
PROJETO TRILHA DO BESOURO DE MARACANGALHA  - TBM 2012

OBJETIVO
Realizar, em 21-10-2012, um projeto sócio-esportivo-cultural congregando famílias entusiastas 
do AUTOMOBILISMO OFF ROAD, percorrendo trilhas do distrito de MARACANGALHA-BA e 
colaborando com obras sociais da região. 

PROMOTOR E ORGANIZADOR
O TDB TOYERS DO BRASIL é uma agremiação automobilística independente, que congrega 
entusiastas dos veículos 4x4 da marca TOYOTA http://toyersdobrasil.wordpress.com/historico/ 
http://www.facebook.com/ToyersDoBrasil.

Realizou eventos (O Esporte Off Road – Aventuras, Turismo e Companheirismo - Salvador 
Shopping), Mesa Redonda Ação Social em Offroad, na Livraria Cultura Salvador Shopping
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/eventos/resenha/resenha.asp?
sid=24123311714729849074434311&nevento=20929 e, em 2010 a primeira versão da Trilha 
do Besouro de Maracangalha www.trilhadobesouro.tangu.com.br

É integrado por profissionais liberais, empresários, comerciantes e funcionários de grandes 
empresas que proporcionam a suas famílias um ambiente de companheirismo e de lazer.

Em suas atividades os “Toyers” atuam em parceria com lideranças e instituições, respeitando 
as normas de transito, ao meio ambiente e deixando sempre algum beneficio entre as 
comunidades por onde passam.

O TDB foi acolhido pela TLCA Toyota Land Cruiser Association, organização internacional com 
sede nos EUA, sendo o primeiro clube no Brasil a fazer parte desta entidade e o “primeiro 
sancionado fora da América do Norte” (Revista Toyota Trails Sept-Oct 2010)  www.tlca.org.

JUSTIFICATIVAS
Maracangalha é um povoado localizado no recôncavo baiano, a 60km de Salvador, com 
acesso pela BR324.

Possui rico patrimônio histórico e cultural, tendo seu nome imortalizado na música “Eu vou pra 
Maracangalha”, de Dorival Caymmi.

Remanescentes da Usina Cinco Rios, com suas majestosas chaminés e casarios do Ciclo da 
Cana de Açúcar  formam o “wall paper” da TRILHA DO BESOURO DE MARACANGALHA.

Besouro foi um legendário capoeirista da região,  protagonizado em filme recentemente exibido 
nos cinemas de Salvador e do interior do Estado.
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O solo argiloso do massapé  desafia os potentes veículos off road.  

As bucólicas paisagens do Recôncavo Baiano e a  hospitaleira comunidade local , tornam 
Maracangalha um local perfeito para um evento desta natureza.

O EVENTO

Serão abertas inscrições para 60 (cinqüenta) veículos off road, de todas as marcas, filiados aos 
diversos clubes off road da Bahia.

Compõe-se de  3 módulos

1º. COQUETEL DE ENTREGA DE KITS (camisetas, adesivos, material de publicidade, sorteio 
de  brindes, etc)

2º. TRILHA DO BESOURO

DATA  21/10/2012

Progamação em anexo

3º. CAMPANHA BOA VONTADE OFF ROAD

Serão prestados serviços por entidades parceiras, no centro comunitário local:

- Saúde Preventiva (pressão arterial, diabetes, DST-AIDS, distribuição de camisinhas)
- Alimentação Saudável – reciclagem de alimentos
- Peça Teatral para crianças 
- Distribuiçao de brinquedos
- Doações

APOIO (a definir)

Itens para patrocinio

Camisetas 350
Bones  350
Adesivos 
 - porta 160
 - parabrisa  80
 - fundo 80
 - numeração 240

Faixas 5
Banners 5
Posters  60
Coquitel 100 pessoas
Cobertura fotografica 
Cobertura video
Equipamento de som
3 Tendas
Almoço 200 pess
Refrigerante 600 garr ou lts
Agua mineral 600 garr ou lts
Gelo 30 sacos 20k
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Sanitarios Quimicos 6 cabines
Brindes
 - brinquedos
 - 4 bicicletas
- outros itens sortidos para sorteios
- 1 saxofone profissional

CONTRAPARTIDA
Divulgação da LOGOMARCA do patrocinador e outros itens promocionais fornecidos.

ORGANIZAÇÃO

Comissão organizadora

Helton S Rosa – Coordenador
Victal Nunes 
Wagner Almeida
Clovis Sousa 
Carlos Humberto
Roberio Bonfim
Emilton M Rosa

Helton S Rosa
Coordenador da Trilha do Besouro de Maracangalha
Diretor do TDB Toyers do Brasil
Rep TLCA#20559

Rua Lake Jackson 219  Pituba  41810-150  Salvador BA
Tel 8867-1782
heltonsrosa@gmail.com
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