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► A Diretoria do Departamento de São Paulo para o triênio 2021/2024 foi escolhida pelos novos Representantes Regionais, alguns deles nesta foto (Página 4)

Na serra ou na praia, acampe com parcimônia
(Página 5)

História e
cultura em
Aracajú
(Página 7)

CCTUR
completa 62
anos
► No interior dos Campings, continue usando máscara. É mais

seguro para todos

(Página 7)

Um Rei que quis nascer no campo
(Página 12)
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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$ 11,50 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 17,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) :
R$ 14,80 mais equipamentos de R$
3,00 até 22,20.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada
dos Inconfidentes, a 2 km do Centro.
Tel.: (31) 3551-1799. Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra de esportes. 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.

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.

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.

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$ 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.

► Camping de Paraty

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí. Operação temporariamente interrompida por
demanda judicial. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), quadra
de esportes, play–ground, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
e 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.
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) 2620-1209. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(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$

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 BR101. 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) 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$ 11,50 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.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13)
3311-9329. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), pavilhão de lazer. 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 (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira
e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 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.

pamento 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
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 equipamento
de R$ 3,00 até R$ 30,70.
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
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália,
km 83,5 (perímetro urbano).

► Camping de Campos do Jordão
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.
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$ 16,90 mais equi-

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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► O parque estadual Serra de Caldas proporciona lindos passeios sem aglomerações

A
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► Produtos artesanais e gastronomia da região Você encontra na Feira do Luar

Caldas Novas, além das águas termais

cidade de Caldas Novas
(GO) oferece inúmeras
atrações de dia, afinal, o
local é conhecido por suas fontes
de águas termais, piscinas naturais e os diversos parques em seu
entorno. No entanto, se o visitante procura opções de o que fazer
na cidade à noite, t pode contar
também com passeios considerados incríveis.
O Campista desta edição selecionou dicas de turismo em Caldas
Novas conforme os gostos de cada
um, informando onde é possível
degustar a culinária do centro-oeste, ouvir os últimos lançamentos
sertanejos, curtir feirinhas e prestigiar o artesanato local, além de conhecer mais a história da cidade.

tada de 1907. Antes residência do
prefeito Orcalino Santos, a casa
reformada tornou-se patrimônio
da família Gonzaga e é uma oportunidade de passeio em Caldas
Novas a noite. O visitante apreciará a arquitetura colonial do interior
do Brasil, além de objetos antigos
e comuns na vida da comunidade
da época. A entrada é gratuita.

HOSPEDE-SE NO
CAMPING DE CALDAS
NOVAS (GO-02).
BARES E RESTAURANTES
Os principais bares e restaurantes da cidade estão na Praça
Matriz, um dos pontos turísticos.
O local é acolhedor e se assemelha
às praças interioranas. No centro,
há uma igreja e um coreto. Ao redor, ficam os restaurantes e bares
que servem porções de boteco,
além de pratos típicos da região.
PASSEIOS AO AR LIVRE
Para quem prefere passeios ao
ar livre, o Parque Estadual Serra
de Caldas é um destino imperdível, para vivenciar o turismo ecológico. O espaço exibe o Cerrado
preservado, possui cachoeiras

► As dimensões do camping garantem o seu acampamento com distanciamentos adequados

para contemplação e banho e permite uma integração próxima com
a natureza. Outra opção é o Parque
de Diversões, localizado na Avenida Orcalino Santos, que reúne
diversos brinquedos, como roda-gigante, carrinho de bate-bate,
carrossel e muito mais.
FEIRINHAS E COMPRAS
A Feira do Luar é um dos lugares para visitar em Caldas Novas
a noite. Além dos produtos artesanais, o local oferece refeições e
apresentações musicais. O evento

acontece aos sábados, domingos
e segundas-feiras. Uma dica para
quem adora compras é o Serra
Verde Shopping. A loja especializada em chocolates proporciona
o clima de Gramado, cidade do
sul do país cuja rede possui a primeira loja da franquia. Para quem
não é fã de chocolate, é possível
aproveitar para adquirir camisetas, roupas de banho e enfeites de
cristal.
BALADAS E SHOWS
A noite em Caldas Novas tam-

bém conta com baladas. O estilo
predominante das casas de shows
é o sertanejo, ideal para quem quer
ficar por dentro dos últimos lançamentos do gênero e curtir com os
amigos, a dois ou mesmo sozinho.
As festas ocorrem no centro, próximo aos bares e restaurantes, e
contam com apresentações ao vivo
noite adentro.
LOCAIS HISTÓRICOS
Se você é fã de prédios históricos, vai adorar visitar o Casarão
dos Gonzaga, uma edificação da-

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 e
piscinas de águas frias. O camping
fica próximo ao aeroporto, a 4 km
do centro da cidade.
Acesso - Para o campista que
sai de carro ou ônibus da região
Sudeste, o melhor caminho é pela
BR-050, passando por Uberlândia,
Catalão e Araguarí. Para quem sai
de Brasília, é melhor seguir pela
BR-040 e continuar pela BR-050,
passando por Cristalina. Chegando em Campo Alegre de Goiás,
deve seguir pela estrada que vai de
Ipameri a Caldas Novas.
SERVIÇO:
Camping de Caldas Novas
(GO-02): (64)9221-5096
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21)3549-4978
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Assembléia em São Paulo elege Representantes Regionais

N

o dia 9 deste mês de dezembro, foi realizada a Assembléia Regional do Departamento de São Paulo, do CCB,
na Sede local do Clube, reunindo
associados proprietários convocados na Imprensa, no dia 29 de novembro anterior, com a finalidade
estatutária de eleger seus dezessete
Representantes Regionais para integrarem a Assembléia Nacional
durante o triênio 2021/2024.
Uma única chapa atendeu à
convocação pública, liderada pelo
associado Everaldo Francisco da
Silva, tendo a Assembléia sido
presidida pelo associado benemérito Luiz Fernando Napolitano. Os
procedimentos da votação transcorreram em plena regularidade,
entre 09 e 17 horas elegendo os
componentes da única chapa concorrente, sendo dezessete titulares
e seis suplentes.
Este colegiado regional de representante titulares vão compor
o plenário da Assembléia Nacional do Clube, seu órgão máximo
de representatividade, ao lado das
representações do Rio de Janeiro
e da Região Sul, mais os efetivos
dos Conselhos Fiscal e de Beneméritos.

► Na Sede do Clube em São Paulo, foi tranquilo o ambiente da Assembléia Regional

Foram eleitos nesta Assembléia Nacional, para o triênio de
2021/2024, os seguintes associados: Titulares:1 – Aymberê
Guedes de Araujo (072.961-2); 2
– Artur Melemendjian (229.4249); 3 – Amadeu Uribe da Costa
(235.631-8); 4 – Roberto José
Grossi (236.080-4); 5 – Vlandemar
Pinheiro Silva Filho (055.678-4);

6 – Kleber Malena (235.335-2);
7 – Valmir Benedito de Oliveira
Ribeiro (232.767-8); 8 – Nilton
Akira Kato (226.651-3); 9 – Luis
Otávio Nunes da Costa (236.1892); 10 – Ricardo Geraldo Oude
Groeniger (225.755-6); 11 – Sérgio Puga (057.994-4); 12 – Arnaldo José Zago (072.076-5); 13
– Marilu Paula Pinheiro (235.697-

8); 14 – Alessandro Rodrigues
Scarafacci Castro (236.288-0);
15 – Cláudio Felipe Fidelis Moro
(236.369-0); 16 – Daniel Stefano Barbosa (236.319-5); 17
– Iara Aparecida Lopes Ribeiro
(214.427-4). Suplentes: 1 – Almir
Armelim (236.328-2); 2 -Enso Roberto Guratti de Moraes (234.9094); 3 - Ronilson Faria Resende

(236.335-5); 4 - José Vieira Barroco (234.309-8); 5 - Luiz Carlos
Debiagi (199.985-4); 6 - Arnaldo
José Zago Júnior (230.988-2)
Mais tarde, depois de encerrada a Assembleia Regional, os Representantes Titulares eleitos foram convocados formalmente pelo
Presidente Regional ainda em exercício, Aymberê Guedes de Araújo,
para atenderem à pauta formal da
posse dos novos representantes
e para a escolha dos novos Presidente e Vice-Presidente Regionais
para o triênio 2021/2024, tendo
sido eleitos respectivamente para
os cargos em tela os associados
proprietários Everaldo Francisco
da Silva e Valmir Benedito de Oliveira Ribeiro.
Ao final da reunião, o novo
Presidente Regional, Everaldo
Francisco da Solva, já empossado,
agradeceu o interesse e a participação dos associados proprietários que estiveram presentes na
Assembléia Regional e aos novos
Representantes Regionais que confiaram a ele e ao companheiro Valmir Benedito de Oliveira Ribeiro a
condução das atividades regionais
do Clube, durante os próximos três
anos.

Natal sobre Trilhos em Canela
Uma excelente opção, além do
Sonho de Natal em Canela e Natal
Luz de Gramado, é vivenciar o clima natalino de uma maneira diferente sobre os trilhos da Maria Fumaça. A Giordani Turismo apresenta
o passeio temático de trem que já
encanta seus passageiros desde 27
de novembro até o dia 18 de dezembro, com luzes, canções e surpresas,
tornando ainda mais inesquecível o
passeio de fim de ano por esta região.
A magia tem início com a encantadora visita ao Epopéia Italiana, onde os
turistas viverão uma experiência única de retorno ao passado com a presença de cenários em tamanho real e
vão ter ainda a oportunidade de curtir o espetáculo de som e luz que conta a história do casal Lázaro e Rosa
Giordani, emocionando a todos com
uma história real da viagem dos imigrantes da Itália ao Brasil. O camping
de Canela (RS-01) encontra-se apto a
sua hospedagem.
ATRAÇÃO
Durante o passeio na charmosa Maria Fumaça, com duração de
aproximadamente 1h30min, diversos
artistas se apresentam, interagindo e
transmitindo toda a energia natalina

de lazer, quadras de esportes, cantinas, churrasqueiras cobertas, piscinas
naturais e cancha de bocha, além das
instalações-padrão.
Acesso - Para se chegar ao camping de Canela, na 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. A distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de
Canela é de aproximadamente 1.553
km. O tempo estimado do percurso
da viagem entre as duas cidades é de
aproximadamente 19h.

► Um passeio maravilhoso nos leva de volta ao passado
aos passageiros. Também haverá a
degustação de vinhos, sucos, espumantes e um delicioso prato típico.
Tudo isso animado ao embalo de muita música. Um passeio perfeito para
encantar toda a família. O Papai Noel
espera por você na charmosa Maria
Fumaça – Trem do Vinho.
OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES
- Conforme protocolos gerais e de
atividades do Sistema 3As de Moni-

toramento do Estado do Rio Grande
do Sul, é obrigatório a apresentação
de comprovante de vacinação oficial
(caderneta física ou carteira digital
- CONECTE SUS) de acordo com
o calendário de vacinação estadual
para público e trabalhadores (Informe
Técnico CEVS/SES n° 16/2021);
- Crianças de 0 a 5 anos de idade,
no colo, não pagam ingresso;
- Crianças de 6 a 11 anos de idade pagam a tarifa integral do ingresso;
- Obrigatória a apresentação de

documento de identificação;
- A distribuição dos lugares nos
vagões é feita de maneira automática. Caso você queira curtir o passeio com amigos/família no mesmo
vagão, é indicado que a compra de
todos os ingressos seja feita de uma
única vez.
HOSPEDAGEM /
CANELA CAMPING
O RS-01, localizado num bosque
de araucárias, conta com um pavilhão

SERVIÇO:
Site: www.giordaniturismo.com.br
Contato: (54) 3455-2788
Facebook - Maria Fumaça: www.
facebook.com/tremdovinho
Instagram - Maria Fumaça: @
tremdovinho
Camping de Canela (RS-01): (54)
3282-4321Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Mury, Serrinha e Guarapari, entre serras e praias

O

asfaltada. A partir do entroncamento, que leva a Visconde de Mauá,
deve-se prosseguir pela esquerda,
entrando na estrada de terra em direção à Serrinha do Alambari.
Atrativos - Para os que buscam tranquilidade e o contato com
a natureza, a Serrinha do Alambari
é um atraente paraíso. 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 intocados os maiores tesouros da natureza. Outra atração do
lugarejo é o próprio camping.

s projetos de vida gradativamente vêm retomando seus
rumos após o grande avanço nacional na vacinação, 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 para
sua escolha neste mês de dezembro
foram: Mury (RJ-08), Serrinha (RJ06) e Guarapari (ES-01).
Em Mury, o campista encontra
natureza e uma gastronomia diferenciada, além de poder realizar
caminhadas apreciando toda a vegetação local, enquanto que, na Serrinha a tranquilidade e os banhos de
cachoeira são destaque na região.
Em Guarapari, o turismo de saúde
apresenta como referência a Praia
da Areia Preta, famosa pelas suas
lamas terapêuticas.
MURY: NATUREZA
Camping – O RJ-08 fica a poucos quilômetros de Friburgo. Localiza-se em meio a muito verde, com
uma área de 45 mil m². O camping
tem capacidade para mais de 200
equipamentos e módulos específicos para trailers e motor-homes em
trânsito. Além das instalações-padrão, possui campo de futebol
society, quadra de vôlei, piscina
natural, sauna, churrasqueira e pavilhão de lazer. Dentro do camping,
há também um a queda d’água de
fonte natural.
Acesso - Os campistas que
saem do Rio de Janeiro percorrem
uma distância de 150 km no acesso feito pela BR-101 em direção a
Rio Bonito. Depois de contornar o
perímetro urbano de Itaboraí, seguir
por Cachoeira de Macacu, subindo a
serra em direção a Nova Friburgo. O
acesso ao camping é feito no Km 69
da rodovia Rio-Friburgo, dobrando
à esquerda, cerca de 2 km após o
início da descida da serra em direção à cidade.
Atrativos - Presença rica de vegetação, nascentes de águas cristalinas, bem como de belos pinheiros
e de outras árvores características
da região. Até a famosa Araucária,
do Paraná, em plena extinção, o
campista encontrará nesta região do
sudeste. É o ponto de partida para
opções de lazer que proporcionam
contato direto com a natureza pelas
caminhadas ecológicas, a prática de
canoagem, os banhos de cachoeira
no Rio Macaé e os passeios nas Furnas do Catete.
Importante referência a destacar
é o Circuito Sabor Mury, composto
de rica e variada gastronomia, e restaurantes típicos. Oferece diversos

► No meio da natureza, a tranquilidade do Camping de Mury

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, chuveiros
quentes, energia elétrica para os
equipamentos, área modulada para
trailers e motor-homes e uma cantina variadíssima
Acesso – A melhor maneira de
se chegar partindo do Rio de Janeiro é pela ponte Rio-Niterói e seguir
direto a Vitória pela BR-101 em direção à região Norte Fluminense até
a divisa com o Espírito Santo. De lá,
prosseguir pela Rodovia do Sol até
chegar a Guarapari.
Atrativos - As praias do 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, 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 outras doenças, além
de oferecer benefícios para a pele.
A região se destaca pelo seu Turismo de Saúde.

► E mais natureza pura Você encontra no paraíso da Serrinha

► Em Guarapari, sol e praia o ano inteiro
pratos regionais e internacionais,
além de deliciosos queijos, amanteigados e doces caseiros.
SERRINHA:
TRANQUILIDADE
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

quem vêm do Rio e de São Paulo,
a Via Dutra é a melhor 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

SERVIÇO:
Camping de Mury (RJ08): (22) 2542-2275
Camping da Serrinha (RJ06): (24) 3381-7042
Camping de Guarapari
(ES-01): (27) 3262-1325
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Acampe com seu animal de estimação

radativamente estão voltando à normalidade as atividades de turismo pelo mundo afora, ainda com a necessidade
de atendimento aos protocolos básicos de convivência social, em razão
dos riscos de proliferação de novas
cepas da Covid-19, como o afastamento pessoal, o uso permanente de
máscaras, a higienização com álcool
em gel e a apresentação indispensável dos comprovantes de vacinação
para os adolescentes e adultos.
Da mesma forma gradual, os
acampamentos estão progredindo
na direção da normalidade para as
famílias associados, com seus convidados e com seus animais de estimação, devendo, para estes, serem
observadas as normas especificas
vigentes nos acampamentos.
A presença de animais de estimação de pequeno porte nas áreas
do CCB está regulamentada pela
Resolução Nacional nº 02/2000. É
necessário que eles sejam acompanhados pelos respectivos associados, num máximo de dois por titular,
excluindo as aves, mesmo sendo
estas domesticadas ou admitidas por
lei.
A entrada do animal nos campings será permitida mediante a

►É
recomendável
conhecer e
cumprir as
regras nos
campings para
conviver bem
com seus pets
apresentação de seu certificado de
vacinação para anotação no respectivo documento de registro e estará
sujeito ao pagamento de pernoites
específicos dispostos nas tabelas vigentes.
Não é permitido o ingresso de
animais para estadas diurnas e nem a
permanência deles nos campings desacompanhados de seus donos (ou
tutores) associados do Clube.

O trânsito de animais pelo camping poderá ser feito se estiverem
com coleira e mordaça, não sendo
permitido a sua presença nas dependências sociais do Clube nem o uso
das instalações e equipamentos de
infra-estrutura do camping.
Toda a limpeza, asseio e recomposição de qualquer área do camping que seja afetada pelo animal
será responsabilidade total de seu

dono. Serão aplicáveis a esses animais, com as devidas proporções,
assim como aos seus proprietários,
todos os preceitos estatutários, das
Resoluções Nacionais e do Regulamento de Uso dos Campings, especialmente os seus itens 13, 14, 15 e
18.
Foi a partir de julho do ano de
2000 que o CCB passou a admitir a
presença de pequenos animais do-

mésticos na rede de campings, com
exceção de aves de qualquer espécie. Na época, o Clube recebeu o suporte da Federação Internacional de
Camping e Caravaning-FICC, que
direcionou às federações internacionais filiadas uma pesquisa sobre
rotinas e valores, de onde foram baseados os regulamentos específicos
sobre as práticas adotadas em nossos
campings.

Thermas dos Laranjais, um parque de águas quentes
O Thermas dos Laranjais, na cidade de Olímpia, em São Paulo, é o
5º parque aquático mais visitado do
mundo e o maior parque aquático de
águas quentes da América Latina,
segundo seus proprietários. Possui
infraestrutura completa, oferecendo
55 atrações, muitas inéditas no país,
dos mais radicais ao mais calmo,
além de uma central de monitoramento com câmeras de controle com
profissionais experientes e salva-vidas em todas elas. Além disso,
conta com o Centro de Atendimento
à Criança (CAC) e ambulatório Babysitter.
O parque aquático tem ampla
área, dispõe de mais de 30 lanchonetes e restaurantes e está a aproximadamente a 430 km da Capital
Paulista, 40 km de Barretos e 40 km
de São José do Rio Preto. As águas
são termais, isto é, com temperaturas que variam de 25ºC a 39ºC naturalmente. Com aproximadamente
500 colaboradores diretos, este é o
parque aquático que mais emprega
na cidade, o que o torna o principal
responsável pelo turismo e economia na cidade.
Para programar sua visita ao

Thermas dos Laranjais, consulte a
agência de viagens CCTUR, inteirando-se dos preços, estadas e outas
possibilidades.
COMO CHEGAR
O município de Olímpia localiza-se na região Noroeste do Estado.
Em situação privilegiada. O acesso
a Olímpia se dá pelas Rodovias Assis Chateubriand (SP 425) e Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP
322).O aeroporto mais próximo da
cidade é o de São José do Rio Preto,
que fica a 35 minutos de carro da cidade. O outro aeroporto, um pouco
mais distante, é o de Ribeirão Preto.
SERVIÇO:
Local: Thermas dos Laranjais
Endereço: Av. do Folclore,
1543 - Jardim Santa Efigênia, Olímpia - São Paulo
Telefone: (17) 3279-3500
Site oficial: www.termas.com.br
Facebook: www.facebook.com/
thermasdoslaranjaisoficial
Instagram: @thermasdoslaranjaisoficial
CCTUR:(21)2240-5390
Site do CCB: www.campingclube.com.br

► Além de enorme variedade de lazer e entretenimentos, o Parque se preocupa também com a tranquilidade das
crianças
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História, cultura
e entretenimento
em Aracaju

A

racaju, capital sergipana,
tem como pontos fortes os
atrativos naturais e culturais com amplo destaque litorâneo
por conta da famosa praia de Atalaia, cartão – postal da cidade, point
dos finais de semana e gastronomia
a beira-mar. A fama na região continua também como atraente roteiro
cultural, valendo uma visita ao Palácio Museu Olímpio Campos, que
oferece toda história e cultura na cidade. A hospedagem ideal é o camping de Aracaju (SE-01).

O PALÁCIO
A definição de casa-museu ou
palácio-museu prevê a proteção
da propriedade natural ou cultural,
móvel ou imóvel, em seu local original, ou seja, preservada no local
em que tal propriedade foi criada ou
descoberta. Para que isso aconteça é
necessário promover a restauração
do patrimônio e utilizá-lo com fins
didático-pedagógicos e culturais.
A atual gestão do Governo de Sergipe, pensando nisso, desenvolveu o
projeto do “Palácio-Museu Olímpio
Campos”, preservando a originalida-

de da obra e da memória sergipana.
O Palácio-Museu Olímpio Campos
possui áreas de acesso público, que
contam a história política e cultural
do monumento e da República de
Sergipe, e áreas de acesso restrito,
que funcionam para a administração
do palácio, reuniões de trabalho e
solenidades com autoridades.
Este Palácio promove também
eventos abertos ao público, como
exemplo exposições fotográficas,
mostras de artistas, lançamentos de
livros. O novo projeto disponibiliza serviços de guia para visitação,
curadoria, pesquisa, documentação
histórica, cafeteria e livraria etc.
VISITAÇÃO
O Palácio abre para visitas de
terça a sexta, das 10h às 17h, e aos
sábados e domingos, das 9h às 13h.
Fecha nos feriados.
HOSPEDAGEM / ARACAJU
Camping – O SE-01 possui uma
área de 20.000m², toda acampável,
em frente  à Praia de Atalaia. O camping oferece instalações–padrão, luz
para equipamentos (220v), chuvei-

► Visitando o Palácio, Você conhece muito da história e da cultura da cidade
ros quentes, quadra de esportes e
telefone público.
Acesso – Para quem vem do Rio
de Janeiro o percurso é realizado
através da Rodovia Santos Dumont
(BR-116). Para quem vem do Sul,
o acesso se dá pela BR-101, sem
entrar em Salvador. Se o campista
vier da capital baiana, a Linha Verde

deve ser utilizada até Indiaroba, de
onde se volta para a BR-101. Para
quem sai da região nordeste em geral, o caminho mais rápido é pela
BR-101.
SERVIÇO:
Site: www.palacioolimpiocampos.se.gov.br

Instagram: @palaciomuseu.olimpiocampos
Camping de Aracaju (SE01): (79) 3243-3957
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

CCTUR completa 62 anos de fundação
A partir da fundação do Camping Clube do Brasil, em 1966, o
seu quadro associativo passou a
constituir uma carteira de clientes de
turismo, potenciais interessados em
viagens de lazer. Faltava, no entanto,
ao Clube condições próprias e legais
para administrar este nicho, por impedimentos jurídicos, por se tratar o
CCB de uma instituição recreativa,
sem fins lucrativos, e pela falta dos
registros comerciais exclusivos e
condicionantes das agências de viagens, como a Embratur, a ABAV, o
Sindetur, a Iata.
A estratégia, então, foi o Clube
adquirir em 1979 uma agência de
viagens em plena atividade, no caso,
a Cortez Turismo, empresa tradicional que já operava em Niterói(RJ)
desde 1959. Uma vez incorporada
ao patrimônio do CCB, a sua razão
social foi alterada para Camping
Clube Turismo, mantendo a clientela
já conquistada e passando a atender
também aos associados do Clube
em excursões tradicionais pelo país,
aéreas ou rodoviárias, e programas

7

internacionais em parcerias com outras agências e operadoras, atuando
também com reservas de passagens,
hotéis e automóveis.
Internamente, a CCTUR passou
a dar suporte ao CCB, a cuidar das
locações de trailers nos campings e
dar suporte às excursões rodoviárias
dos associados para eventos festivos
nos acampamentos e programas de
trekkings no litoral do Nordeste, no
Pantanal ou nas serras fluminenses e
mineiras.
Desde o verão de 2020, a CCTUR assistiu a uma triste queda do
movimento turístico no Brasil e no
mundo, com a evolução da pandemia
da COVID-19, lamentou o fechamento de várias agências co-irmãs,
mas conseguiu se sustentar com um
mínimo de operações e com o apoio
humano e material do Clube.
Atualmente, a CCTUR já presta seus primeiros atendimentos à
clientela, a partir do lento retorno
dos cruzeiros marítimos, dos pacotes
convencionais no país e no exterior e
das reservas de hospedagens.

► Pacotes para o litoral do Nordeste, como Maceió, voltam a ser procurados pelos clientes da Agência
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
CERTIFICAÇÃO DA VACINA
Nada mais compreensivo do que entender o
seu desejo contido de voltar a viajar, curtir férias e
folgas, sair por aí com a família, com alegria e liberdade. Mas, não deixe de cuidar de suas garantias
pessoais quanto aos riscos da transmissão do vírus da
Covid-19, que ainda são reais. Entenda que ao manter as precauções fundamentais do uso permanente
da máscara, distanciamento social e da higienização
com álcool em gel, Você está se protegendo a si próprio e as pessoas ao seu redor, inclusive familiares.
Lembre-se, também, que cada vez mais os restaurantes, cinemas, museus, espetáculos, exposições,
clubes, campings, academias estão condicionando
o ingresso das pessoas à apresentação do certificado, passaporte, caderneta, qualquer documento que
comprove a vacinação em suas duas doses. Portanto, Você que está planejando sair a turismo com a
família, não transforme sua alegria, seu prazer em
aborrecimentos!
REINICIAR COM PARCIMÔNIA
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 oportu-

nidades 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.
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, aduas estações do
VLT até o 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
Reafirmando o conceito de que Você deve
procurar conhecer melhor as florestas brasileiras,
para acentuar a sua consciência de defender a preservação deste patrimônio natural, cabe aqui a sugestão de reservar em seus próximos projetos, um
programa de cruzeiro magnífico pela Amazônia, a
bordo do navio Iberostar Grand Amazon, em cabines exclusivas, com varandas, alimentação “all
inclusive”, piscina, sala de ginástica, gastronomia
típica local e internacional no restaurante Kuarup, a
bordo, bebidas e aperitivos no Bar Arara. Os roteiros podem ser de três noites pelo Rio Solimões, ou
de quatro noites pelo Rio Negro, ou de sete noites
pelos dois rios. A programação inclui caminhadas
em trilhas, passeios de lanchas, visita a uma casa de
Caboclo (nativos), pesca de piranhas, focagem de
jacarés, o fenômeno do encontro das águas. Consulte a CCTUR.

► Navegar pelos rios da Amazônia, além do prazer intrínseco do passeio, fortalece o instinto de defender a
sua preservação

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

Bônus de Pernoites tem
validade ampliada

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 convidadas dos
associados, caso estes não desejem
usar pessoalmente as bonificações
recebidas, bastando identificar o
013701-9
018959-5
045792-2
052653-5
061457-4
062778-9
091515-8
183471-1
203325-3
205561-1

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

221452-4
223746-7
230027-8
234250-5
234429-8
235073-6
235202-1
235484-5
235803-5
235872-6

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 janeiro próximo.
Os bônus sorteados anteriormente, pelo sistema antigo de vigência trimestral, que não tenham
sido utilizados em seus prazos, poderão ser revalidados a pedido de
seus titulares a partir de quando
as recomendações de isolamento
social estiverem em fase de abrandamento.
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(MG)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)

235904-9
236037-5
236123-2
236262-8
236339-9
236421-4
236433-7
236469-6
236470-1
236472-7

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

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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Opinião

Um Feliz Ano Novo
Luiz Marcos Fernandes

► Em sua nova estrutura, o Parque apresenta mais atrações para crianças e adultos

S

Tivoli Park de volta
na Barra da Tijuca

ucesso nas décadas de 1970,
1980 e 1990, o Tivoli Park
está de volta desde outubro do
ano passado. A estrutura instalada ao
lado do estacionamento do Shopping
Via Parque, na Barra da Tijuca. Conta com uma área de 50 mil metros
quadrados, que foi inaugurada no dia
10 de outubro, em fase de pré-lançamento para o Dia das Crianças.
A estrutura dispõem de brinquedos que marcaram gerações, incluindo os originais Bicho da Seda (uma
espécie de carrossel em alta velocidade com gôndolas para duas pessoas) e Barco Viking. O parque oferece 20 atrações, entre elas, a maior
pista de bate-bate do Rio, com mais
de 200 m², passatempos exclusivos
como Moveit, Terminator, Kataclisma e Comic Show, e os tradicionais
Evolution, Kamikase, Taga Disco,
Tele Combate, a roda gigante panorâmica, a Looping Star, maior montanha-russa itinerante da América
Latina, e outras atrações populares,
entre elas a famosa Conga, o Castelo
do Terror e a Casa do Terror.
As crianças podem curtir brinquedos lúdicos como Carrossel,
Trenzinho, Pistinha, Jumbos Voadores, Aviãozinho e as mini montanhas-russas Abelhinha e Ligeirinho.
Vale lembrar que todos os protocolos de proteção contra a Covid-19
estão sendo respeitados, com uso
obrigatório de máscara por funcionários e visitantes, medição de temperatura no acesso ao parque e totens
de álcool gel espalhados pelo local.
Por ordem da Prefeitura, a capacidade máxima foi reduzida a 5 mil pes-

Ainda que o novo ano chegue
repleto de incertezas – sobretudo no
que diz respeito à saúde e ao futuro
do nosso país – é tempo de renovar
as esperanças de dias melhores com
muita paz, sucesso e saúde. A diretoria do CCB deseja a todos os associados, funcionários, e também aos
que fazem parte desta grande família
campista um ano repleto de realizações e conquistas.
É hora de deixar para trás os
dissabores, aborrecimentos e problemas que o velho ano nos trouxe.
Claro que 2022 terá também pela
frente desafios e obstáculos a serem
superados que hão de exigir luta e
determinação. Ainda assim, é hora
de renovar o ânimo e a certeza de
realizar tantos sonhos adiados pela

pandemia. Tudo, é claro, com as devidas precauções, e sem desrespeitar
as medidas de distanciamento e higienização recomendadas pela OMS.
Neste novo ano que se inicia,
há que se aproveitar a chegada das
manhãs ensolaradas de verão para
curtir em família ou com os amigos
o seu camping predileto. Quer coisa
melhor do que aproveitar o ambiente
alegre e descontraído das unidades
do CCB? É hora de se planejar e
curtir um merecido descanso junto com a natureza. Que neste novo
ano possamos fazer novas amizades,
aproveitar o que a vida nos reserva
de melhor. Como diria o poeta Fernando Pessoa: “Se achar que precisa
voltar, volte! Se perceber que precisa
seguir, siga! Se estiver tudo errado,
comece novamente. Se estiver tudo
certo, simplesmente continue”.

PROGRAME SEUS ACAMPAMENTOS
COM OS FERIADOS DE 2022

► Certamente, a pandemia estará sob controle para a volta da Costelada
em Caldas Novas

► O camping do Recreio coloca Você mais perto de ser criança outra vez
soas por dia e todos os brinquedos
são higienizados após cada uso.
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 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. Depois de vencer os seus 15 km,
onde há um posto do pedágio para
automóveis, siga para a Barra da
Tijuca até chegar a praia, dobrando
a direita em direção ao Recreio até
localizar o camping à beira-mar.

SERVIÇO:
Local: Tivoli Park
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000 – Ao lado do estacionamento do Via Parque
– Barra da Tijuca - RJ
Horários: Sábados, domingos e
feriados: de 14h às 22h. Quintas e sextas: de 17h às 22h
Informações e preços: www.
tivolipark.com.br
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Camping do Recreio (RJ10): (21) 3825-9209
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Acima de tudo o ano de 2022
será muito bom para os campistas, se
considerarmos que os acampamentos estão retornando gradativamente
à normalidade, com o avanço dos níveis de vacinação da população brasileira. E essa satisfação vai compensar a ocorrência menor de feriadões
“democráticos” em relação a 2021,
quando as restrições ao lazer foram
mais rigorosas, forçando abstenção a
vários feriadões naquele ano.
Os dois feriados regionais de
janeiro, dia 20 no Rio de Janeiro e
dia 25 em São Paulo, serão daqueles considerados “privilegiados”, na
quinta-feira e na terça-feira, quando
poucos podem emendar as folgas
com os fins de semana.
Esticando um pouco mais a alta
temporada, as folgas do Carnaval
vão acontecer entre 26 de fevereiro
e 1º de março, sem estar definido em
cada cidade com que intensidade serão permitidos os festejos de Momo.
Em abril, o feriado religioso da
Paixão de Cristo (dia 15) será o único do ano a cair em uma sexta-feira.
No mesmo mês, feriado nacional de
Tiradentes, no dia 21, será “privile-

giado”, caindo em uma quinta-feira,
e o feriado dedicado a São Jorge, no
Rio de Janeiro, dia 23, será festejado
em um sábado, como também será
num sábado o feriado de 9 de julho,
em São Paulo, dedicado à Revolução
Constitucionalista.
O dia 1º de maio, dedicado ao
trabalhador, cairá em um domingo,
assim como vai ocorrer com o dia 20
de novembro, da Consciência Negra,
feriado no Rio de Janeiro e em São
Paulo, e mais no Natal e no próximo
Réveillon.
Os feriados nacionais de Corpus
Christi (16 de junho) e da Proclamação da República (15 de novembro)
serão dos “privilegiados”, caindo
na terça-feira e na quinta-feira. E os
feriados nacionais de 7 de setembro
(Independência do Brasil), 12 de outubro (Aparecida) e 2 de novembro
(Finados) vão partir suas semanas ao
meio, caindo em quartas-feiras.
Sejamos, no entanto, otimistas.
Vamos continuar contando com o
avanço das vacinas, com a regressão
da pandemia e com a volta progressiva dos nossos acampamentos, com
ou sem feriados.
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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 con-

tribuição de taxas de manutenção.
Por esta alternativa, no ato da
transmissão do título de propriedade
para um dos filhos, o pai continuará
como associado do Clube, na 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

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Fisioterapeuta

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

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
O seu consultório de
fisioterapia em sua casa!
Cel.: (21) 96477-2614
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com
30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

Promoção Novos Associados
segue 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

TERMOFIX Desumidificador

-

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

Anti-môfo

Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos

Mínimo consumo de energia elétrica - Em 110 v ou 220 v - Vendas para todo o Brasil

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

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681
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ClassiCamping

Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Camping Clube do Brasil
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DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
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Vice-Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
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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
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Designer Gráfico: Joacil Martins
e-mail: joacilmartins@hotmail.com
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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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

CARRETAS / BARRACAS
Kabana Camp Luxo – Ano 1998,
com reservatório de água e geladeira elétrica, vários acessórios,
impecável, pronta para acampar. Wilson. Tel.: (19) 91731547/3276-4605.
Compro – Camping Star com
um quarto. João Batista ou Rosa.
Tel.: (21)3242-4839 / 91135885.

TRAILERS
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)999652660. 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) 27431267/(21) 99644-2922.
Motortrailer Andorinha – Ano
1983, reformado, fechamento
novo, uma cama de casal e beliche, banheiro com box blindex.
Documentação em dia, instalado
no CCB de Cabo Frio (RJ-01).
R$ 22.000,00. Carlos Alberto
Gonçalves Bomfim. Telefones:
(21) 2513-4201 e (21) 92309238 – Luci.
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 82IPVA
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) 22929354.

Um Rei que
quis nascer
no campo
Ângelo M.P. da Fonseca *

“Tendo Jesus Cristo nascido em Belém da Judéia, no tempo do
rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito,
vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”
(Mt 2, 1-2)

É

com estas palavras que o
evangelista Mateus inicia o
relato da visita dos Magos do
Oriente ao Menino Jesus, que acabava de nascer.
Dos confins da Arábia ou, mais
provavelmente, da região da Mesopotâmia, vieram eles - incansáveis
em seus camelos - seguindo a estrela que os levaria ao tão esperado rei,
desde muito anunciado pelos profetas.
Não foi, todavia, a nenhuma das
capitais do vasto e poderoso Império
Romano que a estrela os conduziu.
Nem, tampouco, em nenhum palácio,
entre mármores e alabastros, luxo,
pompa e riqueza foi Ele encontrado.
Ele viera ao mundo por um povo
sofredor, sobrevivente de duros cativeiros e numerosas e sucessivas dominações estrangeiras, mas que tudo
conseguia superar, animado que era
pela doce expectativa de um messias
libertador.
Mas o reino que Ele veio instaurar, contrariando as expectativas
gerais, não seria um reino de luta
armada e revanchismo, de conquista
e dominação. Seria, antes, um reino
de amor e de justiça que não privilegiaria os fortes e os poderosos, mas
tão somente os mansos e os aflitos;
os misericordiosos e os puros de coração; os pacíficos, os que choram, os
injustiçados. Um reino em que os últimos seriam os primeiros; os inimigos, dignos de amor; as ofensas, respondidas com perdão; e ser criança, o
principal requisito para se ser grande.
Por isso, quis Ele nascer da mesma forma humilde e serena que se

tornaria a sua diretriz de conduta, a
característica básica de seu messianismo, ao longo de toda a sua vida.
Sob os olhos afetuosos de seu pais,
quis Ele vir ao mundo no campo, em
pequeno vilarejo, no interior de uma
grande gruta que servia como estrebaria, em estreita comunhão com a
natureza: a relva macia, as flores do
campo, os maravilhosos pastores,
seus pequenos rebanhos, um boi, um
jumento.
Neste Natal, nós, que somos
adeptos do campismo, e como tal,
mais do que ninguém amamos e
buscamos essa autenticidade, essa
pureza, essa disponibilidade e esse
espírito fraterno que a vida em contato com a natureza nos proporciona,
vamos pedir a Deus que nos envie– à
nossa frente, para nos guiar, e sobre
nós, para nos proteger– a sua estrela,
fazendo de nossos corações o verdadeiro presépio, acolhedor e aconchegante que possa receber e abrigar
todos os dias de nossas vidas, Aquele
que veio ao mundo com sua simplicidade e ternura para nos ensinar o
amor, a humildade, o serviço e o perdão, como fontes inesgotáveis de paz
e alegrias.
Que a graça do Cristo Jesus Menino desça sobre todos nós neste Natal, proporcionando a nós e a nossas
famílias muitos momentos felizes, de
alegria e paz. AMÉM!
*Ângelo Fonseca, administrador
de empresas, associou-se ao
Clube em 1974
Conheça mais na matéria ao lado

► A família reunida em um Réveillon no Recreio, com o filho Ângelo Henrique oculto, por detrás da câmera,
clicando a foto

Uma mensagem trintenária de Natal
A mensagem de Natal reproduzida ao lado, “ Um Rei que quis
nascer no campo”, foi escrita há 30
anos pelo associado Ângelo Manoel Pinho da Fonseca e publicada na
edição de dezembro de 1991 de O
Campista. Nada mais atual.
Ângelo e Lilia, sua esposa, se
filiaram ao CCB em 1974 e acamparam por todo este país com os
três filhos Silvia Maria, Ângelo

Henrique e Luiz Eduardo. Seus
primeiros acampamentos foram
com uma barraca Casagrande, depois com um trailer Rubi, de faixa
amarela, e, por último, com um
motor-home médio, do tamanho da
família.
A convicção e o prazer desta família em acampar eram marcantes,
a ponto do casal decidir por Lília se
habilitar –com sucesso- à progres-

são da carteira de motorista para as
categorias D e E em 1999, quando
o então novo Código Nacional de
Trânsito, equivocadamente, impedia o reboque de trailers por motoristas em categoria B.
Além de oportuna e atual, a
transcrição desta mensagem é mais
que uma reminiscência, é mais uma
homenagem ao estimado associado
Ângelo Fonseca, falecido em 2018.

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Mercado
Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings nestas
férias de verão, conferindo os três novos produtos para levar para
os acampamentos: a Mochila Trekking Trilhas e Rumos, o Cooler
inflável de 31 litros Bestway e a Garrafa Naty da Azteq.
Mochila Trekking Trilhas e Rumos: Possui as costas acolchoadas,
barrigueira para distribuição da carga e dois bolsos laterais, além de um
frontal. Um elástico permite pendurar roupas leves e/ou molhadas. Oferece acesso pelo fundo e pela tampa. Para maiores informações, acesse o site:
www.makalusports.com.br
Cooler inflável de 31 litros Bestway: Em formato de rádio com
fechamento superior e estrutura resistente, o produto é ideal para te
acompanhar nas maiores diversões. Sua estrutura tem capacidade para até
31 litros, sendo facilmente inflada em poucos segundos. Possui tampa para
fechamento superior e grafismos na parte frontal que imitam um aparelho
de rádio. É o companheiro ideal para refrescar seus dias de sol com muito
estilo e conveniência. Ele vem com válvulas de segurança, área para gelo
isolada com 31 litros de capacidade. Mais informações no site: www.kanui.
com.br
Garrafa Naty da Azteq: A Naty é uma garrafa da Azteq para te
acompanhar em todas as aventuras. Esse modelo tem capacidade para até
1 litro e é fabricada em material resistente com alça “loop top” na tampa,
que evita sua perda. Detalhes no site: www.adventura.com.br

