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Na área de "compra",  você podeno passo 1
verificar seus dados, como nome, email
cadastrado e CPF.

 você escolhe o evento queNo passo 2,
deseja comprar os ingressos. Após isso,
lê as normas do evento e declara
que leu.
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Se você já é cadastrado, coloque seu
email e senha.

*

* Se não for cadastrado, clique em
Ainda não sou cadastrado

cadastre-se.

Apenas o Sócio titular ou cônjuge podem realizar
o cadastro.

Se titular da Cota, adicione ao final do número
da cota "00", se cônjuge, adicione "01".

ACESSE O SITE1

Ao entrar na Página Inicial, você encontra
4 campos: dados, eventos, comprovantes
de compras e ingressos.

Vá até  e clique na opção EVENTOS
COMPRAR ou clique na descrição do
evento que deseja.

PARA COMPRAR2



Após declarar que leu as normas, serão
apresentadas as seguintes informações:

Ingressos disponíveis para compra a preço de não-sócio.

Total de ingressos que poderá comprar.

Ingressos já comprados.

Saldo (ingressos tipo não-sócio).

Número total de ingressos disponíveis em mesa por cota/título.

INGRESSO CADEIRA/MESA

*Ao abrir o mapa, escolha na parte superior
um dos setores onde deseja comprar o
ingresso.

 você escolhe entre as opções:No passo 3,

Ingresso com cadeira/mesa,
clique em ABRIR MAPA. 

Ingresso sem cadeira, basta marcar o tipo
de ingresso e adicionar ao carrinho. 
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Finalizada a escolha da mesa e das cadeiras
Clique em avançar

*Para escolher sua mesa e cadeira, basta
clicar sobre  desejadaa cadeira

ATENÇÃO PARA AS CORES:
disponívelVerde: 

selecionado por vocêAmarelo: 
em processo de compra por outra pessoaAzul: 

vendidaVermelho: 

*Marque o tipo de ingresso que será
comprado:

e prossiga para a seleção da(s) mesa(s) e
cadeira(s).

Inteira

Meio Adolescente (12 a 17 anos)



Caso tenha comprado 6 ingressos com
cadeira, 1 vaga devocê terá direito a 
estacionamento.

Escolha aqui se deseja a vaga de
estacionamento. 1 (sim) e 0 (não).

Agora volte ao passo 3 e verifique os ingressos
no carrinho de compras. Se desejar, adicione
ingressos sem cadeira.

Basta marcar o tipo e adicionar a
quantidade de ingressos desejados no
carrinho de compras. 

Basta marcar o tipo e adicionar a
quantidade de ingressos desejados no
carrinho de compras. 
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INGRESSO SEM CADEIRA



*CARTÃO DE CRÉDITO
Escolheu pagar com cartão de crédito?
Preencha os dados corretamente, 
escolha de quantas vezes quer parcelar
e clique em Efetuar pagamento para 
finalizar sua compra.

No passo 5, escolha a forma de pagamento e
prencha os dados corretamente.

Clique em Finalizar

Cartão de Crédito

Débito em cota (Vide detalhes em
"Normas de Eventos")
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No passo 4, caso tenha crianças (0 a 11 anos)
informe a quantidade

OBS: crianças de 0 a 11 anos não
precisam comprar ingresso, mas só
acessam o evento com um responsável
legal.
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ENVIANDO INGRESSOS
A partir da data definida nas regras,
você poderá enviar seus ingressos para o
email cadastrado.

Clique no Voucher que deseja enviar e 
verifique o email. Após isso é só clicar em
Enviar Ingressos!

CONFIRMANDO A COMPRA

Na página inicial, no campo INGRESSO, você
verá o status da sua compra. É por aqui que
você poderá enviar seus ingressos para o email
que você cadastrou.
A data de envio dos ingressos por email
está definida nas regras do evento.
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Você acaba de concluir a compra dos 
ingressos. Imprima seu voucher, pois ele
é seu comprovante de compra.

TRANSAÇÃO APROVADA!!!!



IMPORTANTE
IMPRESSÃO DOS INGRESSOS
Os associados só poderão solicitar a impressão dos ingressos se 

estiverem em dia com o condomínio, independentemente da forma que 

foram adquiridos.

Assim como nos eventos anteriores, os ingressos e tickets de estacionamento 

serão impressos pelos usuários, não sendo mais possível retirá-los nas unidades 

do PIC. O processo será da seguinte maneira:

  A impressão dos ingressos deverá ser solicitada a partir da data 

definida nas regras do evento via acesso ao sistema de compras de ingressos. 

Após identificar e validar a solicitação, o PIC enviará os ingressos para o e-mail 

do usuário/comprador cadastrado na compra, que por sua vez, fará a impressão.

   Importante destacar que o único e-mail reconhecido pelo sistema é o que foi 

cadastrado no ato da compra.

  A responsabilidade de impressão e guarda dos ingressos é total do 

usuário/comprador.

    Cada ingresso será invalidado após o primeiro registro na entrada do evento.

   Só será possível enviar os ingressos caso o associado esteja em dia com as 

despesas do PIC.

ATENÇÃO: O VOUCHER/COMPROVANTE DE COMPRA NÃO É VÁLIDO COMO 

INGRESSO.

Estas informações são parte integrante de "NORMAS DE EVENTOS"



VOCÊ FEZ A COMPRA
DOS INGRESSOS!

PRONTO!
AGORA É SÓ AGUARDAR

A DATA DO EVENTO!
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