
 !"#$%&'()#!*+,()#- ! 

./(#01%2(!#345!#(&6(+#3!#)(7(#38!#9(+6%:#;+()%7!#-<=#>(/7="->!#?@>##AB 35B$AB8#A8 AC8 D38"AAAC$3A#-<=#>(/7=

;+()%7

 !"#$%&'(#)*#+$,)*-&).&**&/,%

 !"#$%$&$!#'$(&)*+&,-."#$/#$(&)*+-$#$(&."%)$&!$/#"-01#!$/&$!#+,23&$-/4'2+2/& 

E#F())(G,%+=#:(&1,+H#,:#),/#F=6,+#,)1,#I%7',1,!#F(+(#J%&)#6,#J%)2(7%K(L<=#,:#M%(G,: ,&'(#,:#:<=)#(F,&()#=#2N6%G=#6,#+,),+M(#,#(

6=2/:,&1(L<=#6,#,:I(+O/, 

 !"#$%&'(#)*&)+,&-.%

56/27&$/-$+#!#+,- 89:;<= >!$/#$&+/#. :?@ABCDCC9E5F 52/-/#$#$G-"-$/#$#)2!!H& I2&$/&$J-.#2+&"$=+-!20$KA#LM#CC

>&)#$/&$F-!!-7#2+& 92*&$/#$*-!!-7#2+& G&(')#."&$/#$N/#."2O2(-3H&

?GP:QP$EN?>?$G $5?R9IP$> 9P ?/'0"& A3PDBQ35D3

 /,!.$0$,#

>$$/#$,&& P+27#) G#!"2.&

R-S/-

G-"- T&+U+2&

51#7-/-

G-"- T&+U+2&

5-V2.# 9-+2O- ?!!#."&

$!B4CD

-(7M(6=+

6,#;('R(

%S,F/1(6=

$#@

"(G(7'(,)&

;+()%7%(

%;+()%7%(

T&17 &

CQ"AD"88 C4#CQ CQ"AD"88 CP#CQ @2=&=:U  =F 3?

1./&23.)*#)4&-&%.!/#

>W)#+&$/-$*-!!-7#) 5&.(#2"& E-0&+

PQ48CDQ5554CC

V==

 (W()#,"=/#%:F=)1=)#%C&

.X#8 DPB!PA

.X#5Q!QQ

9&"-0$*-7& IX$C @DL"YA

5#$%&)*.)4&-&%.!/#

92*& E-0&+

?(+1<=#6,#2+*6%1=

YYYYYYYYYYYCD4A

.X#8 P5A!BQ

%C&#;.##.X#5Q!QQ

6#%4&!3,&7)&8$.&7)!.7/&)+,&-.%

>$$/#$,&& 5&)*-.12-$-%+#-$&*#+-/&+- 5&)*-.12-$-%+#-$(&V+-/&+-

$!#B4CD $! !"#!T.$TZ@-#;.!-T$ $! !"#!T.$TZ@-#[.E\>

 !"#$%&'(#)2#9&2



15/08/2022 12:58 Cartão de Embarque | LATAM Airlines

https://www.latamairlines.com/br/pt/cartao-de-embarque/?orderId=LA9572322TVCP&lastName=viana de castro neto&passengerId=1&segmentIndex=… 1/1

Descubra nossa nova experiência

digital

Com nosso novo Check-in automático Você já não
precisa fazer Check-in!

Compre, coloque e receba dinheiro em nossa
carteira virtual LATAMWallet

Escolha se prefere receber suas notificações por
WhatsApp ou email

Tudo pronto para sua viagem

Chegue ao aeroporto com antecedência e siga estes
passos:

Deixe sua bagagem no balcão

Se tiver apenas bagagem de mão, vá direto ao controle

de segurança.

Dirija-se ao controle de segurança

Apresente o cartão de embarque e a documentação

para sua viagem.

Procure seu portão de embarque

Confirme-o nas telas do aeroporto ou com nossa equipe

Não se atrase!

Confirm seu grupo para embarcar

Temos grupos de embarque. Confirme seu número e

espere seu número para embarcar.

Bagagem incluída em sua tarifa

Bagagem de mão

1 Bolsa ou mochila pequena (Debaixo do assento da
frente)
45 cm. de altura, 35 cm. de comprimento y 20 cm. de
largura

1 Bagagem de mão 10 kg (Compartimento superior)
xp_boardp_web_main_trip_handLuggage_dimensions

Revise a lista de elementos restritos em nossa Central de Ajuda

Bagagem despachada

3 Bagagens despachadas 23 kg

Máx. 158 cm lineares: altura + largura + comprimento

Caso precise de bagagem adicional, compre-a em Minhas viagens ou
no aeroporto.

1. Primeiro dobre aqui

Nº de Compra LA9572322TVCP

Adolfo Viana De Castro Neto
BLACK SIGNATURE

LA4718
15 de ago de 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Salvador da Bahia
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