
 
IV Brazilian Gaming Congress - BgC 

Agenda Preliminar 
 

25 de Junho de 2017 - Brazilian Gaming Congress – Dia anterior 

14:00 Check in Hotel / Credenciamento 

19:00 Coquetel de Boas-Vindas na área da piscina do Hotel Tivoli Mofarrej 

 

26 de Junho de 2017 - Brazilian Gaming Congress - Primeiro Dia 
8:00 Recepção, Credenciamento e Welcome Coffee 

8.30 

 
SESSÃO PLENÁRIA 
Sala “JARDINS A”, Piso “R” 
Abertura pela presidente de mesa e boas vindas:  
Ana Maria Tahan, Jornalista 

09:00 
-  
10:00 

 
Sessão de Abertura  
Onde estamos agora? O Porquê, Quando e Como do Processo de Legalização dos Jogos 

 Entenda o que está acontecendo no cenário politico brasileiro e especificamente nas propostas de legalização do 
jogo: RI (resorts integrados), cassinos, bingos, jogo do bicho, jogos online, apostas esportivas e loterias 

 Abordando a realidade brasileira sobre compliance e corrupção e os possíveis impactos para o interesse dos 
investidores internacionais no setor de gaming 

 O passo a passo para que o projeto de lei seja aprovado 

  Conheça as expectativas governamentais e as metas de regulação com a liberação dos jogos no país 
 

Moderada por: Ana Maria Tahan, Jornalista 
 
Augusto Coutinho, Deputado Federal, Câmara dos Deputados 
Elmar Nascimento, Deputado Federal, Câmara dos Deputados 
Herculano Passos, Deputado Federal, Câmara dos Deputados 
Regis de Oliveira, ex- Deputado Federal  
José Augusto Araújo Neto, ex -Desembargador 
 



10:00  
-  
11:00 

A Legalização de Jogos como um impulso para os setores de turismo e resorts no Brasil 
 Conheça os impactos positivos para a economia nacional e o turismo tais como criação de postos de trabalho, 

novas oportunidades de investimentos, incremento do setor mobiliário, desenvolvimento no setor de 
entretenimento, contribuições para a economia digital 

 A infraestrutura turística brasileira está preparada para suprir as potenciais demandas da legalização do jogo? 

 Análise dos clientes atuais e potencial cruzamento com o jogo 

 Antecipando os potenciais riscos sociais e de reputação: assegurando a viabilidade do setor para garantir a 
proteção dos consumidores, ética e reputação 

 Como o setor de turismo pode interagir com o setor de jogos – parcerias, joint ventures e fusões e aquisições 
 
Moderado por:  Michael Soll, Presidente, The Innovation Group 
 
Luigi Rotunno, Presidente, ABR – Associação Brasileira de Resorts 
Bruno Omori, Presidente, ABIH-SP  
Miguel Garcia, Diretor Geral, Tivoli Mofarrej 
Alberto Jose Angrisano Costa, CEO, Euro-Rio Hotels & Suites Brasil 

11:00 
 -  
11:45 

Coffee Break & Networking  

11:45 
 -  
12:45 

 
Talk Show – Jogos Políticos:  
Prós e Contras da Legalização dos Jogos no Brasil 
 
Apresentado por: Ana Maria Tahan, Jornalista 
 
Herculano Passos, Deputado Federal, Câmara dos Deputados 
Magda Mofatto, Deputada Federal, Câmara dos Deputados 
Roberto de Lucena, Deputado Federal, Câmara dos Deputados 
 

12:45  
 -  
14.30 

Intervalo para Almoço & Networking  

 

Stream A – TRIBUTAÇÃO 
INCIDENTE 
Sala “JARDINS B”, Piso “R” 

Stream B –  O QUE PODEMOS 
APRENDER COM EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS 
Sala “LIBERDADE”, Piso “E” 

LEGADO do BgC – GRUPO DE 
TRABALHO 1 -  ASPECTOS LEGAIS E 
REGULAMENTAÇÃO  
Sala “IPIRANGA”, Piso “E” 

14:30  
-  
15.00 

 
O passo a passo de como criar uma 

empresa no Brasil 

 Quais os requisitos e quais os 
impostos incidentes que um 
investidor necessita recolher 
para abrir uma empresa no 
Brasil? 

 Revisando suas opções – 
desenvolvendo parcerias ou 
abrindo um escritório no 
Brasil? 

 Quais as especificações legais 
– abrir um escritório no Brasil 
será um dos requisitos básicos 
para investir? 

 Quando você deve começar a 

 
Resorts Integrados – Estudos de 
Caso Asiáticos 

 
 O porquê dos resorts 

integrados. Entenda a partir 
do exemplo de Macao (2002-
2017) como os resorts 
integrados mudam a 
economia local. 

 Como o modelo de resorts 
integrados se diferencia de 
outras formas de 
regulamentação de jogos 

 Diferenças e Similaridades 
entre os modelos de Macao e 
Cingapura – e qual é o mais 
aplicável para o Brasil.  

 Entenda como os programas 

 
Grupo de trabalho dedicado para 
discutir sobre as necessidades a 
respeito de regulamentação, 
legislação e o desenvolvimento de 
uma agência regulatória 
 
Faça parte da discussão a respeito do 
mercado de gaming no Brasil e como 
ter uma melhor e mais adequada 
regulamentação no país 
 
O objetivo desse grupo de trabalho é 
produzir uma Carta Aberta a ser 
endereçada aos políticos e tomadores 
de decisão, além de contribuir para a 
conscientização da opinião pública a 
respeito dos reais impactos e benefícios 



pensar em iniciar sua presença 
no país? 
 

Luiz Felipe Maia, Sócio, Franco, 
Yoshiyasu, Maia, Simões & D’Alessio 
Advogados 

VIP são regulados e 
gerenciados. 

 As mais recentes experiências 
no Japão. Poderia o Japão 
servir de modelo para a 
regulação de futuros 
mercados como o Brasil? 
  

Moderado por: Michael Soll, 
Presidente, The Innovation Group  
 
Pedro Cortés, Sócio Sênior, Rato, Ling, 
Lei & Cortés – Advogados e Notários 
 

que a legalização do setor de gaming 
poderá trazer para o Brasil. 
 
Após o evento uma Carta Aberta será 
elaborada com base no que for 
discutido e o documento será  
divulgado como o legado do BgC. 
 
Discussão moderada por: 
 
Mesa 1: Fabio Kujawski, Sócio, Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga 
Advogados 
Mesa 2: Fernão Justen de Oliveira, 
Sócio, Justen, Pereira, Oliveira & 
Talamini Advogados 
Mesa 3: Priscila Cortez de Carvalho, 
Sócia, Paoletti, Dias, Naves & Carvalho 
Sociedade de Advogados 
 

 

15:00 
 -  
15:45 

Uma explicação sobre a complexa 
estrutura de impostos no Brasil: 
tributos municipais x estaduais x 
federais 
 

 Quais as principais diferenças 
entre os impostos praticados 
nas diferentes esferas 
brasileiras – impostos 
nacionais, estaduais e 
municipais  

 Entenda o modelo de 
arrecadação de impostos 
brasileiro e como é o impacto 
na composição das prestações 
de contas consolidadas 

 
Coriolano Almeida Carvalho, Vice-
Presidente da Comissão Especial de 
Tributação da OAB/SP 

Estudo de Caso de Integridade 
Esportiva: Esportes e Indústria de 
jogo trabalhando juntos para 
combater manipulação de 
resultados e assegurar a 
integridade esportiva 

 Análise das iniciativas 

desenvolvidas por Conmebol, 

CBF, FPF Paulista e recentes 

acordos, entre eles a SSClubes; 

 Os atuais programas de  

integridade esportiva e 

exemplos de sucesso na 

América Latina 

Ricardo Magri, Business Development 

Director LatAm, Sportradar  

Luiz Henrique, President, Association 

of Professional Football Clubs 

(SCClubes)  

15:45  
-  
16:15 

Coffee Break & Networking  

 
Stream A – TRIBUTAÇÃO 
Sala “JARDINS B”, Piso “R” 

Stream B – O QUE PODEMOS 
APRENDER COM EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS 
Sala “LIBERDADE”, Piso “E” 

LEGADO DO BgC – GRUPO DE 
TRABALHO 2 – ENCARANDO OS 
POSSÍVEIS RISCOS SOCIAIS 
CRIADOS PELO JOGO 
Sala “IPIRANGA”, Piso “E” 



16:15  
-  
16:45 
 
 
 
 
 

 
Tributação do Jogo – Experiências 
Internacionais e Possíveis Planos 
para o Brasil 

 Aprenda com uma visão global 
a respeito da tributação de 
jogos – existe um modelo a 
ser seguido? 

 Criando um esquema de 
tributação para o Brasil – 
Existe um modelo que o país 
pode utilizar? 

 Fatores a serem considerados 
para estabelecer níveis de 
tributação em jogos 

 Tributação online x jogos 
presenciais 

 Observando questões a 
respeito da tributação de 
jogadores e qual o ponto de 
equilíbrio entre garantir um 
jogo legal e encorajar a 
mudança para um ambiente 
ilegal?  
 

Mauro de Fabritis, Sócio, MAG 
 
 
 
 
 
 

Potenciais impactos da regulação e 
tributação dos Jogos e Apostas 
Online no Brasil 
 

 Discussão sobre jogos e 
apostas online no Brasil do 
ponto de vista da regulação e 
da tributação.  
 

Fernando Faria, KPMG Brazil 
Séamus McGowan, KPMG UK 
Francesco Rodano, Remote Gambling 
Association & Playtech 

 

Garantindo o Controle sobre o Jogo 
e reforçando a regulamentação – 
Definindo Papéis, 
Responsabilidades e Capacidades 
de uma Agência Reguladora 
 

 Entenda a necessidade de 
garantir a transparência do 
fluxo de dinheiro 

 Quem é o mais indicado para 
encabeçar esse controle? 

 Quais os benefícios da criação 
de uma nova agência 
reguladora? 

 Quais as ferramentas que uma 
agência reguladora necessita 
para fiscalizar empresas, suas 
licenças e o mercado de 
maneira bem sucedida? 
 

Moderado por: Paulo Lopes, Diretor do 
Departamento de Planejamento e 
Controle de Jogos, Ministério do 
Turismo de Portugal 
 
Fredric Gushin, Diretor Geral, Spectrum 
Gaming Group & Lecturer, Totally 
Gaming Academy and Slot Summit 
Marzia Turrini, SVP – Southern Europe 
and Latin America, BMM 

 
Grupo de trabalho focado nos 
riscos que o jogo pode trazer para 
a sociedade, seus impactos e 
sugestões da indústria sobre como 
evitar e se proteger. 

 
Participe da discussão a respeito dos 
impactos negativos do jogo para a 
sociedade (lavagem de dinheiro, vício 
em jogo, etc)  
 
O objetivo desse grupo de trabalho é 
produzir uma Carta Aberta a ser 
endereçada aos políticos e tomadores 
de decisão, além de contribuir para a 
conscientização da opinião pública a 
respeito dos reais impactos e benefícios 
que a legalização do setor de gaming 
poderá trazer para o Brasil. 
 
Após o evento uma Carta Aberta será 
elaborada com base no que for 
discutido e o documento será  
divulgado como o legado do BgC. 
 
 
Discussão moderada por: 
 
Mesa 1: Captain Kip Peterson, CEO, 
Thorsborg Institute 
Mesa 2: Witoldo Hendrich Júnior, 
Sócio-Fundador, Online IPS 
Brazil/Hendrich Advogados 

 

 

A importância de mecanismos 
robustos de compliance e combate 
à lavagem de dinheiro para 
garantir um mercado de jogos 
regulado, transparente e legal no 
Brasil 
 
André Gustavo Sales Damiani, Sócio-
Fundador, Damiani Sociedade de 
Advogados 
 

16:45 
 -  
17:30 

17:30 Fim do Primeiro Dia do BgC  

18:30 

COQUETEL OFICIAL OFERECIDO POR ONLINE IPS INTERNATIONAL PROCESSING SOLUTIONS 
Local: NOH Bar 
Endereço: Rua Bela Cintra, 1709 – São Paulo/SP 
Transfer a partir do hotel: 18h, 18h30 e 19h / Transfer a partir do coquetel: 22h, 22h30, 22h45 a 23h 

 
 
 



27 de Junho de 2017 - Brazilian Gaming Congress – Segundo Dia 
08:00 Recepção, Credenciamento e Welcome Coffee 

8:45 – 
09:00 

SESSÃO PLENÁRIA 
Sala “JARDINS A”, Piso “R” 
Abertura pelo presidente de mesa e boas vindas:  
Igor Federal, CEO, BSOP/SuperPoker 

09:00 
- 
10:00 

 
Desenvolvendo um Mercado de fornecedores para o setor de Gaming Brasileiro 

 Incentivando o desenvolvimento de tecnologias, produção de equipamentos e soluções para o setor de jogos 

 A possibilidade da liberação de incentivos fiscais para as empresas brasileiras fabricarem para o mercado local 

 Aprenda com empresas brasileiras que começaram a desenvolver tecnologias para jogos e agora exportam seus 
produtos para mercados legais em todo o mundo 

 Quais são as lacunas no Brasil que fornecedores internacionais podem preencher? 

 Certificação de produtos – estapas necessárias para a oferta de produtos de jogos em mercados regulamentados 
 
Moderado por: Edgar Lenzi, President, Abragaming 
 
Fábio Rogério de Souza, Diretor, FIESP & Abragaming 
Anna Shahbazyan, Diretora Regional, Betconstruct   
Karen Marcela Sierra – Hughes, Director, Latin America and Caribbean Government Relations and Business Development, 
LatAm and the Carribbean, GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL 
John de Wit,  CEO, Playbrands 
Lorenzo Caci, Diretor de Vendas para as Américas, Sportradar 
 

10:00  
-  
11:00 

 
A Marca “Brasil”– Atraindo Investidores Internacionais para o Mercado Brasileiro 

 Como criar um mercado atraente para investidor internacional no Brasil – Encarando desafios da corrupção e da 
falta de transparência 

 Implicações da necessidade de manter um escritório no Brasil de acordo com a legislação local – quando é um 
bom momento para começar? 

 Porque o Brasil? Quais os benefícios de se investir no Brasil? 

 Conduzindo estudos de viabilidade no Brasil – Quais os pontos a serem observados? 

 Entenda o comportamento do consumidor brasileiro e os jogadores brasileiros 
 
Moderado por: Igor Federal, CEO, BSOP/SuperPoker 
 
Joseph Levy, Presidente, PMU Brasil 
Vinicius Lummertz, Presidente, Embratur 
Paulo Saad, Vice Presidente, Grupo de Comunicação Bandeirantes 
Robert Heller, Presidente & CEO, Spectrum Gaming Capital 

11:00 
 -  
11.45 

Coffee Break & Networking 

11:45 
 -  
12:30 

 
Jogadores VIP – Importância e Impactos de possuir um programa bem elaborado para Jogadores VIP 

 Aprenda com alguns dos melhores programas VIP – Por que os jogadores VIP são importantes? 

 Qual a representatividade dos jogadores VIP no total da receita em vários mercados regulados? 

 Destaque: como atrair jogadores VIP e como desenvolver um programa vip atraente e incrivelmente eficaz 

 Recomendações de âmbito regulamentar e de licenciamento para programas VIP 

 
Moderado por: Igor Federal, CEO, BSOP/SuperPoker 
 
Felipe Andrade, Especialista em Player Development - Casino Operations Latin America, Royal Caribbean 
Gustavo Barcha, Gerente de Player Development Brazil, Iguazu Grand Resort Spa & Casino 
Rui Magalhães, Consultor de Estratégias de Negócios e Desenvolvimento, Estoril Sol Digital 



12:30 
 -  
13:45 

Intervalo para Almoço & Networking  

 

Stream C – VERTICAL DE JOGOS 
Sala “JARDINS B”, Piso “R” 
Presidente de mesa: Fabio 
Kujawski, Sócio, Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr e Quiroga 
Advogados 

Stream D – JOGOS PARA O BRASIL 
Sala “LIBERDADE”, Piso “E” 
Presidente de mesa: Helena 
Calderano, MONTGOMERY & 
ASSOCIADOS e IMLG 

LEGADO DO BgC – GRUPO DE 
TRABALHO 3 – TRIBUTAÇÃO 
Sala “IPIRANGA”, Piso “E” 

13:45 
-  
14:45 

 
Bingo: Modelo de Negócio e Novas 
Tecnologias 

 Como os Bingos evoluíram ao 
redor do mundo desde o 
fechamento do mercado 
brasileiro? 

 A modernização dos Bingos – 
a busca por inovações e 
modelos modernos de gerir 
uma casa de bingo 

 É possível ter cartelas de bingo 
tradicionais e tecnologias de 
vídeo bingo atuando 
simultaneamente no salão de 
jogos? 

 Aproveitando as 
oportunidades tecnológicas 
para modernizar as casas de 
bingo no Brasil 

Diego Escorza, Diretor, Bras Bingo 
Olavo Sales da Silveira, Presidente, 
Abrabincs 

 
Sports Betting (Apostas Esportivas) 
– Oportunidades oferecidas pela 
medida provisória do Ministério da 
Fazenda 

 Entenda quais são as 
oportunidades que a 
legalização das apostas 
esportivas prevê para o Brasil, 
tanto para operadores locais 
quando internacionais 

 Quais as características 
principais e tempo limite da 
Medida Provisória relacionada 
às Apostas Esportivas do 
Ministério da Fazenda? 

 Entenda qual a estimativa do 
tamanho atual do mercado de 
apostas online em 
funcionamento no Brasil – 
como promover a migração 
para o modelo legal? 
 

Moderado por: Mauro de Fabritis, 
Sócio, MAG 
 
Captain Kip Peterson, CEO, Thorsborg 
Institute  
Pedro Lucas, Especialista em Apostas 
Esportivas e Consultor do 
ApostasOnline.com 
Clive Tilley, CEO, Orj Entertainment 
Group 
Patricia Borsato, especialista em 
compliance esportiva, OAB/SP 

 

 
Grupo de trabalho exclusivo para 
abordar os níveis de tributação e 
os desafios para garantir um 
mercado funcional, sustentável e 
legalizado 
 
Junte-se à discussão sobre o modelo de 

tributação proposto para o mercado 
brasileiro e ajude a desenvolver um 
mercado de sucesso 

 
O objetivo desse grupo de trabalho é 
produzir uma Carta Aberta a ser 
endereçada aos políticos e tomadores 
de decisão, além de contribuir para a 
conscientização da opinião pública a 
respeito dos reais impactos e 
benefícios que a legalização do setor de 
gaming poderá trazer para o Brasil. 
 
Após o evento uma Carta Aberta será 
elaborada com base no que for 
discutido e o documento será  
divulgado como o legado do BgC. 

 
Discussão moderada por: 
 
 Mesa 1: Luiz Felipe Maia, partner, 
Franco, Yoshiyasu, Maia, Simões & 
D’Alessio Advogados 
 
Mesa 2: Coriolano Almeida Carvalho, 
Vice Presidente da Comissão Especial 
de Tributação da  OAB/SP 

14:45 
 -  
15:30 

Loterias: Como as Loterias 
estaduais podem se Beneficiar das 
Atuais Mudanças Regulatórias nas 
Leis de Gaming no Brasil 
 
Sergio Ricardo Almeida, Presidente, 
LOTERJ, Loteria do Estado do Rio de 
Janeiro 
Sear Jasu de Sousa Mascena Veras, 
Presidente do Conselho Consultivo, 
Associação Brasileira de Loterias 
Estaduais (ABLE) 
 

Apresentação “Prêmio SEAE de 
Loterias 2017” 
 
Patricia Garcia Nachard, Consultora, 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
 

15:30  
-  
16:00 

Coffee Break & Networking  

 Stream C – VERTICAL DE JOGOS Stream D – JOGOS PARA O BRASIL LEGADO DO BgC – GRUPO DE 



Sala “JARDINS B”, Piso “R” 
Presidente de mesa: Fabio 
Kujawski, Sócio, Mattos Filho, 
Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga 
Advogados 

Sala “LIBERDADE” Piso “E” 
Presidente de mesa: Helena 
Calderano, MONTGOMERY & 
ASSOCIADOS e IMLG 

TRABALHO 4 – BENEFÍCIOS 
Sala “IPIRANGA”,, Piso “E” 

16:00  
-  
16:45 

Criando uma indústria de Cassinos 
no Brasil 

 

 Vislumbrando possíveis 
parcerias - Como a parceria 
entre marcas poderia garantir 
um sucesso do ponto de vista 
operacional e estratégico 

 A criação dos Mega Cassinos - 
Quais seriam os impactos de 
ter resorts e cassinos 
integrados no Brasil? 

 Avaliando o apetite dos 
investidores para construir 
cassinos no Brasil - quais são 
os desafios empresariais e 
legais? 

 Compreenda quem são os 
clientes de cassinos - como 
esse “detalhe” pode afetar o 
planejamento? 
 

Moderado por: Fredric Gushin, 

Diretor Geral, Spectrum Gaming Group 
& Lecturer, Totally Gaming Academy 
and Slot Summit 

 
Peter Hoetzinger, CEO & Presidente, 
Century Casinos, Inc. 
Francisco Javier Vidal Caamaño, COO - 
Diretor de Operações, Sortis & Golden 
Lion Casinos 
Clive Tilley, CEO, Orj Entertainment 
Gaming 

Jogos Online – Migrando de um 
mercado negro para a 
regulamentação 
 

 Estimativas sobre o tamanho 
atual do mercado de jogos 
online 

 Regulamentação online x 
jogos físicos 

 A visibilidade dos jogos online 
e os impactos para a 
economia brasileira 

 Quais seriam os requisitos 
técnicos e as métricas de 
jogabilidade para os jogos 
online? 

 O que é possível aprender 
com o atual setor de jogos 
online sociais – marketing, 
marcas, pagamentos, perfil 
dos jogadores, principais 
jogos, etc 

 Oportunidades para marcas 
locais x internacionais – quais 
os pontos positivos e 
negativos de cada? 

 
Moderado por: Helena Calderano, 

MONTGOMERY & ASSOCIADOS e IMLG 
 
Karen Marcela Sierra – Hughes, 
Diretora de Relações Governamentais e 
Novos Negócios para América Latina e 
Carine, GAMING LABORATORIES 
INTERNATIONAL 
Paulo Lopes, Diretor do Departamento 
de Planejamento e Controle de Jogos, 
Ministério do Turismo de Portugal 
Vicente Vieira, Diretor, Abragames - 
Associação Brasileira de Jogos Digitais 
& Co-founder, Manifesto Games 
Witoldo Hendrich Júnior, Sócio-
Fundador, Online IPS Brazil/Hendrich 
Advogados 
 

Grupo de trabalho dedicado à 
discutir os benefícios de um novo 
setor econômico e novas 
oportunidades com a legalização 
do setor de gaming no Brasil 

 
O objetivo desse grupo de trabalho é 
produzir uma Carta Aberta a ser 
endereçada aos políticos e tomadores 
de decisão, além de contribuir para a 
conscientização da opinião pública a 
respeito dos reais impactos e 
benefícios que a legalização do setor de 
gaming poderá trazer para o Brasil. 
 
Após o evento uma Carta Aberta será 
elaborada com base no que for 
discutido e o documento será  
divulgado como o legado do BgC. 
 
Discussão moderada por: 
 
Mesa  1: Franciani Roos, Co-
Fundadora, WildRose Games 
Mesa 2: Alberto Jose Angrisano Costa, 
CEO, Euro-Rio Hotels & Suites Brasil 
Mesa 3: Gustavo Barcha, Gerente de 
Player Development Brazil, Iguazu 
Grand Resort Spa & Casino 

 

16:45 
 -  
17:30 

 
Vislumbrando o Jogo do Bicho 
regulado no Brasil 
 

 Prós e Contras sobre Jogo do 
Bicho e os impactos para a 
sociedade brasileira – 
trazendo o mercado para fora 
da clandestinidade para 
proteger os consumidores e 
garantir o recolhimento de 
impostos 

 A história do Jogo do Bicho e 
sua evolução – como os 
produtos funcionam e quem 
são os consumidores 



 Entenda quanto o país esta 
deixando de arrecadar com a 
não legalização do Jogo do 
Bicho 

 Lançando um Jogo do Bicho 
regulamentado – 
licenciamento, certificação, 
marketing e operações 
 

Roberto Brasil Fernandes, Assessor 
Jurídico, ABLE – Associação Brasileira 
de Loterias Estaduais  
Airton José Dias Coradassi Filho, 
Advogado 
 

17:30 Fim do BgC 2017 

 


