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DISQUE-CAMPING

Queijaria Suíça é opção gastronômica em Friburgo 
(Pág. 3)

Visite o site do CCB:
www.campingclube.com.br

Em Bertioga, visite a Aldeia 
dos Índios Guaranis 

(Pág. 4)

 ►Caldas Novas oferece um dos invernos mais quentes em nosso país    

EDITORIAL
Até aqui, 

chegamos!

Estamos entrando em maio, com 
os anúncios de adiamento dos 
limites das restrições impostas 

desde março passado pelos governos 
estaduais e municipais, fazendo inter-
romper atividades comerciais e de ser-
viços, abrangendo estabelecimentos 
de hospedagem e, no roldão, vedando 
a prática do campismo em todo o país.

À vista das estatísticas de per-
das à nossa volta, que crescem sem 
previsões, nossos associados estão se 
conscientizando sobre a importância 
de atender à recomendação de FICAR-
MOS EM CASA para nos protegermos 
uns aos outros e oferecermos mais 
tranquilidade àqueles que precisam 
circular em atividades essenciais, em 
prol de nós mesmos.

Embora com as nossas funções de 
acampamento interrompidas e subme-
tidas às fiscalizações de cumprimento, 
nossos campings continuam operando 
internamente, com equipes funcionais 
cuidando da obediência à Lei, das 
informações de portaria, da limpeza 
e conservação das dependências, da 
vigilância contínua do patrimônio co-
mum e dos equipamentos dos associa-
dos neles instalados.

Não vislumbramos até aqui ne-
nhum programa oficial de compensa-
ção financeira pelas limitações impos-
tas às nossas receitas enquanto durar 
o tempo de confinamento social, até 
mesmo em razão da nossa estrutura 
jurídica associativa. Daí, vem a im-
portância fundamental da participa-
ção ativa e contínua do nosso quadro 
social, garantindo a contribuição das 
taxas mensais de manutenção e dos 
pernoites residuais de equipamentos 
desocupados nos campings, como 
compensação mínima na cesta das re-
ceitas diminuidas.

A queda brusca de nossa arrecada-
ção tem sido um limitador para o aten-
dimento aos nossos custos fixos mais 
prementes, priorizando hoje, o subsí-
dio aos  salários, cestas básicas e va-
les-transporte nos campings, além dos 
compromissos implacáveis de energia 
elétrica, água/esgoto e comunicações.

Até aqui, chegamos. E, com cer-
teza, vamos em frente, contando com 
a participação mais do que necessária 
deste quadro social, e com a dedicação 
incrível, desde antes, dos nossos fun-
cionários.

João Luiz Pimentel Neiva de Lima
Presidente Nacional

Itanhaém, Serrinha e Guarapari 
aguardam sua próxima viagem 

(Pág. 5)

 ►Além das atrações culturais e gastronômicas na cidade, o camping de Campos do Jordão está próximo de vários programas de natureza



Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-
3957. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 12,90 mais equipamento 
de R$ 3,40 até R$ 25,40; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais equi-
pamento de R$ 4,60 até R$ 31,20.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oce-
ânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lo-
teamento Praia das Neves - Município de 
Presidente Kennedy – ES

FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodovia 
das Cataratas, junto ao Parque Nacional   - 
Foz do Iguaçú – PR

PRAIA DE LESTE (PR-04) – Av. Bei-
ra Mar, 5767 – Balneário Marajó – Mati-
nhos – PR

ENGENHO MONJOPE (PE-01) – 
Rodovia BR 101, km 45 – Município de 
Igarassú – PE

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. 
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira 
– Município de Capão da Canoa – RS

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Bu-
arque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – 
Garibaldi - RS

HOMOLOGADOS

SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 
– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro 
Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. 
Instalações– padrão, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, quadra de esporte 
e lazer, piscinas para adultos e crianças, 
churrasqueiras, bicicletas, banana boat e 
passeios de barco. E-mail: sesiaruana@
sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta Interbal-
neária, Km 128 – Maldonado, a 14km de 
Punta del Este (URUGUAI), Instalações 
completas, equipamentos de esportes, 
piscinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902. 
supermercado, sala de TV e jogos, chalés 
e barracas de aluguel. E-mail: info@cam-
pinginternacionalpuntaballena.com

BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 

Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 
19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) 
: R$ 17,80 mais equipamentos de R$ 4,60 
até 31,20.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
Luz elétrica apenas para as dependências 
(220v), ponto de energia para carga de ba-
teria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 
11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até 
R$ 21,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ 
Fev.): R$ 17,80 mais equipamentos de R$ 
4,60 até 31,20.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-
05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 
83,5 (perímetro urbano). Área desativada 
temporariamente para obras e reformas. 
Instalações–padrão, luz para equipamento 
(220 v), chuveiros quentes, praia frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 11,60 mais 
equipamento de R$ 3,00 até R$ 20,80; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 
17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 27,80.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público 
(27) 3250-7050. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), quadra de es-
portes, playground, praia fronteira. Ope-
ração interrompida temporariamente por 
demanda judicial. NÃO TEMPORADA: 
R$ 14,70 e mais equipamento de R$ 3,50 
até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de 
R$ 5,00 até R$ 40,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de 
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 
até R$ 40,40. 

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada 

dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: 
(31) 3551-1799. Área desativada tempo-
rariamente para obras e reformas. Instala-
ções–padrão, luz para equipamentos (110 
v), chuveiros quentes, quadra de espor-
tes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais 
equipamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 

15,50 mais equipamento de R$ 2,20 até 
R$ 27,50.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodo-

via Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km 
do centro da cidade. Instalações – padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, sauna, pis-
cinas quentes p/adultos e crianças, pisci-
na cloradas de água fria p/adultos. NÃO 
TEMPORADA: R$ 15,50 mais equipa-
mento de R$ 4,40 até R$ 30,40; TEM-
PORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km 

depois, seguindo à direita, do trevo do 
Contorno Leste (BR-116), no sentido São 
Paulo/Curitiba. Área desativada tempo-
rariamente para obras e reformas . Ins-
talações–padrão, luz para equipamentos 
(220V), chuveiros quentes, bosque com 
lago, churrasqueira coberta, pavilhão de 
lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha e 
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: 
R$ 12,90 mais equipamento de R$ 1,60 até 
R$ 25,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 
4,00 até R$ 31,60.

RIO DE JANEIRO
ARRAIAL DO CABO (RJ-05) – Av. 

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Área desativada temporariamente 
para obras e reformas. Instalações–pa-
drão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes. Mó-
dulos demarcados para a instalação de 
equipamentos. NÃO TEMPORADA: R$ 
12,90 mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 
25,40; TEMPORADA (16/Dez.a 28/Fev.): 
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 31,20.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). 
Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 30,40; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 
19,90 mais equipamento de R$ 5,00 até 
R$ 40,40.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada 
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada 
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de es-
portes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas 
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 20,50 mais equipa-

mento de R$ 5,30 até R$ 40,30; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 25,00 mais 
equipamento de R$ 6,40 até R$ 43,80.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . 
Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – pa-
drão, iluminação elétrica somente para as 
dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. NÃO 
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipa-
mento de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais equi-
pamento de R$ 5,50 até R$ 39,40; TEM-
PORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 34,70 
mais equipamento R$ 8,60 até R$ 59,00.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Re-
sende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, play-ground, sauna rústica, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, ducha 
de rio, quiosques e lago. Ponto de energia 
para carga bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,60 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 117,80 mais equipa-
mento de R$ 4,60 até R$ 27,80.

RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) – 

Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 2500, 
Balneário Bonfim, Município de Nísia 
Floresta. Acesso pelo km 119 da BR-101. 
Instalações-padrão, luz para equipamen-
tos (220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fron-
teira na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 
19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,30 até 
R$ 22,80.

RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do Par-

que do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Ins-
talações–padrão, chuveiros quentes, luz 
para equipamentos (220v), quadra de es-
portes, pavilhão de lazer, piscinas naturais, 
cancha de bocha e churrasqueiras cobertas. 
NÃO TEMPORADA: R$ 11,60 mais equi-
pamento de R$ 1,60 até R$ 21,40; TEM-
PORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 12,90 mais 
equipamento de R$ 1,70 até R$ 26,20.

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 28,60; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
19,90 mais equipamento de R$ 5,00 até 
R$ 40,40.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – 
Estrada do Horto Florestal, bairro Rancho 
Alegre. Instalações– padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavi-
lhão de lazer, lareira e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipa-
mento de R$ 4,00 até R$ 28,70; TEMPO-
RADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 23,00 mais 
equipamento de R$ 5,70 até R$ 47,00.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/SP 
da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). Tel.: (12) 
3122-4175. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, quadras de esportes, pis-
cinas cloradas e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 14,70 mais equipamento de 
R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamen-
to de R$ 4,00 até R$ 31,60.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario 
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernando. 
Acesso pela Rodovia Pedro Taques, km 
116. Tel.: (13) 3425-0206. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, praia fronteira e play-
-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 
mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 19,90 mais equipamento de R$ 5,00 até 
R$ 40,40. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Ma-
randuba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: 
(12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, pavilhão de lazer, praia frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 20,50 mais 
equipamento de R$ 5,30 até R$ 35,50; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
33,80 mais equipamento de R$ 8,60 até 
R$ 67,50.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações padrão: 
Portaria, casa do guarda-camping,  banheiros masculinos e femininos, chuveiros frios, tanques de lavar roupas, pias 
de lavar louças, sinalização externa e interna, estacionamento interno, vigilância permanente. Alguns deles possuem 
outros benefícios e o Placar os anuncia aqui. Consulte no site www.campingclube.com.br os croquis de acesso de 
cada camping da rede.

PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam 
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados pro-
prietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são 
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados 
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As 
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desa-
cordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

- As taxas de uso nos campings são aplicadas A PARTIR DE 14 ANOS para 
associados proprietários e A PARTIR DOS 5 ANOS para associados das Séries AP 
(Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo 
Frio  ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças. Informações com 

a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo 
Disque – Camping (021) 2532-0203
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 ►Camping de Aracajú

 ►Camping do Recreio dos 
Bandeirantes
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O Parque Cão Sentado é uma 
Unidade de Conservação, 
situada da região serrana 

de Nova Friburgo, no Estado do Rio 
de Janeiro, e tem como principal 
objetivo a preservação dos ecossis-
temas presentes nesta pequena área 
da Mata Atlântica, proporcionando 
aos seus visitantes, atividades de 
lazer e esportes, tais como: cami-
nhadas, pedalinho, pesque-pague 
e pesque-devolva, exploração de 
grutas e cavernas, esportes de mon-
tanha, apreciação e contato com a 
natureza. A visitação a este refúgio 
ecológico poderá ser feita com o 
apoio do acampamento no camping 
de Mury (RJ-08).

O Parque conta com va-
riadas equipamentos de lazer,  
esportes e alimentação, tais como:  
- A Praça de Alimentação compos-
ta de restaurante e lanchonete com 
vista para um lago;

- Playground com brinquedos 
variados restritos para uso de crian-
ças menores de dez anos;

- Áreas do Pesque-Pague, restri-
tas para atividades de pesque-pague 
e pesque-devolva com regras espe-

cíficas de uso e capacidade máxima 
de pescadores estabelecida;

- Grutas, Cavernas e trilhas de 
acesso ao Mirante do Cão Sentado. 
Existem normas específicas de uso 
e capacidade máxima para grupos;

- Áreas de Montanhismo, res-
tritas aos esportistas com experiên-
cia em escaladas ou para grupos de 
montanhistas acompanhados de um 
condutor;

- Áreas de Preservação Am-
biental, sem acesso permitido aos 
visitantes, voltadas à preservação 
da fauna e flora nativas;

- Áreas de jardins projetados 
com a introdução de espécies exó-
ticas e da flora tropical, porém não 
nativas.

 SERVIÇO
Parque Ecológico Cão Sentado
Local: Nova Friburgo - RJ
Endereço: Pedra do Cão Sen-

tado
Telefone: (22) 99765-3876
Camping de Mury (RJ-06): 

(22) 2542-2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978 

Parque Cão Sentado, símbolo ecológico de Nova Friburgo

 ►Não bastasse o passeio em si, é deslumbrante o traço da formação rochosa  

 ►A qualidade da produção dos queijos enaltece a indústria nacional

 ►O Camping de Mury atende como base para as atrações na região 

 A queijaria Escola de Nova 
Friburgo, inaugurada no dia 1º de 
agosto de 1987, além da produção 
de queijo e de chocolate artesanal, 
é hoje uma das maiores atrações 
turísticas do Município, por conta 
da promoção do desenvolvimento 
rural e social da região, bem como 
da difusão da tecnologia queijeira.

Aberta a cerca de 33 anos, a 
Queijaria produz diversos tipos de 
queijos, sendo a maioria fabrica-
da com leite de cabra, mantendo ao 
lado do estabelecimento uma fábri-
ca de chocolate - a Casa Suíça (Me-
morial da Colonização), que abriga 
documentos e fotos dos primeiros 
imigrantes - e também o Museu de 
Taxidermia de Marco Bohrer, que 
conserva mais de 200 animais em-
palhados. Todas as unidades fazem 
parte do mesmo empreendimento.

HOSPEDAGEM / MURY
Camping – O RJ-08 fica a pou-

cos quilômetros antes do centro 
de Friburgo. Localiza-se em meio 
a muito verde, com uma área de 
45 mil m². Além das instalações-
-padrão, possui campo de futebol 
society, quadra de vôlei, piscina 

natural, sauna, churrasqueira e pa-
vilhão de lazer. Dentro do camping, 
há também uma queda d’água de 
fonte natural.

Acesso - Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro percorrem 
uma distância de 150 km no acesso 
feito pela BR-101 em direção a Rio 
Bonito. Depois de contornar o pe-
rímetro urbano de Itaboraí, seguir 
por Cachoeira de Macacu subindo 
a serra em direção a Nova Fribur-
go. O acesso ao camping é feito no 
Km 69 da rodovia Rio-Friburgo, 
dobrando à esquerda, cerca de 2 km 
após o início da descida da serra em 
direção a cidade. 

 SERVIÇO
Queijaria e Chocolataria Suí-

ça Escola de Nova Friburgo 
Endereço: Av. Antônio Mario 

de Azevedo, km18, RJ 130, RJ
Telefone: (22)2529-4220
Site: www.frialpalimentos.

com
Camping de Mury (RJ-06): 

(22) 2542-2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Queijaria de Nova 
Friburgo, uma 

saborosa atração turística
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Expo Motor-Home Show 2020 
confirmada para novembro 

em Curitiba
Está confirmada para os dias 12 

a 15 de novembro próximo, no feria-
do da Proclamação da República, a 
nova edição da Expo Motor- Home 
Show 2020 em conjunto com o 8º 
Encontro do Grupo Rancho Móvel, 
desta vez na Expotrade Center, em 
São José dos Pinhais, na região me-
tropolitana de Curitiba, no Estado do 
Paraná.

Os estandes da Exposição já 
estão sendo comercializados e, se-
gundo informações da Promotora do 
Evento, estão confirmados os nomes 
de algumas das empresas representa-
tivas do trade, entre elas, Mercedes 
Benz, Santo Inácio, Vettura, Alko, 

New Way, Home Bus, Blue Camp, 
Apollo e Itu Trailers.

 
SERVIÇO
Evento: Expo Motor-Home 

Show 2020
Local: Expotrade Center
Endereço: Rodovia Deputado 

Leopoldo Jacomel, 10454 - Pinhais 
- PR

Telefone: (41) 3661-4000 
Expo Motor-Home (contatos)
Telefone: (51) 98032-8120
E mail: atendimento@expo-

motorhome.com
Site: www.expomotorhome.

com

 ►Em novembro, vá conhecer os lançamentos dos veículos de campismo

Bertioga: conheça a cultura dos índios guaranis
Um interessante passeio cul-

tural em Bertioga, em São 
Paulo, é a Terra Indígena 

Ribeirão Silveira, na divisa com São 
Sebastião, também conhecida como 
Terras Indígenas do Rio Silveira, em 
Boraceia, onde vivem 550 índios das 
etnias Mbya e Nhandeva, subgrupos 
da etnia Guarani, que inclui o sub-
grupo Kaiowás, o mais numeroso de 
todos no Brasil.

Os índios guaranis vivem em 
contato com a natureza e sua cultura 
se mantém acesa através da produ-
ção de artesanato, danças, rituais, 
da pesca, do cultivo de palmito e 
comidas típicas, sendo que as visitas 
ao local são agendadas diretamente 
com o Cacique Adolfo Wera Mirim 
e/ou o vice-Cacique Mauro por te-
lefone.

PASSEIO NA RESERVA 
As visitas à reserva são feitas 

necessariamente com um monitor 
turístico ou ambiental credenciado 
pela Fundação Nacional do Índio 
(Funai), em passeios que, geralmen-

te, duram meio dia.
Após serem recepcionados, os 

visitantes partem para uma trilha que 
leva aos poços do rio Silveira, com 
duração de cerca de duas horas. De 
volta à aldeia, tem a parte cultural 
em rodas de conversa sobre o modo 
de vida dos índios, seus costumes, 

sua culinária, crenças e rituais e, até, 
uma visita à casa de reza e bate-papo 
com um dos quatro líderes religiosos 
da aldeia, chamados como Nhande-
rui, que significa “o pai de todos”.

Para finalizar a visita, o belo ar-
tesanato guarani, cujas peças podem 
ser adquiridas, além do palmito-ju-

çara e as plantas ornamentais culti-
vadas pelos indígenas.

 
HOSPEDAGEM / BERTIOGA

Camping - O SP-05 possui ins-
talações–padrão e praia fronteira. 
Está localizado na Av. Anchieta, 
10.500, na Praia da Enseada, a 6 km 

do centro da cidade.
Acesso - Os campistas que vêm 

de São Paulo devem seguir pela ro-
dovia Presidente Dutra, entrar em 
Mogi das Cruzes e pegar a rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 070). Rodovias 
Anchieta/Imigrantes, Piaçaguera-
-Guarujá e Rio-Santos também são 
opções de acesso. Cerca de 70 km 
fazem a viagem ser realizada em 
menos de uma hora. Os que vêm do 
Rio de Janeiro podem escolher entre 
seguir pela Dutra até a rodovia Mo-
gi-Bertioga ou pela rodovia Oswal-
do Cruz que começa em Taubaté até 
pegar a Rio-Santos. A distância é de 
aproximadamente 400 km.

SERVIÇO
Aldeia dos Índios Guaranis do 

Rio Silveira
Endereço: Avenida Tupi Gua-

rani, Bertioga - SP
Telefone: (13) 3319-9150
Camping de Bertioga (SP-05): 

(13) 3311-9329
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Os índios Guaranís em Bertioga preservam sua arte e costumes sociais
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Com toda a certeza, os 
projetos de vida em bre-
ve retomarão seus rumos 

com famílias de sócios e convi-
dados viajando aos campings 
do CCB para desfrutar uma boa 
estada de lazer e encantos natu-
rais: as áreas de Itanhaém (SP-
03), Serrinha (RJ-06) e Guara-
pari (ES-01) são indicadas nesta 
edição para uma próxima escolha 
em sua pauta.

Em Itanhaém, uma cidade 
repleta de praias, ilhas, cultura e 
história, enquanto na Serrinha o 
clima calmo, a natureza e as ca-
choeiras de águas transparentes 
se destacam na região, cabendo 
a Guarapari a força do turismo 
- saúde com suas areias monazí-
ticas rica em propriedades tera-
pêuticas.

 
ITANHAÉM: PRAIAS
Camping – O SP-03 está lo-

calizado na Av. Governador Ma-
rio Covas Junior, 380, no bairro 
Jardim São Fernando, em frente à 
praia de São Fernando. Dispõem 
de uma área de 10 mil m² com 
instalações padrão, pontos de 
serviço para equipamentos com 
energia elétrica (220v), quadra 
externa de esportes, playground 
e telefone público.

Acesso – Para os que vêm de 
São Paulo, o melhor caminho é 
pela Via Anchieta. Os viajantes 
devem seguir até Cubatão e, em 
seguida, tomar a rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega, que pas-
sa pelo acesso à Praia Grande, 
Mongaguá e Suarão. Já os que 
partem do Rio de Janeiro podem 
pegar a BR-101, depois de Uba-
tuba e Bertioga. Os visitantes do 
Sul têm o acesso pela BR-116, 
passando por Registro e seguin-
do pela SP-165 em direção ao 
litoral, logo depois de Miracatu.

Atrativos: Além de belas 
praias como cartão postal da ci-
dade, possibilita aos visitantes 
passeios pelas ilhas oceânicas, 
que são points de mergulho de 
classe internacional e coroam o 
turismo náutico da cidade. Tem-
pos atrás, foi palco para as grava-
ções da versão original da novela 
“Mulheres de Areia”, exibida 
pela Rede Globo. A cidade do 
interior de São Paulo ficou co-
nhecida em todos os países e de-
pois curtida no mundo após ce-

 Entre praias e montanhas, opções de camping para rever maravilhas

nas protagonizadas na Praia dos 
Sonhos.

 
SERRINHA: NATUREZA

Camping – O RJ-06 possui 
atrativos como piscinas naturais 
e lago. Uma completa infraestru-
tura com sauna, playground, can-

tina, quadra de esportes, pavilhão 
de lazer e chuveiros quentes.

Acesso – Para os campistas 
quem vêm do Rio e de São Pau-
lo, a Via Dutra é a melhor opção. 
Nas imediações de Resende, de-
ve-se entrar na altura do km 311, 
que dá acesso também às locali-

dades de Penedo e Visconde de 
Mauá, por via asfaltada. A partir 
do entroncamento, que leva a 
Visconde de Mauá, deve-se pros-
seguir pela esquerda, entrando na 
estrada de terra em direção à Ser-
rinha do Alambari.   

Atrativos - Para os que bus-

cam contato com a natureza, a 
Serrinha do Alambari é um atra-
ente paraíso. Belas cachoeiras, 
rios com águas límpidas e frias 
propiciando o criatório de trutas, 
lugares intocados e pedras ma-
jestosas são algumas das atrações 
que encantam os visitantes.

Com rica diversidade de fau-
na e flora, a Serrinha possui tam-
bém uma Área de Proteção Am-
biental (APA), que visa manter 
intocados os maiores tesouros da 
natureza. Outra atração do luga-
rejo é o próprio camping. Dentro 
de seu território encontram-se a 
maior parte dos poços e cachoei-
ras da vila, como, por exemplo, 
a Duchinha, o Poço da Coruja, o 
Poço Dourado, entre outros.

 
GUARAPARI: SAÚDE
Camping - O ES-01 oferece 

aos campistas uma divisão de 
módulos que delimitam o espaço 
para os equipamentos. O cam-
ping possui uma área de 20 mil 
m2, com três baterias de banhei-
ros, fornecimento de energia elé-
trica e área modulada para trai-
lers e motor-homes.

Acesso – A melhor maneira 
de se chegar partindo do Rio de 
Janeiro é pela ponte Rio-Niterói 
e seguir direto a Vitória pela BR-
101 em direção à região Norte 
Fluminense até a divisa com o 
Espírito Santo. De lá, prosseguir 
pela Rodovia do Sol até chegar a 
Guarapari.

Atrativos: As praias do Es-
pírito Santo sempre foram um 
agradável apelo a uma interes-
sante visita ao Estado. Famosa 
também pelas lamas considera-
das terapêuticas para quem busca 
a eterna juventude, como a Praia 
da Areia Preta, em Vitória. Ela é 
indicada para os turistas que vêm 
ao Brasil em busca do turismo-
-saúde. As areias monazíticas 
provocam uma radiação natural 
que ajuda no tratamento do reuma-
tismo, entre outras doenças, além 
benefícios para a pele.

 SERVIÇO
Camping de Itanhaém (SP-

05): (13)3425-0206
Camping da Serrinha (RJ-

06): (24) 3381-7042
Camping de Guarapari 

(ES-01): (27) 3262-1325
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Defronte à Praia de Cibratel, o Camping de Itanhaém   

 ►Rios, 
piscinas, 

poços e um 
denso bosque 
embelezam o 
Camping da 

Serrinha  

 ►No Camping 
de Guarapari, 
a tranquila 
enseada 
fronteira de 
Setiba
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Arraiás do CCB ainda sem datas definidas 
Tradicionalmente, no mês de 

julho, ocorrem as festas julinas 
do CCB, mas, neste ano, devido à 
pandemia do Covid-19, a tempora-
da caipira teve que ser cancelada, 
ainda sem data definida para a re-
alização do evento nas unidades,de 
Ubatuba, Mury e Recreio, que anu-
almente celebram os seus festejos. 
Veja abaixo um pouco mais sobre 
os eventos.

AS FESTAS
A temporada caipira é aberta 

com o camping de Ubatuba, geral-
mente entre o primeiro ou segundo 
sábado do mês de julho, a partir 
das 20 horas, no pavilhão da can-
tina com músicas, brincadeiras, 
comidas e bebidas. Em Mury, o ar-
raiá serrano, no terceiro sábado do 
mês de julho, costuma ser à tarde, 
com comidas típicas, vinho quente, 
quentão, caldos e música eletrôni-
ca, e à noite, a quadrilha reunindo 
os associados e convidados.

No camping do Recreio, último 
sábado, os campistas celebram a 
festa a partir das 20 horas, no pavi-
lhão de festas do camping, com co-
midas típicas em barracas monta-
das com serviço de caldos, molhos, 
milho verde, canjicas e bebidas 

Festa Literária de Guaratinguetá adiada por 60 dias
Por orientação da Prefeitura 

Municipal, a FLIG- Festa 
Literária de Guaratinguetá, 

que aconteceria entre os dias 14 a 
17 de maio, será remarcada em vir-
tude da pandemia do Coronavírus, 
e, segundo acrescentou a Secretaria 
de Cultura local, foi determinada a 
suspensão de atividades culturais 
no período de até 60 dias, os quais 
podem ser prorrogados.  

A Festa Literária de Guaratin-
guetá, que é realizada no Centro 
Multiuso Turístico Cultural Luiz 
Carvalho dos Santos, no Centro 
da cidade, fomenta o turismo do 
município, possuindo uma extensa 
programação com palestras, mú-
sica, leituras, literatura, história, 
teatro, apresentações e debates. O 
camping do Clube dos 500 (SP-01) 
é a opção de acampamento para os 
campistas participarem do evento.

  HOSPEDAGEM 
/ CLUBE DOS 500

 Camping - O SP-01 possui 
instalações-padrão com capacidade 
para 300 equipamentos, um gran-
de playground e piscinas cloradas 
para adultos e crianças. Os aman-
tes do esporte podem se divertir 

na quadra de vôlei e no campo de 
futebol society. Há também um pa-
vilhão de lazer equipado com chur-
rasqueira para a confraternização 
dos campistas.

Acesso – O camping fica a 
aproximadamente 185 km da capi-
tal paulista e a 261 km do Rio de 
Janeiro. Para chegar até a unidade 
é necessário seguir pela Rodovia 
Presidente Dutra até o km 60, em 
Guaratinguetá, onde está a unida-
de. Ao norte do camping estão lo-
calizadas as cidades de Campos do 
Jordão, Piquete e Delfim Moreira. 
Ao sul, bem próximo, ficam Lagoi-
nha, Cunha e Aparecida.

 SERVIÇO
Evento: FLIG – Festa Literá-

ria de Guaratinguetá
Data: A definir
Local: Centro Multiuso Tu-

rístico Cultural Luiz Carvalho 
dos Santos

Endereço: Rua Visconde do 
Rio Branco – 115 - Centro 

Camping do Clube dos 500 
(SP-01): (12)3122-4175

Disque Camping: (21) 2532-
0203 ou (21) 3549-4978

comercializadas na cantina, além 
de brincadeiras, músicas, quadrilha 
para os adultos e crianças. 

SERVIÇO
Camping de Ubatuba (SP-

04): (12) 3843-1536

Camping de Mury (RJ-01): 
(22) 2542-2275

Camping do Recreio dos 
Bandeirantes (RJ-10): (21) 3825-
9209

Disque Camping: (21) 2532-
0203 ou (21) 3549-4978

 ►Os arraiás nos campings são sempre apreciados pelos associados mirins

 ►A Festa Literária é um dos principais eventos culturais da cidade
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Parque Natural da Prainha, espetáculo de fauna e flora
O praticante do campis-

mo que, por suas ori-
gens, vive o fascínio da 

natureza, terá pela frente uma 
oportunidade de ver ou rever com a 
família e os amigos o Parque Natural 
Municipal da Prainha, bem próximo 
do Camping do Recreio dos Bandei-
rantes, que abriga mirantes e trilhas 
ecológicas na união da Prainha do 
Grumari, área de proteção ambiental, 
com o espetáculo do verde e do mar 
para a empolgação dos turistas.

O parque, criado em 2001, pos-
sui fauna e flora diversificadas, com 
paisagens selvagens, além de mamí-
feros em extinção, entre eles os gato-
-do-mato, cachorro-do-mato, mão 
pelada, gambá, cuícas, mico estrela, 
coelho do mato, paca e roedores. 
Aves como os periquitos, maitacas, 
colibris, corujas, rolinhas, bem-te-vis 
e gaviões compõem outras espécies 
ameaçadas de extinção.

O campista em visita ao parque 
conta com a unidade do Recreio dos 
Bandeirantes (RJ-10) para acampa-
mento.

 HOSPEDAGEM / RECREIO  
 Camping - O RJ-10 conta com 

instalações-padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, 
quadras de esportes, pavilhão de la-
zer, playground e praia fronteira. O 
camping fica a 45 km do centro do 
Rio, na Estrada do Pontal, 5.900, em 
frente à praia.

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via Du-
tra, o melhor caminho é pelas Linhas 
Vermelha e Amarela, seguindo pela 
Av. Ayrton Senna, direto até a praia e 
dobrando à direita na Av. Lúcio Cos-
ta (ex-Sernambetiba), em direção ao 
Recreio, sempre pela orla marítima. 

 SERVIÇO
Local: Parque Natural Munici-

pal da Prainha
Endereço: Avenida Estado da 

Guanabara – 58 – Recreio dos Ban-
deirantes - RJ

Horário de funcionamento: 08h 
às 17h

Contato: (21)99302-3825
Facebook: www.facebook.com/

parquedaprainha
Camping do Recreio (RJ-10): 

(21) 3825-9209
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Museu Caiçara em Ubatuba,
uma das culturas mais antigas 

do Brasil
O Museu Caiçaras em Ubatuba, 

idealizado pelo jornalista Luiz Ernesto 
Kawall e pelo caiçara Praxedes Mário 
de Oliveira, preserva objetos do caiçara 
pescador e lavrador, tais como: uten-
sílios domésticos, ferramentas, instru-
mentos, móveis, fotografias, documen-
tos e até peças da arquitetura antiga de 
Ubatuba. Foi fundado em 1982 no Sítio 
Sapé no bairro Tenório / Itaguá.

Hospedagem na unidade Ubatuba 
(SP-04)com diversas opções de lazer 
ao redor. 

 CULTURA CAIÇARA
Fazendo parte das culturas lito-

râneas brasileiras, os caiçaras repre-
sentam um forte elo entre o homem e 
seus recursos naturais, gerando um raro 
exemplo de comunidade harmônica 
com o seu ambiente. Cotidianamente, 
turistas e aventureiros, que buscam 
o litoral Sudeste como abrigo para as 
suas férias, travam contato com uma 
das mais belas e antigas culturas brasi-
leiras, relativamente preservadas na re-
gião mais povoada do Brasil (entre Rio 
e São Paulo), os chamados caiçaras que 
são objetos de estudo de vários Centros 
de Pesquisa do Sudeste.

 CURIOSIDADES
Denominam-se caiçaras os habi-

tantes tradicionais do litoral das regi-
ões Sudeste e Sul do Brasil, formados 
a partir da miscigenação entre índios, 
brancos e negros, que têm em sua cul-

tura a pesca artesanal, a agricultura, a 
caça, o extrativismo vegetal, o artesa-
nato e, recentemente, o ecoturismo.

 HOSPEDAGEM / UBATUBA
Camping – O SP-04 fica às mar-

gens da Praia de Maranduba, na Rodo-
via SP-55. Possui instalações-padrão, 
pavilhão de lazer, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, módulos para 
trailers e motor-homes com energia 
livre computada.

Acesso – Para quem vem de São 
Paulo é necessário seguir pela Rodo-
via Presidente Dutra até São José dos 
Campos, pegar a Rodovia dos Tamoios 
até Caraguatatuba e entrar na Rodovia 
Rio-Santos (sentido Rio de Janeiro) até 
Ubatuba. Aqueles que vêm do Rio de 
Janeiro devem ir pela Rodovia Dutra, 
seguindo no sentido de Taubaté. Depois 
entrem na Rodovia Osvaldo Cruz dire-
to até Ubatuba.

SERVIÇO
Museu Caiçaras
Endereço: Rua Pescador Antô-

nio Athanásio da Silva, 273 - Itaguá, 
Ubatuba - SP

Telefone: (12) 3832-1990
Site: www.muscai.com.br
E mail: museucaicaraubatuba@

gmail.com
Camping de Ubatuba (SP-04): 

(12) 3843-1536
Disque Camping: (21) 2532-0203 

ou (21)3549-4978

Paraty em foco: conheça o Forte 
Defensor Perpétuo

O Forte Defensor Perpétuo, 
construído em 1822 para defen-
der a Baía de Paraty, possui vis-
ta privilegiada para a cidade, ob-
servando-se que o Morro da Vila 
Velha abrigou o primeiro povoado 
de Paraty, antes de a cidade descer 
para onde hoje está o Centro His-
tórico. Em virtude da pandemia do 
Covid-19, todas os pontos turísticos 
dos     Estados brasileiros encon-
tram-se fechados temporariamente. 
Nosso Jornal O Campista, por meio 
desta edição de maio até o momento 
do encerramento da quarentena, co-
loca opções de passeios e eventos a 
serem realizados após este período 
conturbado que está mexendo com a 
humanidade. Nada melhor do que re-
viver a mais bela natureza do mundo 
pela prática do campismo. O Cam-
ping de Paraty (RJ-04) encontra-se 
apto a receber os campistas e convi-
dados na Cidade Patrimônio Cultural 
da UNESCO.

 O FORTE 
O Forte protegeu a cidade em 

meio ao processo de independên-
cia do Brasil. Hoje, o prédio preserva 
áreas como a Casa do Comandante, 
a ala do Quartel da Tropa e o Quar-
tel dos Inferiores. Atualmente os três 
prédios são tombados pelo IPHAN e 
o local abriga também um pequeno 

museu com peças que remontam a 
história da cidade, como armamen-
tos de guerra, artefatos caiçaras e 
peças que remontam ao período es-
cravocrata. A grande atração, entre-
tanto, é a vista e o acesso ao mar de 
onde se pode curtir o visual da Baía. 
A visita ao Forte fica a uma pequena 
caminhada do Camping de Paraty. 

HOSPEDAGEM / PARATY
Camping - O RJ-04 está loca-

lizado em frente à Praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Misericór-
dia. Possui instalações-padrão e tem 
capacidade para 120 equipamentos, 

divididos entre trailers, motor-homes 
e barracas.

Acesso - A cidade de Paraty fica 
a 240 km do Rio de Janeiro e a 305 
km de São Paulo. O acesso é feito 
pela BR-101 (Rio/Santos).

 
SERVIÇO
Forte Defensor Perpétuo
Endereço: Av. Orlando Carpi-

nelli, 440 - Pontal, Paraty - RJ
Telefone: (24) 3373-1038
Camping de Paraty (RJ-04): 

(24)3371-1050.
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Além do conteúdo histórico do Forte, vale apreciar a vista lá de cima  

 ►Ao fundo, à esquerda, entre a placa e a rocha, o nosso Camping do Recreio 



Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME CCTUR
e-mail: cctur@campingclube.com.br

EM UBATUBA
TUDO PARA O

SEU ACAMPAMENTO

Rodovia Oswaldo Cruz, 1368 - Tel.: (12) 3833-5756
A 300 metros do trevo de subida para Taubaté

VENHA NOS VISITAR!
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 ►Há mais de 50 anos, a encenação da Paixão de Cristo atrai turistas à região

VISITE LOGO 
A AMAZÔNIA!

Todo mês, o Camping Clube 
do Brasil sorteia 100 bônus de 
pernoites para os seus associa-

dos. Para participar, é fácil. Basta se 
manter em dia com as taxas mensais 
de manutenção que você automatica-
mente já concorre a bonificações com 
até cinco pernoites para a família.

Os sorteados têm até 90 dias para 
utilizar sua bonificação em qualquer 
um dos campings da rede. Os bônus 
podem ser utilizados pelo titular ou 
por seus dependentes, desde que esses 

CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
Um termo de Ajustamento de Conduta (TAC) fir-

mado entre as companhias aéreas e a Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Senacon) garante a quem comprou 
passagem para as datas entre 1º de março e 30 de junho 
a possibilidade de remarcação sem ônus ou crédito do va-
lor integral do bilhete, para usar em até 12 meses da data 
inicial do vôo. Mas quem optar por reembolso poderá ter 
parte do valor pago retido e o restante devolvido em até 12 
meses, segundo a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 925/2020, 
editada pelo governo federal. 

Uma outra MEDIDA PROVISÓRIA, de nº 948/2020, 
determinou que, no caso de eventos, show e contratos com 
agências operadoras de viagens, se o cliente optar pela 
restituição do valor, o reembolso poderá ser feito até 12 
meses após o fim da calamidade. A MP prevê o pagamen-
to de multa de até 20% e a retenção do valor da taxa de 
conveniência nos casos de compra de ingressos. Há opção, 
sem custo, de remarcar, ficar com crédito para uso em um 
ano ou troca por outro evento.

PAIXÃO DE CRISTO 
ADIADA PARA SETEMBRO 

O espetáculo da encenação da Paixão de Cristo de 
Nova Jerusalém 2020, em Pernambuco, que seria reali-
zado no mês passado, durante a Semana Santa, foi trans-
ferido para o período de 2 a 7 setembro, em função da 
pandemia da Covid-19 que assola o mundo. O evento está 
programado para ser encenado no teatro de Brejo da Ma-
dre de Deus, ao ar livre, na cidade de Nova Jerusalém, 
no Agreste de Pernambuco. Cerca de sete mil pessoas são 
esperadas em todas as noites do espetáculo.

A informação referente ao adiamento foi confirma-
da pelo Secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, 
Rodrigo Novaes, durante entrevista coletiva com o Gover-
nador Paulo Câmara, em Recife. Os ingressos e pacotes 
já adquiridos para a temporada seguem valendo para as 

novas datas programadas.  
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é uma peça 

teatral brasileira criada por Epaminondas Mendonça, 
comerciante e líder político local, em 1951, celebrada 
anualmente na Semana Santa desde 1968. A peça é en-
cenada ao ar livre, reproduzindo os últimos passos de 
Jesus na terra, já tendo reunido mais de quatro milhões 
de expectadores nestes 50 anos de encenações. A cida-
de-teatro de Nova Jerusalém foi idealizada em 1956 por 
Plínio Pacheco, jornalista e diretor teatral brasileiro da 
época, e inaugurada no ano de 1968. 

Durante a semana do evento, no entorno da cidade-
-teatro, os visitantes podem assistir a shows folclóricos 
e frequentar a feira de artesanato e um pavilhão de ali-
mentação. 

ALERTAS DE DESMATAMENTO 
BATEM RECORDE

 O ano de 2020 começou mal na Amazônia. Análi-
se do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
mostra que, entre janeiro e março, o número de alertas 
de desmatamento na floresta aumentou 51,4% em rela-
ção ao primeiro trimestre do ano passado.  A área que 
estaria sujeita a alguma ameaça é de 796 km² - foram 
525,63 km² no mesmo período em 2019.

O índice divulgado em 2020 é o maior desde 2016, 
quando o Inpe começou a desenvolver alertas de des-
matamento pela série Deter-B. Naquele ano, os alertas 
medidos no primeiro trimestre abrangeram uma área de 
643,83 km². O registro em 2017 foi de 233,64 km², e, 
em 2018, de 685,48 km².

Os alertas da devastação municiam operações de 
órgãos de fiscalização, como o Ibama. A taxa de desma-
tamento é calculada por outro índice, o Prodes, divulga-
do anualmente.

Márcio Astrini, secretário executivo do Observató-
rio do Clima, atribui o aumento recorde dos alertas às 
“políticas do atual governo”.

“- Mesmo ciente do avanço do desmatamento, o 
governo estimula uma medida provisória que favorece 
a grilagem e o Congresso estuda um projeto de lei que 
viabiliza a mineração em terras indígenas – critica As-
trini.”  -  A floresta está abandonada e não há um efetivo 
para protegê-la. Só conseguiremos evitar um aumento 
radical na devastação com medidas extremas, como 
enviar o Exército para a Amazônia ou esperar que os 
grileiros peguem coronavírus e sejam internados, já que 
eles continuam na atividade”.

 
(Transcrito do jornal O Globo, de 14/04/2020)

Concorra a bônus e curta os 
campings nos feriados

estejam identificados com suas res-
pectivas carteiras sociais.

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos e animais permitidos. 
Confira aqui os resultados dos sortea-
dos do mês de fevereiro passado.

Os bônus abaixo, sorteados 
para os meses de maio/julho, se-
rão revalidados adiante, quando 
as recomendações de isolamento 
social estiverem em fase de abran-
damento.

004778-5 RJ
013023-7 RJ
014423-6 RJ
015540-7 MG
018949-8 RJ
020047-2 DF
026531-7 RJ
038191-9 SP
041654-4 SP
043155-2 SP
045792-2 MG
052653-5 SP
053290-0 RJ
057400-9 RJ
058817-1 SP
059443-1 SP
061457-4 SP
062778-9 MG
063059-6 SP
068567-2 ES

072076-5 SP
072961-2 SP
077748-7 ES
086064-6 SP
088707-0 RJ
091779-4 RJ
100266-5 MG
100635-0 PR
107813-7 SP
117777-9 PR
119038-7 SP
120862-7 RJ
122442-9 RJ
124025-5 DF
124982-7 RJ
146428-1 SP
146913-4 RJ
168237-6 ES
180691-2 ES
188318-4 RJ

191734-9 ES
196103-9 SP
198894-2 RJ
199877-7 SP
202254-5 MG
208229-4 GO
212848-0 MG
213889-1 RJ
220545-2 RJ
220879-3 SP
221563-5 ES
222029-0 SP
222248-8 RJ
223126-7 SP
223473-6 SP
224311-7 DF
226097-3 RJ
226651-3 SP
227005-9 SP
229653-4 ES

229713-2 RJ
230027-8 RJ
230988-2 SP
231304-3 MG
232026-0 SP
232387-8 RJ
234238-5 RJ
234429-8 MG
234431-1 ES
234591-9 SP
234874-7 SP
235060-5 RJ
235192-8 RJ
235264-9 RJ
235364-5 SP
235402-3 RJ
235453-6 SP
235554-0 SP
235697-8 SP
235748-7 SP

235775-4 ES
235779-6 RJ
235841-7 SP
235876-8 RJ
236037-5 RJ
236040-6 SP
236077-3 MG
236184-2 RJ
236260-2 RJ
236326-8 SP
236328-4 ES
236347-0 RJ
236351-9 RJ
236359-3 RJ
236380-2 SP
236394-1 ES
236414-1 SP
236422-2 SP
236424-8 SP
236427-2 RJ

ESTÃO ACABANDO COM ELA
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Lagoa de Arituba, interessante atração turística Potiguar

Festival das Baleias Jubarte, 
da Antártida a Prado

Todos os anos, entre os meses 
de julho e novembro, baleias jubarte 
migram das águas polares da Antár-
tida para se reproduzirem nas águas 
mornas do nordeste brasileiro, onde 
percorrem mais de 25 mil quilôme-
tros. Segundo o Instituto Baleia Ju-
barte, a expectativa é de que 20 mil 
baleias passem pelo litoral baiano 
até o final da temporada em novem-
bro, proporcionando um espetáculo 
do comportamento desses mamífe-
ros aos turistas em visita a Prado. 

O 7º Festival das Baleias, previs-
to para setembro próximo, oferece 
uma programação de cultura e turis-
mo de aventura, gratuita, em toda a 
cidade, com alcance a um público de 
diversas faixas etárias. A iniciativa 
da Rede Viva Mar Vivo – Redemar, 
produção da TM Entretenimento e 
Lírio Produções, conta com o pa-
trocínio do Governo do Estado da 
Bahia, através da Bahiatursa e da 
Secretaria Estadual do Meio Am-
biente, e com o apoio institucional 
da Prefeitura Municipal de Prado, 
através das Secretarias de Turismo e 
de Educação.

Para o campista que visitar a re-
gião, a unidade de Prado (BA-03) é 
uma boa opção de acampamento. 

HOSPEDAGEM / PRADO
Camping – O BA-03 fica de-

fronte à Praia do Farol e possui ins-

talações-padrão, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, cantina com área 
aberta e arejada, biblioteca, luz elé-
trica para as dependências (220 v) e 
ponto de energia para carga de bate-
ria de trailers. O camping está a 6 km 
do centro da cidade.

Acesso – Para chegar ao cam-
ping, segue-se pela BR-101. Escolha 
entre duas opções: entrar pelo Km 
361, em Teixeira de Freitas, seguin-
do por uma estrada de asfalto de 94 
km até a entrada do camping. Outra 
opção é seguir por Itamaraju, no km 

428 da BR-101, percorrendo 68 km 
por uma estrada asfaltada. Prado está 
a 812 km de Salvador e a 200 km de 
Porto Seguro.

 SERVIÇO
Evento: Festival das Baleias 

Jubarte
Local: Prado – BA
Data: Setembro (data ainda a 

definir)
Camping de Prado (BA-03): 

(73) 9113-7352 ou (73) 9994-5148
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

A Lagoa de Arituba, localiza-
da no município de Nísia 
Floresta, é considerada a 

mais popular da região e também 
uma das mais movimentadas lagoas 
turísticas do Rio Grande do Norte, 
por conta de sua baixa profundidade 
e oportunidade de passeios de peda-
linhos e caiaques, geralmente procu-
rada por famílias que visitam a cida-
de no período de férias ou feriados 
prolongados.

Para hospedagem, o campista 
conta com o camping de Lagoa do 
Bonfim (RN-02), no mesmo muni-
cípio

 AVENTURA
 Quem vai até a Lagoa de Aritu-

ba e curte um pouco mais de aven-
tura não pode deixar de conferir 
o Aerobunda. A brincadeira consis-
te em “voar” de uma torre metálica 
de 10 metros de altura preso apenas 
em um suporte com cinto de segu-
rança. A roldana da torre vai desli-
zar de uma margem à outra da lagoa 
e você escolhe o ponto em que se 

jogará na água.
 
ATRATIVOS À PARTE

 Vale a pena conhecer também a 

Igreja de Santo Antônio e a Matriz 
da Nossa Senhora da Apresentação, 
em Nísia Floresta. Próximas à La-
goa do Bonfim ficam as Lagoas do 

Urubu e a Amarela, a Ponta da Ilha 
Verde, a Ponta de Búzios e a Praia 
de Pirangi, subdividida em Pirangi 
do Sul e do Norte, muito badalada 

durante os meses de veraneio. 
 

HOSPEDAGEM / 
LAGOA DO BONFIM

Camping – O RN-02 possui 
instalações-padrão, pavilhão de la-
zer, luz para equipamentos, chuvei-
ros quentes e quadra de esportes. 
São 40 mil m² de um espaço muito 
agradável.

Acesso – Os campistas devem 
seguir pela BR-101 e nas cercanias 
no Município de Nísia Floresta en-
trar no Km 119, por trás da Polícia 
Rodoviária, seguindo pela Av. Dr. 
Severino Lopes da Silva. Após 2,5 
km chega-se ao camping. Lagoa do 
Bonfim está localizada 25 km antes 
de Natal, via BR-101.

SERVIÇO
Local: Lagoa de Arituba, Nísia 

Floresta - RN
Camping Lagoa do Bonfim 

(RN-02): (84) 99977-2724
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

21ª Adventure Sports Fair 
programada para outubro 
A 21ª edição da Adventure 

Sports Fair, principal feira do seg-
mento de turismo e esportes de 
aventura, será realizada de 01 a 05 
de outubro, em São Paulo, fruto de 
parceria entre a empresa brasileira 
Promotrade, fundadora do evento, e 
o grupo francês GL Events, conside-
rado um dos maiores conglomerados 
empresariais do setor no mundo, por 
meio de sua divisão GL Exhibitions, 
onde renomados nomes da aventura 
promoverão oficinas e clínicas so-
bre diversos temas. Também estarão 
presentes as principais associações e 
escolas de cada modalidade.

A feira oferecerá aos visitantes 
uma vasta programação de ativida-
des para diversas faixas etárias, onde 
os presentes contarão com uma agen-
da de palestras e atrações interativas, 
por meio das quais poderão conhecer 
melhor as modalidades esportivas e 
vivenciar importantes experiências, 

como tanque de mergulho e apneia, 
pista de skate, tanque de remada, 
stand-up paddle e caiaque, parede 
de escalada, slackline, highline e 
arvorismo. Este evento conta com o 
interesse de muitos campistas pelas 
novidades que apresenta a cada ano.

 
SERVIÇO
 LOCAL DO EVENTO
São Paulo – Expo / Rodovia 

dos Imigrantes, KM 1,5
Telefones: +55 (11) 5067-1717 / 

(11)5067-1770
E mail: comercial@adventure-

fair.com.br
 
TRADE E CONVIDADOS
Credenciamento
Telefone: +55 (11) 2129-6323
E mail: credenciamento@cre-

denciamentoweb.com.br
Informações no site: http://ad-

venturefair.com.br/

 ►É sempre emocionante apreciar o balé das baleias à nossa frente

 ►Em dias melhores, com certeza, modernize seus equipamentos na Feira

 ►A Lagoa de Arituba fica a 10km do Camping da Lagoa do Bonfim, bem próxima do litoral



Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos
Mínimo consumo de energia elétrica -  Em 110 v  ou  220 v - Vendas  para todo o Brasil

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

3232-2681Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ Geriátrica / Respiratória / 

Reumatologia / Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de 
fisioterapia em sua casa!

Cel.: (21) 96477-2614 
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Fisioterapia ao Alcance de Todos

PILATES: Solo / Bola Suíça

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

O associado                                                                                   ,   matrícula:
indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Nome:                                                                                                      CPF:

Endereço:                                                                                                               CEP:

Telefones: (           )                                                   e-mail:

Sendo confirmada essa subscrição, devo receber em até 30 dias um carnê com bônus de per-
noites, em valores de acordo com a forma de admissão, nas condições descritas nos próprios bônus.

            Assinatura                                                                         
Local e Data

camping clube do brasil
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Promoção de Pai para Filho: 
benefício ampliado

Continua em vigor a Promo-
ção “De Pai para Filho”, 
oferecendo descontos para as 

novas subscrições até o máximo de 
97% do valor atual do título à vista 
para aqueles associados proprietários 
que tenham completado mais de 25 
anos de efetiva contribuição das ta-
xas de manutenção. De acordo com 
a promoção, os pais podem oferecer 
a seus filhos e netos a subscrição de 
novos títulos com descontos progres-
sivos a partir de 50% do valor da 
proposta à vista, desde quando com-
pletem 5 anos de efetiva contribuição 
de taxas de manutenção, aumentando 
os descontos em escalas de 10% para 

cada 5 anos somados da contribuição 
da manutenção, até 97% a partir de 
25 anos de Clube. 

Em se tratando de admissões 
promocionais, as taxas mensais de 
manutenção vinculadas aos novos 
associados passam a ser apropriadas 
a partir do mês seguinte ao da subs-
crição.

 Transferência por transmissão 
Outra novidade disponível para 

associados mais antigos é a possibi-
lidade de transferência de títulos de 
propriedade por transmissão de pais e 
mães para seus filhos, desde quando 
o transmitente tenha alcançado vinte 
anos de associação com efetiva con-

tribuição de taxas de manutenção. 
Por esta alternativa, no ato da 

transmissão do título de propriedade 
para um dos filhos, o pai continuará 
como associado do Clube, na condi-
ção de dependente do filho. Mesmo 
nos casos em que a titularidade como 
associado seja da mãe, o cônjuge até 
então registrado como seu dependen-
te estatutário poderá se habilitar a 
essa condição de dependente, se as-
sim for requerido.

As transferências de remissões 
por serem dissociadas das rotinas dos 
títulos de propriedade, não se inse-
rem automaticamente nesta modali-
dade de transmissão.

Campanha Novos Associados 
segue em vigor

A Promoção Novos Associados 
segue em vigor com a possibilidade 
de garantir descontos aos associa-
dos que recomendam seus amigos 
e familiares para se tornarem só-
cios do CCB. Com isso é garantido 
um bônus de estadias gratuitas para 
você, com bônus de R$ 80,00 até R$ 
180,00. Para participar, basta indicar 

amigos para se associarem ao Clube. 
A cada indicação confirmada, 

os sócios e seus dependentes são 
beneficiados com bônus/pernoites 
com validade de até um ano para os 
associados e seus acompanhantes. 
Para cada grupo de cinco indicações 
confirmadas, os associados recebem 
mais 20% do valor total dos bônus 

entregues. Lembramos que essas 
bonificações não servem para com-
pensar taxas de ocupações de mó-
dulos, equipamentos desocupados, 
estadas diurnas, animais permitidos 
ou outras específicas. Preencha o seu 
cupom acima e o envie para qualquer 
uma das secretarias do CCB pelo 
correio, fax ou e-mail.



Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, com 
manual e maleta com rodas para transporte. 
R$1.000,00. Eymard. (31) 99977-5839 / (31) 
99197-5703 (Tim) / (31) 3386-4136. Belo 
Horizonte, MG.

Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e 
mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduar-
do. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21) 
9589-8383

Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológi-
co e transformador de voltagem. R$2.000,00. 
Nelson. Tels.: (21) 9631-9516 / 3012-1536

Ferpi – Para 7 pessoas, em bom estado. 
Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, 
parte elétrica e equipamentos Preço a com-
binar, com Wilson.  Telefone: (15) 3221-
1810. 

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor bran-
ca predominante e vermelho, único dono, 2 
qtos de casal, pneus em ótimo estado, caixa 
d’àgua com capacidade 100 lts, geladeira 
tipo isopor 100 lts. Valor R$ 6.500,00.

Contato: (11)97094-8916 / dario@co-
lumbiacontabil.com.br.

Camping-Star - Ano 1993, com avancê, 
cobertura, bicama, armário, cômoda, gela-
deira, mesa de 2m com 6 cadeiras de madeira 
dobráveis, televisão de 29 polegadas, fogão 
4 bocas, microondas, transformador e fiação.  
R$ 7.000,00.  Estudamos oferta. Jorge Luiz. 
Tels.: (21)2736-1220 e (21)98843-1220.

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com 
reservatório de água e geladeira elétrica, 
vários acessórios, impecável, pronta para 
acampar. Wilson. Tel.: (19) 9173-1547/3276-
4605.

Compro – Camping Star com um quar-
to. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-
4839 / 9113-5885.

Turiscar Eldorado 380 - Ano 1992, do-
cumentação em dia. Avancê está completo, 
com utensílios e eletrodomésticos, Valor R$ 
35.000,00. Aceito negociação. Telefone: (11) 
94749-9401. Wladimir Bittencourt 

Turiscar Quinta Roda – documenta-
ção em dia, móveis, quarto de casal com 
ar condicionado, geladeira duplex, fogão 
4 bocas, bar, sofá cama de casal. Telefone: 
(21) 96450-0563 / (21)99965-2660. Mariza 
Sena. 

Turiscar Diamante 660 –  Ano 1982, 
localizado em Paraty. Acomoda até 8 pes-

KC 380 e KC450 – Vendo completo 
com tudo funcionando e toldo de enrolar. 
Marcelo Huertas. Tels.: (11) 9808-6644 / 
3969-1747

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado 
no CCB de Paraty (RJ). Documentação OK 
- placa de Paraty - Todo reformado, pronto 
para rodar, com geladeira nova, fogão 4 bo-
cas, exaustor, banheiro, caixa d’água, mesa 
que vira cama de casal, dormitório de casal. 
Varanda branca, fechada, com pia e fogão. 
R$37.000,00. Lindamir. Tels.:(11)7104-
1771.

Turiscar – Quinta roda, ano 2007, único 
dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar con-
dicionados sendo 2 splits, com armários, bar, 
adega, quarto de casal, beliche, pia granito, 
geladeira, fogão 4 bocas com forno, micro- 
ondas, sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. 
d’água 180 litros, bomba shurflo 2.8, pneus 
novos, avancê completo. Glória ou José. 
Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

Vettura 2011/2012 - Dreamhouse - 
8,90m - Único dono - 64.000 km - Completo 
- R$ 368.000,00. Nei. Tel:  zap - (31) 99903-
9171.

Vettura -2009/2010 – 14 metros, único 
dono, motor Scania 380 - 68.000 km roda-
dos, gerador a diesel, completíssimo, todo 
revisado. R$ 780.000,00. Mário. Tel: (62) 
99971-1061

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 
88, oito pessoas, com microondas, geladeira, 
TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um 
banho, outro normal), aquecedor de passa-
gem a gás para chuveiro e pia, termoclima, 
câmara de ré, PX, freio a ar, motor traseiro 
1620, pneus sem câmara – novo. Amandio. 
Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, die-
sel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pes-
soas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 
9995-4099

Pick-Up F 1000 diesel - motor MWM 
229/4, cabine dupla, chassis longo, caçamba 
tamanho grande para qualquer trailer e/ou 
campers. Pneus novos, bancos reclináveis, 
sofá cama, geladeira, tv, ar, direção, cortinas, 
console central e acessórios. Caixa 05 mar-
chas. Ano 82-   IPVA pago.   R$ 35.000,00 
- Luiz  Carlos Tel:  (21)  999 155817.

Reboque baú – Todo em chapa gal-
vanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m. 
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 9958-
3185 / 3157-2714

FUNDADOR: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional:  .....................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
2º Vice-Presidente Nacional:  .....................Luiz Fernando Napolitano (SP)
Diretora Tesoureira:  ..................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário:  .....................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor de Patrimônio:  .............................. Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor de Caravanismo:  ...........................Carlos Ricardo Monteiro  (RJ)
Diretor de Comunicações:  ......................... José Carlos de Sá Vasquinho (RJ)
Diretor Nacional para a Região/RJ: .......... Jorge Barbieri (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP: ..........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL: .......Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)

CONSELHO FISCAL
Titulares: Anival de Morais Braga, Marcos Vinicius Coutinho e Pedro Alves Pereira

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Jorge Barbieri

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Aymberê Guedes Araújo
Vice-Presidente: Everaldo Francisco da Silva

DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
Vice-Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano 
(Cadastro); Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados); 
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associa-
dos quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de 
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informa-
ções devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre 
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através 
do e-mail ccb@campingclube.com.br

Nas transações de equipamentos instalados em campings do 
CCB deve ser observada a situação dos registros nas portarias. A 

transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.
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soas. Avancê com copa e cozinha completa. 
Banheiro com box de água quente, 3 TVs, 
1 WI-FI, 5 ventiladores e climatizador, no-
-break com baterias Moura Cleam, utensílios 
de cozinha e triciclo Elektra. R$35.000,00. 
Alfredo. Tel: (12) 99126-3329. E-mail: alfre-
do28guara@hotmail.com 

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito estado, 
4 pneus novos zero km. Todo equipado, com 
2 camas de casal, 2 beliches, geladeira, ba-
nheiro com box, fogão 4 bocas com forno, 
ar condicionado novo. Instalado no CCB de 
Cabo Frio com todas as taxas em dia. R$ 
39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 98798-7890 
ou (21) 2590-6827.

Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop 
elétrico, geladeira, ar condicionado Split, 
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares. 
Armários diversos. Localizado na cidade do 
Rio de Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Conta-
to: (21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto 
de casal, duas beliches, sala reversível para 
quarto de casal, cozinha com fogão 4 bo-
cas, pia inox, geladeira, banheiro com box 
com água quente, caixa d’ água 250 litros. 
Avancê 20 m2, mobiliário e acessórios. 
Tudo em perfeito estado e funcionando. R$ 
46.000,00 à vista, sem trocas. Ver nº465 no 
Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 
96469-1401.

KC770 – Completo, acomoda 8 pesso-
as. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bo-
cas (embutido), chuveiro com aquecedor à 
gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21) 
99644-2922. 

Motortrailer Andorinha – Ano 1983, 
reformado, fechamento novo, uma cama de 
casal e beliche, banheiro com box blindex. 
Documentação em dia, instalado no CCB 
de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos 
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, 
geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: luiz-
macamo@gmail.com

ALUGUEL DE TRAILERS 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trai-

lers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de lo-
cação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$140,00. Para 
os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo 
Frio. Os associados em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de 
20% nas séries AA e AP. Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno 
acréscimo de R$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas 
antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

RESERVAS DE BARRACAS 
Alguns campings da rede e mais a Secretaria de Salvador, através dos próprios 

guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão 
de luz. Os interessados podem entrar em contato diretamente com as áreas de Arraial do 
Cabo, Ubatuba, ou com a Secretaria de Salvador.



Parque Mundo a Vapor em Canela é visita recomendada

Mercado
Opinião                                   Luiz Marcos FernandesVeja os artigos de camping e compre o seu produto

Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings conferindo os três novos produtos para 
levar para os acampamentos: a Barraca Falcon da Nautika, a Sacola TopGet e a Cadeira Azteq Dobrável. 

Barraca Falcon da Nautika: É o modelo médio da linha Falcon de barracas 
da Nautika. Com altura de 1,10, é grande o suficiente para até 3 pessoas dormirem 
confortavelmente. Consideradas companheiras de todas as aventuras por muitos 
acampadores, as barracas dessa linha são reconhecidas por serem leves de carregar 
e bastante versáteis, além da qualidade indiscutível. Na parte da frente, o avanço 
frontal possui desenho especial que possibilita armazenar calçados e outros itens, o 
que é ideal para que o usuário possa armazenar seus pertences. E se faltar espaço, 
pode contar com mais 40 cm expandíveis. Para maiores informações, acesse o site:  
www.makalusports.com.br .    

Sacola Térmica TopGet:  Para manter seu alimento e bebida sempre frescos 
e conservados, a Sacola Térmica com Zíper 9 Litros TopGet é a escolha perfeita. 
Possui um compartimento térmico principal grande revestido em folha de alumínio 
com fechamento em zíper, compartimento externo (aberto), bolso frontal e alças 
reforçadas de 55 cm.Material/composição: Poliester 600D. Capacidade: 9 litros. 
Medidas: 47 x 30,5 x 12 cm. Informações no site: www.kanui.com.br. 

Cadeira Azteq Dobrável: Cadeira dobrável de fácil e rápida montagem, in-
dicada para grandes aventuras que necessitam de praticidade e economia de peso. 
O sistema de montagem por meio de tubos circulares de duralumínio é inovador 
e exclusivo no mercado, assegurando segurança no uso. Material: Poliéster com 
telado e estrutura em duralumínio. Medidas: 56cm x 60cm x 65cm. Peso aproxi-
mado: 870g. Peso suportado: 100kg. Informações através do site: www.adventura.
com.br . 

O Parque Temático Mundo a 
Vapor, construído em 1950 
na Serra Gaúcha / RS, é o 

único do planeta que tem réplicas 
em miniatura de máquinas e fábri-
cas a vapor em pleno funcionamen-
to, onde sua fachada reconstitui um 
famoso acidente de Montparnasse, 
que aconteceu em Paris por vol-
ta de 1895, quando uma locomoti-
va desgovernada atravessou a pare-
de e ficou pendurada.

O parque possui diversas atra-
ções, com destaque para a menor 
fábrica de papel do mundo constru-
ída pelos irmãos Urbani, a partir de 
pedaços da esteira original de uma 
fábrica de celulose e papel existen-
te em Canela, no Rio Grande do 
Sul. A réplica impressiona pelos 
detalhes e funcionamento perfeito, 
transformando a pasta (que é feita 
a partir da fibra de madeira) em 
papel. Vale um passeio após a qua-
rentena para comemorar e refrescar 
as idéias.

O Canela (RS-01) é opção certa 
de hospedagem para os campistas.

SEMANA FARROUPILHA 
A Semana Farroupilha de Cane-

la acontece anualmente em setem-
bro, sendo este ano, com data ainda 
a ser definida, por conta da Pande-
mia do Covid-19. A programação, 
é coordenada pela Prefeitura por 
meio da Secretaria de Turismo e 
Cultura e conta com um número 

expressivo de apoiadores, resul-
tando em uma das maiores progra-
mações culturais do Rio Grande do 
Sul para o período. Confira maiores 
informações nas próximas edições 
de O Campista.

AVENTURA
Para os adeptos do turismo de 

aventura, a cidade possui diver-
sas opções, como trekkings, rapel 
e rafting. A maior atração natural 
de Canela é a cachoeira ‘Cascata 
do Caracol’, com 131 metros de 
altura, localizada no Parque do 
Caracol, que possui uma moderna 

infraestrutura com observatório 
ecológico e elevador panorâmico, 
restaurante, lojas de artesanato e de 
chocolates caseiros, além de pro-
porcionar um passeio temático de 
trem. Guias especializados orien-
tam os visitantes por trilhas, que 
exibem fauna e flora variadas, pra-
ticando cicloturismo ou cavalgadas 
por estradas secundárias e bosques.

 
HOSPEDAGEM / CANELA

Camping - O RS-01 está loca-
lizado a 837 m de altitude, em Ca-
nela, Serra Gaúcha, na Estrada do 
Caracol, margeado por um riacho 

que corre sobre pedras, formando 
uma piscina natural. Conta com um 
pavilhão de lazer com quadras de 
esportes, churrasqueiras cobertas, 
piscinas naturais e cancha de bo-
cha, além das instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
Camping de Canela, na Rodovia 
RS-235, que liga Canela a Grama-
do, basta pegar a estrada asfaltada 
que dá acesso ao Parque do Cara-
col. Percorridos quatro quilôme-
tros, subir à direita e de lá percorrer 
mais um quilômetro até o RS-01.

SERVIÇO
Mundo a Vapor – Parque Te-

mático
Endereço:  Av. Don Luiz 

Guanella, 1247 - Carniel, Canela 
– Rio Grande do Sul

Telefone: (54) 3282-1125
Site: www.mundoavapor.

com.br/

SEMANA FARROUPILHA 
Data: A definir – evento pro-

gramado para setembro 
Local: Canela - RS
Camping de Canela (RS-01): 

(54) 3282-4321
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

 ►O Mundo a Vapor fica bem próximo do nosso camping de Canela  ►Nos festejos da Farroupilha, as cavalgadas elevam o civismo gaúcho

União e apoio
No momento em que o país 

vive momentos difíceis no comba-
te à pandemia provocada pelo Co-
vid-19, o CCB tem mantido seus 
esforços no sentido de preservar 
não apenas as suas unidades, como 
também, no sentido de manter acesa 
a chama levando adiante a bandei-
ra do campismo, num ideal que se 
consolidou há mais de 5 décadas, 
desde a sua fundação por Ricardo 
Menescal e um grupo de amigos. 

Ao longo deste período, o Cam-
ping Clube do Brasil atravessou 
inúmeras crises econômicas e polí-
ticas, tendo sobrevivido graças a es-
tratégia de sua diretoria e o apoio de 
associados e funcionários. Temos 
agora pela frente mais um desafio, 
senão uma das maiores crises, que 
afetam todo o setor de saúde do país 
como também a economia, que vive 
momentos de estagnação caminhan-

do para um período de recessão.
Neste sentido, é fundamental a 

união de todos em torno de um mes-
mo objetivo: dar seu total apoio ao 
CCB para que possamos ultrapassar 
mais esse desafio. O pagamento das 
taxas e mensalidades por parte dos 
associados, bem como a compreen-
são e apoio para implementação de 
uma política na redução de despe-
sas, são medidas amargas, mas ne-
cessárias para que se possa manter 
as unidades preservadas, com um 
trabalho de manutenção permanen-
te, que exigem despesas, num mo-
mento de receitas reduzidas.

Contamos com o apoio e a com-
preensão de todos, certos de que 
com a colaboração de cada um, pos-
samos ultrapassar esse período tão 
difícil e retomar o mais breve pos-
sível as atividades normais. Força e 
saúde a todos.


