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Depois de uma pausa 
de dois anos devido 

a pandemia do coro-
navírus, o Rodeio de 
Cotia volta a agitar a 

região entre os dias 
1º e 10 de abril. O 

evento este ano acon-
tece no Estádio Mu-

nicipal, mas quem 
quiser curtir os shows 

vai ter que provar 
que está vacinado 

contra a Covid.

TROCA DE INGRESSOS
Os ingressos adquiridos 
para a festa que acon-
teceria em 2020, podem 
ser trocados e usados 
para os shows deste ano. 
A troca deve ser feita 
pessoalmente no ponto 
de venda localizado 
dentro do Poupa 
Shopping de Cotia.

No dia 8 shows de 
Gustavo Mioto e 

Maiara e Maraísa

Zé Neto & 
Cristiano 

sobem ao 
palco no dia 2, 

sábado.,  

O show da dupla 
dupla Henrique 
& Juliano abre a 

evento sertanejo

No dia 9, 
shows de 

Jorge & Ma-
teus. Rafinha 
e Marcynho 
Sensação fe-
cham a festa 
do peão, no 

dia 10.

Rodeio de Cotia vai exigir 
passaporte da VACINA

COMO
TROCAR

Para efetuar 
a troca é pre-
ciso apresen-
tar o ingresso 
junto com 
um docu-
mento com 
foto. O ponto 
de venda 
funciona de 
segunda a 
sábado das 
10h às 19h, 
na Av. Nossa 
Sra. de Fáti-
ma, 833 - Vila 
Monte Ser-
rat, Cotia.

ESTRUTURA 
O evento conta ainda com 
as opções do Camarote Vip 
Gold e o Camarote Brahma, 
este último open bar. A festa 
pertence a Cia Verde Ama-
relo e os ingressos já estão à 
venda no site da Tycket 

NÃO ESQUEÇA
Segundo os orga-

nizadores, será ne-
cessário apresen-

tar a carteirinha 
de vacinação com 

mais de 15 dias da 
2º dose ou dose 
única, podendo 

ser física ou digital 
(Aplicativos “Co-

necte SUS”, “Pou-
patempo Digital” 

ou “E-Saúde SP”).


