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E para te ajudar a não perder nenhuma das di-

versas novidades que os organizadores e expo-

sitores prepararam para esta retomada presen-

cial, criamos este guia da feira!

Fique atento! Porque é muita coisa para ver! 

Não é à toa que a ExpoMotorHome se consoli-

dou como a maior feira do campismo e carava-

nismo da América do Sul!

Além de ser o melhor lugar do País e do con-

tinente para que adeptos desse estilo de vida 

conheçam novas possibilidades e novas ten-

dências, a ExpoMotorHome também funciona 

como uma grande escola para novos entusias-

tas. Afinal, o evento reúne simplesmente o que 

há de mais incrível em termos de peças, aces-

sórios, equipamentos elétricos e hidráulicos, 

eletrodomésticos, móveis, e tudo que torne a 

vida na estrada mais confortável, segura e ines-

quecível!

VOCÊ CONHECE O SLOGAN DESTE ANO?

“Saia de casa e vá viajar!” Não é perfeito para 

um ano em que uma pandemia mundial nos 

deixou tão presos? Inclusive, no ano de 2020, 

o setor de motorhome, que já vinha crescendo, 

teve sua expansão acelerada. Locadoras de veí-

culos preparados para o caravanismo indicaram 

um aumento de 70% nas buscas.

E para melhorar ainda mais as condições do 

Brasil, tanto para as novas famílias da estra-

da quanto para quem já está nesse movimen-

to há algum tempo, no mês de agosto, o Sr. 

Alexandre Boff – Diretor Presidente da Expo-

MotorHome, a Sra. Nilva Rios – Presidente da 

Associação Brasileira de Campistas, represen-

tantes de associações brasileiras do campismo 

e caravanismo e um grupo de prefeitos de ci-

dades do Estado de São Paulo, entregaram um 

convite ao excelentíssimo Ministro do Turismo, 

Sr. Gilson Machado Neto, para que ele visite 

o evento. Além do convite, foi entregue uma 

lista de reivindicações de âmbito nacional para 

o setor que cresce exponencialmente no País, 

principalmente neste momento pós-pandemia.

Entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2021, a cidade de Pinhais 

(grande Curitiba) está sendo palco desse grande reencontro de 

profissionais dedicados ao mercado de campismo e caravanis-

mo com seu público! E que público! Os organizadores estimam 

mais de 10.000 visitantes nesta edição. Que bom que você 
não ficou de fora! Seja muito bem-vindo!
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O slogan deste ano faz muito sentido quando 

pensamos em um cenário pós-pandêmico. De 

acordo com o próprio ministro, é extremamen-

te importante iniciativas para estruturar, atrair 

e atender melhor os viajantes do nosso seg-

mento. As pessoas querem sair de casa e viajar, 

aproveitando a natureza! Porém, com seguran-

ça e comodidade.

O GRUPO DE TRABALHO ESTUDA MELHO-
RIAS PARA O SETOR

A questão está tão em pauta que o Ministério 

do Turismo definiu recentemente um Grupo de 

Trabalho (GT) para a promoção do caravanismo 

no Brasil. Criado no âmbito do Fórum de Mo-

bilidade e Conectividade Turística (MOB-Tur), o 

propósito do grupo é discutir, entre outros as-

suntos, tributação, legislações, desenvolvimen-

to econômico local, além do mapeamento de 

pontos turísticos que possuem áreas de apoio 

a estes viajantes, a fim de desenvolver políticas 

para estruturar áreas de apoio aos turistas nas 

rodovias.

Atualmente, de acordo com as associações de 

estradeiros, existe no Brasil cerca de 40 mil ve-

ículos para caravanismo cadastrados. E as regi-

ões do Brasil mais preparadas no que se refere a 

infraestrutura de apoio para receber motorho-

mes são, nesta ordem: São Paulo, Santa Catari-

na, Minas Gerais e Bahia.

A expectativa é que o Grupo de Trabalho au-

mente essa lista para que o nosso País seja um 

grande mapa de destinos incríveis!

Por isso, a ExpoMotorHome é tão importante. É 

aqui o lugar para obter acesso às novidades em 

termos de equipamentos, mas também às pa-

lestras sobre o que está acontecendo no setor. 

Essa troca é a melhor forma de criarmos ainda 

mais vínculo com outras famílias e também de 

buscarmos melhorias para o setor que movi-

menta nosso coração!

SE PREPARE PARA SUA VISITA!

A dica mais valiosa que podemos te dar é: es-

tude o mapa de expositores e se organize para 

conseguir assistir às palestras de seu interesse.

Essa dica é importante, pois para que o evento 

garanta o máximo de segurança possível para 

todos os visitantes e expositores, serão segui-

dos à risca todos os protocolos de segurança 

definidos pelas autoridades sanitárias do estado 

e do município.

Isso significa que a lotação máxima permite o 

distanciamento social, tanto na visitação quan-

to em salas onde as palestras estão acontecen-

do. Então, para que você consiga ver todas as 

novidades, e assistir a todas as conversas que 

te interessam, fique de olho na programação 

e se cadastre previamente no que não quiser 

perder!

E APROVEITE PARA REVER OS AMIGOS!

Essa retomada do evento presencial é também 

um momento importante para reencontrar 

aqueles amigos de outros estados que você só 

encontra na ExpoMotorHome! Pessoas que se-

guem um estilo de vida semelhante ao seu e 

com quem certamente você terá muito que tro-

car durante esses dias!

Portanto, aproveite a oportunidade e marque 

aquele encontro, ainda sem abraço apertado, 

mas com olho no olho! Não existe nada mais 

gostoso do que rever parceiros de estrada!
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