PERGUNTAS E RESPOSTAS
P) Qual o horário de funcionamento do Circuito Panamericano?
R) Nosso expediente é de segunda a sexta das 8h às 17h. Excepcionalmente durante locações para
eventos o nosso horário é adaptado conforme necessidade do cliente.
P) Quanto custa alugar o Circuito Panamericano?
R) O complexo pode ser alugado por diárias para organização de eventos corporativos, treinos de
competições, cursos, lançamentos de carros e motos e ações de experiência. Para locações com foco em
desenvolvimento técnico / testes de engenharia, podemos locar diárias ou fracionar em horas. Envie o
briefing de sua necessidade para contato@circuitopanamericano.com.br .
P) Qualquer pessoa pode alugar o Circuito Panamericano?
R) Somente empresas (PJ) podem locar o Circuito Panamericano, pois existem normas de utilização e
segurança. A experiência do locatário na organização de eventos em autódromos está sujeita à
avaliação de nossa Administração.
P) Meu sonho é ser piloto, gostaria de participar de curso de pilotagem ou trackday no Circuito
Panamericano. Posso fazer o curso com meu carro? Quanto custa?
R) Apenas locamos as pistas do Circuito Panamericano. Para se inscrever em um curso de pilotagem,
clínica de aperfeiçoamento ou trackday, pedimos que entre em contato diretamente com os
promotores dos mesmos para mais informações. Consulte nosso Instagram: @circuitopanamericano e
acompanhe nossa agenda.
P) Vocês possuem carros que podem ser alugados para algumas voltas na pista?
R) Administração do Circuito Panamericano não possui veículos e motos para este tipo de atividade.
P) Como faço para assistir algum evento dentro do Circuito Panamericano? Existem dias abertos à
visitação do público?
R) Alugamos nosso complexo para a promoção de eventos e o controle de acesso dos convidados é feito
com lista de nome na portaria, sob responsabilidade do organizador do mesmo. Não existem dias
marcados para visitação do público e grupos de escolas. A administração do Circuito Panamericano não
vende ingressos ou credenciais, respeitando a privacidade dos eventos de nossos clientes. Caso haja
interesse em participar de uma atividade aqui conosco, consulte nossa agenda no Instagram
@circuitopanamericano e entre em contato com o organizador do mesmo.
P) Gostaria de fechar o Circuito Panamericano e reunir grupo de amigos para fazermos um trackday de
motos, é possível?
R) Por questões de segurança, não recebemos trackdays de motos nem atividades que envolvam alta
velocidade e performance em duas rodas com por exemplo treinos de equipes profissionais, porém,
cursos de pilotagem, teste drive e lançamento de produtos são bem vindos.

P) Posso andar com meu carro particular na pista?
R) Não é permitido pilotar carro, moto ou qualquer outro veículo particular na pista oficial sem a
fiscalização de uma entidade autorizada e sem toda a estrutura de segurança no local. Não promovemos
esse tipo de atividade, mas para pilotar em nossas pistas, consulte nossa agenda no Instagram
@circuitopanamericano e entre em contato com o organizador dos eventos e trackdays.
P) O Circuito Panamericano possui pista para arrancada?
R) Não possuimos pista de arrancada e nem kartódromo no Circuito Panamericano. Nosso complexo
engloba seis pistas asfaltadas para testes técnicos e eventos, além de uma pista off road e áreas sociais
para recepção dos convidados. Atividades como arrancada, drift, zerinho e kart não estão autorizadas
em nosso complexo.
P) É necessária autorização de pouso caso quiera ir a um evento com meu helicóptero?
R) Entre em contato com contato@circuitopanamericano.com.br para mais informações.
P) Sou fotógrafo / jornalista / imprensa, como faço para me credenciar para cobrir os eventos que
acontecem no Circuito Panamericano?
R) A Administração do Circuito Panamericano não faz o credenciamento de Imprensa para os eventos e
atividades que estejam sendo realizadas no local. O profissional de imprensa deve entrar em contato
com o organizador do mesmo para solicitar autorização da cobertura.
P) Meu filho é menor de idade, ele pode me acompanhar em um evento?
R) Consulte com o organizador do evento no qual está confirmada sua presença sobre a censura de
idade para entrada de menores de idade. Um dos pais ou o responsável deverá assinar o Termo de
Responsabilidade fornecido pelo Complexo e o menor deverá permanecer nos locais seguros indicados
pelo organizador do evento.
P) Posso levar meu animal de estimação para um evento?
R) Não está autorizada a entrada de animais domésticos durante as atividades no Circuito
Panamericano, zelando pela segurança do seu PET.
P) Perdi um objeto em um evento no Circuito Panamericano, como faço para recuperá-lo?
R) Entre em contato conosco para verificarmos se o objeto está em nossos Achados & Perdidos,
informando a data e o evento em que esteve conosco: contato@circuitopanamericano.com.br .
P) Gostaria de trabalhar no Circuito Panamericano, para onde envio meu currículo?
R) Envie seu currículo para contato@circuitopanamericano.com.br especificando a área de interesse e
sua experiência para que possamos te conhecer melhor.

