O RANCHO MÓVEL , APROVOU NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 2014 EM
SÃO LOURENÇO DO SUL AS SEGUINTES NORMAS.
Temos certeza que, se tais preceitos forem seguidos, a má imagem , deixada por alguns, será gradualmente
desfeita, assim como melhorando o relacionamento entre os colegas e amigos de acampamento.
Todos os itens abaixo relacionados tem exemplos de mau uso, conhecidos por muitos, não tendo sido inventados.

RECOMENDAÇÕES:
1Quando o Sócio for utilizar uma torneira , em um dado local, deverá deixar sempre o acesso para um
outro utilizá-la, o que é bem simples de fazer, eis que um campista que se preze deverá ter , no mínimo um
pedaço de mangueira com uma derivação com outra torneira livre na extremidade, de forma que o seu vizinho
possa ligar nessa última o seu pont o de água, sem que um interfira na do outro, e este deixando igualmente uma
outra torneira para o próximo parceiro. Não importa quem chegou primeiro, as torneiras são de uso comum e
não devem ser monopolizadas por ninguém.
2 - Senhores, todos devem ter mangueira para condução de água servida. Não adianta ent retanto voc ê ter
uma mangueira grossa e curta, pois acabará lançando a sua água perto do vizinho ou em local de uso comum, o que
é bastante desagradável e cria problemas. É preferível ter uma mangueira comum de jardim, com meia polegada, a
qual você adaptará na saída da caixa, LONGA O BASTANTE para que possa atingir um bueiro, ralo, córrego ou
coisa que o valha. Use o bom senso.
3Resíduos fecais então, nem pensar. Jamais solte det ritos do Vaso Sanit ário junto com a água servida,
pois vai arranjar incomodaç ão, pagar o maior mico, podendo ser “convidado” a retirar-se do acampamento.
Esses detritos devem ser liberados LONGE do acampamento, em local apropriado ( posto de combustível
ou até mesmo no próprio camping, se tiver local para isso), ou ent ão de forma discreta, parado em algum local
ermo, longe de residências, que não drene para córregos e que possa ser lavado pela chuva. Uma outra opç ão,
é drenar para um recipiente e es vaziá-lo no Vaso Sanitário do camping. Ainda, para carros grandes, podem
chamar um caminhão limpa fossas, nunca juntar a saída de água servida com a de água negra (dejetos).
4Estacionamento do motor home. Não é adequado guardar lugar para o amigo (diz-se que quem quer
pegar lugar junto, chegue junto) . É constrangedor, você chegar no camping, este já bem cheio, você vê um
lugar que lhe agrada e ouve um “ To guardando para o fulano que vai chegar daqui a pouco”. Coloque-se no
lugar do que está reivindicando a vaga e sinta na carne. (somente aqueles que trabalham nos eventos terão
permissão para reservar lugar com propósito de ficarem juntos e agilizar o trabalho).
5 - Por outro lado, procure NUNCA TRANCAR OUTRO CARRO, mesmo que estejam juntos e pretendam
sair simultaneamente. Um out ro aspecto importante e que tem sido discutido é o risco de incêndio. A proximidade
exagerada dos veículos e a impossibilidade de se mover rapidamente por estar trancado por outros pode levar a
uma tragédia. Procure, sempre que POSSÍVEL, uma posição que permita rápida saída, por ex emplo, ficar de
frente para a via de acesso (estacionar de ré) e manter uma distância razoável dos vizinhos. Existem algumas
outras medidas preventivas em estudo, que se aprovadas serão comunicadas oport unamente.
6Evitar poluição sonora, fogos, ruídos indesejados. Outro item importante é o volume do SOM. Lembre-se
que o tipo de música que você gosta, pode não ser o que o seu vizinho gosta e ele não é obrigado a aguentar
isso. Imagine se você gosta de música folclórica e seu vizinho de rock. Se ele altear o som de forma que lhe
incomode, você também não vai gostar. A recíproca é verdadeira. Tente ser coerente com o horário, poupando
os horários de descanso após o almoço e à noite. Procure conversar com seus amigos num tom de voz que não
perturbe. Lembre-se que assuntos como política, religião e esportes, por vezes levam a ac aloradas discussões ,
daí ter um pouco de cuidado com esses temas.
7 - Outra coisa que tem levado a diversas reclamações é a fumaça do churrasco. Procure ver de onde vem o
vento e coloque sua churrasqueira num ponto que possa, se possível, não incomodar outras pessoas.

8 - Ao utilizar equipamentos que demandem gasto de energia elétrica use-os com parcimônia, por exemplo,
manter as aberturas fechadas quando usar ar condicionado. Desligá-lo sempre que possível ao se afastar do
veículo. E vitar o uso de fogões elétricos no lado de fora do veículo. Os proprietários de campings que não tem
contadores individuais estão sempre de olho nessas atitudes , não pense que não vão nota r e essa é uma das
principais reclamações e motivo de aumento de preç os nos campings.
8 - Os pais devem cuidar de suas crianças, no sentido de evitar jogos de bola, raquete, etc, nas imediações dos
equipamentos. Procurem local adequado e lembrem-se de aproveitar a oportunidade para ensinar essas boas
maneiras aos filhos. Quer coisa mais chata do que levar uma bolada ou ver seu veículo atingido por uma bola e
ter de dar um sorrisinho forçado ( quando se é bem educado ).
9 - Ao parar num posto para dormir, procure reabastecer ant es ou mesmo ao sair, como agradecimento pela
cortesia. Se necessário oferecer-se para pagar por energia elét rica ou outra benesse que lhe oferecerem
(provavelmente não irão lhe cobrar).
10 - Se estiver rebocando um veiculo, ao chegar no pedágio não espere que descubram que você reboc a, já vá
avisando o funcionário, pois evita que pensem que iria ficar bem quietinho na t entativa de não pagar.
11 - De sligue o motor do veiculo enquanto esta procurando um lugar para estacionar, ao sair avise ao seu
vizinho para fechar as janelas antes de dar partida no motor e fique somente o tempo necessário para encher os
tanques de ar.
12 - Item importante, só vamos permitir nos Encontros Oficiais a presença de não sócios do Rancho Móvel ou
de Associações reconhecidas se estiverem no carro de um sócio. No caso de caravanistas não sócios de
nenhuma instituição venha solicitar ingresso no ac ampament o este deverá ter no mínimo a int enção de se
associar ao Rancho Móvel.
13 - A compra do pacote será obrigat ória, à todo associado na chegada do evento. Excepcionalmente, em caso
de força maior o participante que tiver que sair antecipadamente, será cobrado a taxa mínima de R$30,00 (trinta
reais) multiplicada por cada dia de permanência, este valor poderá ser ajustado de acordo com à situação
especifica de cada encontro.
14 - Quando chegar nos encontros depoi s da s 22:00 hs, deverá sempre estacionar na ent rada do
estacionamento para evitar perturbar os demais participantes e evit ar possíveis acidentes..
15 - Não atear fogo em local impróprio, somente em churrasqueiras.
16 - Todo associado que fizer o pagamento do pac ote no dia da chegada, terá um descont o de R$10,00 reais
(dez reais) no valor do pacote. Esta convencionado que a tesouraria, atenderá das 10:00 as 12:00 horas e das
15:00 as 17:00 horas diariamente durante o período oficial do encontro.
17- Na assembleia geral de 2015 foi aprovado que o encontro do fim de ano, poderá não ser mais grátis, à
Diret oria poderá cobrar pacote complementar, esta situação vai depender da verba disponível. Obs.: este
encontro só vamos admitir Sócios e seus dependentes (cônjuge e filhos até completar 18 anos de ida de)
- Enfim, o comportamento de cada um, sua postura, incluindo decoro , não deveriam inspirar
cuidados por parte de terceiros.
Sabemos entretanto, na prática, que não é assim. De sta forma, os
casos que demandarem reclamações, serão avaliados pela direção da associação, a qual , alicerçada
nos estatutos , e studará a atitude a ser tomada, em relação aos faltosos.
Itens propostos pela Diretoria com redação do Presidente do Conselho: Janor T. Duarte
Presidente: Roberto Sosinski Martins
Com apoio da, Diretoria & Conselho Rancho Móvel que foram aprovados em São Lourenço do Sul na Assembleia
Geral Ordinária de Dez embro de 2014/2015,.Com retificações nos itens 13 e 16 pela diretoria em 11-11-2016 adreferendum na primeira Assembleia Geral.

