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Cidades

Eles viajam
por aí de
barraca

Casal de Araraquara cria site com dicas e críticas sobre
acampamento e vira referência sobre o assunto no Brasil
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Um casal de Araraquara está
fazendo muito sucesso na internet quando o assunto é acampamento. Apaixonados por viagem,
natureza e barracas, eles criaram
o site “Por aí de Barraca” e agora usam a experiência para compartilhar dicas, histórias, críticas
e outras curiosidade sobre esse
mundo de aventuras. O site é
www.poraidebarraca.com.br.
O representante comercial
Thiago Lelis, de 35 anos, foi coordenador de lazer por 14 anos,
na época em que trabalhava
em um hotel fazenda. A Raquel
Martins, 32, se formou em hotelaria e os dois se conheceram
por conta da profissão. Em 2006,
o casal acampou junto pela primeira vez, em um festival de
música eletrônica em Goiás.
A partir daí, eles não pararam mais. “Acampávamos na
região, como Itirapina e Brotas.
Mas no ano passado, nas férias,
conseguimos fazer um roteiro
de 14 dias, onde conhecemos 37
prais só acampando. Foi aí que
percemos que tinha pouca informação sobre os campings na
internet”, conta Thiago.
Além disso, os amigos do ca-

sal costumavam ter muita curiosidade sobre as viagens. “Muita
gente pensa que a gente fica no
meio do mato, sem banheiro
nem chuveiro, mas os campings
hoje têm muita estrutura”, diz.
No carnaval deste ano, eles
foram para Capitólio-MG e
aproveitaram a viagem para programar a criação do site. “Assim
que voltamos, começamos a
trabalhar nisso. Hoje a Raquel
trabalha com publicidade, então
ela pensou em tudo, desde a logomarca até a criação das contas
na redes sociais”, relata Thiago.
Com tudo pronto, eles começaram a divulgar e entraram em
contato com alguns campings.
“Por enquanto, fizemos parcerias
com 12 campings. A gente, visita,
acampa, conhece tudo e depois
conta no site como é a experiência, o que gostamos e o que poderia melhorar”, explica Raquel.
O casal explica que cada pessoa tem sua preferência na hora
de acampar, por isso é importante relatar tudo. “Para nós,
é importante ter banheiro
limpo e energia elétrica.
Mas tem gente que
não faz questão,
prefere algo
mais afastado”.
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Além de avaliar os campings, o casal também
costuma explorar toda a região e contar a
experiência no site. “Nós damos dicas de
cachoeiras, lugares para comer e para visitar,
assim a pessoa que está pensando em ir lá
acampar já sabe o que tem para passear
também”, diz Thiago. Se o lugar já é muito
conhecido, como Brotas, eles procuram
mostrar opções de lazer alternativas. Quando
o local permite, eles levam a cachorrinha
deles para acampar. A Breja, da raça pug, faz
muito sucesso e já se tornou a mascotinha do
site. “Nós aproveitamos para dar dicas com
base na nossa experiência, pois muita gente
também quer levar um cachorro. A Breja tem
uma barraca, mas dorme com a gente na
nossa”, finaliza Raquel.
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FAMÍLIA Thiago e Raquel
levam a cachorrinha Breja
para acampanhar também
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