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► No

sopé das Agulhas Negras, o Camping da Serrinha para o seu livre acampamento, assim que puder

Do Nordeste ao Sul, o seu próximo acampamento
(Página 5)

Escolha uma
ilha para seu
isolamento
(Página 6)

► Defronte

Bertioga

à Praia da Enseada, sob condições, o Camping de

Saia por aí
com seu
motor-home
(Página 9)

Butantan e Fiocruz, contra o tempo, pela vida
(Página 3)
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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. Operação temporariamente interrompida por demanda judicial. 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. Tel.: (73) 99949-1558 - 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). Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. 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. Operação tempo-

rariamente interrompida por demanda
judicial. 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.
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
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.

► Camping de Mury (RJ-08)
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$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60
até R$ 27,80.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN02) – 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.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada
do Parque do Caracol. Tel.:(54) 32824321. 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) 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 (SP02) – 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.

► Camping do Clube dos 500
(SP-01)
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.

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 Maranduba, Rodovia SP–55 / Km
75. Tel.: (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.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia
de Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. 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
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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Butantan e Fiocruz, mais de 120 anos em prol da vida

O

Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz ultrapassam os 120 anos de existência e vêm trabalhando em prol da
vida ao longo de todo esse tempo,
com 2020 e 2021 marcados por momentos trágicos em função da pandemia do Coronavírus, que atingiu o
Brasil e o mundo inteiro. A esperança nunca deixou de existir para todos
que aguardam de forma organizada
tomar as vacinas que combatem esse
vírus que vem matando ou deixando
sequelas em adultos, idosos, jovens
e, agora, até parte de crianças. O número de óbitos e perdas é considerado exorbitante em todos os campos,
tanto familiar, econômico ou profissional com o crescimento do desemprego e o avanço da pobreza.
Conheça um pouco da história
dessas duas grandes instituições que
há mais de 120 anos trabalham com
seus médicos e pesquisadores em
função da vida.
INSTITUTO BUTANTAN
Acaba de
completar 120
anos no dia 23 de fevereiro celebrados com arte, selo comemorativo e
eventos especiais na sede do próprio
Instituto, seguindo todas as normas
e protocolos de segurança por conta
da Pandemia.
O Instituto é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil,
responsável por grande porcentagem da produção de soros hiperimunes e grande volume da produção
nacional de antígenos vacinais, que
compõem as vacinas utilizadas no
PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.
As atividades de desenvolvimento
tecnológico na produção de insumos
para a saúde estão associadas, basicamente, à produção de vacinas, soros e biofármacos para uso humano.
HISTÓRICO
Em 1899, um surto de peste
bubônica, que se propagava a partir
do porto de Santos, em São Paulo, levou a administração pública
estadual a criar um laboratório de
produção de soro antipestoso (que
combate a peste), vinculado ao Instituto Bacteriológico (atual Instituto
Adolpho Lutz). Esse laboratório foi
instalado na Fazenda Butantan, na
zona Oeste da cidade de São Paulo,
e, em fevereiro de 1901, foi reconhecido como instituição autônoma sob
a denominação de Instituto Serumtherápico. Seu primeiro diretor foi
o médico Vital Brazil, Mineiro da
Cidade de Campanha, no Sul de Minas Gerais, estudioso dos problemas
de saúde pública da época. No dia a
dia do médico Vital Brazil, sempre
estiveram presentes a preocupação

em divulgar amplamente a ciência, a
atuação do instituto e a produção de
soros e vacinas, o que lhe conferiu
o reconhecimento da comunidade
internacional.
FIOCRUZ
No próximo dia 25 de maio, a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
completará 121 anos de trabalhos
dedicados à vida e à saúde, mas
por conta da Pandemia, o clima de
comemoração será mais uma vez
diferente, porém seguindo todas as
normas de segurança para evitar a
propagação do contágio.
O objetivo da Fiocruz é promover a saúde e o desenvolvimento
social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um
agente da cidadania. Estes são os
conceitos que pautam a atuação da
Fundação Oswaldo Cruz vinculada
ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina.
HISTÓRIA
A história da Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de
1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal, na Fazenda de
Manguinhos, Zona Norte do Rio de
Janeiro. Inaugurada originalmente
para fabricar soros e vacinas contra
a peste bubônica, a instituição experimentou, desde então, uma intensa
trajetória, que se confunde com o
próprio desenvolvimento da saúde
pública no país. Pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz,
o Instituto foi responsável pela reforma sanitária que erradicou a epidem ia de peste bubônica e a febre
amarela da cidade naquela época. E
logo ultrapassou os limites do Rio de
Janeiro, com expedições científicas
que desbravaram as lonjuras do país,
sendo reconhecido internacionalmente.

► O Butantan é reconhecido mundialmente pela sua eficiência na produção de soros e vacinas

► Criado para fabricar imunizantes contra a peste bubônica, a FIOCRUZ produz de tudo hoje para o mundo
inteiro

SERVIÇO:
INSTITUTO BUTANTAN
Endereço: Av. Vital Brasil,
1500 - Butantã, São Paulo - SP
Site: www.butantan.gov.br
Telefone: (11) 2627-9300
Facebook: www.facebook.
com/ButantanOficial
Instagram: @butantanoficial
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Endereço: Avenida Brasil, 4365 Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ
Site: www.portal.fiocruz.br
Telefone: (21) 2598-4242
Facebook: www.facebook.
com/oficialfiocruz
Instagram: @oficialfiocruz

► Mesmo depois de vacinado, mantenha a sua parte com o distanciamento e uso de máscara
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“Marco da Paz”, monumento de união dos povos em Ubatuba

C

om mais de 100 praias
à sua disposição, Ubatuba, a capital do surfe
do Estado de São Paulo, tem excelentes opções no cardápio do
campista, já que em sua extensão
territorial de 712.000 m² há opções relacionadas ao ecoturismo,
cultura, gastronomia, lazer, além
de ser referência em turismo náutico e aventura.
Para esta edição de abril, O
Campista traz como importante
opção de visitação no município,
o monumento “Marco da Paz”,
que foi inaugurado em 28 de outubro de 2017, no aniversário de
377 anos de Ubatuba, ao lado da
Estátua de Padre José de Anchieta. Como opção de hospedagem,
o camping de Ubatuba (SP-04),
defronte à Praia de Maranduba.
É só esperar a pandemia passar e
seguir em frente.
O MONUMENTO
O “Marco da Paz” é re-

gia 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
pegar a Rodovia Dutra, seguindo
no sentido de Taubaté. Depois
entrem na Rodovia Osvaldo Cruz
direto até Ubatuba.

► É sempre importante conhecer e apreciar um marco de paz, sua mensagem, seu conteúdo, sua razão

conhecido
internacionalmente como um símbolo de união
dos povos por uma cultura de
paz mundial. A iniciativa é uma
parceria entre a Diocese de Caraguatatuba, Prefeitura Municipal e Associação Comercial de
São Paulo. Foi criado em forma
de arco com uma pomba e um

sino, tudo idealizado pelo italiano Gaetano Luigi, após o fim
da Segunda Grande Guerra, em
que, ainda menino, sobreviveu
aos seis anos de batalha, que dizimaram mais de 50 milhões de
pessoas no mundo. No entanto,
o sonho só foi concretizado após
sua chegada definitiva ao Brasil.

HOSPEDAGEM
/ UBATUBA
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 ener-

SERVIÇO:
Endereço: Av. Iperoig, 166 –
Centro de Ubatuba - SP
Horário: 24 horas
Camping de Ubatuba (SP-04):
(12) 3843-1536
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21)3549-4978
Site: www.ubatuba.sp.gov.br

Opinião

Fé e esperança
Luiz Marcos Fernandes

Já estamos em abril, e apesar do ritmo de vacinação não
acompanhar a mesma velocidade de contaminados e mortos
pela Covid, vamos caminhando
– ainda que lentamente – rumo à
normalidade. Em alguns meses a
família campista poderá voltar a
frequentar seus campings preferidos, sem ter que adotar medidas preventivas de higiene, como
acontece agora. Do mesmo modo
que, gradativamente, as unidades
do CCB, poderão liberar acesso
a um maior número de frequentadores.
Iniciamos o mês com o
feriadão da Semana Santa, e até
o final de abril, na maioria dos
estados, temos pela frente o feriadão de Tiradentes e o de São
Jorge, este no Rio de Janeiro.
Mas em alguns estados, como
Rio de Janeiro e São Paulo, esses
feriados já foram antecipados no
mês passado. Promessas de dias
de lazer são muito bem vindas,
ainda mais depois de tanto tempo
reclusos em casa, em função da

Pandemia. Os mais idosos, então, que o digam.
A lamentar, o fato de que
muitas empresas acabaram fechando suas portas em decorrência da crise econômica. A diretoria do CCB tem feito verdadeiros
malabarismos para manter as
contas em equilíbrio, no final de
cada mês. Não tem sido fácil.
Neste sentido, é fundamental que
os associados procurem manter
suas contribuições e taxas em
dia. Somente dessa forma se poderá manter acesa a chama do
ideal campista plantado há mais
de 50 anos por Ricardo Menescal
e seus amigos.
Sem o espírito de união dos
associados, funcionários do CCB
e por parte da sua diretoria e em
torno desta bandeira, as coisas
seriam bem mais complicadas.
Inúmeros exemplos de bons associados não nos faltam, e não
poderíamos deixar de prestar
nossa singela homenagem ao senhor Hans Werner Franke, recentemente falecido, que durante décadas “vestiu a camisa” do CCB
deixando um exemplo de vida.
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Em seu próximo acampamento curta saúde, natureza e história

O

s projetos de vida vão
gradativamente retomar
seus rumos com milhares de campistas dispostos a viajar
aos campings da Rede CCB para
desfrutar de boas estadas de lazer e encantos naturais em regiões atraentes do País. As
áreas sugeridas agora para a
escolha de seu futuro programa são: Guarapari (ES-01), Prado (BA-03) e Canela (RS-01).
Em Guarapari, o turismo de saúde
é bastante procurado, em especial
para a Praia da Areia Preta, com
suas lamas terapêuticas, enquanto
que, em Prado, além das praias paradisíacas, temos um pouco mais
de história e cultura do Brasil. E
em Canela, encontra-se uma forte
influência cultural europeia e potencial turístico.

GUARAPARI: SAÚDE
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, área
modulada para trailers e motor-homes e uma cantina de sabores
variados.
Acesso – A melhor maneira
de se chegar partindo do Rio de
Janeiro é pela ponte Rio-Niterói
e seguir direto a Vitória pela BR101 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
Espírito Santo sempre foram um
agradável apelo para uma interessante visita ao Estado. Famosa
também pelas lamas consideradas
terapêuticas para quem busca a
eterna juventude, como a Praia da
Areia Preta, em Vitória. A Praia da
Areia Preta é indicada para os turistas que vêm ao Brasil em busca
do turismo de saúde. As areias monazíticas provocam uma radiação
natural que ajuda no tratamento do
reumatismo, entre outros males,
além benefícios para a pele. A região se destaca pelo seu Turismo
de Saúde.
PRADO: HISTÓRIA
Camping – O BA-03 possui instalações-padrão, chuveiros
quentes, quadra de esportes, cantina, biblioteca, luz elétrica para
as dependências (220v) e ponto

como a Matriz de Nossa Senhora
da Purificação, o prédio da antiga
Cadeia Pública, o prédio da Pousada Colonial e a Casa Colonial do
Beco das Garrafas, além de belas
construções do século XIX que
fazem parte do turismo histórico e
arquitetônico.

► Defronte à Enseada de Setiba, o Camping de Guarapari

► O camping de Prado é uma rara oportunidade de acampamento no litoral nordestino

► No centro das atrações da Serra Gaúcha, o Camping de Canela

de energia para carga de bateria de
trailers. O camping está defronte à
praia do Farol, a 6 km do centro
da cidade.
Acesso – O campista deve
seguir pela BR-101 e escolher
entre duas opções: entrar pelo km
361, em Teixeira de Freitas, e seguir por uma estrada de asfalto de
94 km até a entrada do camping,

ou seguir por Itamaraju, entrando
no km 428 da BR-101, percorrendo 68 km por uma estrada asfaltada até o camping.
Atrativos – A praia do Farol
fica em frente ao camping, possui
falésias multicoloridas que formam uma parede entre a vegetação e a areia dourada. Já a praia
do Novo Prado, também próxima

do camping, tem uma larga faixa
de areia plana e é a preferida dos
turistas pelo fácil acesso. Ainda
na região encontram-se Parques
Nacionais como a APA Ponta das
Baleias Abrolhos, que recebe a
visita anual das baleias Jubarte.
Para quem procura um perfil mais
histórico e cultural, o visitante não
pode deixar de conhecer lugares

CANELA: TURISMO
Camping – O RS-01 está
localizado num bosque de araucárias e conta com um pavilhão de
lazer, chuveiros quentes, quadras
de esportes, cantinas, churrasqueiras cobertas, piscinas naturais e
cancha de bocha, além das instalações-padrão.
Acesso - Para se chegar ao
camping de Canela, pela Rodovia
RS-235 que liga Canela a Gramado, basta pegar a estrada asfaltada que dá acesso ao Parque
do Caracol. Percorridos quatro
quilômetros, subir à direita e de lá
percorrer mais um quilômetro até
o RS-01.
Atrativos – Para os adeptos
do turismo de aventura, a cidade possui diversas opções como
trekkings, rapel e rafting. A maior
atração natural de Canela é a cachoeira “Cascata do Caracol”,
localizada no Parque do Caracol,
a 600 metros da entrada do camping, que possui uma moderna
infraestrutura com observatório
ecológico, elevador panorâmico,
restaurante, lojas de artesanato e
passeio temático de trem. Guias
especializados orientam os visitantes por trilhas, que exibem
fauna e flora variadas, praticando
cicloturismo ou cavalgadas por estradas secundárias e bosques. No
centro da cidade há atrações como
a Catedral da Pedra, um marco da
arquitetura em estilo gótico inglês,
lojas com artigos em malha e couro que dividem o espaço com as
que vendem chocolates caseiros e
artesanais.
SERVIÇO:
Camping de Guarapari (ES-01):
(27) 3262-1325
Camping de Prado (BA-03): (73)
9113-7352 ou (73) 9994-5148
Camping de Canela (RS-01):
(54) 3282-4321
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
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► Na Ilha do Mel, são deslumbrantes suas praias, trilhas e mirantes

► A “Jóia da Coroa” da Bahia fica realmente na Ilha de Tinharé

Programe um passeio por Ilhas do Brasil, com pura natureza

Q

uais as melhores ilhas do
Brasil? Uma coisa é certa:
a vantagem das ilhas é que
você encontra praias de mar aberto,
de mar fechado, lugares mais reservados e outros mais procurados, e
esse contato natural fica ainda mais
intenso em algumas ilhas onde o
acesso, somente de barco, impede
que carros cheguem até elas, que
ganham ainda mais essa característica de nos remeter a lugares paradisíacos.
Confira a seguir algumas das
mais aprezíveis ilhas do Brasil e
as principais caraterísticas de cada
uma e programe sua viagem. Veja
se há camping próximo ou reserve
seu pacote de viagens com a CCTUR. E não se esqueça do distanciamento, do uso de máscara e do
álcool em gel 70%.
Fernando de Noronha
(PE): Não dá para deixar essa ilha
de fora de qualquer lista dos melhores destinos do Brasil. Na verdade, um arquipélago composto
de uma série de ilhas de formação
vulcânica, Fernando de Noronha é
relativamente pequena, e você pode
percorrê-la em menos de uma hora,
pelo menos no trecho onde localizam-se as suas praias. O trânsito de
veículos é permitido, mas somente
os pouquíssimos que já estão lá,
na maior parte por buggies, todos
alugados. A ilha fica bem distante
do continente e a beleza embaixo
d’água é um dos seus principais
atrativos.
Ilha Grande (RJ): Situada
no litoral Sul do Estado, na conhecida Costa Verde. Para conhecer, é

como em outros destinos, mas ela
ganha no quesito mirantes, com
belos morros a beira mar e visuais
cinematográficos.
Florianópolis(SC): Florianópolis, capital de Santa Catarina,
também é conhecida como Ilha da
Magia. São várias praias, desde as
mais famosas, como a da Joaquina
e a Mole, até outras mais desertas e
menos conhecidas, como a Lagoinha do Leste, a praia de naturismo
da Galheta (ou Calheta), e a praia
da Ilha do Campeche. E uma das
melhores praias de Floripa fica em
uma outra ilha, bem menor do que a
“ilha mãe”. Seja para quem prefere
badalação ou para quem privilegia
o contato com a natureza, Floripa é
o lugar ideal.
► Visitando Ilhabela, em São Paulo, prefira a tranquilidade de suas praias e trilhas

preciso pegar um barco até um dos
povoados dessa ilha, que faz jus ao
nome, sendo bem extensa. É uma
das ilhas onde você pode esquecer
o trânsito e a poluição causada pelos carros, pois só dá para circular
a pé ou de barco. Há várias praias
que dá para conhecer por trilhas
fáceis, mas a grande maioria delas
exige bastante preparo físico. Por
isso, os barcos acabam sendo uma
ótima opção. Um exemplo é a Praia
de Lopes Mendes, que possui uma
trilha super longa e por isso muitos
preferem usar o barco.

enquanto outras preferem um caminho alternativo (semi-terrestre).
A ilha também está no time em que
não dá pra entrar de carro: a circulação fica restrita a caminhadas ou
passeios de barco. A simplicidade
reina no nome das praias: Primeira,
Segunda, Terceira e Quarta Praias.
O local tem uma ótima infraestrutura, com bons hotéis, restaurantes
e vida noturna agitada, com muitas
das festas concentradas na Segunda
Praia. Logicamente, por enquanto,
tudo parado, pelas precauções com
a Covid-19.

Tinharé (BA): Essa ilha fica
em Morro de São Paulo, a 2h30min
de barco a partir de Salvador. O
trajeto se faz por mar, por isso algumas pessoas devem se prevenir
quanto a não ficarem enjoadas,

Boipeba (BA): Assim como
Morro de São Paulo, Boipeba está
na Costa do Dendê (Bahia) e também tem acesso somente por barco.
Para chegar em Boipeba, ou você
parte de Morro de São Paulo, ou de

Valença. Como o acesso é mais distante, a ilha garante bem mais tranquilidade do que a sua vizinha. Vez
por outra, os passeios de barco bate-volta, vindos de Morro, invadem
Boipeba. Mas só quem se hospeda
por lá tem a possibilidade de conferir o pôr do sol em Boca da Barra. A
Ilha de Boipeba é vizinha da Ilha de
Tinharé, só que ainda mais tranquila e preservada.
Ilha do Mel (PR): Da Bahia
para o sul do Brasil, a Ilha do Mel
também é uma daquelas onde o
contato com a natureza é extremo.
Ao anoitecer, é recomendável andar
com uma lanterna, já que a iluminação nas ruas é fraca, e os carros
também não circulam por lá. A ilha
é o refúgio do pessoal do sul. O mar
não é tão transparente e cristalino

Ilhabela (SP): Para quem
mora em São Paulo, Ilhabela é
aquela “escapadinha” ideal. Tá
certo que o caminho às vezes é demorado: para chegar em Ilhabela é
preciso seguir por uma estrada em
ocasiões de trânsito intenso e uma
balsa que pode levar alguma tempo
para ser atravessada de carro. A opção é ir sem carro, sabendo-se que o
transporte público em Ilhabela não
suporta um fluxo mais intenso. De
qualquer forma, essa ilha paulista
tem várias praias incríveis, muitas
trilhas e cachoeiras.
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Caldas Novas, a maior estância hidrotermal do mundo

A

cidade de Caldas Novas,
em Goiás, é considerada
a maior estância hidrotermal do mundo. Situada na Região
das Águas Termais e no coração
do Brasil, fica distante 300 km de
Brasília, 165 km de Goiânia e 175
km de Uberlândia. Seu maior atrativo é a água termal, utilizada tanto
para lazer ou de forma terapêutica,
seguido do Lago de Corumbá com
65 km² de extensão e ideal para prática de esportes náuticos, do Parque
Estadual da Serra de Caldas Novas,
bem como dos parques aquáticos
temáticos da região. Como opção
de hospedagem, próximo a tudo, o
camping de Caldas Novas (GO-02).
COMO SE FORMAM
Vários estudos foram feitos
sobre as águas termais da região.
Destacam-se “Campos e Costa”,
da década de 1970, e mais recentemente o realizado por Furnas
Centrais Elétricas, em função da
possível influência da barragem da
Usina Hidrelétrica Corumbá I sobre
o lençol termal da região, que estaria sob o risco de esfriar. De acordo
com Furnas, o fenômeno das águas
quentes decorre de características
geológicas e topográficas peculiares. As águas são aquecidas com
o calor proveniente do interior da
Terra, em camadas profundas da
crosta terrestre num fenômeno denominado Geotermia.
A suspeita de que a água fria
da barragem da Usina Corumbá I
poderia se infiltrar no lençol termal
de Caldas Novas e no Rio Quente
é impossível, pois as águas do lago

quente, sob pressão, aflore naturalmente, como ocorre na Pousada do
Rio Quente e na Lagoa Quente do
Pirapitinga. Essa água sob pressão
também pode ser captada antes de
aflorar, através de bombas instaladas em poços, como é o caso dos
hotéis e clubes de Caldas Novas.
O movimento da água subterrânea,
aquecida e pressurizada, só é possível no sentido ascendente, através
das fraturas verticais, e nunca no
sentido contrário.

ciamento detalhado do manancial
hidrotermal, totalmente baseado no
conhecimento científico. O processo de formação do aquífero termal
se inicia com a infiltração da água
da chuva no topo das Serras de Caldas e da Matinha, que estão a cerca
de mil metros de altura em relação
ao nível do mar.

HOSPEDAGEM /
CALDAS NOVAS
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 frias. 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.

PROCESSO TERMAL
A água quente é confinada
sob as camadas de xisto e quartzito.
Fraturas verticais que atravessam
os xistos, deixam a água se infiltrar,
interligando a superfície do solo aos
quartzitos, permitindo que a água

SERVIÇO:
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping:
(21) 2532-0203 ou (21)3549-4978

► O Camping de Caldas Novas é base para visitar as atrações da região

estão na cota 595 (ou seja, 595m
acima do nível do mar), bem abaixo de onde se encontram as águas
quentes, atualmente, na cota 644. A
água fria, portanto, não tem condições de afetar o lençol termal, devido à ação da gravidade.
SUBSOLO REGIONAL
O subsolo da região é constituído por camadas de xisto e
quartzito, ambas impermeáveis.
Entretanto, essas rochas têm consistências diferentes: o xisto é uma
formação rochosa mais plástica,
isto é, mais moldável pelas forças
exteriores; já o quartzito é uma ro-

cha mais rígida, sob pressão, permitindo a formação de grandes conjuntos de fraturas. É nessa camada
de quartzito onde se encontram os
reservatórios de águas termais.
ESTUDOS CIENTÍFICOS
A AMAT/GO (Associação das Empresas Mineradoras
das Águas Termais de Goiás) em
parceria com profissionais da
Universidade de Berlim, UNB
(Universidade de Brasília) e USP
(Universidade de São Paulo), concluíram um estudo detalhado de
todos aspectos envolvidos no fenômeno, o que possibilitará um geren-

Em dezembro, a 5ª edição da Expo MotorHome Show
Considerada um dos maiores
eventos da América do Sul nos setores do Caravanismo e Campismo a
5ª edição da Expo Motor-Home
Show tem sua data remarcada para
o período de 09 a 12 de dezembro
no Expotrade Center, na cidade de
São José dos Pinhais, região metropolitana da capital paranaense, prevendo-se a participação de sessenta
expositores das mais importantes
empresas desses segmentos.
O evento, consolidado no
mercado de turismo, espera reunir
oito mil visitantes de forma integrada com atividades de workshops
e palestras, proporcionando networkings em todos os níveis, além
de novidades e lançamentos. Em
área conjunta, a exposição acolherá
no local cerca dos 500 equipamen-

tos, entre motorhomes, trailers e
barracas, esperados pelos organizadores.
APOIADORES
A Expo Motor-Home Show
em todas em suas edições anuais
conta com 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).

Data: 09 a 12 de dezembro de 2021
Local: Expotrade Center
Endereço: Rodovia 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.

SERVIÇO:

com/expomotorhome/

Evento: Expo Motor-Home Show

Instagram: @expomotorhome
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS
Estão prorrogadas até outubro de 2021 as
regras de reembolso de passagens aéreas estabelecidas durante a pandemia, para os consumidores que tiveram seus vôos cancelados no ano
passado. Devido ao recente aumento de casos
da Covid-19, a Presidência da República editou
nos últimos dias do ano passado uma nova Medida Provisória, estendendo as regras também
para os vôos previstos até outubro de 2021.
Em março passado, uma outra MP havia
sido editada, posteriormente transformada em
lei (nº 14.034/2020), que definia um prazo de 12
meses para as companhias aéreas reembolsarem
aos consumidores pelos cancelamentos ocorridos até 31/12/2020.
Agora, em vez de somente reembolso, as
empresas também podem oferecer ao consumidor um crédito de valor igual ou maior que o da
passagem original, para ser utilizado em até 18
meses após o recebimento. Outras opções são
a acomodação em outro vôo ou a remarcação
da passagem. Consulte o seu agente de viagens.
A VEZ DO TURISMO CONSCIENTE
Nesta expectativa de se voltar a um “novo
normal”, Você já pensou em programar suas

próximas férias reunindo toda a família? A sensação de tranquilidade e de descanso, tão recomendável neste momento, deve estar em pauta,
lado a lado com a ansiedade por um passeio
incrível. Se Você mora em uma cidade grande,
pode optar por um destino que ofereça mais natureza, onde seja possível praticar um turismo
consciente. Ainda mais se os filhos forem crianças, acostumá-los a adotar esse tipo de programa
será positivo e útil para toda a vida. Viajar com
mais contato com a natureza é uma bela oportunidades de conhecer e respeitar patrimônios
arqueológicos, ambientais, artísticos e culturais.
Se optar por visitar cidades menores, onde
a natureza está mais presente, uma boa forma de
aderir ao turismo consciente é prestigiar a economia local, fazendo suas despesas no seu próprio comércio, comprando artesanato ou experimentando sua gastronomia típica.
Lembre-se, também, que transmitir sentimentos de respeito à fauna e à flora é demonstrar
amor ao meio em que se convive, podendo ser
um bom momento para ensinar aos pequenos a
importância das árvores, das flores e dos animais
que compõem o ecossistema que estão visitando.

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Espere um pouco mais. Falta menos para
chegarmos ao “novo normal”. E se você não é
daqueles viajantes precipitados e está pensando
em recomeçar com um programa genial, escolha
um roteiro fluvial a bordo do MS Kayanã durante
seis noites, em cabines exclusivas, por um cruzeiro nas águas do Pantanal Sul-Matogrossense
– antes que acabem com êle também - , incluindo a passagem aérea do Rio ou de São Paulo,
hospedagem a bordo com sistema “all inclusive”
e um city tour em Bonito.

► Viaje com a família para um destino tranquilo, uma caminhada à beira-mar, por exemplo

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

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,
014051-7
017160-7
018434-1
019645-3
024951-5
027559-0
028946-8
033242-3
037648-5
043155-2
044814-3
045792-2
051296-8
052653-5
056566-0
057994-4
059443-1
060197-9
062778-9
063059-6

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

063860-9
064288-6
072961-2
074214-9
083653-2
092352-5
096697-1
099728-1
100266-5
100635-0
110376-2
117777-9
118672-8
119184-6
135863-4
137891-9
142513-0
145861-2
163868-6
174471-2

(SP)
(MG)
(SP)
(SE)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(DF)
(MG)
(PR)
(RJ)
(PR)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(MG)
(SP)

desde que esses estejam identificados com suas respectivas carteiras
sociais. Não estão inclusos na promoção equipamentos desocupados,
ocupações de módulos e animais
permitidos.
Os bônus abaixo, sorteados
no mês de março passado, caso não
sejam utilizados em seu prazo de
validade, poderão ser revalidados
adiante, a pedido de seus titulares,
quando as recomendações de isolamento social estiverem em fase de
abrandamento.

175513-7
183572-5
183914-3
183999-9
190037-6
191144-0
191734-9
196540-7
202076-3
209594-6
210380-4
217664-5
218844-8
220879-3
221954-0
224549-4
225009-1
226578-7
226677-5
227005-9

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

227250-6
229424-9
229672-0
231055-8
232026-0
232767-8
234429-8
234463-8
234591-9
234877-1
235077-8
235192-8
235337-8
235364-5
235445-5
235453-6
235697-8
235748-7
235767-3
235803-5

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

235841-7
235885-7
235904-9
235926-9
236054-5
236059-5
236084-6
236151-7
236184-2
236189-2
236269-4
236273-3
236274-1
236319-5
236351-9
236403-6
236406-0
236423-0
236441-8
236442-6

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

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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Motor-homes marcam bom crescimento no Brasil

D

epois que o coronavírus se
fez presente, fala-se que o
turismo da retomada será
focado em lugares abertos em meio
a natureza e com menor número
de pessoas ao redor, embora o lançamento de várias vacinas no mundo
inteiro e em fase inicial no Brasil em
escala menor, acredita-se que o “distanciamento social” ainda será obrigatório. Uma alternativa para quem
não abre mão dos deslocamentos são
as viagens de motor-home, campervan e trailer, modalidades ainda pouco expandidas entre os brasileiros.
Enquanto americanos, australianos e argentinos mostram-se
adeptos da casa sobre rodas, aqui
no País sempre foi um estilo de
viagem para um público considerado restrito, tendo como razões as
poucas ofertas de veículos, estradas
pouco conservadas, pedágios caros, a segurança, o preço elevado e,
também, algo cultural: muitos ainda associam a ideia de férias com o
“não fazer nada”, o que está longe
de ser o objetivo de quem acampa,
utilizando um veículo no chamado
caravanismo. O Jornal Folha de São
Paulo registrou em janeiro/2021 que
as viagens de motor-home crescem
no Brasil e ganham adeptos durante
a pandemia, uma boa notícia para o
caravanismo.

CENÁRIO
A contar pelo que vem acontecendo na Europa, o cenário brasileiro vem ganhando um pouco mais

► A modernidade tecnológica aplicada nos motor-homes proporcionam
mais mobilidade e confiança
de espaço. Na Espanha, uma única
locadora de motor-homes, a Yescapa, registrou no ano passado um incremento de 60% nas reservas para
julho e agosto de 2020 em relação
ao mesmo período de 2019, segundo informa a AFP (Agência France-Presse).
No Brasil, o interesse pelo caravanismo também aumentou significativamente, como percebeu a Vandão Motorhomes, uma das empresas
de aluguel de veículos recreativos
mais tradicionais do País. A locadora
viu aumentar as reservas para o segundo semestre do ano passado em
70% em relação ao mesmo período
do ano anterior. A maior razão, segundo a empresa, é a possibilidade
do distanciamento social por conta
da pandemia.

TRAILER OU MOTOR-HOME
Liberdade: uma das principais
garantias desse tipo de viagem é que
o campista está no comando. Gostou
muito de um lugar e quer ficar mais
um dia? Pode ficar. Se quiser trocar
de rota a qualquer hora, não há problemas. As casas-móveis dão maior
flexibilidade e oportunidade de
montar roteiros sob demanda, sem
muitas obrigações. Observe-se que
o planejamento é fundamental, especialmente na alta temporada, por
conta de vagas nos campings.
Praticidade: Dá para fazer as
principais tarefas dentro do motor-home, inclusive cozinhar, bem
como o banho de toda a família.
Roteiros: com a chance de visitar vários destinos, essa modalidade de viagem oferece uma infinidade

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Mercado

Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings conferindo os três
novos produtos para levar para os acampamentos: o Fogareiro Frontier Flex
Nautika, a Barraca Mormaii Brava 6 e o Balde Dobrável NatureHike 10L.
Fogareiro Frontier Flex Nautika: É ideal para uso em casa ou para uso em camping. É
todo feito em aço esmaltado e de fácil instalação e utilização. O Fogareiro vem com um apoio
de panela removível, o que facilita a limpeza após o uso e para acender, nada de fósforos: você
utiliza o sistema piezo de ignição automático, garantindo mais segurança e praticidade para o
uso. Ao acender, você pode regular a chama para não gastar mais gás do que o necessário, além
disso, o Fogareiro vem também com uma maleta de transporte para você armazená-lo e carregá-lo com segurança. Informações no site: www.makalusports.com.br
Barraca Mormaii Brava 6: A barraca foi feita para acomodar seis pessoas, é ideal para
quem quer aproveitar momentos de aventura e lazer junto com família e amigos, dispondo de
conforto, segurança e estilo. Desenvolvida em poliéster impermeável, a barraca possui coluna
d’água de 1500 mm, é prática de montar e super resistente. Para maiores informações sobre o
produto, acesse o site: www.kanui.com.br
Balde Dobrável NatureHike 10L: O balde é de alta tecnologia, o tecido à prova d’água
também é anti-rasgo, resistente, fácil de transportar, sendo adequada para várias ocasiões ao ar
livre. Pode ter o uso como balde ou bacia de 10 litros e seu uso foi concebido para buscar neve
em ambiente de alta montanha (só quem já precisou derreter neve sabe como uma balde faz falta
nessas horas). Contudo, tornou-se prática também para todas as formas de uso junto à natureza
como praia, piquenique em uma clareira na floresta, caminhadas na selva densa, etc. É dobrável,
leve (apenas 150 g) e, quando não utilizada, pode ser guardada em saquinho que acompanha o
produto, favorecendo mínimo de espaço na sua bolsa ou mochila. Mais informações no site Loja Alta Montanha - Tudo para sua Aventura: www.lojaam.com.br

► Trailers e motor-homes levam nas viagens
o conforto de casa
de combinações de itinerário, onde
se pode conhecer um lugar de natureza, cidade ou mesmo um Estado
diferente a cada dia.
Economia: nem sempre isso é
uma regra e pode variar caso a caso.
O único jeito é colocar no papel e
comparar. No cálculo do motor-home, o básico é levar em consideração o aluguel do veículo ( se já não
for próprio), o seguro, combustível,
os campings, alimentação e utensílios, como os de cozinha, limpeza,
cama e banho, quando não vierem
no pacote, nos casos de aluguéis. Já
do outro lado, os valores da hospedagem, aluguel de carro ou preço
das passagens aéreas, restaurantes e
por aí vai.
ALUGUEL
Para dirigir veículos de até
seis toneladas (vans, trailers, kombis e campervans se encaixam nesse
requisito), o condutor precisa ter a
carteira de habilitação “B”, a mesma
dos carros de passeio. Algumas locadoras também preferem que o motorista tenha pelo menos cinco anos de
habilitação.
É essencial se organizar e por
mais livre e espontânea que a viagem possa ser, é muito importante
ter uma boa ideia dos seus destinos
para conseguir mapear os postos de
gasolina, campings e restaurantes
do roteiro. Alguns elementos não
podem faltar, como energia elétrica
para recarregar o motor-home e não
gastar a bateria do veículo; sistema
para descartar esgoto e reabastecer o
tanque de água, sendo recomendado
fazer esse processo a cada dois dias,
e um banheiro com chuveiro para
conseguir tomar um banho agradável sem gastar toda água do veículo.
PLANEJAMENTO
É importante lembrar, principalmente para os que iniciam essa
prática, planejar seus horários para
evitar perrengues futuros. Ver tama-

nho do veículo, aplicativos em geral,
as paradas, caso haja necessidade de
pernoitar fora de campings em algum momento e verificar o roteiro
local.
Se for viajar na alta temporada, planeje ainda mais. Procure se
informar sobre as disponibilidades
de espaços nos campings do seu roteiro. Ao alugar um veículo, sempre
escolha incluir o seguro total. Qualquer dano, por menor que seja, pode
resultar em uma cobrança extra por
parte da locadora. Não é qualquer
oficina que estará apta a reparar de
imediato um veículo desse porte.
Pesquise sobre os equipamentos e acessórios que estão inclusos
no aluguel do veículo. Em alguns
casos, utensílios domésticos e roupa de cama fazem parte do pacote
das locadoras, mas o comum é que
sejam cobrados à parte. Avalie se o
melhor é alugar ou adquirir esses
apetrechos,já que na opção de compra, pelo menos, os itens ficam com
você depois da viagem.
BRASIL DE MOTOR-HOME
Estradas cênicas e roteiros
perfeitos não faltam no Brasil. Mas
quando falamos de viajar de motor-home, trailer ou campervan pelo
País, devemos entender que a realidade brasileira em termos de custos,
variedades de modelos e infraestrutura viária é diferente dos Estados
Unidos e da Europa, onde a tradição
do acampamento é muito mais forte.
Isso não significa que não haja condições de fazer uma viagem nesse
estilo por aqui. Só é preciso ter mais
planejamento e escolher com atenção a rota e os pontos de parada.
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Campanha de Pai para Filho
segue com 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:
Nome:

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

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

Promoção Novos Associados
continua em vigor

A Promoção Novos Associados continua 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 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.

TERMOFIX Desumidificador

-

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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ClassiCamping

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

54
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
Vice-Presidente: José Carlos de Sá Vasquinho
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Aymberê Guedes Araújo
Vice-Presidente: Everaldo Francisco da Silva
DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin
Vice-Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
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

Periodicidade: Mensal
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2532-0203 - FAX (21) 2524-5794
Diretor Responsável: Ademar Moesia de Albuquerque
Editor: Arnaldo Martins
Redatora: Isabelle Machado
Diagramação: Edgar do Lago
Publicidade: Willian Tadeu
Designer Gráfico: Joacil Martins (21) 97251-5736 - whatsapp
e-mail: joacilmartins@hotmail.com
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Folha Dirigida

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
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) 3221-1810.

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.
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 quarto. João Batista ou Rosa. Tel.:
(21)3242-4839 / 9113-5885.

TRAILERS
Turiscar Eldorado 380 - Ano
1992, documentação em dia. Avancê
está completo, com utensílios e eletrodomésticos, Valor R$ 35.000,00. Aceito negociação. Telefone: (11) 947499401. 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
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) 996442922.
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) 99740455. 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)7104-1771.
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
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) 99915-5817.
Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforçado, tamanho
1X1X1m. R$1.600,00. Fernando.
Tels.: (21) 9958-3185 / 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 (21) 2292-9354.

Conheça melhor as Unidades de Conservação no Brasil

A

s Unidades de Conservação
(UCs) são espaços naturais
protegidos por lei e possuem
características singulares relacionados com a fauna e a flora do local,
observando-se que esses recantos
fazem parte do patrimônio natural e
cultural de um país, que lhes garante
sua importância ecológica. Veja as
normas e alguns exemplos no Brasil,
onde o turista pode programar a sua
visita e desfrutar de toda essa rica
natureza.

LEGISLAÇÃO
A Lei nº 9.985, de 18 de julho
de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza. Esse órgão é constituído
pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Seus principais objetivos
são: Proteger e conservar essas áreas, bem como as espécies em risco
de extinção; Preservar e restaurar os
recursos e os ecossistemas naturais;
Valorizar a diversidade biológica
desses espaços; e Promover o desenvolvimento sustentável e atividades
de caráter científico

► A Reserva Biológica de Poço das Antas, em Silva Jardim(RJ) é uma das mais conhecidas e visitadas

As Unidades de Conservação
objetivam a preservação e conservação da natureza, sendo classificadas
de duas maneiras:
PROTEÇÃO INTEGRAL
O objetivo das Unidades de
Proteção Integral é a preservação da
natureza bem como a utilização dos
recursos naturais de forma indireta.
Isto, porque não envolve consumo,
coleta ou danos aos recursos naturais. Um exemplo é a Reserva Biológica Poço das Antas, no Estado do
Rio de Janeiro.
Dessa forma, esse tipo de Unidade de Conservação é mais restrito,
uma vez que está voltada para pesquisas relacionadas com a diversidade biológica do local.Dentro dessa
categoria, existem cinco tipos de
Unidades de Conservação:
Estação
Ecológica
(ESEC): área natural restrita onde
as pesquisas científicas são permitidas somente com autorização prévia.
Esses espaços não estão abertos à visitação pública.
Reserva Biológica (REBIO): área natural restrita que tem
como intuito a preservação da fauna
e da flora do local. São, portanto,
preservados, não sendo permitida a
presença humana, ou mesmo, modificações da paisagem natural.
Parque Nacional: extensas
áreas naturais que abrigam fauna e
flora de grande importância ecológica e cênica. As visitas são permitidas, sejam de teor educacional, científico ou turístico.
Monumento
Natural
(MONA): locais singulares e raros

► Modelo de preservação ambiental, vale a pena visitar o Parque da Lagoa do Peixe, no litoral Sul do Estado (RS)
que apresentam grande importância
ecológica e cênica. A intervenção
humana é proibida, embora as visitações sejam permitidas.
Refúgio da Vida Silvestre
(REVIS): ambientes naturais que
garantem a reprodução de espécies
da fauna (residente ou migratória)
e da flora. Tanto as visitas públicas
como as atividades de caráter científico são restritas, necessitando de
aviso prévio.
USO SUSTENTÁVEL
As Unidades de Uso Sustentá-

vel têm como objetivo a conservação
da natureza, aliado ao uso sustentável dos seus recursos naturais. Nesse
caso, as Unidades de Conservação
são destinadas para promoção de
atividades educativas relacionadas
com a sustentabilidade. Um desses
exemplos é a Floresta Nacional do
Tapajós, no Estado do Pará.
Diferente das Unidades de
Proteção Integral, essas geralmente
podem ser visitadas. Dentro dessa
categoria existem sete tipos de Unidades de Conservação:
Área de Proteção Ambiental

(APA): grandes áreas que englobam
diversos aspectos biológicos e culturais relevantes. Geralmente, a APA
permite presença humana mediante
o uso sustentável de seus recursos.
Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE): áreas menores
(com menos de 5.000 hectares) que
abrigam fauna e flora singulares.
Podem apresentar ocupação humana
mediante conservação de uso sustentável.
Floresta Nacional (FLONA): apresenta uma cobertura florestal com espécies nativas e po-

pulações tradicionais. Pesquisas
científicas e métodos de exploração
sustentáveis são permitidos.
Reserva Extrativista (RESEX): áreas onde os métodos de
subsistência de populações locais
são baseadas no extrativismo, seja
agricultura ou criações de animais.
Tudo isso, mediante o uso sustentável dos recursos naturais. Visitação
pública e atividades de caráter científico são permitidas.
Reserva de Fauna (REFAU): área natural com espécies
nativas sejam terrestres ou aquáticas,
residentes ou migratórias. São destinadas ao manejo sustentável de seus
recursos, bem como para pesquisas
científicas.
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS): nessas áreas
naturais, a exploração de recursos de
maneira sustentável é realizada pelas
comunidades tradicionais que vivem
no local. Mediante autorização, são
permitidas visitas e pesquisas científicas
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN): de caráter
privado, essas áreas naturais objetivam a conservação da biodiversidade de modo sustentável. Pesquisas,
manejo de recursos e o ecoturismo
são permitidos.
CONSERVAÇÃO NO BRASIL
No Brasil, o órgão responsável pelas Unidades de Conservação
é o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC).
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é responsável pelas Unidades
de Conservação em nível federal. Já
nas esferas estadual e municipal, são
os Sistemas Estaduais e Municipais
de Unidades de Conservação. Veja
como exemplos a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (TO), a
Reserva Biológica de Poço das Antas
(RJ), o Parque Nacional da Lagoa do
Peixe (RS), o Monumento Natural
das Ilhas Cagarras (RJ), o Refúgio
Estadual da Vida Silvestre do Rio
Pandeiros (MG), a Área de Proteção
Ambiental Margem Esquerda do Rio
Negro (AM), a Área de Relevante
Interesse Ecológico Ilhas da Queimada Pequena e Queimada Grande
(SP), a Floresta Nacional do Tapajós
(PA), as Resevas Extrativista Chico
Mendes (AC), da Fauna Baia de Babitonga (SC), do Desenvolvimento
Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RN)e a Particular do Patrimônio
Natural Salto Morato (PR)
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

