Normas de visitação – CCBB Brasília
Para proporcionar uma experiência agradável e cumprirmos os protocolos sanitários e
medidas de segurança oficiais de prevenção contra o novo coronavírus (Covid 19), pedimos
sua colaboração no cumprimento das novas normas de visitação do CCBB Brasília.
- O acesso ao CCBB Brasília será permitido exclusivamente mediante agendamento por meio da emissão de
ingresso gratuito pelo app da Eventim ou site www.eventim.com.br. O serviço de bilheteria física está suspenso.
- Para entrar no CCBB será necessária a apresentação do ingresso. O ingresso não precisa ser impresso, basta
apresentá-lo na tela do celular.
- Estão abertos à visitação, com limite de acessos: exposição Chiharu Shiota, Museu BB e área externa (jardins).
- Para entrar nas galerias (exposição Chiharu Shiota) e no Museu BB, também será necessário apresentar o
ingresso nas entradas dos respectivos espaços expositivos. O ingresso é válido para o dia e horário agendados.
- O uso do Guarda Volumes está suspenso. Não é permitida a entrada nas salas de exposição portando malas,
mochilas ou bolsas com dimensões superiores a 30 cm x 30 cm x 10 cm. Por isso, traga somente o indispensável
à sua visita.
- Novo horário de funcionamento, inclusive para o acesso ao estacionamento: de terça a domingo, de 9h às 17h.
Não é permitido o pernoite de veículos e nem estacionamento em áreas cobertas.
- O número de pessoas que podem agendar em cada horário é limitado. Uma vez atingido o limite, o sistema de
ingresso fecha, automaticamente, a disponibilidade para aquele horário.
- A temperatura de todos os visitantes será aferida na entrada do CCBB e das galerias. Pessoas com temperatura
igual ou superior a 37,8º serão orientadas a buscar atendimento médico especializado e a sua entrada ou
permanência no prédio não será permitida.
- O uso de máscara de proteção facial cobrindo boca e nariz é obrigatória em todos os espaços do CCBB, inclusive
jardins, sendo dispensada para crianças menores de 03 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser
obtida por meio digital (Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020 e Lei Federal n° 14.019 de 02/07/2020).
- Dentro das galerias os visitantes têm um fluxo de visitação sinalizado no espaço, que respeita o adequado
distanciamento social. Uma vez iniciada a visita, o visitante não pode voltar ao ponto inicial.
- Utilização dos banheiros: haverá limitação da capacidade e terá intervalos periódicos para higienização.
- O uso dos bebedouros está limitado ao enchimento de garrafinhas. O CCBB não fornecerá copos ou garrafas.
Antes de usar o bebedouro, higienize suas mãos com álcool em gel 70%.
- Cafés, Bistrô, restaurante e lojinha funcionarão de acordo com Decretos e protocolos vigentes.
- O fraldário não estará em funcionamento. O uso das esculturas do Casulo Interativo está suspenso.
- Não é permitida aglomeração de pessoas. Não será permitido qualquer tipo de evento, inclusive piqueniques e
reuniões com mais de 6 pessoas.
- O distanciamento recomendado entre as pessoas é de 2 metros. Importante seguir a marcação no piso para
orientação.

Dúvidas, sugestões e reclamações por e-mail: ccbbdf@bb.com.br
Contamos com a sua colaboração, respeitando estas normas, para podermos manter o espaço
em funcionamento e com toda a segurança.

Normas de visitação – Jardim do CCBB Brasília
Para proporcionar uma experiência agradável e cumprirmos os protocolos sanitários e
medidas de segurança oficiais de prevenção contra o novo coronavírus (Covid 19), pedimos
sua colaboração no cumprimento das novas normas de visitação do CCBB Brasília.
- O acesso ao Jardim do CCBB Brasília será permitido exclusivamente mediante agendamento por meio da
emissão de ingresso gratuito pelo app da Eventim ou site www.eventim.com.br. O serviço de bilheteria física está
suspenso.
- Para entrar no CCBB será necessária a apresentação do ingresso. O ingresso não precisa ser impresso, basta
apresentá-lo na tela do celular.
- Novo horário de funcionamento, inclusive para o acesso ao estacionamento: de terça a domingo, de 9h às 17h.
Não é permitido o pernoite de veículos e nem estacionamento em áreas cobertas.
- O número de pessoas que podem agendar em cada horário é limitado. Uma vez atingido o limite, o sistema de
ingresso fecha, automaticamente, a disponibilidade para aquele horário.
- A temperatura de todos os visitantes será aferida na entrada do CCBB e das galerias. Pessoas com temperatura
igual ou superior a 37,8º serão orientadas a buscar atendimento médico especializado e a sua entrada ou
permanência no prédio não será permitida.
- O uso de máscara de proteção facial cobrindo boca e nariz é obrigatória em todos os espaços do CCBB, inclusive
jardins, sendo dispensada para crianças menores de 03 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser
obtida por meio digital (Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020 e Lei Federal n° 14.019 de 02/07/2020).
- Não é permitida aglomeração de pessoas. O distanciamento recomendado entre as pessoas é de 2 metros.
Importante seguir a marcação no piso para orientação.
- Não é permitida a realização de nenhum tipo de evento com mais de 06 pessoas. Não é permitido piquenique,
churrascos, acender fogo ou fogueira para qualquer finalidade no Jardim e nem em qualquer área externa do
CCBB.
- Não é permitido reservar e/ou delimitar espaços, colocar ornamentos ou qualquer tipo de material decorativo em
plantas, árvores, postes, instalações e assentos do jardim.
- Não é permitido disponibilizar recreadores ou realizar atividades abertas aos visitantes que não sejam as da
programação própria e disponibilizada pelo CCBB. Não é permitido ligar som de qualquer tipo (carro, aparelho de
som, celular).
- É permitida a entrada de animais de estimação (com coleira e guia – pequeno porte; e com coleira, guia e
focinheira – médio/grande porte), inclusive de cão-guia identificado e acompanhando os portadores de
necessidades especiais visuais. Lembre-se de recolher todos os detritos produzidos pelo animal.
- Não é permitido balões infláveis, comercializar produtos ou serviços (inclusive comércio ambulante), uso de
drones e/ou aeromodelos, tendas, cabanas (mesmo as infantis), cadeiras e mesas extras, vasos de plantas,
ornamentação, banners, brinquedos infláveis e/ou montáveis tipo cama elástica e futebol de sabão, carrinho de
pipoca, dentre outros equipamentos trazidos pelos visitantes.
- A realização de ensaio fotográfico em nossos espaços é permitida desde que, previamente autorizado pelo
CCBB, via e-mail ccbbdf@bb.com.br, e que não haja troca de figurino, inclusive no banheiro do CCBB, bem como
sejam respeitadas todas as normas de visitação, não aglomeração de pessoas, grupo com máximo de 6 pessoas,
distanciamento de 2 metros entre pessoas/grupos e uso obrigatório da máscara facial cobrindo nariz e rosto
durante todo o ensaio.
- Não é permitido circular sob as marquises com bicicletas, patins, skates e/ou patinetes. Não será permitido subir
nas árvores e nem soltar pipas.
- O uso das quatro esculturas do Espaço Casulo Interativo, localizadas no Jardim do CCBB, está temporariamente
suspenso.
- O lixo produzido pelo visitante deve ser recolhido e depositado nas lixeiras instaladas no CCBB.

Dúvidas, sugestões e reclamações por e-mail: ccbbdf@bb.com.br
Contamos com a sua colaboração, respeitando estas normas, para podermos manter o espaço
em funcionamento e com toda a segurança.

