
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

datas de saídas e retornos 

Saídas previstas:  entre 17 e 21 de Janeiro de 2019 

Retorno previsto: entre 28 e 02 de Fevereiro de 2019 

*Previstas pelo motivo de excesso de viajantes nos aeroportos nas datas 
 

o que INCLUI: 

*Passagens Aéreas saindo e voltando de São Paulo – SP. GRU, em voo regular ou fretado, 
*Taxas de Reservas e Imigratórias,  
*Ônibus para o Traslado Hospedagem / Aeroporto / Hospedagem, com 01 city tour, 
*08 dias de Hospedagem em alojamento com refeições com a estrutura da JMJ,  
* Taxa de Inscrição com kit JMJ 2019, 
*Seguro saúde no período da viajem  
(em caso de emergências medicas no exterior, gastos até $15.000 quinze mil dólares americanos) 
*Acompanhante da SHALOM OPERADORA / VIAGENS APOSTÓLICAS desde o Brasil,  
*Kit viagem SHALOM OPERADORA / VIAGENS APOSTÓLICAS: boné, mochila e crachá de identificação. 
 

viagem para São Paulo 
A critério de cada participante ou em caravanas com ônibus da SHALOM OPERADORA, sendo repassado o valor 
de custo de ida e volta.  
 

valor total do pacote econômico, incluso a taxa de peregrino      

R$5.099,00 (cinco mil e noventa e nove Reais) -Valor fixo com cotação do dólar Norte Americano IATA  até R$3.30 

*SEM COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS OU DE ADESÃO 
 

Parcelamento 

data de adesão            número de parcelas      valor parcela 

até Setembro 2017           32                                        R$139,00   (06 de R$139,00 e 26 de R$165,00) 
até Dezembro 2017          24                                   R$186,00   (06 de R$186,00 e 18 de R$222,00) 
até Abril 2018                    14                                  R$318,00   (06 de R$318,00 e 08 de R$399,00) 
até  Julho 2018                  08                                  R$638,00 
*Parcelamentos em BOLETOS bancários, direto com a SHALOM OPERADORA, sem consulta SPC ou SERASA, para 
maiores de 18 anos, ou no nome do responsável maior. 
 

documento de viagem 
Somente o Passaporte - acessar o site  www.dpf.gov.br   para preenchimento do formulário e informações. 
 

viagem de menores  
 

ler o manual da Polícia Federal e a Resolução nº. 131/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da concessão de autorização de 
viagem para o exterior a crianças e adolescentes brasileiros; Em seguida, aquele ou aqueles que não irão viajar (mãe, pai ou responsáveis 
legais pelo menor) precisam preencher e assinar uma autorização de viagem em duas vias, conforme modelo que consta do manual 
acima; Depois, será necessário reconhecer firma da assinatura, nas duas vias, em cartório; E, por último, anexar à autorização uma cópia 
do documento de viagem do menor (passaporte ou carteira de identidade, conforme o caso). A autorização deverá ser apresentada no 
check-in da companhia aérea para conferência, e novamente perante a Polícia Federal, que reterá uma das vias. O importante é ficar 
atento aos detalhes e não deixar para a última hora. 
 
SHALOM OPERADORA    -     VIAGENS APOSTÓLICAS 
Rua Jose Carlos de Macedo Soares - 391, Xaxim, Curitiba - Paraná - Brasil CEP 81.810.260 
Fones  55 41 3151 1239  / 3117 1239                                                                55 41 99256 6314 

       A SHALOM OPERADORA, assumiu o 

compromisso de levar o maior número de Jovens 

Brasileiros para o encontro com o PAPA, no Panamá, 

pois cremos que as mudanças que nosso país e o 

mundo em geral necessita, inicia-se com a formação 

de uma geração de jovens com caráter cristão, 

movidos pelos bons Valores, Moral, Devoção e Fé. 

A SHALOM OPERADORA reduziu os valores e irá 

manter o melhor plano de parcelamento do Brasil, 

para que todos possam realizar esta viagem de Fé. 

 

http://www.pf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/3_edicao_manual_menores.pdf
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2570

