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Público ainda pode visitar a feira e se divertir nos dias 2, 4 e 5/9; domingo, inclusive, será o dia
perfeito para curtir as finais de campeonatos.

Os interessados em visitar a Brasil Game Show 2016 precisam se apressar para garantir um
lugar no evento. Isso porque os ingressos para o sábado (3/9) da maior feira de games da
América Latina estão esgotados e só restam entradas para os dias 2, 4 e 5 de setembro, já que
dia 1º é exclusivo para imprensa e convidados.
Domingo (4/9) promete ser um dia bem eletrizante do evento. Entre as principais atrações do
dia estão a final do torneio de Counter Strike: Global Offensive da Brasil Game Cup (BGC) e a
definição da primeira etapa da Copa do Mundo de Just Dance 2017, que dará ao vencedor
uma vaga na última fase do campeonato, em Paris, no início de 2017.

Além disso, também acontecerão competições de cosplayers na Cosplay Zone Kinoplex – o
vencedor ganhará um passaporte para um ano de cinema grátis nas salas de cinema da rede
Kinoplex -, e sorteios no palco da BGC: a SAGA sorteará um Xbox One S e uma bolsa de
estudo para seu curso de desenvolvimento de games.

Confira abaixo algumas das atrações que estarão à disposição do público em todos os dias da
Brasil Game Show 2016:

• Jogos inéditos e que só serão lançados após a feira, como Gears of War 4, Batman: Arkham
VR, Forza Horizon 3, Resident Evil 7, FIFA 17, For Honor, Steep, Lego Worlds, entre outros.
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