Fumito Ueda nasceu no
Japão em 1970, onde graduou-se pela
Universidade de Artes de Osaka.
Depois de trabalhar na Warp e na Sony
Computer Entertainment, ele fundou
genDESIGN em 2014.

“Fumito Ueda é dono de uma mente criativa
impressionante, responsável por Shadow of the
Colossus, um jogo que influenciou toda a indústria de games. ICO e The Last Guardian, cada um
com seus desafios técnicos e narrativas peculiares, também conquistaram seus lugares na
história”, disse Marcelo Tavares, fundador e CEO da BGS. “Fico muito feliz em ver Fumito Ueda,
um homem tão visionário, presente no nosso evento, assim como Mosanobu Tanaka, que possui
um talento incrível e fez um trabalho maravilhoso com Trico, a criatura símbolo de The Last
Guardian”.

Além deles, a 11ª edição da BGS já tem
confirmados grandes nomes da indústria dos
games, como Charles Martinet, dublador de
Mario, famoso personagem da Nintendo; Daniel
Pesina, intérprete de diversos personagens
icônicos de Mortal Kombat; Katsuhiro Harada,
diretor de Tekken e de Soul Calibur, ambas
importantes séries de jogos de luta, e Yoshinori
Ono, produtor de Street Fighter.
Também está garantida a participação de
uma das principais line-ups de Counter Strike:
Global Offensive (CS:GO) do mundo: os
jogadores brasileiros Marcelo “coldzera”, Gabriel
“FalleN”, Fernando “fer”, e Ricardo “boltz”, e o
norte-americano Jacky “Stewie2k” Yip, que
substituiu Epitáfio “Taco” na line-up.

Mosanobu Tanaka entrou para a Sony Interactive
Entertainment em 2002 e foi o lead animator de
“Shadow of the Colossus”. Também atuou como lead
game designer e lead animator de The Last Guardian.
Em 2014 foi para o estúdio genDESIGN, onde trabalha
até hoje.

Ao longo dos próximos meses, diversas
novidades serão reveladas.

Ingressos do 5º lote com desconto de até 31%
Até 22/06 é possível adquirir ingressos do 5º lote com desconto de até 31% em relação
aos valores do lote final. A meia-entrada do ingresso individual para um dia de evento custa R$
75,00 e o passaporte para os quatro dias de evento abertos ao público sai por R$225,00.
Adquirindo o passaporte, um dia de evento sairá de graça. Outra novidade da 11ª edição é o
ingresso Fast Pass, que permite ao visitante entrar uma hora antes da abertura oficial nos dias
abertos ao público, e custa R$ 150,00, a meia-entrada.
Têm direito ao benefício da meia-entrada aqueles que doarem 1kg de alimento nãoperecível na entrada do evento, estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.
To d a s a s n o t í c i a s s o b r e a B r a s i l G a m e S h o w p o d e m s e r v i s t a s e m
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 (Quinto lote) – até 22/06

Individual (meia-entrada) – R$ 75 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$150 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto
para o público – 11, 12, 13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral)
Passaporte (meia-entrada) – R$ 225(acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$549 (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.
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