
O Clube dos Empregados da Pe-
trobras de Natal recebeu, na última
semana, uma visita ilustre. Isso por-
que o aposentado Mário Wilson
Lopes e sua esposa, Dora Liana, se
instalaram em um motor home nas
dependências da sede social.

Mário Wilson é natural do Rio
Grande do Sul. Por vinte anos, tra-
balhou na Refinaria Alberto Pas-
qualini, em Canoas (RS), e se apo-
sentou em 1999. De lá para cá, co-
mo ele mesmo define, ele e sua mu-
lher estão “na estrada curtindo a vi-
da”. A ideia de adotar o estilo aven-
tureiro surgiu bem antes, porém. O
aposentado conta que, logo após o
casamento, começou a acampar em bar-
racas. Com a melhora nas condições fi-
nanceiras, conseguiu adquirir um trailer, e
desde 1995, viaja em um motor home.

O casal conta que, na região Sul, este ti-
po de lazer é bastante difundido. Tanto é
que Dora e Mário fazem parte de um gru-
po chamado “Rancho Móvel”. Expressão
típica da região fronteiriça com o Uruguai,
a palavra “rancho” é utilizada para deno-
minar casas de campanha. Daí a inspira-
ção para nomear o grupo de viajantes que
tem “casas de rodas”. O grupo se reúne

mensalmente – todo mês em uma cidade
diferente, mas sempre num raio de 250 Km
da Grande Porto Alegre, onde está locali-
zada a sede do “Rancho”. Para se ter ideia
de como a prática é difundida, os encon-
tros chegam a reunir 180 motor homes.

Em suas viagens, Mário costuma con-
tar com a colaboração do CEPE, que lhe
dá maior comodidade e, principalmente,
segurança. Aqui em Natal não diferente.
“O CEPE de Natal nos acolheu muito
bem e as pessoas são muito educadas. Eu
já passei por vários CEPEs pelo Brasil,

mas o que mais me encantou foi o
daqui de Natal”, conta.

Apesar de ter o estilo de vida ad-
mirado por muitos, Mário avisa
que a prática não é para qualquer
um; é preciso ter um perfil. Segun-
do ele, “para dirigir um carro des-
ses, tem que gostar da natureza, ter
uma energia, uma luz”. Apesar dis-
so, o aposentado mostra que o mo-
tor home oferece toda estrutura pa-
ra garantir o conforto de quem está
viajando. No carro, existe um reser-
vatório de 300 L de água e uma cai-
xa de detritos nos banheiros que
dão segurança por até 30 dias para
um casal. Nos locais apropriados

(geralmente em postos de gasolina), é fei-
to o descarte do material. “E assim a gen-
te leva a vida”, conclui o aposentado.

Mário e Dora contam que o estilo de
vida também é seguido pelos filhos. O
mais velho dos três, por exemplo, tem 39
anos e já tem um trailer. “Nós costuma-
mos dizer que isso aqui é uma cachaça.
Depois que nos acostumamos, a gente
não quer largar mais”, entrega. O aposen-
tado relata que a maior vantagem do mo-
tor home é poder ter uma “casa de roda”
e “enxergar novos horizontes”.

CEPE

Neste domingo (28), a partir

do meio-dia, Karlinho Gogó

de Aço comanda a

"Domingueira do CEPE";

Sócio do Clube já sabe: tem

10% de desconto no

Restaurante;
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N O T Í C I A S
CEPE recebe casal aventureiro

em motor home

No último sábado (20), aconteceu
a tradicional Festa dos Ex-alunos
do IFRN. O evento reuniu
centenas de estudantes e
professores e contou com
apresentações de Ary Andrade,
Messias Paraguai e o pagode
Verdadeira Chama.


