
SOBRE O CRONOGRAMA E CONVITES 

 

Quando será O grande Bingo Beneficente instituto Água Cristalina? 

O Grande Bingo Beneficente instituto Água Cristalina acontecerá no dia 24/11/2019 no 

Gremio Campo grande – Jurubatuba – São Paulo/SP no endereço Av. Salim Antonio 

Curiati, 225 antigo campo da Coca-Cola. 

 

Qual o horário do evento? 

O Grande Bingo Beneficente instituto Água Cristalina irá ter abertura da casa as 12h00 

(meio dia) e com previsão de encerramento as 20h00. 

 

Qual a programação do Grande Bingo Beneficente instituto Água Cristalina? 

Nossa programação completa você pode conferir na nossa pagina do Facebook e no 

nosso site aguacristalina.org 

 

Qual será o valor das cartelas de bingo no dia? 

No dia iremos realizar rodas de prendas e brindes além de rodadas em dinheiro, todas 

as cartelas terão o preço de R$ 5,00 

 

Comprei o convite antecipado tenho direito ao que no dia? 

Com o convite, que foram vendidos nos nossos pontos de vendas e por colaboradores 

amigos do Instituto, terão direito a concorrer a uma moto 0km + 1 tv 50’ + 1 celular 

smartphone, além de 10 cartelas de bingo que deverá ser retirada no dia do evento na 

portaria.  

 

Somente com o convite posso ir ao grande Bingo Beneficente instituto Água 

Cristalina? 

Não, o convite da o direito a concorrer aos prêmios somente, como descrito no tópico 

anterior, a entrada e franca podendo entrar pessoas até o limite de capacidade do 

evento. 

 

Comprei o convite para concorrer aos prêmios, se eu não comparecer perco o 

sorteio? 

Não, quem comprou o convite para concorrer aos prêmios de uma moto 0km + 1 tv 

50’ + 1 celular smartphone, irão concorrer mesmo se não estiver presente, porém, a 

retirada do premio deverá ser realizada de acordo com o regulamento disponível no 

site: https://www.aguacristalina.org/bingo-beneficente. 

 

Não comprei o convite antecipado, no dia poderei comprar? 

Sim, no dia serão vendidos os convites normalmente junto com as cartelas de bingo, 

preços e valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

 

 

 

https://www.aguacristalina.org/bingo-beneficente


 

 

SOBRE TRANSPORTE E APLICATIVOS 

 

Vou de carro. Haverá estacionamento? 

Sim, no local será disponibilizado estacionamento com valor de R$ 10,00 pagos na 

entrada (valor também revertido ao Instituto), temos um total de 50 vagas. 

Nos arredores do local, temos diversas ruas que podem estacionar seu veiculo, porém 

sem garantia da organização do evento. 

 

Vou de Van do ATENDE, haverá estacionamento? 

Não, as vans estarão autorizadas ao embarque e desembarque na área estipulada, 

devendo sair do local após o desembarque. 

 

Haverá vagas para portadores de necessidades especiais reservados no evento? 

No estacionamento privado do evento haverá 40% destinado ao publico PcD. 

 

Quero ir de aplicativo de transporte. Há algum App oficial? 

Não, neste evento não fechamos parcerias com aplicativos. 

 

Vou de transporte publico. Quais as minhas opções? 

 

Quais são as estações mais próximas de Avenida Salim Antônio Curiati 225? 

As estações mais próximas de Avenida Salim Antônio Curiati 225 são: 

 

Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, está a 469 metros de distância, 7 min de 

caminhada. 

Avenida Octalles Marcondes Ferreira está a 691 metros de distância, 10 min de 

caminhada. 

Av. Eng. Alberto De Zagottis está a 750 metros de distância, 10 min de caminhada. 

Av. Eng. Euzébio Stevaux 1158 está a 767 metros de distância, 11 min de caminhada. 

 

Quais linhas de Ônibus param perto de Avenida Salim Antônio Curiati 225? 

Estas linhas de Ônibus param perto de Avenida Salim Antônio Curiati 225: 5127-10, 

5317-10, 6071-10. 

 

Quais linhas de Trem param perto de Avenida Salim Antônio Curiati 225? 

Estas linhas de Trem param perto de Avenida Salim Antônio Curiati 225: LINHA 9, 

estação jurubatuba 

 

 

 

SOBRE O CONSUMO NO GRANDE BINGO BENEFICENTE AGUA CRISTALINA 

 

Quais são as formas de pagamento para consumir no dia? 



Serão aceito cartão de debito e credito e dinheiro 

 

Posso levar comida de fora? 

Todo alimento e bebida que podem entrar são de consumo especifico e comprovado 

da necessidade do mesmo, no caso de restrição alimentar. 

 

No dia preciso esquentar alimento. Haverá local? 

Iremos destinar um espaço para estarem esquentando o alimento no micro-ondas, 

planeje o embalo e a preservação do alimento com materiais que possam ir no 

aparelho. 

 

Quais alimentos estarão sendo comercializados no dia do evento? 

Teremos alimentos de fácil manuseio como lanches, pasteis, espetinho de churrasco, 

pipoca, doces dentre outros, alem de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 

 

SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

Quais os horários do evento? 

Domingo dia 24/11 as 12h00 abertura do espaço 

13h00 inicio das rodadas de bingo  

14h00 apresentação de dança 

14h40 reinicio das rodadas de bingo 

16h00 inicio do sorteio do celular  

16h20 inicio do sorteio da TV 50’ 

16h40 inicio do sorteio da moto 

17h20 aulão de dança de salão inclusiva 

18h30 show de musica sertaneja com Ygor e kelvin 

19h00 apresentação de dança country 

19h30 encerramento 

 

 

PARA ENTRADA NO EVENTO 

Considerando a segurança dos frequentadores DO GRANDE BINGO BENEFICENTE 

INSTITUTO AGUA CRISTALINA, não serão admitidos objetos que possam ser 

considerados perigosos, tais como: 

(a) Garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material (exemplos: garrafas de água 

mineral, “squeezes”, etc), exceto garrafas plásticas para consumo de água. (b) 

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plástico do tipo “tupperware”), 

EXCETO papinhas de bebê; 

(c) Latas; 

(d) Capacetes (devem ser deixados no guarda-volumes); 

(e) Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc); 

(f) Cadeiras/banquinhos; 

(g) Guarda-chuvas; 

(h) Objetos pontiagudos; 



(i) Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha); 

(j) Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de 

qualquer espécie; 

(l) Objetos de vidro (perfumes, canecas, embalagens); 

(m) Bebidas (em qualquer tipo de recipiente); 

(n) Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veiculo motorizado ou não EXCETO cadeira de 

rodas elétrica; 

(o) Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem; 

(p) Bastão de selfie (extensor para tirar auto-retrato); 

(q) Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada; 

(r) Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais; 

(s) Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações 

comerciais e/ou políticas. 

 

 

 

 


