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NORMAS DO CORSO DO ZÉ PEREIRA 2016 
 
O CORSO 
 

Podem participar veículos dos tipos: 
 

 Caminhão de um eixo com comprimento máximo de até 14m e Bitrem até 20m. A altura 
máxima permitida para os veículos participantes é de 4,2m; 

 

 Mini Trio com foliões em cima do veículo, com som de até 50 decibéis, devidamente 
decorados. A altura máxima permitida para os veículos participantes é de 4,2m; 

 

 É permitido uso de reboque apenas para transporte de gerador. 

 

Não será permitido: 
 

 Foliões na pista destinada aos veículos; 

 Caminhão baú, trio elétrico, trator, treminhão, motocicleta, triciclos, quadriciclos e 

bicicletas; 

 Carros de apoio (bebidas, comidas, aparelhagem de som, etc); 

 Carros pequenos tipo pick up e automóveis de passeio; 

 Carros com paredões 

 Caminhão caçamba 

 Carroça (com tração animal) 

 Ônibus 

 

Obrigatoriedades: 
 

 Ao inscrever-se é obrigatório a apresentação da CNH do motorista condutor e RG, CPF e 

comprovante de endereço do responsável, além da documentação do caminhão 

regularizado, sob pena de indeferimento do processo. 

 Só será permitido a inscrição de carros com ano de fabricação a partir de 1985. 

 Os veículos poderão se posicionar a partir das 22h do dia 29/01 (sexta-feira) na Av. 

Marechal Castelo Branco ao lado da faixa da ciclovia, no sentido Sul/Norte (beira rio) a 

partir do cruzamento das Avenidas Duque de Caxias e Marechal Castelo Branco. 

 O Corso terá início às 16h do dia 30 de janeiro e os veículos inscritos que estiverem 

posicionados no local de início do Corso serão autorizados a iniciarem o percurso. Os 

veículos que não atenderem ao chamamento de iníco serão desclassificados e retirados do 

Corso pela equipe de organização FMCMC STRANS E POLÍCIA MILITAR. 

 O veículo deverá transitar em faixa única estabelecida e sinalizada pela organização do 

Corso. 

 A dispersão acontece a partir do 1º balão do Shopping Riverside, próximo ao Eurobussines, 
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ou seja, fica proibido estacionar a partir desse ponto, sob pena de sansões legais da 

superintendência de trânsito para com o proprietário do veículo. 

 Cada veículo deverá ter o guarda-corpo de madeira ou ferro com no mínimo 1,20m de 

altura para proteção dos foliões. 

 Os motoristas cadastrados deverão portar CNH e documentação regular do veículo, ficando 

proibido aos condutores ingerirem bebidas alcoólicas, como também a utilização de fogos 

de artifícios. 

 Todos os motoristas serão submetidos a teste de bafômetro antes e durante o percurso do 

corso. Em caso de comprovação de ingestão de bebida alcoólica os mesmos serão retirados, 

o caminhão desclassificado e os responsáveis respondendo pelas sansões legais da 

legislação vigente.  

  É obrigatório o uso de banheiros químicos nos veículos, recolhimento em saco de lixo dos 

resíduos sólidos produzidos dentro do veículo (latas, garrafas, copos descartáveis e outros) 

e somente serão permitidos o uso de bebidas em latas e recipientes de plástico. 

 A entrega de credenciais ocorrerá no ato da inscrição, a ser realizada na seda da FMCMC, 

Rua Felix Pacheco, 1440-Centro. Nos horários de 7h30m às 13h. 

 Este ano foi estabelecida uma meta de arrecadação de 10kg de alimento não perecível para 

cada caminhão. Os alimentos devem ser entregues no ato da inscrição e serão distribuídos 

posteriormente para instituições de caridade. 

 

Da premiação: 

 
 1º Lugar 2.500,00. 

 2º Lugar 1.500,00. 

 3º Lugar 1.000,00. 


