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► Odalma Mariano Vidal

Odalma
Mariano Vidal
► Em Caldas Novas, associados estão se organizando para a reedição da Costelada, em 09 de julho próximo

► Maurício Silva Santos

Maurício Silva
Santos

Acampe neste Outono
ainda sem aglomeração

Vem aí o
Rock in
Rio em
Setembro

► A pandemia ainda não acabou. Continue usando máscara

Aproveite as praias de Cabo Frio

(Página 7)

(Página 12)

Em maio, é Festa do Divino em Paraty
(Página 4)
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INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações padrão:
Portaria, casa do guarda-camping, banheiros masculinos e femininos, chuveiros frios, tanques de lavar roupas, pias
de lavar louças, sinalização externa e interna, estacionamento interno, vigilância permanente. Alguns deles possuem
outros benefícios e o Placar os anuncia aqui. Consulte no site www.campingclube.com.br os croquis de acesso de
cada camping da rede.

PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados 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.
- 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).

mento de R$ 3,00 até R$ 30,70.

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha ou
Cabo Frio. Acomodações para um casal e duas crianças.
Informações com a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (021) 3549-4978
BAHIA

► Camping do Prado

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$ 14,80 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 22,20; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/ Fev.): R$ 20,50 mais
equipamentos de R$ 3,00 até 30,70.

ESPÍRITO SANTO

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$ 16,90
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento, de R$ 3,00 até R$ 34,30.

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$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 39,60.

RIO DE JANEIRO

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso
à Cidade). Tel.: (22) 2645-3202.
Instalações–padrão, luz para equi-

pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, playground.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28 Fev.) R$ 22,90 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 34,30.
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$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.
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$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento de R$ 3,000 até R$ 34,30.
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$ 23,50 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 35,20; TEMPORADA:
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 38,90 mais
equipamento R$ 3,00 até R$ 58,30.
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$ 14,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 22,20; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.

RIO GRANDE DO NORTE

LAGOA DO BONFIM (RN-02)
– Av. Dr. Severino Lopes da Silva,
2500, Balneário Bonfim, Município
de Nísia Floresta. Acesso pelo km
119 da BR-101. Instalações-padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes,
pavilhão de lazer, praia fronteira
na lagoa. NÃO TEMPORADA:
R$ 11,50 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 17,20; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$
22,20.

RIO GRANDE DO SUL

CANELA (RS–01) – Estrada
do Parque 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$ 11,50 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 17,20; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$
22,20.

ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE

padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 39,60.
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$ 16,90
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.
UBATUBA (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$ 23,50
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 35,20; TEMPORADA(16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 38,90 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 58,30.

SERGIPE

SÃO PAULO

BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.:
(13) 3311-9329. Em implantação.
Praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90
mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 34,30.
CAMPOS DO JORDÃO (SP02) – Estrada do Horto Florestal,
bairro Rancho Alegre. Instalações–

► Camping Aracajú

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$ 14,80 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
22,20; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 20,50 mais equipa-

ARACRUZ (ES-04) – Estrada
da Barra do Sahy. Praia do Putirí –
Aracruz - ES
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – Município de Capão
da Canoa – RS
CANAVIEIRAS (BA-07) –
Praia de Atalaia, s/nº - Canavieiras
- BA
CURITIBA (PR-03) – Rua do
Camping – Bairro Palmital – Colombo - PR
GARIBALDI (RS-04) – Estrada Buarque de Macedo, s/nº - Vila
Borgheto – Garibaldi – RS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos Inconfidentes, a 2 km do
Centro – Ouro Preto - MG
SANTA CRUZ CABRÁLIA
(BA-05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 (perímetro urbano) - BA

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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Conheça as opções de mergulho em Guarapari

U

m dos pontos do litoral brasileiro com maior biodiversidade marinha está em Guarapari. Em suas águas, constantemente
encontramos cardumes de frades, ciliaris e bodiões das mais variadas cores. Além da abundância de peixes
e corais, a cidade abriga também o
famoso naufrágio Victory8B, navio
afundado propositalmente em 2003
para se tornar um abrigo de peixes
e transformar-se num atrativo para
mergulhadores.
Para o associado que está de
passagem pela região, o camping de
Guarapari (ES-01) encontra-se apto
para hospedagem.
ILHA ESCALVADA
O acesso a este santuário é possível apenas de barco. Os seus corais são um catálogo vivo de invertebrados e peixes recifais, ótimos
para os pesquisadores e fotógrafos
submarinos. Com o predominante
vento nordeste, o mergulho é realizado em local mais abrigado. Com
o vento sul, menos frequente, muda-se o lado de ancoragem. A paisagem
submarina parece pertencer a uma
outra ilha, mais agreste, com grandes
pedras que formam grutas e corredores, abrigo de uma quantidade ainda
maior de vida. Ponto apreciado pelos
mais experientes, amantes do mergulho noturno e até pelos mergulhadores técnicos que podem circunavegar
a ilha em um único mergulho, sendo
considerada um dos melhores recifes
biológicos do país. Acima da linha
d’água a Ilha também possui belos
atrativos. Ela abriga um farol de sinalização para os navegantes que foi
inaugurado em 1907. Nos anos 20
foi modernizado e passou a funcionar eletronicamente com uma placa
de captação de energia solar que recarrega as suas baterias. Os antigos
cilindros de aço que armazenavam o
gás foram jogados ao mar tornando-se um ponto curioso de observação
para os mergulhadores.
VICTORY
O Victory8B é uma embarcação de bandeira grega com 89 m de
comprimento, 13m de altura e quase
4 mil toneladas. Foi apreendido em
1997 pela Companhia Vale do Rio
Doce a pedido do Banco Central da
Grécia. Abandonada por sua tripulação depois da apreensão, a embarcação ficou ancorada na entrada do
Porto de Vitória, com barris de óleo a
bordo trazendo riscos de um acidente
ecológico no local. Diante dos riscos
apresentados a SEAMA-ES incluiu
o Victory 8B no Projeto Recifes Ar-

tificiais Marinhos do Espírito Santo
(RAM-ES), planejando sua reciclagem, limpeza, preparação e afundamento. Hoje o Victory é casa para
imensos cardumes que em alguns
momentos chegam a cobrir boa parte
do naufrágio. É considerado um dos
melhores mergulhos em naufrágio do
Brasil.
ILHAS RASAS
Com quatro pontos de mergulho, as profundidades nas Ilhas Rasas variam entre 8 aos 25m. Polvos,
lagostas e diversos tipos de peixes
de passagem e entocados habitam o
local. Em uma das ilhas existe um
naufrágio de um Veleiro e outro de
um pesqueiro de nome Guarani, que
conservam algumas estruturas e uma
história que anima ainda mais o mergulho entre ciliares e frades.

► É maravilhoso apreciar de perto os corais no entorno da Ilha Escalvada

BELLUCIA
Imenso navio cargueiro britânico, com 102 metros de comprimento,
que navegava próximo as Ilhas Rasas
e devido a uma falha nas máquinas
ficou à deriva enquanto os responsáveis solucionavam os problemas. Infelizmente, não contavam com uma
baixa submersa, onde encalhou e
ficou cerca de três dias. Devido a fortes correntes na área a estrutura não
aguentou e foi a pique em fevereiro
de 1903. Sem dúvida, um dos melhores mergulhos do Brasil. Em razão de
fortes correntezas que regem o local,
é necessário ser mergulhador avançado para explorar esse gigante.
HOSPEDAGEM
Camping – Instalado em uma
área de 20 mil m², o ES-01 oferece
aos campistas uma divisão de módulos que delimitam o espaço para os
equipamentos, com três baterias de
banheiros, quadras de esportes, cantina e a incrível enseada fronteira de
Setiba.
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:
Camping de Guarapari
(ES-01): (27) 3262-1325
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Disque Camping: (21) 3549-4978

► Nas Ilhas Rasas, além da observação dos peixes, o mergulho leva ao Guarani, naufragado

► E para os mirins, valem os mergulhos na Enseada de Setiba, sob os olhares dos pais
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Festa do Divino, três séculos de tradição em Paraty

A

tradicional Festa do Divino em Paraty, evento
cultural e religioso que
movimenta a cidade, atraindo
também parcela expressiva de turistas estrangeiros, será realizada
no próximo período de 14 e 23 de
maio. O famoso espetáculo remonta às tradições trazidas ao
Município pelos colonizadores
desde o século XVIII.
Considerada patrimônio histórico e cultural pela UNESCO,
Paraty é marcada não só pela sua
importância histórica para o Brasil, como pelo turismo religioso.
Grandes eventos acontecem o
ano inteiro com a diversidade e
valores culturais da região, considerados como um ponto marcante para a visitação. O CCB conta
com a unidade de Paraty (RJ-04)
para hospedagem.
A FESTA
O ponto alto dos festejos
acontece no final de semana,
quando se comemora o dia de
Pentecostes (50 dias após a Páscoa). São 09 dias inteiros de missas, ladainhas, leilões, rifas, bingos, bebidas, comidas e danças
típicas, além de shows musicais.
O último fim de semana é
marcado pela coroação do Im-

perador do Divino, que assiste a
missa com seus vassalos e, logo
após, recebe homenagens do lado
de fora da igreja com apresentação da Dança das Fitas, do Xiba
Cateretê, da Dança dos Velhos e
dos bonecos folclóricos de Paraty.
HOSPEDAGEM
Camping - O RJ-04 está localizado em frente à praia do
Pontal, próximo à Santa Casa de
Misericórdia e, além das instalações-padrão e cantina, tem capacidade para 120 equipamentos,
divididos entre trailers, motor-homes e barracas.
Acesso - A cidade de Paraty
fica a 240 km do Rio de Janeiro e a 305 km de São Paulo. O
acesso é feito pela BR-101 (Rio/
Santos), ou pela Via Dutra, em
Guaratinguetá, “descendo” até o
litoral pela cidade de Cunha.
SERVIÇO:
Camping de Paraty (RJ04): (21) 3371-1050
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Disque Camping:
(21) 3549-4978

► Um dos eventos religiosos mais tradicionais no país, o Divino atrai turistas de todos os cantos

OBITUÁRIO
MAURÍCIO SILVA SANTOS
* 1934 + 2022

ODALMA MARIANO VIDAL
* 1945 + 2022
Com muito pesar, anunciamos o falecimento no mês passado da estimada
Delma, como assim a chamavam a família e os amigos. Associada do CCB
há mais de quarenta anos, era esposa do
benemérito Antonio Vidas Prada, com
quem teve três filhos, Beatriz, Luiz Daniel e Luiz Carlos, e seis netos.
Parceira inseparável de Toninho,
adorava recepcionar amigos em seu trailer e esteve sempre ao lado do marido,

quando simplesmente acampando, ou na
organização de eventos sociais em campings, ou em funções de representação
do Clube, fosse como Representante
Regional/SP, eleito em 2002 até 2014,
como Diretor Regional e Nacional ou
como associado benemérito por outorga
da Assembléia Nacional em 2011.
Dentre os vários campings que frequentou, Delma guardava suas preferências pela área de Ubatuba.

Uma vida plenamente vitoriosa,
prestes a completar 88 anos, faleceu
no mês passado o Professor Maurício Silva Santos, um campista de
mão cheia, uma carreira profissional impecável, pós-graduado em
instituições das mais consagradas
no país, carregando o justo orgulho
de comemorar mais de 60 anos de
profissão, mantendo sempre a sua
paixão pela Geografia.
Maurício era viúvo, teve três
filhos, Lúcia, Maurício e Márcio,
23 netos e 13 bisnetos. Em sua missão profissional, passou por todas
as etapas, desde o ensino médio e
universitário à pós-graduação, em
colégios públicos, como Aplicação,
particulares, como o Andrews, faculdades como Hélio Alonso e na
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, onde desenvolvia suas pesquisas. É autor de três livros técni-

cos sobre aspectos físicos, humanos
e econômicos no âmbito internacional da Geografia.
Figura das mais eminentes no
quadro social do CCB, associado há
mais de 40 anos, Maurício desempenhou funções de Representante

Regional/RJ a partir de 1987, ocupou sucessivos cargos na Direção
Nacional, foi agraciado em 1999
como Sócio Benemérito pela Assembléia Nacional e em 2014 passou a membro vitalício do Conselho
de Beneméritos.
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Clube dos 500, Serrinha e Itanhaém: escolha onde acampar

O

s projetos de vida seguem retomando seus rumos após o grande avanço nacional na vacinação, com os
campistas dispostos a viajar aos
campings da Rede CCB para desfrutar de estadas voltadas ao lazer
e encantos naturais em regiões
atraentes do País. As áreas sugeridas para sua escolha neste mês
são: Clube dos 500 (SP-01), Serrinha (RJ-06) e Itanhaém (SP-03).
No Clube dos 500, em Guaratinguetá o turismo religioso é o
carro chefe da região. Já na Serrinha, a natureza e as cachoeiras
paradisíacas fazem do local o ideal
para passeios românticos, enquanto
que, em Itanhaém, as ilhas oceânicas, que são pontos de mergulho de
classe internacional, coroam o turismo náutico da cidade.
CLUBE DOS 500:
RELIGIOSIDADE
Camping - O SP-01 possui instalações-padrão, playground, piscinas para adultos e crianças, cantina,
quadra de vôlei e campo de futebol.
Há também um pavilhão de lazer
equipado com churrasqueira para
as confraternizações.
Acesso - O camping fica a
aproximadamente 185 km da capital paulista e 261 km do Rio de
Janeiro, às margens da Rodovia
Presidente Dutra,no km 59, em
Guaratinguetá.
Atrativos - Com destaque para
o turismo religioso, próximo ao
camping, as cidades como Guaratinguetá e Aparecida são opções de
passeios. Várias igrejas centenárias, incluindo a Basílica de Nossa
Senhora Aparecida, fazem parte
deste roteiro. Outro ponto forte são
as caminhadas ecológicas e visitas
a quedas d’água que estão disponíveis para os turistas.
SERRINHA:
NATUREZA
Camping – O RJ-06 possui
atrativos como piscinas naturais e
lago. Uma completa infraestrutura
com sauna, playground, cantina,
quadra de esportes, pavilhão de lazer e chuveiros quentes.
Acesso – Para os campistas que
vêm do Rio e de São Paulo, a Via
Dutra é a opção. Nas imediações de
Resende, deve-se entrar na altura
do km 311, que dá acesso também
às localidades de Penedo e Visconde de Mauá, por via asfaltada. A
partir do entroncamento, que leva a
Visconde de Mauá, deve-se prosseguir pela esquerda, entrando na es-

► No Clube dos 500, lazer completo além do entorno rico em atrações

► O Camping da Serrinha, em área de proteção ambiental, é natureza pura

► Defronte à praia de São Fernando, o camping de Itanhaém é base para opções de turismo náutico

trada de terra em direção à Serrinha
do Alambari.
Atrativos - Para os que buscam
contato com a natureza, a Serrinha
do Alambari é um paraíso atraente. Belas cachoeiras, rios com
águas límpidas e frias propiciando
o criatório de trutas, com lugares
intocados e pedras majestosas, algumas das atrações que encantam
os visitantes. Com rica diversidade
de fauna e flora, a Serrinha possui
também uma Área de Proteção
Ambiental (APA), que visa manter
preservados os maiores tesouros da
natureza. Outra atração é o próprio
camping, que abriga a maior parte
dos poços e cachoeiras da região,
como, por exemplo, a Duchinha, o
Poço da Coruja, o Poço Dourado,
entre outros.
ITANHAÉM:
TURISMO NÁUTICO
Camping – O SP-03 está localizado na Av. Governador Mário
Covas Júnior, nº 380, no bairro Jardim São Fernando. O camping fica
em frente à praia de São Fernando
e oferece uma área de dez mil m²
com instalações padrão, pontos de
serviço para equipamentos com
energia elétrica (220v), quadra externa de esportes.
Acesso – Para os que vêm de
São Paulo, o melhor caminho é
pela Via Anchieta. Os viajantes devem seguir até Cubatão e tomar a
rodovia Padre Manoel da Nóbrega,
que passa pelo acesso à Praia Grande, Mongaguá e Suarão. Já os que
partem do Rio de Janeiro podem
pegar a BR-101 depois de Ubatuba e Bertioga. Os visitantes do Sul
têm o acesso pela BR-116, passando por Registro e seguindo pela
SP-165 em direção ao litoral logo
depois de Miracatu.
Atrativos: Além de belas praias
como cartão postal da cidade, possibilita aos visitantes passeios pelas
ilhas oceânicas, que são pontos de
mergulho de classe internacional e
coroam o turismo náutico da cidade.
SERVIÇO:
Camping do Clube dos 500 (SP01): (12)3122-4175
Camping da Serrinha (RJ-06):
(24) 3381-7042
Camping de Itanhaém (SP-03):
(13) 3425-0206
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 982867627
Disque Camping: (21) 35494978
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Gastronomia e cervejas artesanais em Campos do Jordão

O

Parque da Cerveja, localizado em Campos do Jordão
(SP), é um dos destinos mais
consagrados da Serra da Mantiqueira.
Com cervejas artesanais locais, culinária de primeiro nível do restaurante
Alto da Brasa, um mirante com bela
vista e a mata nativa em seu entorno,
garante entretenimento de primeira até para o público mais exigente.
O complexo é gerenciado pela
paisagista Marisa Assaf, que projetou
cada parte do Parque a oferecer um
diferencial ao visitante, no sentido
de estar sempre olhando o melhor da
natureza. Marisa recebe ajuda da chef
Michelle Peretti que comanda a cozinha do Alto da Brasa.
Na sua visita a Campos do Jordão, o camping (SP-02) encontra-se
apto a hospedagens.
ALTO DA BRASA
O restaurante oferece o melhor da
alta gastronomia, sendo especializado
em cortes grelhados, que têm suas
execuções realizadas com as cervejas locais. Cerveja boa, aliás, é o que
não falta no complexo. O restaurante
tem em seu menu todos os rótulos da
Cerveja Campos do Jordão, uma empresa fundada em 2012, que em 2020

Opinião

ainda com chuveiros quentes, quadra
de vôlei e cantina.
Acesso - Para quem vem do Rio
de Janeiro ou São Paulo é seguir pela
Via Dutra. Campos do Jordão 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.

► No Parque da Cerveja, são várias as atrações de gastronomia e degustação de uma delícia artesanal
se tornou 100% jordanense. A fábrica
fica dentro do complexo Parque da
Cerveja.
MIRANTE
Outro local para ficar um bom
tempo é o mirante que está a dezenas
de metros altura e tem vista 180º para
a natureza. Para visitá-lo até as 16
horas, o preço é de R$78 com direito
a degustação de alguns chopes. Mas,
para quem prefere ir a partir das 17
Luiz Marcos Fernandes

Três bons motivos para
acampar
Na vida, por vezes, somos
levados a realizar certas coisas,
quando há bons motivos para isso.
Se você concorda com essa afirmação, então, vamos lá: selecionamos três bons motivos para reunir a família ou os amigos e curtir
o seu camping preferido. Confira
aqui:
Primeiro - o calendário deste
mês tem uma programação repleta, ideal para os campistas, com
direito a curtir a Semana Santa e
o feriadão de Tiradentes, que cai
numa quinta-feira, neste ano. Tudo
com direito a aproveitar também
os desfiles das Escolas de Samba
na Sapucaí no Rio de Janeiro, e no
Sambódromo de Anhembi, em São
Paulo, que acontecem nos dias 21
e 23. Para fechar o mês, o Desfile
das Campeãs, no dia 30, no Rio de

Janeiro, e o camping do Recreio,
como local ideal para se ficar.
Segundo - Neste momento em
que o cenário da Pandemia vem
a cada dia, reduzindo o número
de vítimas fatais, nada melhor do
que aproveitar uns dias de lazer
para desfrutar do clima bucólico
numa das unidades do CCB, junto a natureza. Sabe lá o que é poder reunir a família num animado
churrasco com direito a cerveja
geladinha?
Terceiro: Na comparação com
hotéis e pousadas, as unidades do
CCB oferecem lazer gratuito, pernoites bem mais em conta, além
do ambiente de pura descontração,
sem esquecer, a oportunidade de
rever velhos conhecidos. Agora
não tem mais desculpa...É arrumar
a bagagem e... boa viagem.

horas , o valor sobe para R$106,00 e
dá direito a um petisco e um chope
completo. O tempo máximo de permanência no mirante é de até uma
hora.
O complexo foi planejado para
que os visitantes passem o dia inteiro se divertindo. Além das atrações
citadas, esporadicamente há música
ao vivo no entardecer, além de ser
permitido realizar um piquenique e,
sob agendamento, visitar a cervejaria

em um tour guiado com degustação.
Há também cachoeiras e um riacho
de água cristalina que acompanha o
visitante ao longo das trilhas.
HOSPEDAGEM /
CAMPOS DO JORDÃO
Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre, ao
lado do Horto Florestal, a sete quilometros do centro da cidade. Além das
instalações-padrão, o camping conta

SERVIÇO:
Local: Parque da Cerveja
Endereço: Estrada Paulo
Costa Lenz Cesar, 2150 –
Bairro Gavião Gonzaga
Telefone: (12) 3663-1122
Site: www.cervejacamposdojordao.com.br/parque
Facebook: www.facebook.
com/parquedacerveja/
Instagram: @parquedacerveja
Camping de Campos do Jordão (SP-02): (12) 3663-1557
Disque Camping: (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627

Novidades para curtir seu camping. Adquira seu produto!

Mercado

Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings conferindo os três
novos produtos para levar para os acampamentos: a Barraca Super Esquilo Trilhas e
Rumos, o Fogareiro Compacto Júpiter e o Banheiro Ecocamp, ambos da da Nautika.
Barraca Super Esquilo Trilhas e Rumos: Todas as barracas de camping da
linha Super Esquilo possuem costuras seladas, impermeabilização reforçada, porta
dupla, janelas protegidas por tela mosquiteiro, estabilizadores laterais, varetas em
fibra presas por elástico, uma boa ventilação para minimizar a condensação, avanço
de três posições (fechado, semi-fechado e aberto), além de ter o sobre-teto tratado
para maior resistência aos raios solares. Acompanha sacola com alça. Para maiores
informações, acesse o site: www.makalusports.com.br
Fogareiro Compacto Júpiter Nautika: Este fogareiro é perfeito para aqueles
que gostam de caminhar levando pouco peso, sem dispensar a eficácia de um fogareiro de qualidade. Compacto, possui sistema de regulagem fina que permite um melhor
ajuste da chama e acendedor automático. O Júpiter é um modelo com sistema piezo
de ignição eletrônica, que dispensa o uso de fósforo e acende com apenas um clique.
Informações adicionais através do site: www.kanui.com.br
Banheiro Ecocamp da Nautika: É um prático sanitário portátil. Fácil de transportar, higiênico e ecológico, este vaso é voltado para usos em ambientes como motor-homes, barcos, acampamentos, entre outros. Este produto não requer conexão
externa, de modo que é de fácil instalação e utilização. Basta preencher o reservatório
com água e solvente biodegradável. Após o uso, deve-se acionar o botão que bombeia
a água para todo o compartimento dos dejetos. Para limpeza, basta desencaixar o
compartimento e despejá-lo num vaso sanitário. Informações no site: www.advetura.
com.br
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Nova edição do Rock In Rio em Setembro
O
Rock In Rio promete agitar
a cidade em mais uma edição, durante os dias 2, 3 e 4
e 8, 9, 10 e 11 de setembro na Cidade
do Rock, no Rio de Janeiro, no Parque dos Atletas, Av. Salvador Allende, que está localizado a 10 km do
camping do Recreio dos Bandeirantes. Entre as principais atrações estão
os shows de Megan Thee Stallion e
Rita Ora no Palco Mundo do Festival. Elas vão cantar no dia 11 de
setembro. Pela primeira vez, Palco
Mundo, Palco Sunset, New Dance
Order e Espaço Favela terão um dia
completo apenas com atrações femininas. Acompanhe maiores detalhes
no site do evento.
Os Shows já divulgados do
festival para o Palco Mundo são
os seguintes: -Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura
(dia 2); -Post Malone, Jason Derulo,
Marshmello e Alok (dia 3);-Justin
Bieber, Demi Lovato, Iza e Migos
(dia 4); -Guns N’ Roses, Måneskin,
Offspring e CPM 22 (dia 8); -Green
Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial (dia 9); -Coldplay, Camila
Cabello, Bastille e Djavan (dia 10);
-Dua Lipa, Megan Thee Stallion,
Rita Ora e Ivete Sangalo (dia 11).
No Palco Sunset, os shows também já divulgados são os seguintes:
-Living Colour + Steve Vai, Bullet
For My Valentine, Metal Allegiance, Black Pantera + Devotos (dia 2);
-Racionais MC’s, Criolo + Mayra
Andrade, Xamã + Brô MC’s, Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC
Carol (dia 3); -Joss Stone, Corinne
Bailey Rae, Gloria Groove e Duda

Beat (dia 8); -Abril Lavigne (dia 9);
-CeeLo Green (dia 10) e -Ludmilla,
Macy Gray. Homenagem à cantora
Elza Soares, Liniker + Luedji Luna
(dia 11)

HOSPEDAGEM / RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Camping - O RJ-10 conta com
instalações-padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadras de esportes, pavilhão de
lazer, playground, cantina e praia
fronteira.
Acesso - Para quem vem pela
Rodovia Washington Luiz ou Via
Dutra, o melhor caminho é a Linha
Vermelha, entrando na Linha Amarela. Siga para a Barra da Tijuca até
chegar à praia, dobrando à direita em
direção ao Recreio até localizar o
camping à beira-mar.

► Mais uma
vez, o Festival
promete se
superar em
atrações e
novidades

SERVIÇO:
Evento: Rock In Rio 2022
Data: Entre 02 e 11 de setembro de 2022
Local: Cidade do Rock - RJ
Endereço: Av. Salvador Allende,
6500 - Recreio dos Bandeirantes
Programação completa: www.rockinrio.com/rio
Instagram: @rockinrio
Facebook: www.facebook.com/RockInRio
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Camping do Recreio (RJ10): (21) 3825-9209
Disque Camping: (21) 3549-4978

► A 10 km da
Cidade do Rock,
o Camping do
Recreio ainda
proporciona
praia fronteira
como relax

Dicas para o turismo-aventura no Rio de Janeiro

► Na Pedra Bonita, além da vista incomparável, quem sabe um vôo de asa
delta?

A cidade maravilhosa é uma metrópole das mais visitadas do mundo,
considerada como um destino repleto
de possibilidades de turismo. Nesta
edição focamos brevemente o chamado turismo de aventura, que em
verdade é porta aberta para o turismo internacional, mesmo recebendo também um alto volume de brasileiros que igualmente buscam os seus
encantos e maravilhas.
Na expectativa de que o momento ideal para viajar como antes
do auge da pandemia já esteja bem
perto, comece logo a programar a
próxima viagem. A tendência inicial
é de optar por viagens regionais, com
transporte próprio e possibilidade
de roteiros alternativos, em lugares
a céu aberto e sem aglomerações. O
Campista selecionou algumas dicas
de passeios ligados ao turismo de
aventura no Rio de janeiro, mais fo-

cadas em trilhas
Pedra da Gávea - É o terceiro
ponto mais alto do Rio de Janeiro,
com 842 metros. No final da trilha
tem um paredão que pode ser feito
com cordas. É imprescindível a presença de um guia.
Pedra do Telégrafo - Talvez seja
a trilha mais frequentada do Rio, por
causa de variedades de mirantes em
seu percurso.
Pedra Bonita - A trilha começa
onde se localiza a rampa das asas
deltas, nas proximidades de São
Conrado. A subida não tem maiores
dificuldades e a vista é muito bonita.
Para quem tem espírito de aventura
acima da média, pode-se mesclar a
trilha com um vôo de asa-delta ou
parapente.
Costão do Pão de Açúcar - A
subida é muito interessante, mas no
final existe um paredão que terá de

ser transposto com cordas. Há que
se ter a presença de um guia.
Cachoeiras do Horto - São várias cachoeiras na região do Horto
Florestal, todas liberadas para banho.
No bairro do Jardim Botânico existe
também a Cascata dos Primatas, também própria para banho.
Floresta da Tijuca - São inúmeras trilhas, nos tipos internas e
externas; as internas ficam estritamente dentro do parque e são fáceis.
As externas vão para os limites da
floresta com a cidade e são muito
longas. Pode-se citar a Trilha do Pico
da Tijuca, o segundo ponto mais alto
do Rio, cansativa. Existem também
trilhas para bikes.
Parque da Catacumba - Situado no bairro da Lagoa, na Zona Sul,
uma trilha leva os visitantes ao ponto
mais alto do morro, dentro do parque,
onde se descortina uma bela vista.

8

O CAMPISTA - ABRIL DE 2022

INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br
privativo, banheira com cromoterapia e piscina aquecida.

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
HORA DE VIAJAR POR
ATRAÇÕES MARCANTES
Embora o país ainda esteja convivendo com as restrições sociais e econômicas provocada pela pandemia, existe quem se programe, uma vez ou até duas por ano, para
fazer uma viagem marcante. Certamente é uma interessante opção que motiva uma viagem aos chamados destinos
paradisíacos e atraentes, atraindo os possíveis candidatos às próximas temporadas. Confira a seguir alguns destinos considerados marcantes no Brasil:
FERNANDO DE NORONHA (PE)
Localizado a cerca de 350 quilômetros da costa do
Nordeste brasileiro, o arquipélago de 26km² é composto
por praias paradisíacas e o Parque Nacional Marinho que
proporciona atividades como mergulho com tartarugas
marinhas. Além disso, Fernando de Noronha tem diversos
atrativos que incluem passeios de barcos, aluguel de buggy, restaurantes típicos e trilhas.
Algumas pousadas locais disponibilizam bangalôs
em áreas de preservação ambiental, com serviços de yoga
com personal, passeios de veleiro e organizações de festas
de casamento.
NOVO AIRÃO (AM)
Localizado à margem direita do Rio Negro, Novo
Airão é um destino com hospedagens luxuosas situado
na região metropolitana de Manaus. As praias fluviais de
areias brancas contam com atrações como o contato com
botos cor-de-rosa, presentes apenas na região amazônica.
As pousadas e hotéis locais dispõe de chalés conjugados
ou bangalôs individuais em pleno Parque Nacional do
Anavilhanas.
CELSO RAMOS (SC)
Governador Celso Ramos é uma cidade próxima a
Florianópolis, que possui 23 praias para práticas de surfe,
mergulho e windsurf. Entre as inúmeras opções de hospedagem, há resorts que oferecem até ilha particular para os
hóspedes. Além disso, as pousadas podem contar com spa

JERICOACOARA (CE)
Até pouco tempo atrás, era um destino pouco conhecido no litoral cearense, atraente pela rusticidade de suas
praias. As opções de turismo abrangem também restaurantes com chefs renomados da alta gastronomia, até resorts e hotéis boutiques. As hospedagens mais marcantes ficam de frente para a praia, saunas, spa e bares com
drinks diversos, além de quartos com terraços privativos.
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de Janeiro para curtir as
praias, os passeios ou rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes.
Mas quando vier a negócios, em viagem rápida, experimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis, restaurantes no entorno, ao lado
do Metrô, a duas estações do VLT até o Aeroporto Santos Dumont. No sentido contrário, em percurso maior,
o VLT passa em frente à Rodoviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.com.br

ESTÃO ACABANDO COM ELA
AMAZÔNIA PERTO DA
DEVASTAÇÃO IRREVERSÍVEL
O sobrevôo da floresta em boa parte da Amazônia dá
a impressão de um verde sem fim para qualquer lado que
se olhe. A vastidão da vegetação faz quem não reconhece a região perder a direção. Esse “mar verde” também
tem efeito desorientador no debate público ao provocar
questões descabidas como: por quê tanta gritaria dos ambientalistas se ainda há tanta floresta? A resposta, mais
uma vez, vem sendo dada pela ciência.
Um estudo publicado em março passado na revista
Nature Climate Change por três pesquisadores de instituições europeias reforça a hipótese de que a Amazônia
esteja perto de um ponto em que a devastação será irreversível -ou “ponto de não retorno”-, na tradução do inglês. A partir de certo nível de desmatamento, a floresta
provavelmente perderia a capacidade de se recompor e
entraria em autodestruição, sem que nenhuma ação humana pudesse reverter seu destino. Não haveria árvores
suficientes para manter o atual regime de chuvas.
Originalmente, a floresta ocupava quatro milhões de
quilômetros quadrados do território brasileiro. Por volta de 17% já foram desmatados. Estimativas anteriores,
em particular do climatologista brasileiro Carlos Nobre,
um dos pioneiros na área, sugeriam que o “ponto de não
retorno”, seria alcançado quando se chegasse a 25% de
destruição.
(Transcrito do Jornal O Globo, Página 2, 13.03.2022)

► Fernando de Noronha deve ser sempre visitado para se ter noção do que seja natureza preservada

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

Concorra a bônus e
curta os campings

D

entro das medidas de ajuste das condições e custos
de acampamentos na Rede
do CCB, aprovadas a partir do mês
de julho passado, a Direção Nacional autorizou a ampliação do prazo
de validade dos bônus de pernoites
sorteados mensalmente entre os
associados proprietários adimplentes, de três para seis meses, com o
sorteio mensal de trinta matrículas,
sem hipótese de revalidação.
Outra novidade no novo sistema foi a extensão da possibilidade
dos bônus serem utilizados alternativamente para famílias convi014423-6 (RJ)
018949-8 (RJ)
025307-7 (SP)
027559-0 (ES)
0416544 -(SP)
049313-0 (RS)
057106-9 (SP)
063860-9 (SP)
100266-5 (MG)
122442-9 (RJ)

dadas dos associados, caso estes
não desejem usar pessoalmente as
bonificações recebidas, bastando
identificar o titular do grupo indicado, não associado do Clube, sem
a necessidade de acompanhá-lo
durante o acampamento escolhido.
As trinta matrículas relacionadas a seguir correspondem aos associados sorteados dentro do novo
sistema de validade improrrogável
de seis meses, a partir de maio próximo.
Confira aqui os resultados dos
sorteados do mês de março passado.

142513-0 (RJ)
143924-4 (SP)
146428-1 (SP)
183572-5 (MG)
221563-5 (ES)
223473-6 (SP)
226097-3 (RJ)
229424-9 (SP)
230460-4 (RJ)
230988-2 (SP)

231055-8 (RJ)
231670-8 (RJ)
235876-8 (RJ)
236043-0 (ES)
236057-9 (SP)
236141-0 (SP)
236142-8 (SP)
236330-7 (RJ)
236452-3 (RJ)
236468-8 (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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► Paredões seculares e águas incrivelmente cristalinas em todos os cantos na Chapada dos
Veadeiros
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► O Parque de São Joaquim é uma demonstração da diversidade dos climas
neste país

Conheça um pouco da nossa fauna e flora
D

Igreja com 1.822 metros. São quase
50 mil hectares que protegem especialmente as Matas de Araucárias.
Esse parque curiosamente também
tem uma Pedra Furada, que pode
ser acessada por meio de uma trilha
de 6km.Um passeio incrível se faz
saindo de Canela, pela estrada do
Rio do Rastro, para se chegar a São
Joaquim.

ifícil será escolher qual o
primeiro parque natural nacional a visitar entre as 74
opções existentes no Brasil, segundo dados do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Vale observar que alguns
desses locais são de mais fácil acesso, enquanto outros variam bastante
no grau de dificuldade das trilhas,
sem contar com os diferentes climas.
O Campista selecionou seis opções
que podem despertar a sua vontade
de preparar a mochila e seguir em
frente com a família e os amigos.
TIJUCA (RJ)
Situado no coração da capital do
Rio de Janeiro, o Parque Nacional
da Tijuca tem 3 mil hectares e é a
quarta maior área verde urbana do
Brasil. A floresta que hoje embeleza
a Cidade Maravilhosa é toda replantada, sendo considerada o primeiro
grande projeto de reflorestamento
do mundo. O processo teve início
em 1861 com o replantio de 100
mil árvores após a quase destruição
da região por parte das fazendas de
café e de produção de carvão. São
dezenas de trilhas com diferentes
níveis de dificuldade e duração, mirantes, grutas, morros e cachoeiras.
JERICOACOARA (CE)
Além de ser um dos destinos
mais procurados quando o assunto é
praia paradisíaca, o Parque Nacional
de Jericoacoara também é um dos
mais populares do país. Com 8 mil
hectares, há muito o que visitar em
Jeri. As atividades vão desde banhos

► É difícil transcrever as belezas naturais dos Lençóis Maranhenses. É ver prá crer
de mar até passeios de canoa e de
buggy, ciclismo, aluguel de cavalos
para cavalgar nas dunas, kitesurfe,
windsurfe, entre outras. Uma das
suas atrações mais lembradas é a
Pedra Furada, uma interessante formação rochosa que tem uma fenda
no meio.

Iguaçu, um conjunto de cerca de 275
quedas d’água. A região se une ao
Parque Nacional Iguazú, na cidade
argentina de Misiones, formando um
importante conjunto biológico do
Centro-Sul da América do Sul, com
mais de 600 mil hectares de áreas
protegidas.

IGUAÇU (PR)
O Parque Nacional do Iguaçu,
o segundo mais visitado do país, é
a primeira unidade de conservação
do Brasil e considerado Patrimônio
Mundial Natural da UNESCO desde
1986. Nele, situa-se as Cataratas do

CHAPADA DOS
VEADEIROS (GO)
A beleza deste Parque Nacional
(PARNA) encontra-se especialmente nos rios cristalinos, nas centenas
de nascentes e cursos d’água e nos
paredões de rochas com mais de um

bilhão de anos. Um dos passeios
mais incríveis dentro do parque é o
Vale da Lua, um conjunto de rochas
que se assemelham à paisagem lunar,
com crateras formadas pelas corredeiras de água com areia. Além da
beleza, o local ainda protege cerca de
50 espécies de animais considerados
em risco de extinção que habitam a
região.
SÃO JOAQUIM (SC)
Inserido no bioma da Mata
Atlântica, o parque está localizado
na região serrana de Santa Catarina.
O ponto mais alto é o do Morro da

LENÇÓIS
MARANHENSES (MA)
Quando falamos em parques
nacionais, fica difícil não lembrar
da paisagem única e marcante dos
Lençóis Maranhenses. Grande parte
da sua área (dois terços) é composta
por dunas com areia branca e fina,
separadas por porções de água em
tons de azul e verde, que ajudam a
fazer do lugar um verdadeiro paraíso. Com 155 mil hectares, está localizado na região noroeste do Maranhão, na cidade de Barreirinhas,
a 250km da capital, São Luís. Faz
parte do bioma do Cerrado, mas com
influência também da Caatinga e da
Amazônia. Para visitar, vale escolher
uma data na alta temporada local,
entre abril e agosto, após as épocas
de chuvas. Já entre outubro e dezembro, as lagoas secam e a paisagem se
transforma em um imenso deserto.
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp: (21) 98286-7627
Disque Camping: (21) 3549-4978
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Campanha de Pai para Filho
segue com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

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

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 possibilidade disponível
para associados mais antigos é a hipótese 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.

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.

Promoção Novos Associados
continua em vigor

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
O seu consultório de
fisioterapia em sua casa!

O associado

e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com
30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:
Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

Cel.: (21) 96477-2614

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

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

TERMOFIX Desumidificador

Local e Data

-

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

O CAMPISTA - ABRIL DE 2022

11

ClassiCamping

Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br
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CAMPINAS (SP): Av. Francisco Glicério, 1046 - conj. 106 - Edifício Dom Nery - Centro
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(CEP 40015-000) - Tel/Fax: (71) 3243-0029
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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) 99173-1547/3276-4605.
Compro – Camping Star com um
quarto. João Batista ou Rosa. Tel.:
(21)3242-4839 / 99113-5885.

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)
94749-9401. Wladimir Bittencourt
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 condi-

cionado 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) 964691401.
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) 92309238 – 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.

► A mais frequentada: Praia do Forte

C

onsiderada a sétima cidade mais antiga do Brasil,
Cabo Frio, na Região dos
Lagos, mantém as características que a destacaram no cenário
econômico e turístico do Estado
do Rio de Janeiro, tornando-se
município de referência internacional quando o tema é moda
praia, especialmente pela famosa
Rua dos Biquínis com mais de
100 lojas, abertas das 09 horas
às 20h, e por seu Museu Internacional do Surf, primeiro do país
e o maior da América Latina.
Com base no segmento do turismo de sol e praia, O Campista
listou as melhores praias da cidade para visitar. O camping local
-RJ-01 - encontra-se apto para
hospedagem.

PRAIA DO FORTE
Estampando um dos cartões-postais da região, é a praia mais conhecida da cidade. A sua orla lembra o cenário típico de muitas praias
cariocas, rodeada por prédios, lojas,
restaurantes, bares e hotéis. A paisagem na Praia do Forte não poderia ser melhor: areia fininha e fofa,
águas cristalinas e um mar perfeito para banho e esportes náuticos,
sendo classificado por velejadores
de todo canto do planeta como um
dos melhores e com a maior raia do
mundo.
Em seus 7,5 km de extensão, é
possível encontrar uma boa infraestrutura com diversos quiosques
e banheiros subterrâneos, fazendo
com que seja uma das preferidas por
famílias. Essa praia também está
próxima a diversos pontos turísticos
da cidade, como a Ilha do Japonês
e o Bairro do Peró. E falando em
atração turística, é por lá que se situa o Forte São Mateus, datado de
1617 e que, não por acaso, nomeia
a praia.
Na alta temporada, sua orla fica
totalmente repleta, ainda mais no
final do ano, contando com diversas atrações para o público, com a
virada do ano com shows e queima
de fogos.
Como chegar: A Praia do Forte
fica no centro da cidade, na Avenida

► A pé, da Praia do Forte, chega-se às Dunas

► Praia do Foguete, a mais extensa

Em Cabo Frio, as melhores
praias da região

► E ao seu dispor, às margens do canal, o Camping de Cabo Frio

Litorânea.
PRAIA DAS DUNAS
Mais conhecida apenas por
Praia das Dunas, a Praia de Balneário das Dunas é outra ótima opção
para curtir o dia em Cabo Frio, podendo ser acessada através da própria Praia do Forte. Localizada em
um bairro com menos comércios e
hotéis, conta com uma grande parte
de preservação natural, que garante
mais tranquilidade e menos agito.
Seus ventos fortes e boas ondas
atraem praticantes de windsurf e
kitesurf.
Como chegar: a pé, pela Praia
do Forte, ou pela Avenida Litorânea
até a Rua das Dunas, a beira-mar.
PRAIA DO PERÓ
Muito frequentada por famílias,
a Praia do Peró tem de 7 km de extensão e é considerada como uma

das melhores de Cabo Frio, junto
com a Praia do Forte.
Em um bairro com comércios
mais simples, ela não deixa de oferecer bares e restaurantes. Além do
clima “relax”, também é conhecida
por ser muito frequentada por surfistas e windsurfistas, já que possui
águas mais agitadas. E junto com os
esportes aquáticos, aqueles que curtem uma trilha também se realizam
no Parque Estadual da Costa do Sol,
com uma das melhores vistas panorâmicas da cidade.
Como chegar: A Praia do Peró
fica a 8 km do centro da cidade, e
pode ser acessada pela Ponte Feliciano Sodré, seguindo pelo bairro
da Gamboa.
PRAIA DAS CONCHAS
Apesar de ter uma enseada de
apenas 600 m de extensão, a Praia
das Conchas não fica para trás no

quesito beleza. Vizinha da Praia do
Peró, uma orla repleta de quiosques
e banheiros garantem a estrutura.
Com um visual diferenciado, em
formato de concha, é considerada
como uma das melhores para se curtir em Cabo Frio. E na alta temporada, a experiência é acrescentada
com aluguéis de caiaques.
Como se situa entre dois morros, duas trilhas ficam à escolha do
turista que quer fazer uma caminhada: a do Morro do Vigia dura em
torno de uma hora de subida; e a da
Ponta do Arpoador, 15 minutos de
subida.
Como chegar: você pode chegar à Praia das Conchas tanto por
uma caminhada pela Praia do Peró
ou por uma estrada de terra.
PRAIA DO FOGUETE
Apreciar a vista e relaxar fazem

parte da experiência na Praia do
Foguete. Com 7,5 km de extensão
e localizada na divisa com a cidade
de Arraial do Cabo, conta com um
calçadão repleto de quiosques e restaurantes.
Famosa por sediar campeonatos
de surf, é uma das melhores praias
de Cabo Frio para a prática do esporte, já que possui águas frias, profundas e ondas fortes. Então, preste
mais atenção com as correntezas do
mar. Junto com isso, o charme da
praia também é formado por pequenas dunas e áreas verdes ao longo
de sua orla.
Como chegar: a apenas 4 km
do centro de Cabo Frio, a Praia do
Foguete pode ser acessada pela Rua
das Dunas ou pela Rodovia General
Bruno Martins. No sentido Arraial
do Cabo, você encontra a praia do
lado esquerdo.
HOSPEDAGEM / CABO FRIO
Camping – O RJ-01 fica na
Avenida Wilson Mendes, 700, antiga Estrada dos Passageiros, no bairro Jacaré. Possui quadra de esporte
e se localiza às margens do Canal
do Itajuru. Dentro do camping há
um acesso para embarcações ao canal exclusivo para os associados e
visitantes. Os campistas encontram
também tanques lava-roupas e lava-pratos, além de instalações-padrão,
que incluem luz para equipamentos
e chuveiros quentes.
Acesso – Para quem sai do Rio
de Janeiro, o acesso é feito pela
ponte Rio-Niterói. Seguir pela RJ04 até Tribobó, entrando à direita
na RJ-106 até a cidade de São Pedro
D’Aldeia. Quem quiser pode pegar
também a RJ-140 até Cabo Frio. Ou
ainda, a partir da ponte Rio Niterói,
pela BR-101, via Itaboraí e Rio Bonito, seguindo pela Via Lagos até
São Pedro D’Aldeia.
SERVIÇO:
Camping de Cabo Frio
(RJ-01): (22) 2646-6838
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Disque Camping: (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br

