
  

 

O QUE LEVAR PARA O RETIRO 

• Doc. Original ou copia autenticada (CNH ou RG) 

• Autorização de Viagem autenticada 

• Carteira do Plano de saúde (se tiver) 

• Medicamento e instruções (se precisar) 

• Bíblia, caderno e caneta. 

• 1 Chinelo 

• 1 Tênis – velho + o do corpo (também velho) 

• Roupa íntima para 3 dias 

• Meias para 3 dias 

• 3 Camisetas 

• 1 Bermuda 

• 1 Calça 

• Jogo de Cama (lençol, travesseiro, cobertor) 

 

APENAS UMA MALA DE MÃO E UMA DE VIAGEM 

• 1 Agasalho 

• 1 Boné 

• 1 Roupa de banho (piscina) 

• 1 Lanterna (opcional) 

• 1 Roupa p/ jogar futebol 

• Material de Higiene Pessoal  (Toalha de banho e 

rosto, Sabonete na Saboneteira, Creme dental, 

Escova de dente, Shampoo,  Pente, Desodorante) 

• Protetor solar  

• Repelente 

• Sacolas plásticas (para roupa suja e molhada) 

• Outras peças de vestuário ou higiene pessoal da 

sua preferência. 

 

APENAS UMA MALA DE MÃO E UMA DE VIAGEM 

 



Outras Informações 
 

 

 

• O ABBA TEEN não se responsabiliza por perdas, roubos ou estragos em aparelhos eletrônicos. 
• O Participante somente ligará para os pais para virem buscar ou conversar com a liberação da 

liderança. 
• Não será permitido permanecer nos dormitórios, sem um líder junto ou fora dos horários 

devidos. 
• Caso o Participante tenha que sair antes ou chegar depois do início do Retiro avisar a liderança 

por telefone no departamento ABBA TEEN. 
• Solicitamos aos Pais, quando virem buscar seus filhos, avisar um dos Coordenadores do evento. 

Para os que irão de ônibus 

Evento Data Embarque Desembarque Local 

Retiro Juniores e Adolescentes                
(13 à 17 anos) 

20 à 22 de  
novembro 20/11 às 19h 

22/11 às 
16h30 CEDUCA  

*****NÃO EMBARCA NO ÔNIBUS:  sem documento original ou copia autenticada e sem a 
autorização autenticada em cartório.***** 

ENDEREÇO CEDUCA: Rua Major Vicente de Castro 2575 Vila Fanny 

Para os que irão de CARRO 

Evento Data  Chegada Saída Local 

Retiro Juniores e Adolescentes                
(13 à 17 anos) 

20 à 22 de  
novembro 20/11 às 20h 

22/11 ás 
15h30 - 

*** Quem vai de carro precisar sair do Hotel Leão de Judá                                                                            
no mesmo horário que o Ônibus  (no máximo às 15h30)*** 

ENDEREÇO HOTEL LEAO DE JUDÁ: Rua Ernesto Geisel, s/ n Colônia Wittmarsum/Palmeira 

Vai de carro? Volta de carro!     Vai de ônibus? Volta de ônibus! 


