
OBS: a lista de itens proibidos está sujeita a alteração sem aviso prévio. Alerta-se quanto à possibilidade de haver o bloqueio do acesso 
ao evento pelo uso de acessórios que possam ser considerados perigosos para a segurança, no ato da revista pessoal, como por exemplo 
cintos com ponteiras, fivelas grandes e pesadas, anéis, pulseiras e braceletes com pontas, entre outros. O Sport Club Internacional 
oferece aos torcedores o serviço de guarda-volumes, junto ao Ginásio Gigantinho. Usuários da área Coração do Gigante contam com um 
guarda-volumes exclusivo neste setor.

VEJA QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS NO BEIRA-RIO:

1. Pilhas sobressalentes;

2. Bandeiras com mastro;

3. Material escolar/escritório;

4. Cuia e bomba para chimarrão;

5. Computadores pessoais (laptops);

6. Garrafa térmica de vidro ou plástico;

7. Correntes e capacetes de motociclista e ciclista;

8. Câmeras fotográficas e filmadoras profissionais;

9. Bebidas em latas de todo o tipo e bebidas que 
contenham álcool;

10. Guarda-chuva/sombrinha com ponta, guarda-sóis, 
cadeiras e banquinhos;

11. Objetos cortantes, pontiagudos ou que possam 
colocar o público em risco;

12. Instrumentos que emitam raios laser, apontadores 
a laser ou instrumentos similares;

13. Animais de estimação de qualquer espécie 
(exceto cães-guia ou animais de autoridades oficiais);

14. Alimentos embalados que possam ser arremessados, 
exceto barrinhas de cereal/similares;

15. Instrumentos que produzam volume excessivo de 
barulho, tais como megafones, sirenes, buzinas a gás, 
inclusive “vuvuzelas”;

16. Faixas com mensagem política, religiosa, racistas, 
preconceituosas ou de apologia ao crime, bem como as 
que contêm slogan de movimentos políticos partidários  
ou do Clube;

17. Bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de 
gás, spray de espuma, sinalizador, fogos de artifícios, 
outros engenhos pirotécnicos ou dispositivos que 
produzam efeitos similares; 

18. Armas de fogo ou armas brancas (tesouras, facas, 
canivetes, revólveres e pistolas) devem ser direcionadas  
ao Posto de Triagem (PTri) da Brigada Militar junto           
ao Portão 7, para as providências legais pertinentes a cada 
caso;

19. Objetos ou qualquer outra forma de recipiente fechado  
de qualquer tipo que possa ser atirado e causar lesões, 
tipo garrafas, copos, jarras, latas, bem como outros 
objetos feitos de vidro ou qualquer outro material frágil, 
estilhaçável ou especialmente duro, embalagens tetrapak 
ou caixas térmicas duras.

Para garantir a segurança de todos os torcedores, existem alguns itens que não podem entrar no Estádio.


