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Documentos necessários na viagem

Sempre que uma viagem se aproxima, inevitavelmente, com ela vem o dilema da bagagem. O
que levar? Algumas pessoas amam organizar uma mala, mas há aqueles que detestam as
difíceis escolhas do que levar e o que deixar.

A única unanimidade é que todo mundo ama viajar. Mas tão importante quanto o casaquinho
caso faça frio, a escova de dentes e os chinelos, os documentos necessários para uma viagem
devem ser organizados com antecedência.

Você sabe quais documentos são necessários para viajar? Se a sua resposta foi negativa,
segundo a ANAC, se você é brasileiro e fará um voo doméstico, você precisa apresentar no
embarque um dos documentos a seguir:

Passaporte nacional;
Carteira de identidade (RG) expedida pela Secretaria de Segurança Pública de um dos
Estados da Federação ou Distrito Federal;
Cartão de identidade expedido por ministério ou órgão subordinado à Presidência da
República, incluindo o Ministério da Defesa e os Comandos da Aeronáutica, da Marinha
e do Exército;
Cartão de identidade expedido pelo Poder Judiciário ou Legislativo, em nível federal ou
estadual;
Carteira nacional de habilitação (modelo com fotogra�a);
Carteira de trabalho;
Carteira de identidade emitida por Conselho ou Federação de categoria pro�ssional,
com fotogra�a e fé pública em todo o território nacional;
Licença de piloto, comissário, mecânico de voo e despachante operacional de voo
emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC);
Outro documento de identi�cação com fotogra�a e fé pública em todo o território
nacional.

E, se você vai viajar para fora do País, terá que apresentar um dos documentos a seguir. Mas,
atenção, na hora de embarcar para voltar ao Brasil, você deverá obedecer a legislação do país
em que se encontra. Veja os documentos válidos:

Passaporte válido;
Visto, se necessário - veri�que necessidade de visto aqui;
Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, apenas nos casos
previstos em tratados, acordos e outros atos internacionais (como para o Mercosul).

Pronto! Agora que você já sabe qual documento irá precisar, termine de arrumar a bagagem e
boa viagem!

IMPORTANTE: Baixe agora nosso Manual do Passageiro com as novas regras da ANAC sobre
viagem de avião.

ATENÇÃO! Desde março de 2017, algumas tarifas não permitem bagagem despachada.
Recomendamos que consulte as regras antes de sua viagem.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:
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https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/documentacao-e-visto/paises-que-exigem-visto-de-turistas-brasileiros
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/bagagem/como-arrumar-a-sua-bagagem-de-aviao
http://newsletter.edestinos.com.br/2017/As_novas_regras_para_viajar_eDestinos.pdf
https://blog.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=tg&utm_campaign=acesse-o-blog
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Como arrumar a sua bagagem de avião
Como recolher a sua bagagem
Danos, extravio e perda de bagagem
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