Em conformidade com a legislação vigente e pertinente,
em especial a norma do capítulo IV, da Lei nº 10.671, de
15 de maio de 2003

quinta-feira, 9 de novembro de 2017

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
LOCAL:
MINEIRÃO
JOGO:
CRUZEIRO X AVAÍ
PRELIMINAR:
Não há preliminar
PREVISÃO DE PÚBLICO:
20.000
CAPACIDADE DO ESTÁDIO
15/11/2017
62.170
DATA:
ABERTURA DA ESPLANADA E ESTAC.
21h45
18h45
HORA:
ABERTURA DOS PORTÕES:
A,
B,
C,
D, E e Hall
19h45
PORTÕES:
TORCIDA DO CRUZEIRO - PORTÕES B, C, D, E e HALL
TORCIDA VISITANTE - PORTÃO A

VENDA DE INGRESSOS
VENDA DE INGRESSOS PELA INTERNET: vendas a partir de 08/11, às 14h, até seis horas antes do jogo.
VENDA ANTECIPADA
SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA
DATAS
13/nov
14/nov
15/nov
Ginásio do Cruzeiro - Barro Preto
10h às 17h
10h às 17h
FECHADO
Mineirão - Bilheteria Sul (Cruzeiro)
10h às 17h
10h às 17h
10h às 22h45
Mineirão - Bilheteria Sul (Minas Arena)
FECHADO
10h às 21h45
10h às 22h45
Mineirão - Bilheteria Norte (Visitante)
FECHADO
FECHADO
19h às 22h45

DESCRIÇÃO
Superior Roxo (Oeste) - Visitante
Superior Roxo (Oeste)
Inferior Roxo (Oeste) - Mineirão Tribuna
Superior Amarelo (Sul)
Inferior Amarelo (Sul)
Superior Vermelho (Leste)
Inferior Vermelho (Leste)
Inferior Vermelho (Leste) - Cadeirante
Superior Laranja (Norte)
Inferior Lanraja (Norte)

ACESSO

PREÇOS - INTEIRA/MEIA

Portão A (setor 303)
Portão B
Portão A
Portão C
Portão C
Portão D
Portões D e E
Portões D e E
Portão F
Portão F

R$ 100,00 / R$ 50,00
R$ 100,00 / R$ 50,00
R$ 120,00 / R$ 60,00
R$ 40,00 / R$ 20,00
R$ 30,00 / R$ 15,00
R$ 50,00 / R$ 25,00
R$ 20,00 / R$ 10,00
R$ 10,00 / R$ 5,00
FECHADO
FECHADO

SETORES ISOLADOS: 301 e 302
Os cadeirantes terão acesso pelo portão específico do ingresso adquirido, com atendimento previsto em legislação. VERMELHO INFERIOR.
CAMAROTE BRAHMA (R$ 120,00 / R$ 60,00) e CAMAROTES vendidos pelo site: www.estadiomineirao.com.br e pelo telefone: (31)34994333.

SISTEMA DE SEGURANÇA / TRÂNSITO
DESCRIÇÃO / PÚBLICO:
POLICIAIS EXTERNOS:
POLICIAIS INTERNOS:
GUARDA MUNICIPAL TRÂNSITO:
GUARDA MUNICIPAL CIVIL:
BOMBEIROS:
POLICIAIS CIVIS:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

20.000
Efetivo suficiente
Tropa de desinterdição
8 agentes
-

Observações
BRIGADISTAS: 40
ORIENTADORES: 53
SEGURANÇAS: 323

Funciona normalmente.

TRANSPORTE

CONSIDERAÇÕES FINAIS
1- O clube mandante se reserva o direito de alterar a previsão de público, comunicando as autoridades, com no mínimo 48hs de
antecedência, possibilitando a adequação dos recursos humanos e logísticos necessários. A solicitação do contigente da PM e do Corpo
de Bombeiros é feita a partir da previsão de público e da carga de ingressos. Segundo a lei 18.013/2009, omandante está isento do
pagamento de Taxa de Segurança Pública.
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2- O ingresso de menores às dependências dos estádios está condicionado às determinações judiciais. Solicitamos o empenho na
divulgação: AS CRIANÇAS, DE QUALQUER IDADE, SÓ TERÃO ACESSO AO ESTÁDIO PORTANDO INGRESSO, como determina o Estatuto
do Torcedor.
3- Todos os ingressos deverão ser cobrados, salvo as entradas previtas na Lei Municipal nº 10.942/2016, atendendo dispositivo legal,
4- O mandante e a FMF solicitam às autoridades responsáveis a disponibilização de transporte para deficientes físicos, idosos e
5 - Os clubes declaram-se cientes das normas do Estatuto do Trocedor, em especial seus artigos 17, 18 e 22.
6- O aquecimento dos atletas suplentes, durante o jogo, só poderá ocorrer na área com grama sintética (atrás dos gols ou atrás dos
bancos de reservas), vedado o aquecimento na grama natural. Antes do início da partida, poderá ocorrer aquecimento com toque de
bola em campo de jogo, desde que haja alternância de locais. O aquecimento de goleiros não deverá ser realizado na pequena área.
7 - Conforme acordo entre os órgãos de segurança, não será permitido o acesso de policiais portando armas branca ou de fogo, devido
ao risco que a atividade impõe ao torcedor. Não haverá oferecimento de estrutura para acautelamento de armas.
8 - A Polícia Militar recomenda ao Clube e ao Mineirão a colocação de orientadores e organizadores de fila.
9 - Queima de fogos somente com autorização do Mineirão e do Corpo de Bombeiros.
10 - O Mineirão solicita o apoio de ambulâncias na abertura dos portões da esplanada e estacionamento, além da necessidade de
disponibilização dos serviços nos horários.
11 - O acesso a tribuna de imprensa é exclusivo aos profisssionais em serviço conforme legislação vigente.
12 - Não haverá cadastramento para entrada com radinhos de pilha, permanecendo proibido a entrada com pilhas avulsas.
13 - O Mineirão solicita atenção especial da PM para as pessoas se aglomerando na entrada principal do estádio, aguardando a
chegada do ônibus do Cruzeiro.
14 - O Cruzeiro E. C. informa que a venda de ingressos será limitada a apenas 4 por pessoa.
15 - O Cruzeiro E. C. e o Mineirão informam que o acesso do torcedor ao interior do estádio, deve ser feito até 15 minutos do segundo
tempo.
16 - A Federação Mineira de Futebol solicita as autoridades que comuniquem com antecedência todas as alterações de trânsito e
acesso ao estádio, e que todo o credenciamento seja feito em conjunto entre Clube, FMF e Mineirão.
17 - A Polícia Militar solicita rigor na conferência dos ingressos nos setores Norte e Sul por parte da administração do estádio e do
clube mandante no primeiro acesso ao estádio.
18 - A Polícia Militar informa que manterá uma tropa de desinterdição no perímetro interno do estádio, em contingente adequado
para restaurar a ordem e atuar repressivamente quando necessário.
19 - A Polícia Militar afirma que vai continuar executando a segurança externa do estádio, potencializando setores previamente
identificados pela corporação.
20 - A Polícia Militar, nos termos da legislação vigente,proíbe o acesso e a permanência de qualquer pessoa (torcedores, espectadores,
funcionários, etc) nas dependências do estádio, na posse do "bastão de selfie".
21 - A Polícia Militar informa que continuará a escoltar a torcida adversária até o setor interno do estádio, previamente designado,
bem como a providenciar sua escolta ao final da partida, se necessário.
22 - O Mineirão informa às autoridades civis e militares que o acesso gratuito às dependências do estádio será permitido somente
àqueles que estiverem no exercício efetivo de suas funções regulares.
23 - A Polícia Militar (policiamento externo) solicita ao Mineirão que sejam instalados os gradis de segurança nos setore norte da
Esplanada e no acesso dos clubes.
24 - De acordo com a Lei Municipal nº 10.942/2016, o Cruzeiro Esporte Clube e o Mineirão destinarão 1% dos ingressos referentes a
capacidade total do estádio para menores de 12 anos. As entradas gratuitas serão reservadas para todos os setores do estádio, com
exceção dos camarotes, destinados a venda pelo Cruzeiro e Mineirão, respeitando a quantidade disponível de ingressos para cada
portão. As retiradas para ingressos do Mineirão devem ser feitas na terça-feira (14), de 10h às 21h45. As retiradas para ingressos do
Cruzeiro devem ser feitas, também, na terça-feira (14), no Ginásio do Barro Preto, de 10h às 17h. Sócios Tríplice Coroa, Libertadores,
Brasileiro, Supercopa, Copa do Brasil e Recopa, que já possuem acesso garantido ao estádio, deverão retirar o ingresso da gratuidade
para o setor do seu plano. O sócio continuará acessando o estádio com seu próprio cartão. Já os sócios Cruzeiro Sempre, Papafilas e
Time do Povo terão que adquirir seu bilhete, com os descontos de cada categoria, pelo site ou aplicativo do programa antes de
resgatar a entrada de gratuidade. Esses categorias só conseguirão retirar o ingresso para a criança se tiverem garantido seu acesso ao
estádio no cartão.
25 - O Mineirão informa que, durante o inverno, nas partidas que ocorrerem neste período, a irrigação do gramado acontecerá 01
hora antes e 20 minutos antes do início da partida. Nas partidas que ocorrerem à noite, a irrigação do intervalo será suspensa. Solicita
também que sejam retiradas bandeiras, publimetas e pessoas do gramado no momento da irrigação.
26- A Polícia Militar solicita à Guarda Municipal apoio no combate aos flanelinhas e comércios ilegais no entorno do Mineirão. A
Guarda Municipal confirma que disponibilizará agentes para o pleito.
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27- A Polícia Militar solicita à BHTrans a proibição de estacionamento de carrinhos de lanches, na Av. Oscar Pascoal, do Hall principal
até a bilheteria da Esplanada Sul.

REPRESENTANTES PRESENTES

POLÍCIA MILITAR EXTERNA

CRUZEIRO ESPORTE CLUBE

FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL

POLÍCIA MILITAR INTERNA

ROTAM

CORPO DE BOMBEIROS

POLÍCIA CIVIL

SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES

COMOVEEC

GUARDA MUNICIPAL

BH TRANS

MINEIRÃO

