
 

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA! 

REGRAS DE PERMANÊNCIA NO EVENTO  

SHOW DRIVE-IN STEREO VALE 

• Ingresso solidário: doação de 5kg de alimentos por carro (serão aceitos 

apenas arroz, feijão ou leite em pó) – as doações serão destinadas para o 

Movimento SJC Sem Fome. 

• Não será permitido mais de 4 pessoas por veículo, mesmo sendo de uma 

mesma família. 

• Será permitido acesso somente de veículos de passeio fechados, 

conforme legislação vigente. Para veículos conversíveis, não é permitido 

seu uso com a capota aberta. 

• Antes do acesso dos veículos, será aferida a temperatura de todas as 

pessoas, caso alguém esteja com a temperatura acima de 37,5ºC , será 

restringindo o acesso, sendo orientada a procurar uma unidade de saúde 

mais próxima. 

• Não existe reserva de vaga, o acesso é feito por ordem de chegada, 

respeitando o limite máximo de 135 carros por show OU conforme 

orientação da equipe organizadora do evento, podendo ser alterado o 

limite de carros sem aviso prévio. 

• Deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 2,0 metros entre os 

veículos. 

• O uso de máscara é obrigatório a todos, e deve ser mantido mesmo 

dentro do carro durante o show. 

• Sempre que necessário, faça uso do álcool gel para higienizar as mãos. 

• Após estacionado, o veículo deve permanecer com o motor desligado até 

o término da sessão. 

• O uso de buzina é proibido, em caso de emergência, ligue o pisca alerta 

para acionar a nossa equipe. 

• É proibido projetar os braços, cabeça ou qualquer outra parte do corpo 

para fora do veículo. 

• É obrigatória a permanência dentro do veículo durante toda a sessão. As 

portas do carro só devem ser abertas se necessário a utilização dos 

banheiros. 

• Mantenha os vidros do carro abertos, para melhor aproveitamento da 

sessão, assim o som pode ser ouvido melhor. 

• A própria embalagem que foi entregue os alimentos, poderá ser utilizada 

para armazenar o lixo. 



 

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA! 

• Não nos responsabilizamos pelos alimentos e bebidas trazidos pelo 

público. 

• Para utilização dos banheiros, dirija-se para a entrada G, no edifício 

garagem. Será feito controle de acesso de acordo com o número máximo 

de pessoas permitido (Feminino: 5 | Masculino: 3). Não será permitida 

entrada sem máscara de proteção. 

• Respeite a marcação no piso para acesso aos banheiros, ela garante o 

distanciamento mínimo entre as pessoas. 

• Será liberado o acesso de apenas uma pessoa por vez. Para familiares e 

habitantes de uma mesma residência, a distância mínima não será aplicada 

entre eles, porém deverão respeitar a distância mínima recomendada em 

relação aos demais presentes. 

• Mantenha sempre as mãos higienizadas e evite tocar a boca, o nariz e os 

olhos com elas. 

• A liberação de saída dos veículos ocorrerá somente após o término da 

sessão. 

• Para evitar acidentes, por favor, não saia do seu veículo mesmo após o 

fim da sessão. 

• Assim que a sessão terminar, nós iremos lhe direcionar para a saída. 

• Para compra de alimentos e bebidas, faça a leitura do QR Code presente 

na TAG de identificação do carro, escolha sua opção entre o cardápio de 

lojas, verifique como fazer o pedido (por whatsapp ou ifood), faça o seu 

pedido, e após selecionar os itens, informe seu nome, identificação da 

fileira em que está estacionado, placa, cor e modelo do carro. O pedido 

será entregue diretamente no seu carro, para o motorista – apenas uma 

pessoa por carro poderá receber os pedidos.  

• Caso as orientações sejam desrespeitadas e havendo reincidência da 

advertência, a organização do evento poderá solicitar que os ocupantes do 

carro se retirem do evento. 

• Estamos acompanhando as recomendações dos órgãos e as políticas 

podem ser alteradas a qualquer momento. 

 


