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Re: Voos Marcello Miller
Flesch, Esther M.
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'I n¡ Galante, Ferrranda
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From:
Sent:
lo:
Subject:
Attachments:

Início da mensagem encaminhada

De: "Monge, Bianca" <Bianca.Monge@trenchrogsi.com>

Data: 10 de fevereiro de 2017 19:5I:40 BRST
Para : "Flesch, Esther M. " <Esther.Flesch@trqrc

Assunto: FW: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

From : cesa r lma i lto : cesa r@-tfavela laça rte.com, br]

Mensagem original
De: Reserva Facil <noreplyf@reser
DaIa: I0l02lI7 19:45 (GMT-03:00)
Para: cesar@travel al Ac. -arte.com.br
Assunto: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

Nnme dn Passageiro MARCELLO MTLTER

Nrimera do bilhete 957 2X4.23397û3

SDU - Rio de "Ja¡reiro CGH - 5ão Paulo

Flesch, Esther M.

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2OL7 20:L7

marcellomiller@hotmail.com
Fwd: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

logo.gif

Ë
LATAf$ì
A¡*Ë. INä$

$äntos Dun"lont Congorrlras

JJ 393?

13/û212017 07 ;45108 : 50 23 Kiios

13/02/2û17 14:001 1 5; ût 23 KilosCGH - 5ão Paulo
Congonhas

SDU - Rio de Janeiro
Santos ÞumÕnt

Valor Tarifas R$ 955,90

Taxa de embarque

R$ å.tÍ.tr?6

Bilhete Eletrônico

J.l 3907

R.$ 55,36

Tatal



Data de emissão

Nome do Passageiro

Faixa Etária

Número do bilhete

LOC (Localizador da reserva)

RAV

Data de emissão

LOC (Localizador da reserva)

Formas de Pagamento

Número do Cartão

Cód, Autorização

3TKVTY

Dè. {TE EO.ÑÝ ýÝtv,

L$/0?./20L7 - 1S:45

3TKVIY

Mästercärd

552316xxi, t,'Fx9467

651113

Rt 1.å$ð,â5

COMPROVATTTE - R.ËMUNËRÂÇÃO DO AGENTE ÞË VTAGËM

LOIOUZAIT - 19:45

MARCËLLO MILLËR

ADT

957 2r"4?3397û3

Valor Total

Penalidades, canceiamentos e aiterações: A alteração nn itinerário original da viagem, antes ou apés
o seu inícic, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeíto aos ajustes de
tarifas, eobrança de taxa ou variações eambiais,
O reembolso do valcr pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,
respeitadas äs resräs de tarifa prcmocional, tancelamento de voo e penalidades. Para maìs
informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu ern¡ssor

Oråæntaçðes parä Ëmbarque
* Apresente-se em nosso check-in csm 2 haras de antecedência em voos nacionais, ou eom 3 horas
em voûs internäcionaì$.
. Não se esqueça de levar seus doeumentos orig¡nêis:
. Cartgira de Identidade para vcns nacionais
r Passaporte e os vistos necessárics para entrada no pais de destino para voos internacionais.
. Verifique a necessidade de Vacinms pðra o destino de sua viagem,

ContaËe¡
. SAC TAM BRASIL: 0800 123 2û0



From:
Sent:
To:
Subject:

Flesch, Esther M.

sábado, 11 de fevereiro de20t7 07:49

Monge, Bianca

Re: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

MARCELTO MTLLËR

Obrigada!

Em 10 de fev de2017, às 19:51, Monge, Bianca <IJianca.Monge@trerichrossi.com> escreveu

From : cesa r fma i lto : cesar@travela laca rte.com' br]

Mensagem original
De: Reserva Facil <noreplv@reseruafaci

Data: l0l02lI7 19:45 (GMT-03:00)
Para: cesarl@,trav e lalacarte. com. br
Assunto: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

<logo.gif>

Nome da Passageiro

LATåfN
AIFIL¡î'IE5

Número do bilhete

SDU - Rio de Janeiro
SantÕ$ DumÕnt

CGt"l - São Paulo
ConEorrhas

957 31423397t3

CGH - São Paulo
Conqcnhas

23 Kilôs

SûU - Rio de Ja¡reiro
Säntos Dumont

13/02/2tL7 14:00115:00 23 Kilos

Taxa de embarque

Total

Data de emissão

Nome do Passageiro

Faixa Etária

R$ 955,90

R$ t-Ð1X,,ã6

COMPRÛVANEF - R.ËMUNERAÇÃO ÞÛ åGFNTF DF IIIÂGËM

MARCËLLO MILLFR

AÐÏ

957 2142339703

Jl 3932

Bilhete Eletrônico

Jl 3S07 L

L

Valor Tarifas

L3102/2417

R$ 55,36

û7:45108:50

1010?i2017 - 1Ë:45

Número do bilhete



LOC (Localizador da reserva)

RAV

STKVIY

Rt s5ù$*

Data de emissão 70102/2017 - 19:45

LÖC (Localizador da reserva) 3TKVIY

Formas de Pagamento Mastercard

Número do Cartão 5523 16x** **x9467

Cód. Autorização 651 1 13

Valor Total *.$ 1.1û.6¡85

Penalidades, c*ilcelamentos e alterações; A alteração no itinerário original da vìagem, antes ou após
o seu início, somente é possível dentro do praeo de vaiidade da Bassagem sujeito aos ajustes de
tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais,
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,
respeitadas a$ regräs de tarifa promacienal, caneelamento de voo e penalidades. Para mais
informações, inclusive referentes aos vælores aplicáveis, consulte o seu emissor

tri*ntaçöes pärä Ernbarque
r Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, cu com 3 haras
em voüs internäcicnðis.
. Não se €squeçä de levar seus documentos originats:
. Carteira de Identidade para voos nacionais
r Passæpeirte e os vistos necessários para entrada no paie de destino pãræ vtos internacionais.
. Verifique a necessidade de Vaeinas pärä o destino de sua viagem.

Ëontato
. SAC TAM BRASIL: 0800 123 200



From:
Sent:
To:

Flesch, Esther M.

terça-feira, L4 de março de 2077 L7:34

Galante, Fernanda

Re: Voos Marcello MillerSubject:

Ok. Só faltou adata.

Em14 demar de2017, às 16:48, Galante, Femanda

Posso emitir? tks

escreveu:

From : Marcello Miller fmailto : marcellpmiller@h-qtmail.com]
Sent: terça-feira, L4 de março de2017 t6:45
To: Galante, Fernanda
Subject: Voos quinta-feira

Femanda, tudo bem?

Vou ter de fazer um bate-e-volta aqui em São Paulo no projeto ametista:

Ida: Gol 1031 SDU-CGH às 14h10m
Volta: TAM 3960 CGH-SDU às2lh20m

Você providencia, por gentileza?

Muito obrigado!
Marcello Miller

Sent from my iPhone

On 13 M;ar 2017, at 16'50, Galante, Fernanda <Fernanda.Galante@,trenchrossi.com> wrote:

Enviædo parã seu email e eelular os cartoes de embarque
Obrigada,
Fernanda

From : Marcello M iller [mailto: marcellomiller@hotmail.com]
Sent: segunda-feira, 13 de março de20t7 L5:42
To: Galante, Fernanda
Subject: Re: Loc RJUWTG - Emitido - MARCELLO MILLER

10143987-s

Sent from my iPhone

On 13 ldar2017,at14:08, Galante, Fernanda
<Fernanda.Galantç(d,trenc wrote:

Boa tarde Dr. Marcello:

Para concluir o check-in preciso do numero do seu RG" tico no

æguardo"

1



Obrigada,
Fernanda

This message may contain confidential and privileged information. lf it has been sent to you

in error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this
message. Please v¡sit www.trenchross¡ewatanabe.com.brldigclaímer for other ¡mportant
information concern¡ng this message.

From: Atendimento - 1

Imailto : atend imentol @travela laca rte,com. br]
Sent: segunda-feira, 13 de março de2017 LLtLZ
To: Galante, Fernanda
Subject: Loc RIUWTG - Emitido - MARCELLO MILLER

<loEo.gif>

Nome do Passaçeiro MARCHLLû MTLLÊR.

LOC (Localizador de reserva) RJUWTG

ffi"
L1ì1&*&Ýwetiù&W*ç.e4

SÞU " Rit cle Janeira
Sêntos Dumont

CGH - 5åo Paulo
Congonhas

CGH - São Paulo
Congonhas

SDU - Rio de Janeiro
Santos DumOnt

r4/û3/2017 07 : 10/08 : i" 5

r5lü3l2Or7 20: 1û/21 : 1û

Valor Tarifas

Taxa de embarque

Total

Nome do Passageiro

Upgrade de Assento

R$ 1"151,80

R$ 59,80

MÅRCËLLO MÏLL*R

R$ 70,ût

Total R$ 7ü,0tt

ütMPRoYANTE - RËMUNËRAÇÃO Þ0 AGENTË DE VIAGEM

j

:13/ü312017 - 1"1rû8

A

Bilhete Eletrônico

G3 1003

G3 1ü54

toMPROl¡ANTr - SrRVIÇOS COMpIEMENTARES

R$ 3.211rö{¡

Data de emissão



I

Nome do Passageiro MARCf;LL* MILLI¡R

Faixa Ëtária ì AÐT

Cód. Autorização RAV

LOC (Locatizador da reserva)

RAV RS t.å5r1*

Data de emissåo 13/031?01"7 - i"1:û8

LOC (Localizador da reserva)

Ëormas de Pagamento

Número do Cartão

RJUIVTG

Âmex

376601***ir*5*t6

Cód, Autorização ?0846S

Valor Total R.$ t.396,78

Penalidades, cancelamentos e alterações; A aiteração na itinerária cr"iginal da viagem, äiltes ou apÓ$

o seu início, sÕnlente é possível dentro da prazo de validad* da p*ssegem sujeito aos ajustes de

l*rifas, cobrança de taxa ou variações eõmbiåis.
ü reembolsa dn vnlor pago pelos bill¡*tes solnente será aceitc se dentro do prazo de vnlidade,
respeitadas ä$ r€çräs de tarifa pronroeional, cancelamento de voo e penaiidades. Para mais
informaçðes, inclusive referentes aos valores aplie;åveis, eonsulte n seu enlisscr

SnËentæçðes pæræ Hntbmrque
r Apresente-$e em ¡rosso check-¡n etm 2 hnras de antecedência em voos nacionais, ou cont 3 h*ras
em vöos internäciÕnã¡s.
* Não se esqueçä de levar seus dteumentos triginäis:

' CarteEra de ÏdemtÈdadæ pær* voos nacionais
c Fassapelrte e os vistos n*cessairios para entrada nc pais de deslino pärÐ voos intern*citnå¡s.
. Verifique a necessid¡de de Vaeìnas pärä o destíno de sun viegem"

Cüntatå
* SAC Güt BRASIL; 0800 704 0465

B*se Tarifaria : AOZZDÂZ
Ëamìlia: Programadas
Tarifa em classe ffccnomica
Valida na classe tarifaria indicada excl¡-¡sivamente nos voos, datas e trethos res€rv&dos.
Impostos çovernämeiltais pod em incidir ncs servicos, tarifas e taxas rlependendo do pais de
destino e,/au eompra do bilhete.

LTipo de Viagem: Ida e voltæ obrigatorìa

2.Nao Comparecimentc iNc-Show):
0 nao comparecimentn *n atendímento ou äo portåt de emharque em tempo habil sera penalizado
em
Pfrra crmpräs ä pärt¡r de 1U1U16, BR.L ?2û,û0 (duzenlns e vint e Reais) ou 1t0o/q do valor da

tarifn, o que for m€nor - por passmg€ìro e por trecho,
Para compras de 131û811"5 a 10/11/16, BR.L ?Õt,ûû (dueentos Reals) ou 1tûo/o do valor da tarifa, o
que for me¡Ìû!" : pt r pãssägeiro e por trecho"
Na alterneao patä um nrvo vöo/ alem deste välûr, Õ passageiro te ra que arcêr com eve¡rtual
diferenca larifæria.
A diferenen tarifariæ pcde ocorrer devido ëumôntt de pre cos asgim como p$r indispnnibilidade da
mesffia classe larifariæ para o novo voo desejado.
Os treehos reservadcs subsequentes ao trecho nao utilizado seräü äuttmðÈicärnente canceledos"
Nao se aplica e sta ccndicao se o pass*geiro, ate o horario da partida dt vco, comunicar a



Compænhia que när utilìzara o treclr* d* ida e que deseja mant€r o voo de volta, Nesta situacaû,
nan havera penalidade para ma nter ö voÕ ele volta, padendo ser aplicndas penalidades para o
cancelamentc do von de idn conforme regrãs de Cancelæmento (item 3) e Reembolso (item aï)

correspondentes a tarifa dc voc de ida.

S.Cancelamento e/ou AlteräcÕ*s:
Pæra c¿mpras a pårt¡r de 1Uf Ul"6, BRL l"5t,0t (cento e cinquenta Reais) ou 1"00% do valor da
tarifa, o que for mÊnor - por passägeirc e Bor trecho.
Para compræ s de l3lt8/1"5 a l"û/11/16, ßRL 1"3fr,0ü (eento e trinta R*ais) ou 10Ûû1o do valor da
tarifæo o que for mentr - por pässageiro e por trecho.
f;m caso de alteracao de voc, alem deste valor, o passaçeiro te ra que arcar cÕm eventual
dìferenca tarìfaria.
A diferenca tarifaria pode ocorrer clevido frumento de precos assirn como por indispanibilidade da

mesma classe tærifaria para t nsvo voc desejado.
Ca so c bilhet* ainda nao tenha sido utilizado, ös êlteracoes cleverao octrrer em ate no maximo t1
{um) ano da data da compra.
As alteracoes apüs utilizncao clo primeiro treclrc do bilhete deverao respei tar a estadia minima
estabelecida pela reçræ do primeiro trecho, cð$ü conträrío, o bilhete perdera sua validade inclusive
para reembolsa.
O pedido cle caneelnmento do hilhete naa implicara automätic åmente enr reembol*a da credito
restänte, devendn omrrer pedìdo especifieo de reembolsÕ e se ä regra tarifaria assim permitir'
Ëm qualquer cæsr, os vaiores paças deverä* ser integralmente utilizad os em âte l" (um) ano da
cömpra. Apos est* präzö/ o valor em er*ei!t* nao podera ser mais utilieado ou reembolsado'
Em påssñËens de idn * vc¡ltâ, eãso û passageirc solicite o cancelamentc do voo de ida ate o horario
ä pärt¡fla do von da ida, i¡rformando que desejæ manter o voo de volta, naÕ havere penalidade para

a mänutencao do voo de vclta, podendo ser apllcædas penalidades p*ra o cancelamente d o voo de
ieiæ conforme regräs de Cancelamento (item 3) e Reembolsn {itenr 4) correspondentes a tarifa do
voo de ida.
Endossos parn outras Companhias Aereäs neo säo permitidos.

4.Reembalso:
Custo de 5to1o (cinquenta par cento) do valor d* tnrifa - sera cobrado cu¡^nr¡lativamente ctrn
ceneelamentoeûnäücompareeimento(Nc-shcw)-itens2(Dois)e3(Tres)-seaplieavel.Fara
€sffilprãs a partir de 141û3/13, enr passãges?s de Ë'dæ e r¡æåta, cãso * passægeår* soËËa[te o
car¡e*Eæmentc dæ vcæ de ãdæ æte kq¡rmric da pantida dt vo*, *nforrnando qrne des*ja
manter o vse de vclta, se md* a ËaniËa deste corn restrËçåo de Ëda e volta æbnigaË*råa' a
tarifa cornespondente äs vos de Êda *tao podera ser reermbeÊsæda.

S,Aeumule d* Mill"¡æs SrffiËEes;
Pæra ccræpnasæ partårde û¿11t4/1?:3 (tres) sæEËå'¡asa cada SR.l- lÿ*G {us?r R.eal) gæstü'
esrn base nt¡ valsr da tan*fa * acumuladäs soffiÊH?te *m'r \r$ts op*radeis p*læ GÛ*- {G3}'<
br>Para compras até Ð3/S/11tr7: 2 (duas) n'liäiras a cada En¡- 3.,Ot (¡,¡rn R.eaê} gastæË cstrt
hase no valor da tarãfa - aer¡rnulædas sûffiì$ilËe eån v$os openados pela GOI- {€3}-

S"Ferra¡ænencla Mlnånta ncï Ðestãn€å: !t{ae aplicavel

?.Farædas¡ lSac p*rmltidas"

E"FRegras de baçagens consuEÈar têr$tos e eondicoes especåflcas"



From:
Sent:
To:

Flesch, Esther M.

sexta-feira, L7 de março de 2017 L7:25

Galante, Fernanda

Re: Voos Marcello MillerSubject:

Sim

Em 17 de mar de2017, às 17:18, Galante, Fernanda <Fcrnancia-.Galante@trenchrossi.com> escreveu:

Posso mandar emitir?
tbrigada

From : Marcello Miller fmail!q: marcellom iller@hotmail.com]
Sent: sexta-feira,17 de março de2017 t7:I6
To: Galante, Fernanda
Subject: Re: Voos quinta-feira

Fernanda, tudo bem?

Voos para a semana que vem:

2013

SDU-CGH: Tam 3923,às 11h45m
CGH-SDU: Tam 3952, às 19h

Projeto Wings

Mando ainda hoje os voos de terça e quinta.

Grato,
Marcello
Sent from my iPhone

On 14 de mar de 2017, at t6:47, Galante, Fernanda <Fernanda.Galantef@e

wrote:

ûi Marcello, tudo bem?

Assim q emitir e fizer o check-in te envio, ok?

Obrigada

From : Marcello M iller [mailto: marcellomiller@hotmail.com]
Sent: terça-feira,74 de março de20t7 L6:45
To: Galante, Fernanda
Subject: Voos quinta-feira

Fernanda, tudo bem?

Vou ter de fazer um bate-e-volta aqui em São Paulo no projeto ametista:



Ida: Gol 1031 SDU-CGH às 14h10m
Volta: TAM 3960 CGH-SDU às2lh20m

Você providencia, por gentilezû

Muito obrigado!
Marcello Miller

Sent from my iPhone

On 13 }r4ar2017,at 16:50, Galante, Femanda
<Fernaqd4.Galatte@,X{çnchros$ wrote:

Enviado para seu email e celular os cartoes de embarque.

Obrigada,
Fernanda

From : Marcel lo M i I ler lmai lto : marcel Lomiller@ hotma íl,com]
Sent: segunda-feira, 13 de março de 20L7 15:42

To: Galante, Fernanda
Subject: Re: Loc RJUWTG - Emitido - MARCELLO MILLER

t0143987-s

Sent from my iPhone

On 13 }rlar2017, at 14:08, Galante, Fernanda
<Fernanda.Galante@tten wrote:

Boa tarde Dr. Marcello:

Para concluir o check-in precíso do nunrero do seu

RG" tico no aguardo.

Obrigada,
ternanda

This message may contain confidential and privileged information. lf it
has been sent to you in error, please reply to advise the sender ofthe
error and then ¡mmediately delete this message. Please v¡sit
www.trenchrossiewatanabe.com.Þld!scl€jfl er for other important
information concerning this message.

From: Atendimento - 1

[mai|to :atendimento1@travela|acafteeom. br]
Sent: segunda-feira, 13 de março de20L7 LI:L2
To: Galante, Fernanda
Subject: Loc RIUWTG - Emitido - MARCELLO

MILLER



Bilhete Eletrônico

G3 1003

G3 r.054

A

&<logo.gif>

Nnme do Fassageiro

1"1í/:&\ e4.rt.;

LtC (Lacalizador da reserva)

MARCELLO MILE-ÐR

RJUWTG

SDU - Rio de Janeiro
S8ntos Dumont

$DU - Rio de Janeíro
Sêntüs Dum0nt

CGH - São Faulo
Congonhas

14103/?017 07r10/08:15

15/a3/2417 20: 1û,/21 ; 10

Valor Tarifas R$ L,t5t,8t

Taxa de embarque R$ 59,80

Total

CGH - S5o Paulo
Corrgonhas

CTf.{ PRCIVANTE - SNRVIÇÛS COMPLEMffi hITARES

Nome do Passageiro MARCf;LLü MILLER

Upgrade de Assento R$ 70,00

Total RS 7S,$ç

Ç*MPRÛ\fANTE - Rf;MUNERAç,ãO ÞCI AGENTË ÞË VIAGfrM

Data de emissão l 3/t3/2CI17 - LL:08

Nome do Passageiro MARCf;LLO MTLLñR

Farxa Etana ADT

Cód. Autorização RAV 7t8469

LOC (Localizador da reserva) RJUWÏG

RAV RS 115,ÊS

RS å.ãX.1"60,

Data de emissão 131t312017 - 11:08

LOC (Localizador da reserva) R]UWTG

Formas de Pagamento Amex

Número do Cartão 376601***t*5006

Cód, Autorização 2CI8469

Valor Total *$ 1.39,6,78

Penalidades, cancelamentas e nlterações: A alteraçãc no itinerária ariçinal da viâgem, ãntes
o seu iníeio, somente é possível dentro do praea de validæde dæ passaçem sujeito aos ajuste:
tarifas, cabrança de taxa ou variações cambiais,



e reembolsa do vnlor pago pelos bilhetes soniente serå aceito se clentro do prazo de validad,
respeitadas ðs resras de tarifa promocional, eüntelämento de voo e penalidades. pöra mäis
inforn:ações, inclusive referentes aos vnlores apliciåveis, consult* o seu emissor

SrËenËações pãra fr nrbærque

" Apresente-se em nosso check*in com 2 horas de antececlênc¡â em voos nacionais, ou com
*m vÖos ¡nternåcitnã¡$.
. Não se esqueçä de levar seus documentcs ortgtnals:
e CarteËra d* ldæ¡'¡tidade paræ vcos nacitna¡s
r pässäp$rte e rs vistos neeessiirios para enträdä n* pais de destino pärä vüo$ inter¡racion
* Verifique a necessidade de Vaeinas pärä o destino de sua viaçern'

Contat*
* SAü ü01 BRASIL: CI800 704 0465

Bnse Tarifarin : Å$ZZÞÅZ
Familia: Pregramada*
Iarlfa em ciasse Fconomica
Vnlida na classe tarifaria indieada exclus¡v8mente nÕs vnns, datas e trechos reservados.
Impüstos gûvernamentðis poc¡ em incidir nos servicos, tarifas e täxas dependendo do pnis rÏ

destino e,/ou ecmFra do bilirete.

1.Tipo de Viaçem; Ida e volta obrigatorìa

2,Nao CompörÊÇimentû (No-5how) ;

ü nno camparecimento ac atendin*ento ou ao pcrlan de embarque em terrlpo habil sera per
em;
Pðrê crrrpras a partlr de l"Ul-Ul-6, BR.L 220,û0 (duzentos e vint e Reais) ou 1üto/o do v*lor
tarifa, o que fcr menor - ptr pässflgeiro e por trecho"
Para compras de 1"3/08115 a 1t/11/l-6, ffiR.L ?00,û0 (duzentos Reæis) ou l-00o/o do valor da i

que for menÕr - po r pässägeiro e pcr trecho.
Na alteracao pãrð unì ¡1ûvo voe/ alem deste vðlor, o passageiro terã que ârcar com eventufr
diferenca tarifaria,
A difere nca tarifaria pode üeürrer devido ãumento de pre eos assim csmÕ pÕr indispnnibilide
mesrnê classe tarifaria päre t nt\ro voo desejado,
ûs treehos reservacios sub*ec¡uentes ao trecho nnn utilizado serao äutornâticärnente cancel;
Nao se aplica e sta condicao se Õ püssaçeiro, ate o horario da partida do vÕü, comun¡cär ð

Companhia que nar utilizara a trechn de ida e que deseja mänter o voo de volta. Nest* situ
nao havera pen*lidade para mä nter o vor de volta, podendo ser aplicadas penalidades pari
cancelamento do voo ele ida conforme reçrås de CancelamentÕ t¡t*m 3) e Reembolso (item
corresporrdentes ä tärifa da voo de ida.

S.Cancelamento elou Alteracces:
Paræ enmpras a part¡r de 11/11/16, BRL 150,ûû (centn e einquenta Reais) ou 100o/o da valo
tarifa, o que for menor - por pässägeiro e por trecho.
Para ecmpra s de 131CI8/1"5 e ft/11/16, BRL 130,00 (cento e trinta Reaìs) ou l00o/o do valc
tarifa, o que for menûr - por passaçeiro e por trecho.
Ëm caso de e iteracaa de voo, alem deste valür, o passageiro tÊ rä que ärcar cüm eventL¡äl
dlferenca tarifaria.
A diferenca tarifaria pcde ocorrer devìelo äumento de precos ässiffi eomo por indisponibilidat
mesmö classe tarifariæ para o novo voo desejado"
Ca sc o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, äs ê¡t€rðtoes deverao ocürrer em öt€ no ma}
(r"rm) ano da data da compra.
As alterecoes äpos utilizacac do primeira treclro do bìlhete deverao respei tfir ä estadìä mini
estabelecid* pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o hilhete perdera sua validade in

parä reemb0lsr.
û peeiid* cle eaneelamento do lrilhete nae implieara automat¡e ämente em reembolso eln ers,

restånte, devenda rccrrer pedido especifico de reembolso e se ü reçræ tarifaria assim permi

Em qualquer casû, os valores pagos cieveräo ser integralmente r:tilizad os em atc 1- (um) ar
compra. ,4pas este präzo/ o valor em credito nac p*dera ser mais utilizada ou reembolsado.
Fm päs$açens de ida e v*lt*, cõsn r passageiro soiicite o cancelamento do voo de ida ate o
a partida do voo da ida, informando que deseja manter o voo d* voltä, nao havera penalida

ð maniltencäo cla v*o de volta, podendo ser aplicadas penalidades para Õ caneelamento d a
ida conforme reçræË de üancelamento (item 3) e Reembolso (item 4) corr*spondentes a tär



voo de idä.
Endossos para outras Companhias Aereäs nðc 5äo permitidos

4,Reembolso:
Custo de 5ûo/o (cinquenta por cento) do valor da tarifa - sera cobradt cumulativämente eon
cancelamentÕernäoeomparecimentn(Nc-show)-itens2(tois)e3(Tres)-seaplicavel.l
coffiprðs a pærtãn de 14/03/L7, ern põsËagans de ida e v<llta, €asc Ð passagelro solr
Çän(elaffiento da v** de ida ate hcrario da parÈida dÕ voo, imf*rmando que deseja
ãTranter o vco de volta, se nde a tarifa deste corra restrição de Êda e volta *brigatort
tarifa c*rnespondente äo noo de ida nao pcderæ ser reembcEsæda.

5.Åc¡¡muls de Fðilhas SmËEss:
Fara compras æ partir d* $4/t4/L7r S (tres) milt¡æs æ cada BRL X,S$ {unr R*aå} gas

csm base n* valor da tarifa * acumulædäs som*EïtË €m ìÉoas operados pela GtË- (Gi
br>Para cs{gEpräsatéO3/0¡llL?r 2 (duæs} nruilhasa eada BR.L 1.,*Û (um R.eal} gasto
base no vaFær da tarËfa * acurnuladas sûfftente effl vsos openad*s pela GAL {G3}.

6.Fermænencia Minima no Þestittt¡: l.lao aplicævel

?.Paradas: Nææ Bermitãd*s-

S.Regras dc bagag*ns consr¡ltar t€trrncs e condicoes especEficas"



From:
Sent:
To:

Flesch, Esther M.
quinta-feira, 30 de março de 201-7 16:35

Galante, Fernanda

Re: Voos EUASubject:

Sim, pode comprar.
Não gosto de viajar muito colado nos colegas de trabalho. Inibe, a pessoa fica sem jeito e acha que tem que

conversar o voo todo. Pode ser próximo. Corredor e do outro lado do corredor.

Em 30 de mar de 2017, às 16:32, Galante, Fernanda <Fqfqanda.Galante@,Uenchrossi.com> escreveu:

ecmpro a do Marcello tb? Coloco os assentos ao lado dele ou não preeisa? obrigada

From: Flesch, Esther M.

Sent: quinta-feira, 30 de março de20L7 L6:24
To: Galante, Fernanda
Subject: Re: Voos EUA

Vamos assim mesmo no voo direto. O hotel se for possível eu gostaria de reservar no st.

Regis.

Em 30 de mar de2017, às 15:30, Galante, Femanda <Fernanda.Galantel@tre

escreveu:

Como estamos bem em cima da hora, a tarifa está bem cara:

O5ABR

O.7 BR

QUA

5EX

United

United

860

,86.

São Paulo Guarulhos

W,åshiRgton ,Dulles

Washington

Säo Paul,o Gt

* Chegada no dia seguinte,

CLASSE EXECUTIVA

TARIFA COM TAXAS: USD tt73O,O6

Outras opções com conexão:

O5ABR

,06A8R

OTABR

OTABR

QUA

QUI

SEX

S'EX

Delta

Þlelta

Delta

Delta

704

,2;594

3485

47t

São Paulo Guarulhos

Atlanta,

Washington Reagan

Nova Yor,k JFK

Atlanta

,W.ashington

Nova York J

5ão,PauJs G

CLASSE EXECUTIVA

TARIFA COM TAXAS: USD 7347,66

x Chegada no dia seguinte.



OsABR

:O6ABR

QUA

Q,tJT

SEX

sËx

American

Anrerican

American

Amer,ican

930

2347

2206

995

São Paulo Guarulhos

,Miam'i,

Washington Reagan

MÌamí,

Miami

Miami

5äo'Paul,o G

OTABR

CI7AB'R

CLASSE EXECUTIVA

TARIFA COM TAXAS: USD 1.1735,66

Melh*r Ågêncå* (*rporativa do Ërasll I Fa*qulsa Fanrsta* 3Õ16

* Chegada no dia seguinte


