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O Pacific está de volta 
ao Brasil. E você, de volta 
ao paraíso.

www.cvc.com.br/pacific

     A partir de

      US$ 480,à vista

A CVC oferece a você e à sua família um cruzeiro inesquecível,
com ótimos roteiros, muitas atividades diurnas e noturnas, 
infra-estrutura completa de esportes e lazer e 5 refeições diárias.

Preço para saídas em 10/jul e 26/set. Categoria Interna I – 30 passageiro grátis na mesma cabine para todas as saídas. Prezado cliente: preço por pessoa, somente parte marítima, em cabine dupla. Roteiro base 5 noites (Fortaleza/Natal/Noronha/Fortaleza). Sujeito a
disponibilidade. Preço em dólar será convertido em real no dia da compra. 

Fortaleza | Natal | Recife | Fernando de Noronha | Maceió

Prestigie seu agente de viagens ou vá à loja CVC mais perto de você.

3o

passageiro 

grátis6x
sem juros

Férias 6 dias, 5 noites

Saídas de Fortaleza: 1o, 6 e 11 de julho
Saídas de Recife: 16, 21 e 26 de julho

Shopping Dom Pedro – Loja 7 – Campinas – SP 
2ª-feira a sábado, das 10 às 22 horas.
Aos domingos, das 14 às 22 horas.2102 0199 

Rua do Sacramento, 126 – 4º and – Centro – Campinas
2ª a 6ª-feira, das 8h30 às 20 horas.  Aos sábados,
das 9 às 13 horas.2102 1700 

-
--

Jalapão, no Estado de Tocantins, é para pessoas que amam ambientes (bem) selvagens. 
Sua beleza se deve à rusticidade da paisagem. Acampamentos, raftings (foto) e trilhas. 

O repórter Mário Lúcio Sapucahy visitou e conta tudo nas páginas 4 e 5.
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assunto é aventura e o destino
é o Jalapão, região a nordeste
do estado de Tocantins, que nos
últimos anos surgiu na cena eco-
turística como uma interessan-
te opção àqueles que preferem
ambientes selvagens. O Jalapão

deve sua beleza à rusticidade da paisagem. Loca-
lizado no planalto central, área de domínio do
cerrado, fica em um relevo dominado por cha-
padões de arenito que expostos à ação erosiva
da água e do vento apresentam curiosas forma-
ções esculpidas ao longo de
milhões de anos. Conheci-
do também como “deserto
do Jalapão”, o termo é usa-
do devido a sua baixa den-
sidade demográfica e não às
caraterísticas climáticas.

O Jalapão oferece uma
grande diversidade de pai-
sagens, além das extensas
áreas de planalto cobertas
pela vegetação do cerrado:
as serras, as dunas forma-
das pela erosão do arenito, os rios caudalosos
de águas claras, repletos de corredeiras, e as
veredas em que os buritis se erguem no solo
úmido, estão entre os muitos atrativos turísti-
cos da região. A proteção da beleza cênica da
região e da biodiversidade do cerrado motiva-
ram a criação do Parque Estadual do Jalapão,
em maio de 2001.

O clima, úmido no verão e seco no inver-
no, reserva o inverno (maio a setembro) como
a estação propícia à visitação turística.

O Turismo foi convidado pela 4 Elementos
Expedições,Venturas & Aventuras e pela TAM
para participar da expedição que inaugurou a
temporada 2005. A recepção foi no Aeroporto
de Palmas, capital do Tocantins, onde embar-
camos no Carcarodon, veículo especial, prepa-
rado para transpor as rústicas estradas do rotei-
ro. O Carcarodon é um caminhão de bombei-

ros que foi transformado em veículo 4x4 de uso
turístico – nele vão os turistas e todo o equipa-
mento necessário aos acampamentos e ao raf-
ting. Do aeroporto, a expedição seguiu para
Novo Acordo, com uma parada no Alto da Ser-
ra do Espírito Santo, em um mirante onde se
pode avistar a paisagem do planalto central sal-
picado de chapadões. O primeiro pernoite foi
na Pousada do Holandês, construída no alto de
um morro de arenito, de onde é possível apre-
ciar 360 graus de vista.

O segundo dia da expedição foi todo a bor-
do do Carcarodon, com paradas na Serra do
Gorgulho, no Morro da Catedral, formações
rochosas de arenito de rara beleza. Para refres-
car duas estratégicas paradas para mergulhos

refrescantes no Rio Sono e na
Cachoeira da Formiga. O dia ter-
minou no acampamento do
Vicente. Os acampamentos fei-
tos em barracas da expedição con-
tam com vários itens para aumen-
tar o conforto do turista, como
colchões infláveis e um jantar
delicioso que a cada noite reser-
va um cardápio surpresa. A preo-
cupação com a preservação
ambiental é constante. Todo lixo
produzido pela expedição retorna

para a cidade e o grupo conta também com um
banheiro químico que impede a contaminação
do solo e da água.

Já o terceiro dia da expedição começou
com uma visita ao Fervedouro, uma nascente
cuja pressão da ressurgência do lençol freáti-
co é tal que é impossível mergulhar: o banhis-
ta permanece boiando sem o menor esforço. É
diversão garantida. Ainda no terceiro dia, a
expedição teve a oportunidade de conhecer a
comunidade de Mumbuca para um contato com
os artesãos do já famoso artesanato de capim
dourado. Ao chegar à Mumbuca um coral infan-
til recepciona os visitantes com músicas da
comunidade.

O acampamento no terceiro dia foi feito às
margens do Rio Novo – deixa-se o Carcarodon
para começar no dia seguinte o roteiro embar-
cado. Serão três dias de rafting em botes inflá-

veis de 4,2 metros com capacidade para oito pes-
soas, perfazendo 60 quilômetros de rio, o mais
longo rafting do Brasil, com corredeiras de clas-
se 2 e 3+. Descer o rio Novo é garantia de momen-
tos de muita adrenalina e emoção e que o tra-
balho em equipe é importante para o bom
desempenho da embarcação. Além dos trechos
de corredeiras há também a oportunidade de
remar por longos trechos de águas calmas, além
de ver e fotografar um ambiente bastante sel-
vagem, com raríssimos vestígios de ocupação
humana.

Durante esses três dias, os acampamentos
foram realizados na Praia das Cariocas e do
Buritis Pelados, recantos paradisíacos às mar-
gens do Rio Novo. O roteiro terminou com uma
visita à bela Cachoeira da Velha e um piqueni-
que na Prainha da Velha.

Se aventura é a sua praia, não perca tem-
po, a temporada já começou e vai até setembro,
antes que as chuvas recomecem. Mas lembre-
se que algumas coisas não poderão faltar nes-
sa viagem: protetor solar, repelente, vacina con-
tra febre amarela e câmera fotográfica. O sol
forte do cerrado e as picadas de mosquitos
podem transformar essa aventura num pesa-
delo. Tomadas essas precauções se preocupe
em registrar os melhores momentos, porque na
volta você terá muita história para contar!

O JORNALISTA MÁRIO LÚCIO SAPUCAHY

VIAJOU A CONVITE DA 4 ELEMENTOS EXPEDIÇÕES, 
VENTURAS E AVENTURAS E TAM

O relevo do Jalapão é resultado de inten-
sas transformações geológicas e geomorfológi-
cas. O planalto que hoje resiste foi formado por
sedimentos flúvio-marinhos milhões de anos
passados, que sob a pressão de seu próprio peso
e sob condições de temperaturas elevadas con-
solidou-se formando o arenito que se encontra
na superfície do terreno. Um intenso processo
de erosão natural está moldando o terreno e as
serras são as maiores evidências dessa trans-
formação. O que o turista observa atualmente
é um “relevo residual”, ou seja, um relevo que
expõe as formas resultantes de um intenso pro-
cesso de erosão.

Importante ressaltar que é um desgaste natu-
ral do terreno, ocorrendo independentemente da
ação humana. Nas bordas bem delimitadas das
serras é possível identificar o arenito sendo ero-
dido pela ação da água e do vento. A areia resul-
tante do desgaste da rocha dá origem a forma-
ções superficiais arenosas, que conhecemos por
“dunas”. Nesses imensos depósitos de areia, o
vento tem importante papel na seleção do mate-
rial arenoso de acordo com o tamanho dos grãos:
quanto menores, mais facilmente serão levados
pelo vento e mais longe e superficialmente serão
depositados.

VEGETAÇÃO
As veredas são formações vegetais que tam-

bém caracterizam a região e que surgem nas par-
tes baixas do relevo, onde há maior concentra-
ção de água. A umidade pode ser em virtude da
presença de um corpo d’água ou de um lençol
freático superficial. Sendo assim, seleciona a
vegetação e cria um ambiente contrastante com
o cerrado circundante. As veredas apresentam
um tapete de gramíneas (capim) no qual os buri-
tis, palmáceas que atingem 20 metros de altura,
se erguem altaneiros dominando a relva. Por
vezes ocorrem nas veredas capões de mata de
folhagem densa, ambientes propícios à nidifica-
ção de aves de pequenos porte. O clima – carac-
terizado por períodos de seca prolongada nos
meses de inverno, propícios à propagação de
incêndios –, assim como o solo com alto teor de
alumínio, formam no cerrado uma vegetação
adaptada a suportar queimadas constantes. Adap-
tada à essas condições climáticas e de solo, a vege-
tação caracteriza-se por arbustos e árvores de
porte baixo com galhos retorcidos de cascas gros-
sas para proteger o seu cerne do fogo e com raí-
zes profundas para buscar a água do lençol freá-
tico, única fonte na estação seca. Há também
capim baixo que na seca transforma-se no prin-
cipal combustível dos incêndios. Dentro desse
ecossistema, a umidade constante das veredas
desempenha importante papel na manutenção
de um ambiente propício para refúgio e repro-
dução de várias espécies do cerrado. (MLS/AAN)

Agora em vôo fretado TAM. 
O melhor roteiro, com preços  
e condições imbatíveis.

Localizada ao sul do Estado de Goiás, é considerada a maior estância 

hidrotermal do mundo. De seu lençol freático jorram águas com 

temperaturas que variam de 25ºC a 54ºC, distribuídas em quase 200 poços 

instalados no município. Com comprovadas propriedades terapêuticas, 

suas águas revigoram e proporcionam momentos superagradáveis, em 

banhos diurnos e noturnos. Aproveite para relaxar nas piscinas de água 

quente, que reúnem gente alegre, descontraída e muito animada. 

Incluídos nos roteiros:
• Passagem aérea São Paulo/Caldas Novas/São Paulo
• Hospedagem no hotel escolhido, com café da manhã
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
• Passeio pela cidade de Caldas Novas
• Assistência de guias especializados CVC

4 dias – 3 noites: de quinta a domingo
5 dias – 4 noites: de domingo a quinta
8 dias – 7 noites: de domingo a domingo

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, partindo de São Paulo (exceto feriados), válidos para compras até um dia após 
esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confi rmação. Taxas de embarque não estão incluídas. Promoção: 10x sem 
juros, entrada de 20% e saldo em 9x iguais no cheque ou no cartão.

www.cvc.com.br

No seu agente de viagens ou nas lojas CVC.

Caldas Novas
O paraíso das águas quentes naturais

10x
Preço para roteiro de 4 dias

com saídas em 16 e 23/junho

Entrada R$ 83,
9x de R$ 35,
À vista R$ 398,

Promoção de lançamento

Shopping Dom Pedro – Loja 7 – Campinas – SP 
2ª-feira a sábado, das 10 às 22 horas.
Aos domingos, das 14 às 22 horas.2102 0199 

Rua do Sacramento, 126 – 4º and – Centro – Campinas
2ª a 6ª-feira, das 8h30 às 20 horas.  Aos sábados,
das 9 às 13 horas.2102 1700 

-
--

A partir de R$1.128,
Preço para saída: 18/junho, no hotel Ponta d’Areia Praia.

www.cvc.com.br

Prestigie seu agente de viagens. Faça já sua reserva.

Prezado cliente: preço por pessoa, para saídas de São Paulo, válido para compras até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada, reservas sujeitas a confirmação. 
Promoção em 10x sem juros, com entrada de 20% e saldo em 9x iguais com cheque ou cartão.

10x
sem juros

Passeios em Lençóis
•  Parque Nacional de Lençóis Maranhenses  

em veículo 4x4, visitando as dunas e lagoas  
com tempo livre para banho. 

•  Passeio de lancha pelo Rio Preguiças, visitando  
as dunas dos Pequenos Lençóis e as comunidades 
ribeirinhas de Atins, Mandacaru e Caburé.

Consulte roteiro Chapada das Mesas.

Aproveite as diversas 
festividades juninas 

que acontecem por toda 
a cidade. Destacando 

as apresentações 
populares de quadrilhas 

e bumba-meu-boi.

8 dias Saídas aos sábados.
5 noites em São Luís e 2 noites em Lençóis.
Incluídos no roteiro:
•  Passagem aérea em fretamento exclusivo TAM.
•  Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
•  Transporte São Luís/Barreirinhas (Lençóis)  

em veículos de turismo com ar-condicionado.
•  Assistência completa de guias especializados CVC.

Passeios em São Luís
•  Visita ao centro histórico, igrejas, casario colonial  

e Convento das Mercês.

A partir de R$ 1.498,
Preço para saída: 18/junho, na Pousada do Francês  
em São Luís e na Pousada Rio Preguiças em Barreirinhas.

São Luís
com Lençóis Maranhenses

Férias de julho.
Garanta o seu lugar.

São Luís – Patrimônio da Humanidade
8 dias – Saídas aos sábados.
•  7 noites de hospedagem no hotel escolhido, com café da manhã.
•  Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
•  City tour.

2102 1700 Rua do Sacramento, 126 – 4º andar – Centro – Campinas
2ª a 6ª-feira, das 8h30 às 20 horas.  Aos sábados, das 9 às 13 horas.

2102 0199 Shopping Dom Pedro – Loja 7 – Campinas – SP 
2ª-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos, das 14 às 22 horas.

Jalapão, uma viagem de aventuraJalapão, uma viagem de aventura
Situado no Nordeste do Tocantins, o local 
é sinônimo de ecoturismo selvagem. 
Mas vale tudo pelas raras paisagens

Fervedouro: águas claras e diversão

Formações
rochosas 
em arenito

Flor típica 
da região

Dunas no Parque Estadual do Jalapão

Paraglider na Serra do Espírito Santo

Artesã com feixe de capim dourado

Carcarodon no início da travessia do Jalapão

Pôr-do-sol no cerradoEquipe de turistas fazem rafting no Rio Novo

Folha do buriti na cobertura de construção

Fruto do buriti 

Mirante na 
Pousada em
Novo Acordo

Cachoeira da Formiga

Pousada do Holandês Céu estrelado no acampamento às margens do Rio Novo

O
Visão ggeeooggrrááffiiccaa  do local

FOTOSMÁRIOLÚCIOSAPUCAHY/AAN

Nascer do sol no cerrado

Baixa temporada 
(maio, junho, agosto e setembro) –
R$ 1.790,00 (terrestre) e R$ 2.990,00
(completa/voando TAM)

Alta temporada 
(julho) R$ 1.970,00 (terrestre) e 
R$ 3.350,00 (completa/voando TAM)

IInnffoorrmmaaççõõeess:: 11-3872-0362 ou
www.venturas.com.br

ANOTE NA AGENDA


