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Nossos Guardas-Campings, pela ordem do PLACAR: 1- Paulo Soares (BA-03); 2- Almáquio Antunes (ES-04); 3- Rafaela Ferreira (ES-01); 4- Raimundo Gonçalves
(MG-01); 5- Osvair Miranda (GO-02); 6- Augusto Sugahara (PR -03); 7- Ricardo Guimarães (RJ-01); 8- João Andrade (RJ-08); 9- Gerson Batista (RJ-04); 10- Celso Henrique
(RJ-10); 11- Silvio Diniz (RJ-06); 12- Carlos Santana (RN-02); 13- Sezefredo Melo (RS-01); 14- André Souza (SP-05); 15- Enock Calixto (SP-02); 16- João Rezende (SP-01);
17- Thiago Moraes (SP-03); 18- Gilmárcio Leonardo (SP-04); 19- Wanderlan Diniz (SE-01); 20- Givaldo José (AL-02)

E

stamos em pleno mês
de junho, encerrando o
nosso primeiro semestre social, distantes daquilo
que muito gostamos de fazer:
acampar com a família e com
os amigos. Feriados sugestivos
e eventos sociais e esportivos
vão ficando para trás, retendo
nossas expectativas de confraternização e de lazer.
Devemos, no entanto, entender que essas restrições
de confinamento que nos são
impostas trazem sentidos relevantes de reduzir aos níveis

necessários os índices de propagação da Covid-19, poupando vidas, nossas vidas, e
de permitir maior mobilidade
àqueles que seguem na linha
de frente, aqueles que nos resguardam com suas ações de
suporte médico, de suprimento, de alimentação e dos transportes.
Em nosso Clube, nós também temos a nossa linha de
frente, os nossos funcionários nos campings, que lá se
revezam em suas missões
essenciais de garantir o cum-

primento da Lei, de guardar
e conservar o patrimônio comum e os bens e equipamentos
lá mantidos pelos associados,
desde antes da pandemia.
São para eles e para os campings que temos voltadas as
nossas atenções de sustento dos
salários e do custeio dos encargos de luz, água e comunicações, sob o jugo implacável das
concessionárias, com anúncios
e ações de cortes de consumo.
É por eles que repetimos aos
associados a mensagem sobre
a necessidade da pontualidade

das contribuições sociais, mais
ainda enquanto não recuperarmos a frequência – e a receita
– dos acampamentos.
E são esses funcionários
de nossa linha de frente que
hoje cuidamos de destacar e
de agradecer, a um por um, todos representados pelos seus
Guardas-Campings, aos quais
dedicamos esta primeira página, a mais importante de nosso
Jornal.
João Luiz Pimentel Neiva de Lima
Presidente Nacional

Cabo Frio, Campos do Jordão e Ubatuba aguardam sua visita
(Pág. 5)
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PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados proprietários 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 desacordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

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.

- 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
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 quentes, quadra de esportes, praia fronteira.
Luz elétrica apenas para as dependências
(220v), ponto de energia para carga de bateria 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 (BA05) – 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 fronteira. 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 Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público
(27) 3250-7050. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220v), quadra de esportes, playground, praia fronteira. Operação 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 temporariamente para obras e reformas. Instalações–padrão, luz para equipamentos (110
v), chuveiros quentes, 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$ 2,20 até
R$ 27,50.

GOIÁS

CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km
do centro da cidade. Instalações – padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros
quentes, quadra de esportes, sauna, piscinas quentes p/adultos e crianças, piscina cloradas de água fria p/adultos. NÃO
TEMPORADA: R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 30,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

►►Camping de Caldas Novas
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 temporariamente para obras e reformas . Instalações–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–padrão, iluminação elétrica apenas para as
dependências, chuveiros quentes. Módulos 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. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 40,30; TEMPORADA (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 – padrão, iluminação elétrica somente para as
dependências, chuveiros quentes, praia
fronteira. Camping de área reduzida. 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.
RECREIO DOS BANDEIRANTES
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia).
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras de esportes, pavilhão de lazer, praia fronteira e playground.
NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais equipamento de R$ 5,50 até R$ 39,40; TEMPORADA: (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 Resende. 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 TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de
R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 117,80 mais equipamento de R$ 4,60 até R$ 27,80.

RIO GRANDE DO NORTE

que do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz
para equipamentos (220v), quadra de esportes, pavilhão de lazer, piscinas naturais,
cancha de bocha e churrasqueiras cobertas.
NÃO TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 21,40; TEMPORADA (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) 33119329. 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.

SERGIPE

ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia
Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 32433957. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. 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.

ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oceânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA
PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Loteamento Praia das Neves - Município de
Presidente Kennedy – ES
FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodovia
das Cataratas, junto ao Parque Nacional Foz do Iguaçú – PR

►►Camping de Bertioga
CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) –
Estrada do Horto Florestal, bairro Rancho
Alegre. Instalações– padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 28,70; TEMPORADA (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, piscinas cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de
R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

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 equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
pavilhão de lazer, praia fronteira 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.

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.

RIO GRANDE DO SUL

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.:

CANELA (RS–01) – Estrada do Par-

(12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220v), chuveiros
quentes, pavilhão de lazer, praia fronteira. 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.

PRAIA DE LESTE (PR-04) – Av. Beira Mar, 5767 – Balneário Marajó – Matinhos – 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 Buarque 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 equipamentos, 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 Interbalneária, 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@campinginternacionalpuntaballena.com
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Serrinha: paraíso verde com visita às trutas da região

A

Serrinha
do Alambari,
área de proteção ambiental no distrito de Resende
/ RJ, a pouco menos de 200 km da
capital, expõe uma área de vegetação
preservada e montanhosa, composta
de cachoeiras de águas límpidas,
possibilitando ao campista a oportunidade de fazer uma visita ao Trutas
da Serrinha, entre outras, para curtir agradáveis opções gastronômicas
durante seu passeio com a família e
amigos.
TRUTAS DA SERRINHA
Para os que gostam de uma boa
pescaria, recomenda-se passar no
Trutas da Serrinha para uma visita pela criação de trutas. Aí os visitantes conhecem o processo pelo
qual passa a truta arco-íris, desde
a desova até o abate. A Criação de
Trutas da Serrinha oferece aos visitantes o sistema de Pesque e Pague,
fornecendo todo o material necessário e cobrando o quilo do peixe pescado. A visitação ocorre aos sábados,
domingos e feriados, das 09h às 17h.
HOSPEDAGEM / SERRINHA
Camping– O RJ-06 possui atra-

tivos como piscinas naturais e lago.
Uma completa infraestrutura com
sauna, playground, cantina, quadra
de esportes, pavilhão de lazer e chuveiros quentes.
Acesso - O melhor trajeto para os
campistas que vêm do Rio de Janeiro é a Via Dutra. Nas imediações de
Resende deve-se entrar na altura do
km 311, que dá acesso às localidades
de Penedo e Visconde de Mauá, por
via asfaltada. A partir do entroncamento, que leva a Visconde de Mauá,
prossiga pela esquerda, entrando na
estrada de terra bem conservada em
direção a Serrinha do Alambari. São
7 km até chegar ao camping.
SERVIÇO
Local: Trutas da Serrinha
Endereço: Alameda dos Oitís,
21 - Serrinha do Alambari, Resende – RJ
Telefone: (24) 3381-7141
Site: www.trutasdaserrinha.
com.br
Camping da Serrinha (RJ-06):
(24) 3381-7042
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►No Trutas da Serrinha, o visitante pesca o peixe e, se quiser, paga por peso

Festival da Cachaça de Paraty programado para agosto
Realizado desde 1982, quando
começou com o nome Festival da
Pinga e Produtos Típicos de Paraty,
o evento é um dos mais tradicionais
da cidade, e que, ao longo dos anos,
passou a ser chamado oficialmente
como Festival da Cachaça, Cultura
e Sabores de Paraty. Excepcionalmente neste ano de 2020, o evento
está programado oficialmente para
o período 14 a 16 de agosto, no areal do Pontal, com entrada gratuita,
com a ressalva de que, em virtude da
Pandemia do Covid-19, pode ocorrer mudança de data, a ser notificada
através do site oficial do certame e
também nas edições posteriores de O
Campista.
O festival acontece em uma
grande tenda, abrigando os quiosques dos alambiques tradicionais da
região, como o Pedra Branca, Paratiana, Engenho d’Ouro, Coqueiro e
Corisco, para a compra e degustação
da Cachaça, onde também são montados palcos de shows musicais gratuitos e quiosques de alimentação,
coordenados pelo Polo Gastronômico de Paraty, para agradar o público
em geral com uma programação eclética de valorização da cultura local, desde os músicos da cidade aos
músicos convidados que apresentam
uma programação repleta de shows
de pagode, pop, rock, reggae, MPB

e samba. As famílias campistas que
programarem para visitar o evento
poderão contar com o camping de
Paraty (RJ-04).
HOSPEDAGEM / PARATY
Camping - O RJ-04 está localizado em frente à praia do Pontal,
próximo à Santa Casa de Misericórdia. Conta com instalações-padrão e
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
Evento: Festival da Cachaça,
Cultura e Sabores de Paraty
Data: 14 a 16 de agosto de 2020
Local: Paraty - RJ
Endereço: Av. Nossa Sra. dos
Remédios, 172-240 - Pontal
Telefone: (21) 97131-0202
Site oficial: www.festivaldapingadeparaty.com.br
Facebook: www.facebook/festivaldapingadeparaty
Instagram: @festivaldapinga
Camping de Paraty (RJ-04):
(21) 3371-1050
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►Por mais de 40 anos, o Festival é um dos mais visitados da cidade
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Acampamento em família: dicas para viver
momentos inesquecíveis

ma boa oportunidade para
marcar seus momentos de
lazer é acampar sempre que
possível com toda a família especialmente, quando os pais dispõem de
mais tempo para se dedicar aos filhos
enquanto crianças: brincar, educar,
conversar e apreciar os encantos e
os benefícios da natureza e poder desenvolver juntos atividades como fotografar ou filmar com o próprio celular os pássaros, peixes, borboletas,
com direito a contar histórias, dançar
e cantar, perpetuando cenas para as
gerações futuras, bem como estimular o amor e o respeito à natureza.
Confira algumas dicas para seu
acampamento em família de forma
segura e saudável.

1) Planejamento - O primeiro
passo para que nada dê errado é preciso reunir a família e planejar o que
devem levar e a quantidade de cada
coisa, para que nada falte e que saia
tudo de forma perfeita.
2) Crianças - Os filhos, sobrinhos
e netos devem ser orientados desde o
que levar na bagagem com a ajuda
dos pais, até os itens de segurança:

►►Acampar em
família será
sempre um bom
programa de
integração e
lazer
kit para primeiros socorros, um bom
equipamento de abrigo, edredons ou
sacos de dormir. Caso a família não
esteja usando equipamentos como
motor-homes ou trailers, leve frutas, água e alimentos de fácil preparo, lampião ou lanterna, protetor
solar e repelente.
3) Roupas - Levar agasalhos e
cobertores é sempre prudente, já que

as noites dos acampamentos costumam ser mais frias, independente de
praia ou serra.
4) Tempo – Verifique, antes da
viagem, a previsão do tempo para
não ser pego desprevenido. Já para o
campista que gosta do tempo úmido
e frio, prepare-se com capas de chuvas e muitas toalhas.
5) Limpeza e cozinha – É sempre

recomendável levar sabão, buchas,
esponjas, vassoura pequena, odorizadores, talheres, pratos, panelas de
médio a pequeno porte, copos e sacolas para colocar o lixo.
6) Registro do passeio – Equipamento para fotografias ou um diário para registrar os momentos no
acampamento com os entes queridos para que depois de alguns anos,

todos possam recordar e estimular
os netos e bisnetos para que conheçam as aventuras feitas em família e
venham aderir também à prática e à
tradição dessa atividade.
7) Água - Ter água potável é
sempre importante, ainda que onde
se vá acampar existam fontes de
água doce. Se puder, comprar um galão de água, lembrando que, se o clima estiver seco e quente, o consumo
será maior. Leve caixas ou garrafas
térmicas para se hidratar melhor.
8) Jogos e brincadeiras - Dependendo da idade dos filhos, podem
ser organizados vários jogos para
animar o ambiente, brincadeiras com
bola, esconde-esconde, adivinhar
nomes e lugares, filmes e objetos, ler
em conjunto e conversar.
9) Respeito - Respeite o ambiente do acampamento e deixe tudo
limpo ao sair, não jogue nada nas
águas, seja rio, mar ou campo, nem
abandone objetos pelo caminho. O
campista trata a natureza com respeito. Os detritos jogados em locais impróprios vão influir em nossas vidas
já que podem demoram anos para se
decompor.

Em agosto, o Festival da Cultura Popular
de Guaratinguetá
A Secretaria de Cultura de Guaratinguetá (SP) está confirmando
para os dias 22 e 23 de agosto o “Festival da Cultura Popular”, buscando
manter a sua preservação pelas abordagens de raízes, tradições e culturas
locais, através de apresentações do
Fundo Social de Guaratinguetá, Banda Santa Luzia, Samba Jorge, Grupo
União Capoeira do Mestre Calango
e outras.
Além das festas culturais em
seu calendário de eventos, a cidade
de Guaratinguetá é conhecida pelo
seu lado religioso, já que é local
de nascimento de Frei Antônio de
Sant’Ana Galvão, o primeiro santo
do brasileiro, oferecendo ao turista
a possibilidade de conhecer a Casa e
o Museu de Frei Galvão e conhecer
um pouco da arte sacra. Aparecida,
cidade próxima, merece também
uma visita, lembrando do camping
do Clube dos 500 (SP – 01) como
opção de hospedagem.
RAÍZES
Tradições e raízes têm muito
mais a apresentar nesse grande festival: Guará Breakers/Villa Flavours,
Viola-Praianinho, Jongo de Piquete,
Moçambique de São Benedito de
Lorena e Sianinhas de São Luiz do

►►A cidade preserva um calendário intenso voltado para a arte e cultura
Paraitinga, no Espaço Multiuso Turístico Cultural, no centro da cidade.
HOSPEDAGEM / CLUBE DOS 500
Camping – O SP-01 possui instalações-padrão, playground, piscinas para adultos e crianças, quadra
de vôlei. Há também um pavilhão
de lazer equipado com churrasqueira
para as confraternizações.
SERVIÇO
Evento: Festival da Cultura
Popular de Guaratinguetá

Data: 22 e 23 de agosto
Local: Espaço Multiuso Turístico Cultural
Endereço: Rua Visconde do
Rio Branco, 115 – Centro – Guaratinguetá – SP
Facebook:
www.facebook.
com/CulturaGuaratingueta
Instagram: @culturaguaratingueta
Camping do Clube dos 500
(SP-01): (12)3122-4175
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Cabo Frio, Campos do Jordão e Ubatuba: cultura, história e lazer

C

om certeza, os projetos
de vida em breve retomarão seus rumos com
milhares de sócios e convidados
voltando a viajar aos campings
do CCB para desfrutar de boas
estadas de lazer e encantos naturais: as áreas de Cabo Frio (RJ01), Campos do Jordão (SP-02)
e Ubatuba (SP-04) são indicadas
nessa edição para uma futura escolha em sua pauta.
Em Cabo Frio, a moda, praia,
surf e vida noturna atraem jovens
de todos os cantos do país e do
mundo, já em Campos do Jordão,
um passeio de Litorina pela Estrada de Ferro e restaurantes com
especialidades distintas, enquanto
que Ubatuba, capital do Surfe do
Estado de São Paulo, oferece passeios de escuna, trilhas por cachoeiras e visitas a aquários.

CABO FRIO:
DIVERSÃO
Camping – O RJ-01 fica na
Avenida Wilson Mendes, 700,
antiga Estrada dos Passageiros,
no bairro Jacaré. Possui quadra
de esporte e está localizado às
margens do Canal do Itajuru. O
camping conta com tanques lava-roupas e lava-pratos, além de instalações-padrão que incluem luz
para equipamentos e chuveiros
quentes. Dentro da unidade há um
acesso para embarcações ao canal
exclusivo para os associados e visitantes.
Acesso – Para quem sai do
Rio de Janeiro, o acesso é feito
pela ponte Rio-Niterói. Siga pela
RJ-04 até Tribobó e entre à direita na RJ-106 até a cidade de São
Pedro D’Aldeia. O ideal é pegar
a RJ-140 até Cabo Frio. Outra opção é, a partir da ponte, pela BR101 via Itaboraí e Rio Bonito, seguir pela Via Lagos até São Pedro
D’Aldeia.
Atrativos - Suas praias de
águas claras e areias finas destacam a beleza da região. Além dos
quiosques à beira-mar, quando o
assunto é gastronomia, todos os
caminhos levam ao Boulevard
Canal, um calçadão às margens
do Canal Itajuru repleto de bares e
restaurantes que oferecem música
ao vivo e diversos pratos desde a
culinária local com peixes e frutos
do mar às estrangeiras (italiana,
japonesa, brasileira e francesa).
De dia, o local proporciona passeios de barcos (escunas) no Ter-

de Campos do Jordão conquista a
todos os paladares.
Os restaurantes locais possuem especialidades distintas,
que vão desde os finos pratos da
culinária francesa até os tradicionais fondues e casas de chocolate. Para quem gosta de aventura,
o complexo da Pedra do Baú reserva momentos de pura aventura
nas formações rochosas formadas
pelo Baú, Bauzinho e Ana Chata.

►►Às margens do Canal do Itajurú, o Camping de Cabo Frio

►►Nas
temporadas
de inverno,
o Camping
de Campos
do Jordão
atrai pelos
programas
culturais

►►O Camping
de Ubatuba,
defronte à praia
de Maranduba

minal Marítimo e visitas culturais
ao espaço Carlos-Scliar. A noite
os turistas mais baladeiros podem
curtir as boates, bares e casas noturnas.

CAMPOS DO JORDÃO:
PASSEIOS
Camping- O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre,
ao lado do Horto Florestal, a 7 km

do centro da cidade. Além das instalações-padrão, o camping conta ainda com cantina, chuveiros
quentes e quadra de vôlei.
Acesso - O acesso para quem
vem do Rio de Janeiro ou São
Paulo é seguir pela Via Dutra. A
cidade fica a 192 km da capital
paulista, via Quiririm-Taubaté
(SP-50) e a 184 km via Caçapava ou São José dos Campos (SP-

123). Outra alternativa para quem
vem de São Paulo é pela Rodovia
Ayrton Senna e para quem sai de
Belo Horizonte, o melhor é passar
por Taubaté. A distância do Rio
até a cidade é de 334 km.
Atrativos - No roteiro de entretenimento há o passeio na Litorina pela Estrada de Ferro do
Jordão com direito a uma paisagem sedutora. Já a gastronomia

UBATUBA:
PRAIAS
Camping – O SP-04 fica às
margens da Praia de Maranduba,
na Rodovia SP-55. Possui instalações-padrão, pavilhão de lazer,
luz para equipamentos, chuveiros
quentes, módulos para trailers e
motor-homes com energia livre
computada.
Acesso – Para quem vem de
São Paulo é necessário seguir pela
Rodovia 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 entre na Rodovia
Osvaldo Cruz direto até Ubatuba.
Atrativos - Com 102 praias
à disposição, Ubatuba, a capital
do surfe do Estado de São Paulo, tem como destaque a Praia
Itamambuca, sede de circuitos
internacionais de Surfe. Em sua
extensão territorial há alternativas
relacionadas às praias, passeios de
escuna, ecoturismo, cultura, gastronomia e lazer que agradam aos
mais diferentes públicos. Uma das
a trações imperdíveis é o Aquário
de Ubatuba, que abriga mais de
vinte tanques de água doce e salgada, reunindo cem espécies de
animais marinhos da fauna local
e de outros oceanos. No local, em
uma área climatizada, as atrações
são os pinguins. E ainda tubarões
e jacarés e, anexo ao aquário, funciona o Museu da Vida Marinha,
com fósseis e peixes empalhados.
SERVIÇO
Cabo Frio (RJ-01): (22)
2646-6838
Campos do Jordão (SP01): (12)3663-1557
Ubatuba (SP-04): (12) 38431536
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Passos de Anchieta no Espírito Santo adia programação

O

s campistas do CCB que
curtem aventura e guardam
consigo um espírito de fé,
o camping de Guarapari - ES 01 - é
uma ótima opção de hospedagem
no Espírito Santo para a caminhada “Passos de Anchieta”, que antes
estava programada para este mês,
no feriado de Corpus Christi. Por
conta da pandemia da Covid-19 foi
reprogramado para o período de 30
de outubro a 02 de novembro próximos, durante o feriadão de Finados.
“Passos de Anchieta” é o nome
do roteiro que reconstitui a trilha habitualmente percorrida pelo
Padre Anchieta nos seus deslocamentos da Vila de Rerigtiba, atual
cidade de Anchieta, à Vila de Nossa
Senhora da Vitória, onde cuidava do
Colégio de São Tiago em caminhadas quinzenais que empreendeu nos
últimos anos de vida, quando optou por recolher-se à vila indígena nas costas do Espírito Santo.
ROTEIRO
Em sua extensão, o roteiro Os

HOSPEDAGEM / GUARAPARI

►►Durante
quatro dias,
uma caminhada
de reflexão e fé

Passos de Anchieta resgata o trecho
de 100 quilômetros compreendidos
entre as cidades de Anchieta e Vitória que José de Anchieta percorria
regularmente duas vezes por mês, o
denominado “Caminho das 14 Léguas” que o jesuíta vencia na companhia - frequentemente na dianteira - dos guerreiros temiminós que
o acompanhavam na missão de cui-

dar do Colégio de São Tiago, erguido num platô da Vila da Nossa Senhora de Vitória, hoje transformado
no Palácio do Governo, na cidade
de Vitória.
CAMINHADA / 4 DIAS
Durante a caminhada coletiva
oficial, o percurso é realizado em
quatro dias, divididos nos seguintes

trechos: 1º dia: entre Vitória e Barra
do Jucu, em Vila Velha, percorrendo em média 25 km; 2º dia: entre
Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari, perfazendo 28 km ; 3º dia: entre Setiba e Meaípe, percorrendo 24
quilômetros ainda em Guarapari; 4º
dia: entre Meaípe até Anchieta, na
Igreja Matriz do município, abrangendo os 23 km finais.

Camping - O ES-01 oferece
aos campistas uma divisão de módulos que delimitam o espaço para
os equipamentos, o camping possui
uma área de 20 mil m2, com três
baterias de banheiros, fornecimento
de energia elétrica e área modulada
para trailers e motor-homes.
Acesso – Partindo do Rio de Janeiro a melhor maneira de se chegar
é pela ponte Rio-Niterói.  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.
SERVIÇO
Evento: Passos de Anchieta
ABAPA: www.abapa.org.br
Data: 30 de outubro a 02 de
novembro
Camping de Guarapari (ES01): (27) 3262-1325
Disque camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

OBITUÁRIO
Pedro Paulo Tardelli
1951 † 2020

Givanildo Sabino da Cruz
1971 † 2020

Muito triste a notícia do falecimento do estimado associado Tardelli,
em maio passado. Perdeu o CCB um
de seus grandes incentivadores, atuando sempre pela unidade entre os campistas, organizando e participando dos
eventos festivos no Clube, em torno
dos amigos, muitos amigos.
Tardelli era casado com Sueli
Aparecida, com quem teve a filha Tatiane e dois netos, todos campistas.
Com seu espírito participativo, era
associado de outro grupos de caravanismo, como o Pé na Estrada e Estradeiros, cuja existência considerava
fundamental para o fortalecimento do
campismo. E, além de campista ativo,
ainda reservava alguns fins de semana
para se dedicar com a família a ações
de entretenimento em abrigos de idosos em cidades paulistas: “fazemos o
que mais gostamos na vida: alegrar
pessoas e a nós mesmos”, dizia ele.

Quem já frequentou o Camping do
Recreio dos Bandeirantes e não conheceu o Givanildo? Fosse recebendo nos
portões, na recepção, na área ou nas
instalações de serviço, sempre atencioso
aos campistas.
Sorriso estampado nos olhos miúdos e francos, Givanildo mostrava
sempre uma disposição enorme para o
trabalho, para o bem servir, uma sensibilidade incrível ao fazer amigos entre
seus colegas, associados e diretores, a
quem sempre oferecia seu abraço forte e
a saudação singela e sincera, rosto rente:
“Gosto de tu”.
Givanildo, alagoano, da cidade de
Patinho Feio, era casado e tinha dois filhos. Trabalhava no camping do Recreio
há mais de 23 anos. Faleceu em maio
passado, com o pesar de todos nós.
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Oceanário de Aracaju, 1º do Nordeste, na praia de Atalaia

A

racaju, capital sergipana,
tem como pontos fortes os
atrativos naturais e culturais,
além da região litorânea onde fica a
famosa praia de Atalaia, cartão–postal da cidade, point dos finais de semanas e gastronomia à beira-mar,
abrigando também o primeiro Oceanário da região Nordeste, ligado ao
Projeto Tamar, a 500 metros do mar,
ocupando 141 mil m², na forma de
uma tartaruga gigante, entre espelhos d’água com pontes, calçadão,
ciclovia e espaço para exposições,
apresentações culturais e esportes
aquáticos. Ao programar sua futura
viagem, consulte para saber as condições de visitação.
Para o campista em passagem
pela região, a dica é o camping de
Aracaju (SE-01). Boa hospedagem.

ATRAÇÕES
O Oceanário reúne cerca de 70
espécies diferentes, todas nativas de
Sergipe, expostas em 18 aquários
(cinco de água doce e 13 de água salgada). Logo na entrada, fica o maior
deles, o grande aquário oceânico com 150 mil litros, abrigando cerca de 30 espécies, incluindo arraias,
tubarões, moréias, xaréus, caranhas,
vermelhos e meros. Possui também
a réplica da parte submersa de uma
plataforma petrolífera, fazendo com
que o visitante entenda melhor a
interação da meio natural com essa
estrutura existente no litoral sergipa-

►►Vale a pena conhecer o primeiro oceanário do Nordeste
no, que é produtor de petróleo. Existem ainda quatro tanques: um onde
os visitantes podem tocar em várias
espécies de invertebrados, crustáceos, moluscos e peixes, sempre com a
orientação de um monitor; dois tanques com espécies de tartarugas marinhas; e um tanque com tubarões,
onde o visitante observará de perto o
comportamento da espécie.

à Atalaia (Avenida Santos Dumont,
1010).

COMO CHEGAR
O Oceanário de Aracaju fica na
orla de Atalaia, em frente aos Lagos.
Partindo-se do Centro, deve-se seguir pela avenida Ivo do Prado e na
sequência pela 13 de Julho em direção ao Shopping Rio Mar. Daí, pela
avenida Mário Jorge, chega-se então

PRAIA DE ATALAIA
Possui grande extensão e é um
dos lugares mais famosos da cidade,
procurada por turistas de todos os
cantos do mundo. A praia conta com
uma extensa faixa de areia dourada e
batida e o mar é levemente agitado.
De águas transparentes e tempera-

INGRESSO
Inteira R$ 24,00; meia entrada:
R$ 12,00 (estudantes com carteira,
crianças acima de 1m de altura e idosos acima de 60 anos). Portadores de
necessidades especiais e crianças até
1 metro não pagam.

►►O Camping de Aracajú fica bem próximo do oceanário
tura favorável aos banhistas, é ideal
para o banho e prática de esportes
náuticos.
HOSPEDAGEM / ARACAJU
Camping – O SE-01 possui uma
área de 20.000m², toda acampável
e fica defronte à Praia de Atalaia. O
camping oferece instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes e
telefone público.
Acesso – Para quem vem do Rio
de Janeiro o percurso é realizado
através da Rodovia Santos Dumont
(BR-116). Para quem vem do Sul, o
acesso se dá pela BR-101, sem entrar em Salvador. Se o campista vier
da capital baiana, a Linha Verde deve

ser utilizada até Indiaroba, de onde
se volta para a BR-101. Para quem
sai da região nordeste em geral, o
caminho mais rápido é pela BR-101.
SERVIÇO
Local: Oceanário - Projeto
TAMAR
Endereço: Av. Santos Dumont,
1010 – Orla de Atalaia
Horário: 09h às 21h
Telefone: (79) 3243-3214
Site: www.tamar.org.br
Camping de Aracaju:
(79) 3243-3957
Disque Camping:
(21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

Ícones do CCB apresentam suas “lives”
No dia 24 de maio passado, um
domingo, duas “lives” foram ao ar
num clima bem familiar aos associados do CCB, lembrando bons momentos proporcionados em eventos
em nossos campings.
Às 16 horas, apresentou-se a
Banda Tureck, transmitindo ao vivo
do palco do Boteco do Laiter, em
Ponta Grossa (PR), interpretando
músicas do folclore alemão e outras
populares, algumas bem conhecidas dos campistas, com a Dança da
Eguinha, a Dança da Marreca e a
Dança da Rosquinha, que encerrou
a apresentação.
Leandro Laiter, o líder da Banda, se apresentou com seus músicos
Filipe (Trumpete), Marcos (Trombone), Jeferson (Gaita), Fernando
(Contrabaixo)e seu filho Ivan (Bateria). Muitos associados do CCB
compartilharam do evento, anunciados no curso do programa, nominalmente ou pelos seus grupos de campings ou de cidades.
Ás 19 horas, a Professora Cláudia Sartore, Coordenadora das Fes-

►►A Banda Tureck, com a animação de sempre

►►O bailado, a cultura e mensagens otimistas de Cláudia

tas Ciganas em campings do CCB,
transformou em palco o avancê de
seu trailer e fez uma apresentação
solo de danças típicas, com músicas
reproduzidas da Banda de Wal Rey,
e comentando temas da história e da
cultura cigana, homenageando Santa
Sara, de origem católica, reverencia-

Cláudia decorou seu palco com
muitos lenços, uma mesa com alimentos da natureza, vinho, água e
um Mapa Mundi como “pano de
fundo”, identificando cidades onde
habitam ciganos, desde o Século
X A.C.
Ao final, Cláudia ergueu um

da pelo povo cigano no mundo inteiro, nascida no Egito no ano 48 D.C,
e teria sido serva de José de Arimatéia. Perseguida pelas suas convicções religiosas, foi embarcada em
um navio, indo ter na França, onde é
muito conhecida como Sainte Marie
de la Mer,

brinde à vida, estendendo aos ciganos de todas as religiões e desejando
carinho e amor para todos, cada um
na busca de seus sonhos e anseios,
lembrando a máxima de que “ a cabeça pode ficar no ar, desde que os
pés fiquem bem firmes no chão”.
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br
km livre e seguro. US$ 899,00. Sinal de 25% + taxas,
mais 9 vezes no cartão.
- San Andrés, 4 noites em hotel, com café-da-manhã, em apto duplo. US$ 669,00 + taxas. Sinal
US$ 134,00 + taxas, mais 6 vezes no cartão.

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
OKTOBERFEST ADIADA
Realizada tradicionalmente nos meses de outubro, a 37ª edição da Oktoberfest de Blumenau (SC) foi
transferida para o mês de novembro próximo, entre os
dias 7 e 25, podendo, no entanto, ser anunciada nova
alteração. A data da festa será avaliada novamente em
agosto, quando os organizadores deverão analisar o cenário da cidade em relação ao novo coronavirus.

PROGRAMAS PARA 2021
Enquanto se aguarda os progressos no relaxamento
do confinamento social, na direção do “novo normal”,
surgem no mercado os primeiros lançamentos e ofertas
de produtos turísticos.
• Saídas em fevereiro:
- Mendoza, com 4 noites em hotel, em apto. duplo, café da manhã, traslados aeroporto/hotel/aeroporto. Emissão imediata. US$ 780,00 + taxas;
- Montevidéu,com 4 noites em hotel com apto
duplo, com café da manhã, traslado aeroporto/hotel/
aeroporto, city-tour p/ Vinícula Bouza com degustação. US$ 650,00 + taxas; Sinal de 25% + taxas, mais 7
vezes no cartão;
• Saídas em abril:
- Nova York, com 6 noites em hotel com apto.
duplo, sem café-da-manhã. US$ 965,00 + taxas; Sinal
de 25% + taxas, mais 8 vezes no cartão;
- Orlando, seis noites em hotel sem café-da-manhã, em apto duplo, 6 diárias de carro compacto com

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Alertas de desmatamento batem recorde
O ano de 2020 começou mal na Amazônia. Análise 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 relação 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 desmatamento 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
desmatamento é calculada por outro índice, o Prodes,
divulgado anualmente.
Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório 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 Astrini.” - 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”.

Concorra a bônus e
curta os campings

T

odo mês, o Camping Clube
do Brasil sorteia 100 bônus de
pernoites para os seus associados. Para participar, é fácil. Basta se
manter em dia com as taxas mensais
de manutenção que você automaticamente 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 es000801-6
003362-1
008961-4
009969-3
016480-4
019645-3
021727-5
027559-0
028836-5
033417-4
037648-5
044814-3
049313-0
051296-8
056566-0
057369-7
060765-8
063699-0
063860-9
064288-6

(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(ES)
(RS)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RS)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(MG)

065690-8
069757-2
073963-3
077987-9
080166-8
092352-5
093960-7
100132-6
111742-8
118672-8
120654-4
126626-9
129827-4
131848-0
132460-1
133612-9
143924-4
169382-2
181107-2
192215-8

(SP)
(MG)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(PR)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)

193412-1
196540-7
211509-7
213075-4
213576-2
214212-5
215790-0
216564-4
218314-7
220626-2
220679-1
220733-1
221870-6
221954-0
223015-6
223514-8
224646-6
225009-1
225600-5
225679-6

ses estejam identificados com suas
respectivas carteiras sociais.
Não estão inclusos na promoção
equipamentos desocupados, ocupações de módulos e animais permitidos. Confira aqui os resultados dos
sorteados do mês de fevereiro passado.
Os bônus abaixo, sorteados para
os meses de junho/agosto, serão
revalidados adiante, quando as recomendações de isolamento social
estiverem em fase de abrandamento.
(RJ)
(SP)
(SP)
(PR)
(RJ)
(ES)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(MG)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(RJ)
(ES)
(SP)
(RJ)

225755-6
226578-7
226677-5
227250-6
228039-7
228919-7
229479-4
232073-1
232767-8
234250-5
235319-0
235333-6
235410-4
235860-3
235904-9
235926-9
236006-6
236031-7
236035-9
236057-9

(SP)
(SP)
(RJ)
(PR)
(PR)
(SC)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SC)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)

236081-2
236084-6
236117-7
236123-2
236128-2
236131-3
236135-5
236137-1
236142-8
236153-3
236168-0
236230-1
236248-2
236262-8
236263-6
236272-5
236281-4
236288-0
236315-3
236339-9

(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(MG)
(ES)
(ES)
(SP)
(SP)
(ES)
(SP)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

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

►►Certamente, visitar a Disney no próximo verão será um programa agradável para a família

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

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

VENHA NOS VISITAR!
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Parque da Serra de Caldas: trilhas e cachoeiras

cidade de Caldas Novas,
em Goiás, é famosa pelas
suas fontes termais, solicitadas por turistas que procuram
relaxar e cuidar da saúde, já que
suas águas possuem propriedades
terapêuticas, além de aproveitarem a oportunidade de esticar a visita ao Parque Estadual da Serra de
Caldas Novas (PESCAN), tomado
de trilhas, cachoeiras e paisagens
diversas em extensa área de 123
km². Em seus passeios, os campistas poderão contar com a unidade do camping de Caldas Novas
(GO-02).
O PARQUE
O Parque da Serra de Caldas
foi criado em 1970 com o intuito
de preservar os lençóis termais
da região, pois está localizado
em um dos principais pontos de
recarga desses lençóis, porém só
começou a receber visitas no ano
de 1999, quando foi estruturado
para ampla visitação e prática do
turismo.

CURIOSIDADES
A Serra de Caldas Novas é
formada por um vulcão extinto,
o que contribuiu, por muito tempo, para formar a crença de que
as águas termais da região eram
aquecidas por esse motivo. Hoje
sabe-se que não há relação entre as
águas quentes e o vulcão extinto,
sendo fato confirmado de que elas
são quentes graças ao fenômeno
da geotermia, temperatura do interior da terra.
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mais de 100 barraquinhas, é um
excelente lugar para conhecer o
artesanato e a gastronomia regionais.
HOSPEDAGEM /
CALDAS NOVAS

►►O passeio
ao parque
oferece trilhas,
cachoeiras e
lagos naturais

►►O Camping
de Caldas
Novas é um bom
suporte para
passeios na
região

O QUE CURTIR
O Parque abriga duas cachoeiras: a Cascatinha e a do Paredão.
Para conhecer esses monumentos
naturais, será necessário fazer uma
trilha guiada. A trilha para a Cachoeira Cascatinha tem cerca de
700 metros de extensão e requer
mais ou menos 30 minutos de caminhada leve. Chegando ao destino, encontra-se uma queda d’água
de quatro metros que termina em

uma piscina natural.
Já a trilha para a Cachoeira Paredão é mais íngreme e longa, com
um percurso de aproximadamente
2 km. Apesar de parecer um caminho cansativo, a verdade é que o
visitante será recompensado com
a vista dos mirantes de Caldas Novas e, por fim, pelo poço da cachoeira. Há também uma série de atrações às margens do Rio Corumbá,
que, corta o Parque da Serra de

Caldas Novas em seus 64 km².
  
CULINÁRIA E LAZER
A cidade possui também uma
variada culinária que mistura peixes e aves com frutos do cerrado,
como o pequi, usado em pratos típicos como o arroz com pequi e a
tradicional galinhada. Outra atração da cidade é a Feira do Luar,
realizada durante os finais de semana, no centro da cidade. Com

Camping – O GO-02 possui
uma área de 40.000 m². Oferece
instalações-padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de esportes, churrasqueiras,
sauna e piscinas. O camping fica
próximo ao aeroporto a 4 km da
cidade.
Acesso - Para o campista que
sai de carro ou ônibus da região
Sudeste, o melhor caminho é pela
BR-050, passando por Uberlândia,
Catalão e Araguarí. Para quem sai
de Brasília, é melhor seguir pela
BR-040 e continuar pela BR-050,
passando por Cristalina. Chegando em Campo Alegre de Goiás,
deve seguir pela estrada que vai de
Ipameri a Caldas Novas.
SERVIÇO
Local: Parque Estadual da
Serra de Caldas Novas
Endereço: Av. Coronel Bento
de Godoy - Zona Rural
Horário: 8h às 17h (última
entrada às 15h)
Telefone: (64) 3453-5805
Camping de Caldas Novas
(GO-02): (64)9221-5096
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Expo Motor Home Show 2020 confirmada para novembro
A 5ª edição da Expo Motor-Home Show, considerada um dos
maiores eventos da América do
Sul nos setores do Caravanismo e
Campismo, será realizada de 12 a
15 de novembro no Expotrade Center, na cidade de Pinhais – região
metropolitana da capital paranaense,
prevendo-se a participação de 60 expositores das mais importantes empresas desses segmentos.
Consolidado no mercado de turismo, o evento estima reunir em
torno de oito mil visitantes de forma
integrada com a realização de atividades como workshops e palestras,
proporcionando networkings em
todos os níveis, além de novidades
e lançamentos para todo o público.
Haverá, também, a EXPOCAMPING, local com toda a estrutura necessária para acolher cerca dos 500
equipamentos, entre motor-homes,
trailers e barracas, que são esperados

pela organização do evento.
APOIADORES
A Expo Motor-Home Show todos os anos em suas edições conta
com seus fiéis apoiadores: ANFIR
(Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários);
ABDER (Associação Brasileira dos
Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem); CCB (Camping
Clube do Brasil); ANFATRE (Associação Nacional dos Fabricantes de
Trailers, Reboques e Engates); bem
como do MACAMP (Portal de Campismo).
VEÍCULOS
Os veículos dos tipos Motor-Homes e trailers são utilizados nas
viagens de recreação, turismo e lazer, pois concentram em seu espaço
sala e cozinha, além de sanitário,
chuveiro, camas, mesas, armários,
entre outros acessórios. São conheci-

dos em toda a Europa e nos Estados
Unidos como RVs Campers (Recreational Vehicles) ou Casas Rodantes
na América do Sul e em países de
língua espanhola.
SERVIÇO
Evento: Expo Motor-Home
Show 2020
Local: Expotrade Center
Endereço: Rodovia João Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amélia, Pinhais - PR
Telefone: (41) 3661-4000
Expo Motor-Home (contatos)
WhatsApp: (41) 9911-9997
E mail: atendimento@expomotorhome.com
Site:
www.expomotorhome.
com
Youtube: www.youtube.com/
expomotorhomeshow
Facebook:
www.facebook.
com/expomotorhome/
Instagram: @expomotorhome

►►Os melhores lançamentos de veículos de recreação e equipamentos
estarão na Exposição
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Promoção de Pai para Filho:
benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos

ontinua em vigor a campanha “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 taxas de manutenção.
De acordo com a promoção, os pais
podem oferecer a seus filhos e netos
a subscrição de novos títulos com
descontos progressivos a partir de
50% do valor da proposta à vista,
desde quando completem 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
subscrição.
Transferência por transmissão
Outra novidade disponível para
associados mais antigos é a possibilidade 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 contribuição 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
condição de dependente do filho.
Mesmo nos casos em que a titularidade como associado seja da mãe,
o cônjuge até então registrado como
seu dependente estatutário poderá
se habilitar a essa condição de dependente, se assim for requerido.
As transferências de remissões
por serem dissociadas das rotinas
dos títulos de propriedade, não se
inserem automaticamente nesta modalidade de transmissão.

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Traumato-ortopedia / Neurologia
/ Geriátrica / Respiratória /
Reumatologia / Neuropediatria
PILATES: Solo / Bola Suíça

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
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

Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

Campanha Novos Associados
continua em vigor

A Promoção Novos Associados
segue em vigor com a possibilidade
de garantir descontos aos associados que recomendam seus amigos
e familiares para se tornarem sócios 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

TERMOFIX Desumidificador

-

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

Anti-môfo

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

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home
Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681
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Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

53
anos

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);
Pedro Alves Pereira (Conservação e Obras); Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário
Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria
Cremilda de Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).
ENDEREÇOS
SEDE NACIONAL: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP
20031-914) - RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 2532-0203 - FAX: (21) 2524-5794
SÃO PAULO (SP): Rua Minerva, 156 - Bairro Perdizes
CEP 05007-030 - Tel.: (11) 3864-7133 - Fax: (11) 3871-9749
CAMPINAS (SP): Av. Francisco Glicério, 1046 - conj. 106 - Edifício Dom Nery - Centro
(CEP 13012-100) - Tel./FAX: (19) 3234-4715
SALVADOR (BA): Rua Portugal, 03/salas 404/410 - Centro
(CEP 40015-000) - Tel/Fax: (71) 3243-0029
E-MAIL: ccb@campingclube.com.br
INTERNET: www.campingclube.com.br
DISQUE-CAMPING: (21) 2532-0203

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associados quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informações 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.

BARRACAS
Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e
mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Canadense Nautika – Modelo para seis
pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21)
9589-8383
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológico 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 combinar, com Wilson. Telefone: (15) 32211810.

CARRETAS / BARRACAS
Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor branca 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@columbiacontabil.com.br.
Camping-Star - Ano 1993, com avancê,
cobertura, bicama, armário, cômoda, geladeira, 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)988431220.
Kabana Camp Luxo – Ano 1998,
com reservatório de água e geladeira elétrica, vários acessórios, impecável, pronta
para acampar. Wilson. Tel.: (19) 91731547/3276-4605.
Compro – Camping Star com um quarto. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)32424839 / 9113-5885.
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Turiscar Eldorado 380 - Ano 1992, documentação 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 – documentação 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 pessoas. 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$35.000,00.
Alfredo. Tel: (12) 99126-3329. E-mail: alfredo28guara@hotmail.com
Karman Caravan 1987 - Em perfeito
estado, 4 pneus novos zero km. Todo equipado, com 2 camas de casal, 2 beliches,
geladeira, banheiro com box, fogão 4 bocas
com forno, ar condicionado novo. Instalado
no CCB de Cabo Frio com todas as taxas
em dia. R$ 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. Contato: (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 bocas,
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 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (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:
luizmacamo@gmail.com
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 bocas, 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)71041771.
Turiscar – Quinta roda, ano 2007, único dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar
condicionados 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.

MOTORHOMES
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 rodados, 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
passagem 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, diesel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pessoas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53)
9995-4099

DIVERSOS
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 marchas. Ano 82- IPVA pago. R$
35.000,00 - Luiz Carlos Tel: (21) 999
155817.
Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m.
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 99583185 / 3157-2714

ALUGUEL DE TRAILERS
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação 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.

A

pesar dos momentos de
crise que assolam o mundo por causa da pandemia
do Covid-19, restringindo fortemente os deslocamentos de lazer,
vale lembrar que o Brasil ainda
ocupa um dos primeiros lugares
no setor de Turismo de Aventura, a frente de algumas potências
mundiais, devido à interação de
pessoas com ambientes naturais,
intercâmbio cultural com atividades lúdicas, culturas e experiências diretas com novos ambientes,
atividades físicas esportivas profissionais ou amadoras e passeios
contemplativos e recreativos.
Muitos viajantes que viajam
de outros países para o Brasil em
busca de aventura procuram hospedagem que agrega segurança,
lazer e fácil acesso, além de uma
boa agência de viagens com pacotes acessíveis. Nesse sentido
o Camping Clube do Brasil é a
opção certa para quem nos visita
através do Camping Clube Turismo - CCTUR, a sua agência de
viagens, proporcionando pacotes
para atraentes destinos brasileiros.
Vale a pena conhecer alguns deles
para uma visita futura.
MERCADO
Estudos realizados por entidades que regem o mercado
de turismo mundo a fora apontam
que aproximadamente 70% dessa
indústria está fixada na Europa,
América do Norte e, principalmente, na América do Sul, onde
o Brasil, o país que se encontra
em primeiro lugar no ranking de
procura por Turismo de Aventura, à frente de países como Itália, Canadá, Espanha, Portugal,
Nova Zelândia, Estados Unidos
e vários outros destinos europeus, sul-americanos e asiáticos.
Confira alguns dos lugares mais
procurados no Brasil e programe a

Brasil, destaque de
Turismo de Aventura no mundo

PARQUE ESTADUAL
DO IBITIPOCA (MG)
Localizado na região da Zona
da Mata, entre os municípios de
Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca, o parque abriga diversas cachoeiras, praias de água doce, grutas, picos e piscinas naturais, além
de lugares como a Janela do Céu,
a Gruta dos Três Arcos e o Pico do
Pião. É destino ideal para os que
apreciam a prática do trekking e
pode até mesmo ser aproveitado
individualmente.

►►As águas límpidas dos rios e lagos na região de Bonito são incríveis

futura sua viagem.

ra. Sim, da Baía de Guanabara!

PARQUE NACIONAL DA
SERRA DOS ÓRGÃOS
- TERESÓPOLIS (RJ)
Entre as cidades de Petrópolis e Teresópolis, tem sido classificado como excelente destino
para escaladas e travessias a pé,
os famosos trekkings. Protegido
pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade,
o parque ainda abriga cenários
bastante conhecidos, como a pedra do Dedo de Deus, ponto alto
para os escaladores, e a Pedra do
Sino, com mais de 2.200 m de
altitude, além de possibilitar uma
bela vista da Baía da Guanaba-

BONITO (MS)
Com lagos e rios de águas cristalinas e muita natureza, o município de Bonito, no estado do Mato
Grosso do Sul, é um dos lugares
mais procurados por conta das
cavernas e cachoeiras. O local é
ótimo para quem se interessa pela
prática de rapel, além de ser, também, um dos melhores destinos
para a prática de mergulho no Brasil, que pode ser aproveitada até
por crianças.
CHAPADA DOS
VEADEIROS (GO)
No ponto mais alto do Planalto

Central a Chapada dos Veadeiros,
uma rota que abrange os municípios de São João da Aliança, Alto
Paraíso, Colinas do Sul e Cavalcante, motiva conhecer lugares
aos que optam por atravessar seus
caminhos no modelo “mochilão”.
Repleto de cânions e muitas cachoeiras, o lugar é a pedida para
a prática do canionismo (exploração progressiva de um rio através
de diversas técnicas e equipamentos) e, ainda, conta com várias tirolesas, como a do Vôo do Gavião,
que atravessa uma região de mais
de 850 metros de extensão.
PETAR - IPORANGA (SP)
Os interessados em espeleolo-

Opinião
Não tem sido fácil para ninguém. Os dias de isolamento
durante a quarentena não atingem apenas aos brasileiros, mas
a pandemia tem tido um efeito
avassalador em todo o mundo. A
diretoria do CCB tem procurado
fazer a sua parte, e cabe também
aos associados e funcionários
contribuírem, cada um a seu
modo, no sentido de preservar
a saúde em primeiro lugar. Não
há nada mais importante do que

gia (ciência que estuda as cavidades naturais) nas encostas da sua
formação, devem conferir o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira ou, como é mais conhecido,
o PETAR. Com mais de 350 cavernas em seus 35.772,5 hectares,
o parque conta com uma tentadora
vegetação da Mata Atlântica e vários pontos de apoio aos interessados em desbravar as profundezas
de seus limites.

também nas unidades do CCB.
O importante é que possamos
todos superar esses momentos
difíceis, que certamente serão um marco na história desta
década. Neste sentido, é fundamental que haja um esforço
conjunto no sentido de manter
vivo também o espírito de união
e colaboração que sempre pautou a história deste Clube.
Se desejamos preservar essa
semente lançada por Ricardo

SERVIÇO
CCTUR: (21)2240-5390
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Luiz Marcos Fernandes

União e colaboração

a vida, e os números de vítimas
fatais e infectados pela Covid
lamentavelmente não param de
crescer.
Mas, com todo esse cenário
desolador, há uma certeza: a de
que tudo isso vai passar e em
algumas semanas poderemos
gradativamente ir retomando as
atividades e o ritmo normal da
vida. Claro que nada será como
antes, e as medidas de precaução continuarão a ser adotadas

CIRCUITO VALE
EUROPEU (SC)
Com mais de 350 km de extensão, o Circuito Vale Europeu
foi o primeiro trajeto brasileiro
planejado para o cicloturismo.
Atravessando os municípios catarinenses de Pomerode, Timbó,
Indaial, Rodeio, Ascurra, Dr. Pedrino, Benedito Novo, Rio dos
Cedros e Apiúna, o circuito apresenta diversos pontos de apoio aos
aventureiros e também níveis de
dificuldade indicados tanto para os
iniciantes quanto para os experientes. Uma rica gastronomia e bons
points acolhem os degustadores de
vinhos.

Menescal e seus companheiros
há quase seis décadas, é importante honrar o compromisso de
manter taxas e mensalidades
em dia. Ainda que as dificuldades econômicas e financeiras
sejam grandes e atinjam a todos, há que se fazer um esforço
conjunto para que o CCB possa
superar mais essa crise. Não são
poucas as empresas que de forma lamentável terão de encerrar
suas atividades pela falta de re-

cursos. É hora, pois, de cada um
manter firme a sua contribuição
para que o Camping Clube do
Brasil possa dar continuidade
ao trabalho de manutenção dos
campings e poder, assim, continuar oferecendo aos seus associados e convidados os bons
serviços aos seus pares, que
sempre puderam desfrutar em
seu merecido lazer. Juntos venceremos, ainda que a distância
nos separe agora.

