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Neste passeio iremos a um dos locais mais exóticos e pouco conhecidos
do nosso centro oeste onde iremos nos deparar com o cerrado virgem de
onde um dia foi o fundo do oceano com suas formações rochosas de extrema
beleza natural.
Será uma noite com lua nova de onde, por estarmos afastados das cidades
teremos escuridão suficiente para fotografarmos as estrelas e a via láctea
além de podermos exercitar um pouco da técnica de light painting que ao
iluminarmos a imensas colunas de pedra nos proporcionará cenários surreais.
Prepare-se para conhecer mais um pedacinho do nosso belo cerrado, tudo foi
pensado para a fotografia, como a escolha de datas, locais e horários, faremos
tudo o que estiver ao nosso alcance para que você retorne com muito mais do
que belas imagens e novas técnicas de fotografia, queremos que você retorne
com seu espirito aventureiro renovado, isto é alimento para o fotógrafo, isto é
vida.
.

Foto da turma de maio 2017
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RECOMENDAÇÕES

PROTEÇÃO E CONFORTO

O que levar :
Repelente
Protetor solar
Lanternas ( dar preferência as lanternas de cabeça pois elas
facilitam o manuseio e leitura dos equipamentos )
Saco de dormir ou barraca
Agasalhos eficientes / toucas / luvas
Calçado confortável ( dar preferência as botas e calçados
de cano longo )
Kit para higiene pessoal
Durante a caminhada recomenda-se o uso de calças
para proteção das pernas contra arranhões de galhos
ou pedras ( a caminhada se dá em terreno plano e aberto
em sua maior parte, porém em alguns trechos iremos passar
por um terreno pedregoso)
Mochilas adequadas para o transporte do equipamento e
objetos pessoais.
obs: Preparem bem o *galo de briga pois no local não
haverá condições adequadas para banho nem banheiros,
natureza pura.
*Nome dado a tralha que o mateiro prepara para suas viagens.
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EQUIPAMENTOS

Lanternas de qualidade para a prática de light painting / baterias extras
Modificadores de cor para a luz da lanterna ( papel celofane,
plásticos coloridos translúcidos ou materiais semelhantes )
Para lanternas de LED recomenda-se ter modificadores na cor
âmbar ( ex. filtros 81A / 81B ) para compensar a cor da luz que
em geral é azulada.
obs: A organização disponibilizará papel celofane no tom ambar.
Flashes
Disparadores remotos
Tripé
Filtros polarizadores / ND / Graduados
Kit de limpeza ( fuc fuc e paninhos )

a organização disponibilizará um kit de filtros sistema cokin*
para os participantes que ainda não conheçam o sistema possam
se familiarizar.
*apenas para lentes com boca 52mm / 55mm / 58mm / 62mm / 67mm
72mm / 77mm / 82mm - qualquer marca de lente.
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ROTEIRO

SÁBADO 24 de Junho
Encontro para a saída
Local: as 10h. - Local a ser definido com o grupo por questões de segurança
Distância: 120 km de Brasília no caminho para Pirenópolis
via BR-070 em asfalto até Cocalzinho e mais 20km em estrada de chão.

Deslocamento a pé: Trilha moderada a dificil de aprox. 01 hora
obs: Os participantes que tiverem necessidade de auxílio para transporte
de mochilas e equipamentos pessoais devem avisar a organização com
antecedência para que possamos contratar a quantidade suficiente de
assistentes, será cobrada uma taxa de 40,00 por pessoa.

Alimentação:
Lanche da tarde
Jantar no início da noite de Sábado
Café da manhã no Domingo
Durante toda a noite estarão disponíveis
frutas e lanches e na medida do possível um cafezinho quente.

DOMINGO 25 de junho
Retorno: Na manhã de Domingo por volta das 9h30 partiremos de volta
a Cocalzinho com previsão de chegada em Brasília por volta das 14h.
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DETALHAMENTO
DATAS
Nossa saída será entre os dias 24 e 25 de junho de 2017.
NO LOCAL NÃO HÁ INFRA-ESTRUTURA
Ficaremos acampados, abrigados em barracas ou sacos de dormir.
No local não há banheiros ou qualquer estrutura de apoio.
INCLUI
Transporte via terrestre Brasília / cidade de pedra / Brasília
Acompanhamento de instrutor e guias em todas as saídas.
Lanche na tarde de Sábado
Jantar no Sábado
Café da manhã no Domingo
Frutas disponíveis em tempo integral
Suporte pós curso para tratamento e saída de arquivos
( max 3 imagens por participante )
NÃO INCLUI
-Almoço do Sábado
-Barracas / Sacos de dormir ( a organização dispõe de alguns ítens
como barraca e saco, devem ser solicitados previamente ) .
-Ítens pessoais de primeira necessidade
( ítens para higiene pessoal, vestuário ou equipamentos )
PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO
590,00 reais por pessoa
Pagamento a vista via deposito bancário ( desconto de 40,00 )
em até 3x no cartão.
( link para pagamento disponível no site www.henriqueferrera.com/autorais/expedições )

contas para depósito:
Banco do Brasil AG. 2912-2 | conta poupança 37725-2 | variação 51
Simone de Sousa Lima CPF 713 337 701-20
Solicitamos a todos os participantes que enviem uma mensagem avisando dos depósitos para que
possamos controlar com maior facilidade os pagamentos.

* É necessário um número mínimo de 08 participantes para a realização da saída.
Em caso de cancelamento todos os valores serão devolvidos integralmente.
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E depois da caminhada, do frio e da noite mal dormida em que a certa
altura me peguntava: O que estou fazendo aqui ? Me pego de repente
a contemplar algumas fotografias e penso: Que saudade, que vontade
de voltar.
Obrigado a todos e até a próxima.

