
CANTINA NR
Para autorizar o uso da Cantina e/ou Boutique NR, por seus acampantes, acesse o cantinanr.com.br e complete 
o processo abaixo.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE CARTÕES VIRTUAIS!!

1. FAÇA O REGISTRO DA SUA CONTA:  Neste momento, você registrará sua conta na Cantina NR. É NECESSÁRIO 
que o registro desta conta seja feito com o mesmo e-mail de acesso ao Portal NR. 

2. CONFIRMAÇÃO de REGISTRO: Confirme seu registro de conta no e-mail que enviamos a você. 
***Caso não receba o e-mail de confirmação, verifique sua caixa de lixo eletrônico/spam.

3. FAÇA O LOGIN: Utilizando o mesmo e-mail que você acessa o Portal NR e a NOVA senha escolhida por você 
no passo anterior, faça seu login.

4. CADASTRO RESPONSÁVEL: Neste passo, será feito o cadastro do responsável pelo pagamento da Cantina e/
ou Boutique NR. Por favor, confira os seus dados e realize alguma alteração, se necessário.

5. DEFINIÇÃO DE LIMITE DE GASTOS: Neste passo, você determinará o LIMITE MÁXIMO a ser gasto por cada 
acampante, que esteja sob sua responsabilidade. 
*** Caso você seja responsável por mais de um acampante, não se esqueça de determinar e autorizar o limite de gastos para 
todos eles.

6. CADASTRO DE CARTÃO DE CRÉDITO: Neste passo você deve cadastrar o cartão de crédito onde serão debita-
dos os gastos efetuados na Cantina e/ou Boutique NR, pelos seus acampantes.

7. AUTORIZAÇÃO DE GASTOS NA BOUTIQUE NR + TELA DE EXTRATOS: Neste último passo, você poderá au-
torizar os gastos também na BOUTIQUE NR. Nela poderão ser adquiridos “souvenirs” do NR ou outros produ-
tos de uso pessoal, como por exemplo, pilhas, creme dental, shampoo entre outros.

SUGERIMOS O VALOR DE R$200,00 POR ACAMPANTE, POR SEMANA DE EVENTO.

OBSERVAÇÕES:

• Para a validação do cartão, será efetuada cobrança e estorno imediato de R$1,00 em nome de NR Gifts

• Para consulta de valores dos produtos à venda na Boutique NR acesse nr.com.br/loja

Qualquer dúvida entre em contato com a nossa central através dos WhatsApps (11) 99265-8314 ou (11) 99557-
2370, (11) 97128-7488 ou através do e-mail ferias@nr.com.br.

http://cantinanr.com.br

