
CCBB BELO HORIZONTE – AGENDAMENTO VISITA

Para acesso ao prédio do CCBB Belo Horizonte é indispensável a emissão de ingresso online.

Antes de agendar sua visita, leia com atenção as informações disponíveis nesta página, elas fazem parte do
novo protocolo de funcionamento do CCBB Belo Horizonte, conforme Decreto Municipal no 17.361.

Atenção: novo protocolo de funcionamento do Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte no contexto da
pandemia da Covid-19 e conforme Decreto Municipal no 17.361 de 22 de maio de 2020.

• Horário de funcionamento: de quarta a segunda, de 10h às 22h.

• Bilheteria: não há bilheteria física, os ingressos devem ser emitidos pelo site ou app Eventim com
apresentação do QR Code na entrada do CCBB.

• Acesso ao prédio: será permitido apenas com agendamento pelo site/app da Eventim. Lembramos que o
número de pessoas que podem agendar visitação em cada horário é limitado e que não será possível
reagendar novamente a visita. Em caso de não comparecimento deve ser emitido novo ingresso.

• Ingresso: poderão ser emitidos até 4 ingressos por CPF. Todas as pessoas acima de 2 anos de idade
devem possuir ingresso para acesso ao prédio. O ingresso é válido para o dia e horário agendados.

• Guarda-volumes: está suspenso. Use somente o indispensável para sua visita. Não é permitida a entrada
nas salas de exposição portando mochilas ou malas. Solicitamos que evitem o uso de bolsas com dimensões
superiores a 50 cm X 60 cm X 10 cm (LxAxP).

• Bebedouros: os bebedouros foram adaptados e a utilização é somente para coleta de água com recipientes
individuais.

• Máscara: uso obrigatório, cobrindo o nariz e a boca, durante a permanência no CCBB.

• Aferição de temperatura: a temperatura dos visitantes será aferida na entrada no CCBB. Pessoas com
temperatura igual ou superior a 37,5o serão orientadas a buscar atendimento médico
especializado.

• Visitação: a visitação tem fluxo unidirecional. Oriente-se pela sinalização e uma vez iniciada a visita não
retorne ao ponto inicial. Recomendamos que a visita tenha duração de até uma hora.

• Distanciamento: Oriente-se pela sinalização e mantenha a distância de 2 metros.

• Elevadores: Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou que precisem de acompanhamento possuem
atendimento priorizado. Recomendamos o uso das escadas aos demais usuários.

• Banheiros: limitação da capacidade além da instalação de dispensadores de álcool gel.

• Entrada e saída acessível: pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que
necessitem da rampa de acesso podem entrar e sair pela rua Claudio Manoel.

• Programa Educativo: as atividades presenciais do Programa Educativo estão suspensas


