
ATENÇÃO: 

Valores: 

Sul (Fluminense) 

- Sócio torcedor: R$60,00 

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00) 

 

Leste Superior (Misto) 

- Sócio torcedor: R$70,00 

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00) 

 

Leste Inferior (Misto) 

- Sócio torcedor: R$80,00 

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00) 

 

Oeste (Misto) 

- Sócio torcedor: R$100,00 

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00) 

 

Maracanã Mais (Misto) 

- Sócio torcedor: R$262,50 

- Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50) 

 

 

Horário de abertura e encerramento das vendas: 

14/09, 10h00 - Abertura das vendas 

18/09, 12h00 - Encerramento das vendas online 

 

IMPORTANTE:  

De acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que o acesso e a permanência de 

indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá 

se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. 

 

PARA RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ 

APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

- Voucher impresso, preenchido e assinado; 

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF; 

- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver); 

OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito 

como documento oficial. 

 

Atenção:  

A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando 

devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis 

deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a 

retirada. 

 

Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra (DONO DO 

LOGIN) deverá fazer a retirada de todos os ingressos contido no voucher no mesmo momento 



e será obrigatório levar todos os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será 

obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s). 

 

NÃO HAVERÁ RETIRADA POR TERCEIROS, SOMENTE O TITULAR DA COMPRA (DONO DO 

LOGIN) PODERÁ REALIZAR A RETIRADA DOS INGRESSOS. 

 

Ponto de retirada de ingressos: 

Em breve mais informações sobre os pontos. 

 

Lojas 

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h. 

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h. 

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h. 

 

Maracanã – Bilheteria 2 

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 17h. 

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h. 

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h. 

Dia 18/09/2022 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo. 


