
 

 
 

A pedido do(a) Sr(a) VALTENIR MR 

PEREIRA******************************************  

declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo 

consta como passageiro  

embarcado na lista do(s) vôo(s): 

 

Vôo:      3893 

Data Vôo: 10/05/2019 

Origem:   BSB-BRASILIA 

Destino:  CGB-CUIABA 

Bilhete:  957-2166-093217-1 

 

São Paulo, 03/06/2019 
 

Atenciosamente  

 

Revenue Accounting Brasil 

LATAM Airlines Group S.A. 

Endereço: Rua Verbo Divino, 2001 - São Paulo - SP - CEP: 

04719-002 

 

 

 
 
Este mensaje y sus documentos adjuntos son para el uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad 
(es) a la que se encuentra dirigido y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted 
ha recibido por error esta comunicación, sírvase notificarnos de inmediato.  Usted no debe copiarlo o 
usarlo para ningún propósito o revelar su contenido a cualquier otra persona. 
 
Esta mensagem e seus anexos são destinadas exclusivamente ao(s) destinatário(s) acima 
nomeado(s), consubstanciando uma comunicação privilegiada e sigilosa. Se você a tiver recebido 
por engano, por favor, nos informe o mais rapidamente possível, você não deve copiá-la ou usá-la 
para nenhum propósito ou revelar seu conteúdo a qualquer outra pessoa. 
 
This message and its attachments are intended for the exclusive use of the addressee(s) stated 
above and contains privileged and confidential information. If you have received  this message in 
error, you are on notice of its privileged and confidential status and bound to keep the information in 
the message and attachments confidential. Please notify the sender immediately and delete this 
message from your system, making no copy of it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilhete Eletrônico - Eticket 
E-mail: mychelle@beteltour.com.br 

Telefone: 55 65 30233310 
 

 

  

Informações do Bilhete 

Número do bilhete Localizador da Reserva Passageiro Emissão 

957 2166093217 JL2LMD ADT - PEREIRA/VALTENIR 
BETEL TOUR 
09/05/2019 por Mychelle Costa Marques 

 

  

Voos 

Cia Origem / Destino Voo Esc. Cl. Família / Bagagem Loc Cia 

 

BSB - BRASILIA 

10 MAI 07:05 
 

CGB - CUIABA 
10 MAI 07:50 

 

LA 3893 0 H 

Light 

 

 

                                                            

 

Avião: 321 

 

B. Tarifária: HJ0X0N1 
 

GGCODA 

 

  

Serviços Auxiliares 

Passageiro BSB-CGB 
                                                            

ADT - PEREIRA/VALTENIR -- 
                                                             

  

Tarifamento 

Tarifa Taxas DU Total 
                                                          

R$ 830,90 R$ 29,49 R$ 83,09 R$ 943,48 
                                                           

  

Pagamento 

Forma Tarifa Taxas DU Total Detalhes 
                                                        

Cartão R$ 830,90 R$ 29,49 R$ 83,09 R$ 943,48 

Bandeira VI 

Cartão **** **** ***** 3945 

Autorização 008143 

Parcelas 04 
 

                                                        

 

  

Informações 

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas 

pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da 
Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta 

informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns 

casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso. 

                                                             

 

  

Informações para Embarque 

 Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais. 

 Levar documento original: Carteira de Identidade para vôos nacionais.                                                              



 Levar documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais. 

 Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as 
respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há 

apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar. 
 

E-mail automático, não responda esse e-mail 

 

 

 


