
AUTORIZAÇÃO PARA CRIANÇA VIAJAR PELO BRASIL, 
ACOMPANHADA DE PESSOA MAIOR 

 
 

Eu,__________________________________, identidade nº______________, 

órgão expedidor____________, CPF nº______________________, residente 

na___________________________________________________, nº______, 

compl._______, bairro_________________, cidade___________________, 

UF_____, telefones_______________________________, AUTORIZO meu 

(minha) filho (a)_________________________________________________, 

data de nascimento ____/____/______, a viajar para a cidade de Arthur 

Nogueira com destino ao Acampamento MAB, UF-SP, acompanhado(a) de 

___________________, portadora do CPF: __________________ órgão 

expedidor SSP, conforme o artigo 83, § 1º, b, 2, da Lei 8069, de 13 de julho 

de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
ATENÇÃO! 
Em decorrência da pandemia de COVID-19, queira p.f. responder às seguintes 
perguntas com um X: 

1. Nos últimos 14 dias, o acampante testou positivo para COVID-19 ou teve contato 
físico com alguém que testou positivo para COVID-19? SIM: __ NÃO: __. 

2. O acampante apresenta atualmente, ou teve nos últimos 14 dias, sintomas como 
febre com temperatura igual ou superior a 38°C, falta de ar, dor de garganta, coriza, 
fadiga, perda de olfato ou de paladar? SIM: __ NÃO: __. 

3. O acampante deixou de tomar a vacina contra COVID-19 por qualquer motivo que 
seja? SIM: __ NÃO: __. 

 
CONFIRMO que li e entendi que o Acampante somente estará APTO a participar da 
Temporada se a resposta às três perguntas acima for “NÃO”. 
COMPROMETO-ME a informar se alguma dessas condições mudar até o dia do ingresso no 
Acampamento e/ou no ônibus fretado pelo MAB. 

 
 

____________________, ____ de_________________ de 20____. 
 
 
 

______________________________________ 
(assinatura do genitor ou genitora ou responsável) 

 
 

 
(   ) Esta autorização é válida apenas para ida. 
(   ) Esta autorização é válida para ida e volta. 
 
Esta autorização é valida: 
 
(   ) até_____/_____/20____. 
 

 
 
  

• Apresentar documento de Identidade com foto. 

• Trazer Certidão de Nascimento da criança (xerox simples) 

 ATENÇÃO: Caso venha a ser exigido pelas Autoridades, o comprovante de 
vacinação contra a COVID-19, deverá ser apresentado junto com documentos 
pessoais do acampante. 
 


