
Doc. 01 – Depósito passagem em salas matutino 

 

 

 

 

 



Doc. 02 – Comprovante passagem Natal – Recife 

 

Comprovante de emissão  
Empresa: AGENCIA AEROTUR LTDA Usuário: JOSE NOALDO SILVA 

 Telefone: 84 3220-2992  E-mail: noaldo@aerotur.com.br  

 
 

  

Dados reserva 
Localizador 

 
Data emissão 

 

KD5JUX 
 

05/05/2012 10:04 
    

      

  

Passageiro(s) Faixa Etária Centro de custo 
  01.01 DELCIO JOAO  FERNANDES  ADT     

 

  

Itinerário 

 
Voo De Para Partida Chegada Aeronave Duração Classe 

 

0001 
AD4237 

Natal - NAT Recife - REC 05/05/2012 16:02 05/05/2012 17:04 195 1.02 T 
 

    
 

  

Tarifamento 
Faixa Etária  Quantidade  Preço Uni. Taxa Embarque  Taxa Serviço  Subtotal  

 

Adulto(s) 1 119,90 21,57 11,99 153,46 
 

   
Total:  153,46 

 
 

    
 

  

Pagamentos 
Data Forma Pagamento Valor Cartão Status Autorização 

 

05/05/2012 10:04 À VISTA/FATURADO 153,46-BRL 
 

Approved 
 

       

  

 

  

Regra Tarifamento 
 
Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas 

e trechos selecionados 
Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e 

trechos selecionados, Permite Espaço Azul 
 

Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras).  
Ida e volta obrigatória: não aplicável 

Permanência mínima: não 
Permanência máxima: não  
Paradas: não serão permitidas 

Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas 
pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 

4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam 

    

tel:84%203220-2992
mailto:noaldo@aerotur.com.br


dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar 
um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não 

consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, 
trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas 

referentes ao no-show. 
Cancelamentos / Alterações: 
Tarifas Promo*: R$ 75,00  

* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R$ 75,00 
por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da 

indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe 
tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, 

ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento 
não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do 

passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a 
respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de 
venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de 

Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) a taxa de R$ 75,00 em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de 
no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão 

cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R$ 75,00 por alteração da reserva original. 
 

Tarifas Flex + **: Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento  
** Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de 

cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença 
da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas 
(disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as 

mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas. 
Reembolsos: Serão efetuados somente com solicitação expressa do passageiro 

Tarifas Promo - Taxa administrativa de 30% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores, e sem taxa para 
conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso deve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra 

da passagem 
Tarifas Flex+ - Taxa administrativa de 10% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores. No caso de 

solicitações de reembolso com a antecedência mínima de 02 horas do horário do embarque, não ensejará a cobrança de 
taxa, sendo que solicitações após ter incorrido em no-show, será cobrada a taxa administrativa de 30% do valor da 

passagem original. Para conversão em crédito de passagem, não será cobrada taxa administrativa 
Não comparecimento ao embarque (No Show): 
Tarifas Promo: R$100,00* 

*O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será 
considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças 

tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a 
passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da 

passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas 
cabíveis (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento).  

Tarifas Flex+: Não há cobrança de taxa** 
**O não comparecimento para embarque ao voo, na data e horário reservados na passagem original não ensejará o 
pagamento de multa, contudo, a AZUL reserva-se no direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem 

adquirida. 
Descontos para Crianças: 40% sobre valor da passagem de adulto. 

Bagagem: 
Tarifa Promo: 23kg * Tarifa Flex+: 23kg * 

* A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois 
anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo 

requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O desconto aplicável para crianças entre dois 
e 12 anos incompletos será de 40% sobre a tarifa de adulto, tendo direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada 
uma taxa de meio por cento da tarifa básica do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A Azul 

reserva-se o direito de despachar como carga desacompanhada em um próximo vôo toda e qualquer bagagem que exceder 
a franquia estipulada de duas malas. 

Créditos “Tudo Azul”: creditados em 10 (dez) dias úteis após a data do vôo  
Tarifa Promo: 5% do valor da passagem 

Tarifa Flex+: 10% do valor da passagem 
Combinações:  

Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas 
as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de 
uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada 

será a de um (1) mês, na mais restrita. 
Endossos:  

Não permitidos. 
Validade: 

A reserva original expirará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito 
referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo.  

Prazo para pagamento: imediato.  
A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da 

tarifa entre a compra e o vôo, não serão cobradas ou devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do 
aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui 
previstas. 

Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em vôos específicos e com quantidade limitada de assentos. 
 

 

 



Doc. 03 – Comprovante passagem Recife-Lisboa-Bissau; Bissau-Lisboa-Natal 

 

FERNANDES/DELCIO JOAO MR 05MAI REC LIS 

 
  

                           BILHETE ELETRONICO 

                   RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO 

  

 AGENCIA AEROTUR - PLANTAO          DATA: 05 MAIO 2012 

 R. APODI, 583                    AGENTE: 2715 

 TIROL     CEP 59020.130            NOME: FERNANDES/DELCIO JOAO MR 

 NATAL 

 IATA     : 575 06293 

 TELEFONE : (84) 3220-2999 

  

 EMPRESA EMISSORA                       : TAP PORTUGAL 

 CNPJ                                   : 33136896/000190 

 NUMERO DO BILHETE                      : ETKT 047 5505455151 

 CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 48YGE2, AIRLINE: TP/48YGE2 

 DE   /PARA       VOO    CL DATA  SAI   BASE TARIFA   NVA   NVD   MAL 

ST 

  

 RECIFE          TP 0012 V  05MAY 2230  VTPBR         05MAY 05MAY 2PC 

OK 

 LISBON             ASSENTO:16D   HORARIO DE CHEGADA: 1000 

 TERMINAL:1         ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:2100 

  

  

 LISBON          TP 0201 V  06MAY 2125  VTPBR         06MAY 06MAY 2PC 

OK 

 TERMINAL:1 

 BISSAU OSVALDO     ASSENTO:06D   HORARIO DE CHEGADA: 0035 

                    ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1955 

  

  

 BISSAU OSVALDO  TP 0202 W  21MAY 0135  WTPBR         21MAY 21MAY 2PC 

OK 

 LISBON             ASSENTO:06D   HORARIO DE CHEGADA: 0635 

 TERMINAL:1         ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:0005 

  

  

 LISBON          TP 0003 W  21MAY 1600  WTPBR         21MAY 21MAY 2PC 

OK 

 TERMINAL:1 

 NATAL              ASSENTO:14D   HORARIO DE CHEGADA: 1930 

                    ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1430 

  

  

  

 NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O 

 DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA. 

  

 ENDOSSOS      : CHANGE OF RES RESTRICTED 

 TAXA DE CAMBIO: 1.9210 

 PAGAMENTO     : INV 

  

 CALCULO DA TARIFA : REC TP X/LIS TP OXB899.00TP X/LIS TP 

tel:%2884%29%203220-2999


                     NAT798.50NUC1697.50END 

                     ROE1.000000XT44.02PT46.24ON50.09OK38.53OL57.80GW 

  

 TARIFA AEREA      : USD     1698.00 

 TARIFA EQUIV PAGA : BRL     3261.85 

 TAXA              : BRL       71.50BR         66.62YP        236.68XT 

 TOTAL             : BRL     3636.65 

  

  

AVISO TACA FEE R$ 327,00 

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO 

SUJEITOS 

AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. 

ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. 

O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS 

PROPOSITOS 

DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A 

TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM 

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3. 

  

AVISO 

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM 

PAIS 

DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER 

APLICADA, 

REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS 

TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE 

BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A 

PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE 

DE 

BAGAGEM. 

  

                                                             PAG.:1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. 04 – Recibo da Aerotur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. 05 – Extratos I 

 

 

 

 

 



Doc. 06 – Extrato II 

 

 

 

 

 



Doc. 07 – Extrato III 

 

 

 

 

 



Doc. 08 – Extrato IV 

 

 

 

 

 



Doc. 09 – Extrato V 

 

 

 

 

 



Doc. 10 – Extrato VI 

 

 

 

 

 



Doc. 11 – Extrato VII 

 

 

 

 

 



Doc. 12 – Extrato VIII 

 

 


