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O EVENTO CATSU
A CATSU (Convenção de Animês e Tokusatsus de Uberlândia) é um evento da cultura
popular japonesa inspirado nas grandes convenções de “Animês” (desenhos animados japoneses) e
“Tokusatsus” (seriados de heróis japoneses com ênfase em efeitos especiais) que ocorrem no Brasil e
no mundo, porém com características próprias. O evento tem a finalidade de trazer cultura,
conhecimento, diversão e entretenimento às pessoas
Realizado desde 2008 em Uberlândia e somando 15 edições de sucesso, a CATSU é o maior
evento de cultura pop do Triângulo Mineiro. Atrai caravanas do triângulo mineiro e de estados como
Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.
O evento não se restringe apenas a “Animês” e “Tokusatsus”, ampliando seu leque da cultura
japonesa com comidas típicas, campeonatos, jogos, gincanas, shows, palestras e a atração mais esperada
por todos – o concurso “cosplay”, atividade na qual os participantes se fantasiam e interpretam
personagens oriundos, em geral, de quadrinhos, vídeo-games e desenhos animados. A prática do cosplay
também engloba personagens de filmes, séries de televisão, livros e animações. Será premiada a melhor
caracterização cosplayer do evento.
ATIVIDADES E ENTRETENIMENTO PARA TODAS AS IDADES
Durante o evento ocorrem mais de 20 atrações e atividades, lúdicas, interativas e expositivas,
com o objetivo de trazer diversão e informação para jovens e adultos. A proposta é reunir diversos
conteúdos que compreendem a cultura pop em um único local, promovendo um grande momento de
entretenimento.
QUASE 10 ANOS DE HISTÓRIA
Em quase 10 anos de projeto, já foram realizadas 15 convenções bem-sucedidas. Ao longo
dos anos, o evento transformou-se num dos maiores eventos de cultura asiática do estado de Minas,
contribuindo para a consolidação de uma comunidade jovem mais próxima da cultura pop oriental, além
de estabelecer uma nova experiência de entretenimento cultural no calendário da cidade.
A EDIÇÃO DE 2018
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A edição de dez anos do evento CATSU ocorrerá nos dias 19 e 20 de maio de 2018. Será
realizada na Uniube Campus Marileusa, em frente a Algar Tech.
Os convidados destaque desta edição são: o Youtuber Lucas do canal Inutilismo, Tauz que é
músico e youtuber, o dublador Felipe Grinnan, o streamer Willian Gordox, o pro player Charles “pbf1”
Teles e a dupla de músicos do Projeto Remake.
Além dos convidados especiais, o evento contará com apresentações artísticas de dança
coreana, bandas regionais, cartunistas e quadrinistas independentes. Dentre as atividades podemos dar
destaque a apresentação cosplay, vídeo-games, e-sports, realidade virtual, desenho, espaço temático de
Harry Potter, jogos de tabuleiro e karaokê.
Os Ingressos estão à venda na loja Power Games (terminal central) e Sniper (center shopping
- segundo piso), pelo valor de R$30,00 (meia-entrada). Para não estudantes, o valor do ingresso
promocional é de R$30,00 (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
Crianças de 0 a 11 anos, acompanhadas de um adulto pagante (pai, mãe ou responsável legal),
não pagam ingresso, mediante apresentação de documento pessoal original. Menores de 12 anos devem
estar acompanhados dos pais ou responsável legal (aquele que possui a guarda/tutela da criança).
Serviço
CATSU 2018
Nos dias 19 e 20 de maio
Das 10hrs às 19hrs
Av. Floriano Peixoto, 6495, Alto Umuarama, Uberlândia – MG
Ingressos: catsu.com.br/ingressos
Contato: contato@catsu.com.br
Mais informações no site www.catsu.com.br

