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Cadastramento de Guias de Turismo - Embratur 

Nome:  

CPF:  

Nº Carteira Embratur:  

DDD + Telefone:  

Endereço:  

GUIA DE TURISMO 

E-mail:  

 Data de Nascimento:  

Termos e Condições 

Nomenclatura: “GUIA” é a pessoa constante neste documento ”Termos e Condições” e que passa neste momento a 
fazer parte integrante para obtenção dos benefícios elencados abaixo.  “Atração” são os estabelecimento 
participantes a serem visitados pelos GUIAS junto de seus grupos. “ Código de Acesso”- Será o numero do 
cadastro do GUIA junto ao programa apresentado. 

Atrações Turísticas envolvidas: São as Atrações Turísticas parcerias da ICD, com interesse em participar do 
programa de incentivo aos Guias de Turismo. O Compromisso pelo Guia de Turismo assumido abaixo deve ainda 
respeitar a Política comercial e regras específicas de cada Atração Turística. 

1. Todos os GUIAS podem se cadastrar, desde que sejam cadastrados na Embratur. 
2. É obrigatório o preenchimento dos dados acima e o envio deste documento assinado juntamente com a cópia 

de sua carteira Embratur, RG e CPF para o e-mail sistema@ingressocomdesconto.com.br.  
3. Após o envio será liberado o seu Código de acesso, que deverá ser utilizado somente para os grupos que o 

GUIA, cadastrado através deste documento, prestar serviço. 
4. Canais de venda para ingressos ao GUIA são:  Call Center 21 4063-3003, e/ou através de Aplicativo da 

Atração e/ou através de Site, de acordo com as possibilidades da Atração /ingresso escolhido. 
5. Par aquisição e atendimento o GUIA sempre deverá informar seu Código de Acesso. 
6. O pagamento total da compra referida aos ingressos disponíveis, poderá ser por transferência bancária e 

cartão de crédito, respeitando os limites permitidos. 
7. Não são aceitos pagamentos em forma diferentes as elencadas acima item 6. 
8. Pagamentos não realizados na data definida para reserva em curso, ocasionará o cancelamento da reserva, 

sendo passível de perda permanente dos lugares reservados. 
9.  Todos os produtos transacionados para esta finalidade são de responsabilidade do GUIA Cadastrado. 
10. Ingressos adquiridos neste canal somente deverão ser utilizados em companhia e participação do GUIA 

durante toda a visita. 
11. Não é permitida a revenda destes ingressos para pessoas que não fizerem parte do grupo. O Código de 

Acesso do GUIA é pessoal e intransferível, os benefícios aqui ofertados são de uso exclusivo do GUIA e seus 
acompanhantes durante o período da visitação à Atração. 

12. Para acesso na Atração o GUIA deverá se dirigir ao Guichê específico sinalizado.  
13. Para acesso ao Atração é obrigatória a apresentação do voucher com os ingressos juntamente com a sua 

Carteira Embratur, na falta desses não será permitido o acesso. 
14. Não é permitida a comercialização de ingressos nas imediações da Atração, podendo ser considerado infração 

grave com cancelamento permanente do seu cadastro e suspensão do seu Código de Acesso. 
15. Cancelamentos de compras poderão ocorrer até 48 horas antes da data da visita, após esse prazo será 

considerado NO SHOW e não serão reembolsáveis.  
16. Remarcações deverão ser solicitadas através do nosso televendas 21 4063-3003 e poderão ser realizadas se 

forem justificadas, estiverem dentro do prazo estando sujeito a multas.  
17. O descumprimento a qualquer item aqui acordado acarretará em desabono ao seu cadastro.  

 
 

 

Assinatura do Guia 


