
TAM Linhas Aéreas S/A

Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5°conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8°
conj. 81 e 82,

10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e
172,

Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre sua passagem
Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço
adquirido.
No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.
Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

CÓPIA

Nome do Passageiro GERALDO AMARAL

Código da reserva AOKKVM

Tipo de passageiro Adulto

Documento de

Identificação
BR14014371

N° Passageiro Frequente

Cidade e Data de

emissão
São Paulo, Brasil 18-AGO-19

Descrição do pagamento Forma de pagamento

Descrição N° do ticket Total

Tarifa

Tarifa equivalente em moeda de
pagamento

Taxas e/ou impostos (2)

BRL 218,00

BRL 0

BRL 31,69

Total passagem 957-2107852275 BRL 249,69

Total pago BRL 249,69

Tipo Detalhe
Data de

Expiração

Código de

autorização

Cartão de
crédito-VI

XXXXXXXXXXXX2145 817179

(1) BRL: Reais

(2) Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem:
BRL BR 31,69 (Taxa de embarque vôo doméstico)

Itinerário

N° Voo Origem Destino
Saída Chegada

Cabine Tarifa Assento
Bagagem

despachada
Data Horário Data Horário

LA 3529
Operado por

Latam
Airlines

Brasil

BELO HORIZONTE
CONFINS

BRASÍLIA
BRASÍLIA INTL.

SEG
02-SET-19

13:50
SEG

02-SET-19
15:10

Economy -
A

GACA2X9 1A
2 Peças de

23 Kg. cada
uma

Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for
fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570
5700 (todo o Brasil).

• 

Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo
extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia
da mesma.

• 

Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no
aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).

• 

Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você serã responsãvel pelo transporte entre eles. Confirme a
distância, garanta que você terã tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levã-la com você e defina como serã
feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

• 

Não se esqueça de verificar os benefícios da sua categoria se você for um membro Gold, Platinum, Black ou Black Signature.
• 

Detalhe companhias aéreas

N° de vôo Linha aérea operadora Linha aérea comercializadora
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Sophia Teodoro Cavalcante <sophiatcavalcante@gmail.com>

Declaracao de Embarque 

declaracao.embarque@latam.com <declaracao.embarque@latam.com> 11 de outubro de 2019 09:22
Para: sophiatcavalcante@gmail.com
Cc: jackson.costa@latam.com

 
 
 
A pedido do(a) Sr(a) GERALDO AMARAL***********************************************  
declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro  
embarcado na lista do(s) vôo(s): 
 
Vôo:      3529 
Data Vôo: 02/09/2019 
Origem:   CNF-BELO HORIZONTE 
Destino:  BSB-BRASILIA 
Bilhete:  957-2107-852275-1 
 
São Paulo, 11/10/2019 
 
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.
 

https://www.google.com/maps/search/Rua+Verbo+Divino,+2001+-+S+o+Paulo+-+SP+-+CEP:+04719-002?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Rua+Verbo+Divino,+2001+-+S+o+Paulo+-+SP+-+CEP:+04719-002?entry=gmail&source=g

