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Editorial

Um Carnaval
diferente
“Este ano não vai ser
Igual àquele que passou...”
Estamos nos aproximando do
recesso do Carnaval atípico deste
ano, sem bailes, sem blocos nem
desfiles, sem folia nos campings.
Assim como segue a marchinha
de sucesso nos anos 70, de
Humberto Silva e Paulo Sette,
“Neste ano, está combinado
Nós vamos brincar
separados...”
Mesmo com o recente anúncio
das primeiras vacinações contra a
Covid-19, ainda é temeroso abrir
a guarda, desrespeitar decretos e
recomendações das autoridades,
pelas evidências de que não
vamos imunizar em curto tempo
um contingente mínimo de nossa
população, que possa garantir
de imediato a interrupção da
propagação do vírus.
Vamos, então, continuar com
o distanciamento mínimo entre
as pessoas, higienizar a cada
momento mãos e braços, usar
máscaras sempre e sempre, em
qualquer ambiente nos campings.
Vamos evitar manifestações que
resultem em aglomerações.
Vamos cumprir a lei.
Com certeza “este ano
não vai ser igual àquele que
passou...”, mas vai nos permitir
acampar dentro dos limites de
frequência, rever amigos com
segurança de uns e de outros,
vai nos permitir descontração e
lazer, com parcimônia e respeito
aos próximos. Como diríamos,
lembrando no final a marchinha,
“São três dias de lazer,
Mas sem folia
Você prá lá, eu prá cá
Adeus pandemia”
Bom descanso e, na medida
do nosso possível, um bom
recesso de Carnaval.
João Luiz Pimentel Neiva de Lima
Presidente Nacional

►►Neste ano, sem bloco nem fantasia, o Camping de Guarapari tem a oferecer praia fronteira e espaço suficiente, mesmo com suas limitações na pandemia

Faça diferente neste Carnaval: Relaxe!
(E garanta a sua presença no próximo)

►►De um belvedere natural, na Chapada Diamantina, uma visão do Planeta
desejado

O Campista completa
48 anos
(Página 6)

Nossas florestas, da
Conheça um pedaço de
Amazônia aos Pampas
verde no Recreio
(Página 9)

(Página 3)

Chapada Diamantina, a natureza que resiste
(Página 12)
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PLACAR

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

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

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

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo
Frio ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças. Informações com
a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (021) 2532-0203
BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia
de Atalaia, s/nº. Operação temporariamente interrompida por demanda judicial. Instalações–padrão, luz para equipamentos (110v), quadra de esportes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até
R$ 19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev) : R$ 17,80 mais equipamentos de R$
4,60 até 31,20.
PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Instalações–padrão. Chuveiros quentes, quadra de esportes, praia fronteira.
Luz elétrica apenas para as dependências
(220v), ponto de energia para carga de
bateria de trailers. NÃO TEMPORADA:
R$ 11,60 mais equipamento de R$ 3,00
até R$ 21,40; TEMPORADA (16/Dez. a
28/ Fev.): R$ 17,80 mais equipamentos
de R$ 4,60 até 31,20.
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km
83,5 (perímetro urbano). Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamento (220 v), chuveiros quentes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 20,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev): R$ 17,80 mais equipamento de R$
4,60 até R$ 27,80.
ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 3250-7050. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), quadra
de esportes, playground, praia fronteira.
Operação interrompida temporariamente
por demanda judicial. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 e mais equipamento de R$
3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 até R$ 40,40.
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até
R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de R$
5,00 até R$ 40,40.
MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos Inconfidentes, a 2 km do Centro.
Tel.: (31) 3551-1799. Operação temporariamente interrompida por demanda

judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (110 v), chuveiros quentes,
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$
1,60 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 27,50.
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4
km do centro da cidade. Instalações – padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, sauna,
piscinas quentes p/adultos e crianças, piscina cloradas de água fria p/adultos. NÃO
TEMPORADA: R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 30,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo do
Contorno Leste (BR-116), no sentido São
Paulo/Curitiba. Área desativada temporariamente para obras e reformas . Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220V), chuveiros quentes, bosque com
lago, churrasqueira coberta, pavilhão de
lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha
e quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$
1,60 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

►►Camping de Cabo Frio
RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
playground. NÃO TEMPORADA: R$
15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até
R$ 30,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28
Fev.) R$ 19,90 mais equipamento de R$
5,00 até R$ 40,40.
MURY (RJ-08) – Parque Mury/

Debossan. Entrada no km 69 da Estrada
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas naturais, ducha de rio e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 20,50 mais
equipamento de R$ 5,30 até R$ 40,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
25,00 mais equipamento de R$ 6,40 até
R$ 43,80.
PARATY (RJ-04) – Praia do
Pontal . Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, iluminação elétrica somente para as dependências, chuveiros
quentes, praia fronteira. Camping de
área reduzida. NÃO TEMPORADA:
R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50
até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento
de R$ 5,00 até R$ 40,40.
RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900
(Praia). Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras
de esportes, pavilhão de lazer, praia
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais equipamento de
R$ 5,50 até R$ 39,40; TEMPORADA:
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 34,70 mais
equipamento R$ 8,60 até R$ 59,00.
SERRINHA (RJ-06) – Entrada
pelo km 311 da Via Dutra. Município
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, iluminação elétrica
apenas para as dependências, chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica, pavilhão de
lazer, piscinas naturais, ducha de rio,
quiosques e lago. Ponto de energia
para carga bateria de trailers. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 20,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60
até R$ 27,80.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN02) – Av. Dr. Severino Lopes da Silva,
2500, Balneário Bonfim, Município
de Nísia Floresta. Acesso pelo km 119
da BR-101. Instalações-padrão, luz
para equipamentos (220v), chuveiros
quentes, quadra de esportes, pavilhão
de lazer, praia fronteira na lagoa. NÃO
TEMPORADA: R$ 10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 19,70;

TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,30
até R$ 22,80.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada
do Parque do Caracol. Tel.:(54) 32824321. Instalações–padrão, chuveiros
quentes, luz para equipamentos (220v),
quadra de esportes, pavilhão de lazer,
piscinas naturais, cancha de bocha e
churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 21,40; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 12,90 mais
equipamento de R$ 1,70 até R$ 26,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.:
(13) 3311-9329. Em implantação.
Praia fronteira. NÃO TEMPORADA:
R$ 14,70 mais equipamento de R$ 4,00
até R$ 28,60; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento
de R$ 5,00 até R$ 40,40.

Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
praia fronteira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 19,90 mais equipamento de R$ 5,00
até R$ 40,40.
UBATUBA I (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75.
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, pavilhão de lazer,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA:
R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30
até R$ 35,50; TEMPORADA(16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 33,80 mais equipamento
de R$ 8,60 até R$ 67,50.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia
de Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 25,40;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$
4,60 até R$ 31,20.
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio
Teixeira – Município de Capão da Canoa – RS

►►Camping de Campos do Jordão
CAMPOS DO JORDÃO (SP02) – Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira e
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$
14,70 mais equipamento de R$ 4,00 até
R$ 28,70; TEMPORADA (Mai. Jun. e
Jul.): R$ 23,00 mais equipamento de
R$ 5,70 até R$ 47,00.
CLUBE DOS 500 (SP-01) – km
60/SP da Via Dutra, Guaratinguetá
(SP). Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, quadras de esportes, piscinas
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de
R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas Júnior, 3486. Jardim São

GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi - RS
HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ
– Aruanã
(GOIÁS) – Avenida Altamiro Caio
Pacheco, bairro Plano Expansão. Tel.:
(62) 3376-1221. Instalações– padrão,
luz para equipamentos, chuveiros
quentes, quadra de esporte e lazer, piscinas para adultos e crianças, churrasqueiras, bicicletas, banana boat e passeios de barco. E-mail: sesiaruana@
sistemafieg.org.br
PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneária, Km 128 – Maldonado, a
14km de Punta del Este (URUGUAI),
Instalações completas, equipamentos de esportes, piscinas, Tel: (DDI00598) (42) 578902. supermercado,
sala de TV e jogos, chalés e barracas
de aluguel. E-mail: info@campinginternacionalpuntaballena.com
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Bons motivos para acampar no Recreio dos Bandeirantes

O

Recreio dos Bandeirantes é um dos cartões-postais de belezas do
Rio. Conhecido por suas praias,
trilhas e opções de lazer, é considerado um dos lugares preferidos da juventude, oferecendo um
diversificado roteiro de atrativos,
além de ser palco de grandes
eventos que movimentam a economia do turismo do município.
Abaixo cinco motivos que despertam o amor daqueles que visitam o Recreio dos Bandeirantes.
O campista conta com a unidade RJ-10 para sua hospedagem.
PRAIAS
Talvez o principal “carro-chefe” do bairro. Praias do Recreio, Pontal, Macumba, Prainha
e Grumari são boas opções para
os banhistas. Além delas, há também Abricó, espaço destinado a
quem gosta da prática do nudismo localizado entre a Prainha e
Grumari, e a Praia do Secreto,
uma espécie de “piscina” de água
salgada formada entre a Macumba e a Prainha.
NATUREZA
O Recreio possui dois importantes espaços ecológicos da
cidade. Trata-se dos Parques Naturais Municipais de Marapendi
e o Chico Mendes. Os dois têm
como objetivo principal preservar a biodiversidade, sendo
possível observar a presença de
animais como aves, caranguejos, lagartos e até mesmo espécies ameaçadas, como o jacaré-de-papo-amarelo. O Parque de
Marapendi, inclusive, ganhou
recentemente uma torre de observação de 13 metros de altura,
feito inédito no Brasil. Ela tem
como função principal a observação da flora e fauna local, além
de servir como ponto de monitoramento ambiental, vigilância
e pesquisa da biodiversidade.
Outra boa opção que tanto um
quanto o outro parque oferecem
são os playgrounds destinados ao
público infantil, que contam com
brinquedos em bom estado de
conservação e os locais destinados à realização de piqueniques.
  
UMA TORRE EIFFEL
NO BRASIL
Contando com diversos
centros comerciais, o bairro tem

e, por vezes, funcionários fantasiados de personagens famosos
do cinema, como Coringa e O
Máskara. Além dele, outra opção
interessante é o Senhor Capitão,
com estilo parecido com o Coco
Mambo e oferece opções de
drinks e petiscos.

►►Defronte à praia do Pontal, o Camping do Recreio facilita a campistas de outras cidades em seus passeios

GASTRONOMIA VARIADA
O Recreio possui inúmeros
restaurantes, com variadas possibilidades gastronômicas. Para
quem busca um tradicional rodízio de carnes com bom custo-benefício, a Rio Sul Churrascaria, na Avenida das Américas, é
ótima opção, oferecendo almoço
e jantar a preços acessíveis, com
sobremesa inclusa no valor. Para
quem gosta de comida nordestina, o Restaurante Kaçuá, na Rua
Senador Rui Carneiro, é a boa
pedida. Com várias opções de
comidas típicas do Nordeste brasileiro, fica como sugestão principal o croquete de carne de sol.
Outra opção gastronômica, existente há 17 anos no Recreio, é o
Asa Rio Restaurante, localizado
na Rua Fernando Leite Mendes.
Como prato principal, a dica é o
spaguetti com camarão.
HOSPEDAGEM / RECREIO
DOS BANDEIRANTES

►►O Parque Chico Mendes é um oásis preservado em meio à selva do desenvolvimento

três empreendimentos importantes no quesito “shoppings center”: Recreio Shopping, Américas Shopping e Barra World.
Enquanto que os 2 primeiros são
mais tradicionais, com diversas
lojas de variados segmentos, este
último é temático e conhecido
por reproduzir a arquitetura e os
principais monumentos de vários
países, incluindo uma réplica da
icônica Torre Eiffel.

VIDA NOTURNA
Outra possibilidade de diversão no bairro são os bares. Na
área da popular Praça da Zefa,
onde há o encontro das ruas Carlos Galhardo e Edson Sá, existem
variadas opções. No Brooks Pub,
espaço fechado onde ouve-se
boas bandas de rock num ambiente estilo europeu, há mesas
de sinuca e opções de cervejas

nacionais e importadas. Tem
também o Zefa’s Bar, o “queridinho” da região, com o preço de
cerveja mais barato. Na Avenida
das Américas, vale destacar 2 estabelecimentos. Primeiramente,
e um pouco mais antigo, o Coco
Mambo. Trata-se de um ambiente que começa como barzinho e
vai se transformando em balada
no decorrer da noite. Há shows
performáticos de tequileiros(as)

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 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
à praia, dobrando a direita em direção ao Recreio até encontrar o
camping, localizado a beira-mar.
SERVIÇO:
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Camping do Recreio (RJ10): (21) 3825-9209
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978
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Edição da Expo Motor-Home será em maio

C

onsiderada um dos maiores
eventos da América do Sul
nos setores do Caravanismo
e Campismo, a 5ª edição da Expo
Motor-Home Show tem sua data remarcada para os dias 06 a 09 de maio
de 2021 no Expotrade Center, na cidade de São José dos Pinhais, região
metropolitana da capital paranaense,
prevendo-se a participação de sessenta expositores das mais importantes empresas desses segmentos.
O evento, consolidado no mercado de turismo, espera reunir oito
mil visitantes de forma integrada
com atividades de workshops e palestras, proporcionando networkings
em todos os níveis, além de novidades e lançamentos. Em área conjunta, a exposição acolherá no local

cerca dos 500 equipamentos, entre
motor-homes, trailers e barracas, esperados pelos organizadores.
APOIADORES
A Expo Motor-Home Show
em todas em suas edições anuais
conta com fiéis apoiadores: ANFIR
(Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários);
ABDER (Associação Brasileira dos
Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem); CCB (Camping
Clube do Brasil); ANFATRE (Associação Nacional dos Fabricantes de
Trailers, Reboques e Engates).

Show

SERVIÇO:
Evento: Expo Motor-Home

2021

Data: 06 a 09 de maio de

Local: Expotrade Center
Endereço: Rodovia Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amélia,
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3661-4000
Expo Motor-Home (contatos)
WhatsApp: (41) 9911-9997
E mail: atendimento@expomotorhome.com
Site: www.expomotorhome.
com
Youtube:
www.youtube.
com/expomotorhomeshow
Facebook: www.facebook.
com/expomotorhome/
Instagram: @expomotorhome

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

MERCADO

Obituário

Niuza Humphreys Mendes
1939 † 2021

Pedro Pela
1936 † 2021

Com profundo pesar, noticiamos o falecimento no mês passado
da estimada associada Niuza Mendes, aos 81 anos, interrompendo uma
presença marcante na família campista, onde conviveu intensamente,
partilhando alegrias, otimismo e solidariedade em seus quase cinquenta
anos como associada do CCB.
Niuza foi casada com o Benemérito Cláudio Éboli Mendes, falecido em 1999, com quem teve os
filhos Geraldo e Rodrigo e os netos
Gabriel, Cláudio e Pedro, tendo ainda cuidado com carinho do inseparável cãozinho Luke.
Carismática, senhora de um
sorriso agregador, sua presença nos
campings era discreta e marcante,
fosse num simples acampamento com a família ou organizando
eventos e festejos com os amigos,
de onde guardava recordações, deixando para a posteridade dezenas de
canecos comemorativos, camisas,
brindes, edições de O Campista, álbum de fotografias.
Entre as homenagens dedicadas a Niuza, uma das mais emocionadas foi o encontro de familiares
e amigos no camping de Ubatuba,
saindo em cortejo de barcos e lançando suas cinzas ao mar, na praia
fronteira de Maranduba.

O Camping Clube do Brasil
se solidariza com familiares, amigos
e funcionários da Indústria Nautika
pelo falecimento no mês passado
do seu fundador Pedro Pela, um dos
maiores entusiastas das atividades de
vida ao ar livre neste país, com destaques para o campismo e a náutica.
Foi em 1975, na cidade de
São Paulo, que Pedro Pela instalou
a primeira unidade de sua empresa
em um pequeno galpão, reunindo 20
colaboradores e algumas máquinas,
envolvidos na fabricação de barcos,
infláveis, colchões de ar e piscinas
desmontáveis. Poucos anos depois,
transferiu a fábrica para Guarulhos,
em razão do aumento alcançado na
produção e vendas, incorporando novas tecnologias em seus produtos.
Passados 45 anos, a Nautika
coleciona hoje um amplo portfólio de
produtos, com doze marcas em sua
estrutura, produzindo mais de três
mil itens diferentes, destacando-se
como uma das marcas mais presentes
no ramo de equipamentos e acessórios para campismo e caravanismo,
entre tantos outros artigos, com filiais
no Chile e nos Estados Unidos.

Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings neste verão
conferindo os três novos produtos para levar para os acampamentos: o
Fogareiro Frontier Flex Nautika, a Mala Puma Fundamentals Sports Bag
S Preta e a Garrafa térmica Vacuum Insulated 550ml - 360 Degrees.
Fogareiro Frontier Flex Nautika: É ideal para uso em casa
ou para uso em camping. É todo feito em aço esmaltado
e de fácil instalação e utilização. O Fogareiro Frontier vem
com um apoio de panela removível, o que facilita a limpeza
após o uso. Para acender, nada de fósforos, é utilizado
o sistema piezo de ignição automático, garantindo mais
segurança e praticidade para o uso. Ao acender, podese regular a chama para não gastar mais gás do que o
necessário. O Fogareiro vem também com uma prática
maleta de transporte para armazená-lo e carregá-lo com
segurança. Para mais informações, acesse o site: www.
makalusports.com.br .

Mala Puma Fundamentals Sports Bag S Preta: Possui
estampa em relevo e detalhe reflexivo. Sua composição é
em 100% Poliéster. Medidas: 25x45x28cm (AxLxP), sendo
sua alça principal com 100 cm. Informações no site: www.
kanui.com.br.

Garrafa térmica Vacuum Insulated 550ml - 360 Degrees:
Perfeita para bebidas quentes e frias, esta Garrafa térmica
da 360 Degrees possui uma boca larga ótima para colocar
cubos de gelo e um pequeno bocal com tampa de acesso
rápido e fácil para beber água. A construção com parede
dupla e isolamento a vácuo evita que a condensação se
acumule na parte externa da Garrafa, enquanto mantém
as bebidas quentes por até oito horas e geladas por até 48
horas. Maiores detalhes, acesse: www.adventura.com.br .
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Clube dos 500, Bertioga e Serrinha: entre serras e praias

O

de escuna e de canoa. A praia da
Enseada, próxima ao Camping, é
indicada para banhos, prática de
esportes náuticos e mergulhos no
trecho Indaiá. Na divisa com São
Sebastião, a cidade possui também
uma aldeia que abriga 400 índios
guaranis, numa área de quase mil
hectares. No local há venda de artesanato e de planta s ornamentais.
Para conhecer exposições de armas
e de ocas indígenas, a dica é o Forte
São João.

s projetos de vida gradativamente vêm retomando
seus rumos com milhares
de campistas dispostos a viajar aos
campings da Rede CCB para desfrutar de boas estadas de lazer e
encantos naturais em regiões atraentes do País. As áreas para sua
escolha neste mês de fevereiro são:
Clube dos 500 (SP-01), Bertioga (SP-05) e Serrinha (RJ-06).
No Clube dos 500 uma combinação de belezas naturais e religiosidade, enquanto que em Bertioga, uma programação variada
desde os esportes náuticos até uma
ida a aldeia indígena, e na Serrinha, o clima calmo, a natureza e as
cachoeiras de águas transparentes
se destacam na região.
A vacina está chegando. E
logo as restrições sobre a pandemia vão ser amenizadas e os nossos
acampamentos voltam à normalidade. Prepare-se!
CLUBE DOS 500:
Religiosidade
Camping - O SP-01 possui
instalações-padrão,
capacidade
para 300 equipamentos, cantina,
playground e piscinas cloradas para
adultos e crianças, quadra de vôlei,
campo de futebol society e quiosque de lazer com churrasqueira.
Acesso – O camping fica a
aproximadamente 185 km da capital paulista e 261 km do Rio de
Janeiro. Para chegar a unidade é
necessário seguir pela Rodovia
Presidente Dutra até o km 60, em
Guaratinguetá, onde está a unidade. Ao norte do camping estão localizadas as cidades de Campos do
Jordão, Piquete e Delfim Moreira.
Ao sul, bem próximo, ficam Lagoinha, Cunha e Aparecida.
Atrativos - A cidade de Guaratinguetá, cercada pelas serras da
Mantiqueira e Quebra-Cangalha,
destaca-se pelo turismo ecológico. Para quem gosta de caminhar são indicadas as trilhas das
Pedrinhas, propícias a escalada e
ao rapel; a do Pirizal, onde os campistas enfrentam cerca de três horas
de caminhada; e a dos Pilões, que
foi utilizada no ciclo do ouro, com
um percurso de aproximadamente
cinco horas. Guaratinguetá também é bastante conhecida pelo lado
religioso, já que é o local de nascimento de Frei Antônio de Sant’Ana
Galvão, o primeiro santo do Brasil.
Por isso, alguns dos lugares mais
visitados no município são a Casa
e o Museu de Frei Galvão, onde
é possível encontrar um pouco
da arte sacra, artesanato regional,

►►Além das
variadas opções
de lazer, o
camping do
Clube dos 500,
conta com
uma cantina
variadíssima,
a peso e a la
carte

►►Ainda
evitando
aglomerações,
o Camping
de Bertioga,
defronte à praia
da Enseada

►►Natureza
pura, cercado
pelos Rios
Santo Antônio
e Pirapitinga,
o Camping da
Serrinha

documentos e objetos históricos
e exposições. Em Aparecida, nas
proximidades, o destaque fica por
conta da Basílica que recebe milhares de fiéis todos os meses.
BERTIOGA:
Diversão
Camping – O SP-05 possui
instalações–padrão e praia frontei-

ra. Está localizado na Av. Anchieta,
nº10.500, na Praia da Enseada, que
fica a 6 km do centro da cidade.
Acesso – Os campistas de
São Paulo devem seguir pela Rodovia Presidente Dutra, entrar em
Mogi das Cruzes e pegar a Rodovia
Mogi-Bertioga (SP 070). Os que
vêm do Rio de Janeiro podem escolher entre seguir pela Dutra até

a Rodovia Mogi-Bertioga ou pela
Rodovia Oswaldo Cruz, que começa em Taubaté até pegar a Rio-Santos.
Atrativos - Bertioga oferece opções de descontração para
toda família. Dentre elas, banhos
de mar, tour por aldeia indígena,
esportes náuticos e radicais, visita
a construções históricas e passeios

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
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 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 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.
Dentro de seu território encontram-se a maior parte dos poços e cachoeiras da vila, como, por exemplo, a Duchinha, o Poço da Coruja,
o Poço Dourado, entre outros.
SERVIÇO:
Camping do Clube dos 500
(SP-01): (12) 3122-4175
Camping de Bertioga (SP05): (13) 3311-9329
Camping da Serrinha (RJ06): (24) 3381-7042
Site:
www.camp i n g c l u b e . c o m . b r
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978
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Jornal O
Campista
completa 48
anos este mês
N
este mês de fevereiro, nosso jornal O Campista está
completando 48 anos de circulação, cumprindo a sua missão de
divulgar e promover o campismo organizado, situando-se há anos como
o único vínculo nesta condição em
nosso país.
Criado em março de 1973 pelo
então Presidente Nacional do CCB,
Ricardo Menescal, o Campista divulga também as promoções sociais,
gastronômicas e esportivas organizadas pelo camping Clube do Brasil e
por grupos de associados, além das
atrações turísticas em cidades próximas aos nossos campings.

Além de sua missão informativa, o jornal oferece gratuitamente
ao quadro social uma coluna permanente para venda e compra de equipamentos e acessórios de campismo,
o Classicamping, e uma outra para
a CCTUR - Agência de Viagens divulgar e sugerir produtos turísticos,
como cruzeiros, excursões convencionais e de aventura.
Ciente da sua condição de
único veículo nacional a divulgar o
campismo e o caravanismo em nosso
país, O Campista se propõe a divulgar os lançamentos de produtos nesta
área e os raros eventos e exposições
desses equipamentos e serviços.

►►Na capa nº 1 de O Campista, em março de 1973, Ricardo Menescal, de termo claro, recepcionando no camping
de Aracajú o Governador de Sergipe, à frente, e os Presidentes da Embratur e da Emsetur

Opinião

Luiz Marcos Fernandes

Falta pouco
O início da vacinação no país
abre para os brasileiros, incluindo os
campistas, a esperança de dias melhores. Ainda que o processo não
venha a acontecer no ritmo esperado, há que se acreditar que possamos
muito em breve reduzir e eliminar
essa epidemia, que ceifou a vida de
mais de 200 mil pessoas, apenas em
nosso Brasil.
Nunca é demais lembrar aos
associados e funcionários que as regras de prevenção e higienização devam ser mantidas até que se chegue a
um grau de segurança mínimo necessário. Não vale a pena correr riscos
desnecessários, ainda mais sabendo
que com o início da vacinação, muito
em breve poderemos retomar a normalidade.

A diretoria do CCB está ciente
de que os resultados virão de forma
gradual e tem mantido normas e procedimentos que devem ser respeitadas por todos. Ninguém mais do que
nós desejamos voltar a ter os campings repletos de associados. Neste
mês temos pela frente os dias de folia do Carnaval, e é natural que todos
queiram desfrutar de dias de lazer e
sossego nos seus campings preferidos, assim como reencontrar amigos
e velhos companheiros. Uma vez
mais é preciso lembrar de que ainda
não é o momento para deixar de lado
as medidas preventivas. Que todos
possam desfrutar de ótimos momentos neste recesso de um Carnaval
tranquilo, mas com saúde e atenção
aos protocolos vigentes.

O Campista

►►Programada para julho próximo, a FLIP de 2020 aconteceu
em versão virtual, com sucesso

►►Certamente, em novembro, a festa da São Benedito e Nossa
Senhora do Rosário volta a ser presencial
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►►Defronte à Praia do pontal e a poucos passos do Centro
Histórico, o Camping de Paraty

Paraty anuncia o calendário de eventos para este ano

E

m Paraty, Região da Costa
Verde do Estado do Rio de
Janeiro, não faltam opções de
lazer e diversão para todos os gostos.
O Centro Histórico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, é repleto de casarões coloniais e
igrejas, como a de Santa Rita, erguida
em 1722 e cartão-postal do município.
Em virtude da Pandemia do Covid-19, o calendário turístico-cultural
de 2021 foi estruturado com visão de
planejamento da retomada das atividades turísticas, com ênfase na perspectiva do fim da pandemia e de um retorno consolidado de turistas, inclusive
com a volta do fluxo de estrangeiros
no país, impulsionando o setor econômico.

CALENDÁRIO
Para este ano, além dos eventos
que já despertam a atração dos turistas,
o calendário oficial do município incorpora diversos festejos das comunidades tradicionais e de eventos esportivos, fortalecendo a vocação turística
do município a partir da cultura local.
Estas iniciativas, dentro do
programa “Paraty Espera Por Você”,
incluem também o Calendário de
Festejos da Serra e do Mar, um guia

de marketing digital para compartilhamento com o trade turístico, uma
agenda cultural semanal, o fortalecimento da marca Patrimônio Mundial
da Humanidade com novos roteiros
turísticos, o Passaporte do Turista e os
selos Ambiente Seguro e Gastronomia
Responsável.
HOSPEDAGEM / PARATY
Camping - O RJ-04 está localizado em frente à praia do Pontal,
próximo à Santa Casa de Misericórdia. Conta com instalações-padrão e
capacidade para 120 equipamentos,
divididos entre trailers, motor-homes
e barracas.
Acesso – A cidade de Paraty
fica a 240 km do Rio de Janeiro e a
305 km de São Paulo. O acesso é feito
pela BR-101 (Rio/Santos).
SERVIÇO:
Site da Prefeitura de Paraty :
www.paraty.rj.gov.br
Camping de Paraty (RJ-04):
(21) 3371-1050
Site
do
CCB:
www.
campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►Em 1970, antes das sombras plantadas pelo CCB, o Camping de Paraty

Camping de Paraty completa 50 anos

Foi em 1970 que o camping de
Paraty passou a ser anunciado para
seus associados em todo o país como
área em plena operação, quando
ainda o acesso à cidade não era tão
simples, sem a existência da Rodovia
BR-101.
Em 1968, o camping teve a
aprovação do seu primeiro projeto
pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN,
necessáriaem razão da área estar situada nos limites do centro histórico,
defronte à Praia do Pontal, com pouquíssimas habitações ao seu redor.

Desde cedo, revelou-se a afinidade do Clube com os objetivos
turísticos e culturais na cidade. Em
1983, o CCB refez as instalações
do camping, mantendo o estilo dos
novos prédios, com nova aprovação
do projeto pelo SPHAN e pela Prefeitura.
A partir de 1985, durante quatro anos, o Clube lançou e promoveu a maratona de arte “Paraty, meu
amor”, atraindo à cidade amadores e
profissionais em obras de pinturas,
fotografias e textos em verso e prosa, presenciais e de momento, com o

apoio institucional do Município, da
TurisRio e entidades privadas de cultura e ensino e da Imprensa.
Nos anos 90, o Clube passou
a apoiar e divulgar os festivais anuais de pinga e, mais recentemente,
as edições anuais da Feira Literária
Internacional – FLIP, adicionando matérias frequentes no jornal O
Campista para divulgar o calendário
de eventos religiosos, culturais, gastronômicos, de turismo e lazer da cidade, mundialmente conhecida e premiada pela UNESCO em 2019 como
Patrimônio Cultural da Humanidade.
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
REEMBOLSO DE
PASASGENS AÉREAS
Estão prorrogadas até outubro de 2021
as regras de reembolso de passagens aéreas estabelecidas durante a pandemia, para os consumidores que tiveram seus vôos cancelados
no ano passado. Devido ao aumento de casos
da Covid-19 no país, desde o final do ano passado, a Presidência da República editou nos
últimos dias de dezembro uma Medida Provisória estendendo as regras também para vôos
previstos até outubro de 2021.
Em março do ano passado, uma outra
MP havia sido editada, posteriormente transformada em lei (nº 14.034/2020), que definia
um prazo de 12 meses a para as companhias
aéreas reembolsarem aos consumidores pelos
cancelamentos ocorridos até 31/12/2021.
Agora, em vez de somente reembolso,
as empresas também podem oferecer ao consumidos um crédito de valor igual ou maior
que o da passagem original, para ser utilizado
em até 18 meses após o recebimento. Outras
opções são acomodação em outro vôo ou a remarcação da passagem. Consulte o seu agente
de viagens.
ATENÇÃO NO REEMBOLSO
Apesar de uma das opções consideradas

para o passageiro ser o reembolso do valor da
passagem, as companhias aéreas podem aplicar
multas que vão até 60% do valor pago pelo bilhete aéreo, em condições parceladas.
Vale a pena, portanto, ao cliente, mesmo sendo idoso, avaliar a hipótese de adiar a
viagem que foi cancelada, para evitar a perda
maior do custo da passagem pela dedução da
multa apresentada pela empresa aérea.

ESTÃO ACABANDO COM ELA
A propósito da sugestão nesta edição de
O Campista de Você 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
projetos, para quando chegarmos ao “novo normal”, um programa de cruzeiro magnífico pela
Amazônia, abordo 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.
E Você pode também optar por um passeio pelo Pantanal Sul-Matogrossense, com
duração de seis noites, em um roteiro fluvial a
bordo do navio MS Kayanã, em cabines exclusivas, com refeições “all inclusive”, incluindo
um city-tour em Bonito. A redenção da vacina
contra a Covid-19 ainda está chegando, mas
Você pode começar desde já a se programar
e ser um dos primeiros a desfrutar do mundo
novo do lazer despreocupado.

►►Navegando pelo Rio Solimões, você vê Amazônia por todos os lados

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

Concorra a bônus e curta
os campings

T

odo mês, o Camping Clube do
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites para os seus associados.
Para participar, é fácil. Basta se manter
em dia com as taxas mensais de manutenção que você automaticamente já
concorre a bonificações com até cinco
pernoites para a família.
Os sorteados têm até 90 dias
para utilizar sua bonificação em qualquer um dos campings da rede. Os
bônus podem ser utilizados pelo titular
ou por seus dependentes, desde que
esses estejam identificados com suas
013701-9
014051-7
016480-4
017160-7
018434-1
018949-8
020047-2
033242-3
041444-5
057400-9
057994-4
063059-6
063699-0
063860-9
064288-6
069367-5
072961-2
074214-9
074973-5
086064-6

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

093960-7
096697-1
100132-6
105474-3
110376-2
118672-8
121786-2
124025-5
145308-6
145861-2
146428-1
148833-2
153752-1
162657-4
163868-6
174471-2
179494-5
185172-1
191144-0
202076-3

(PR)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(DF)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(PR)
(RJ)
(MG)
(SP)
(BA)
(RJ)
(SP)
(SP)

respectivas carteiras sociais.
Não estão inclusos na promoção
equipamentos desocupados, ocupações de módulos e animais permitidos.
Confira aqui os resultados dos sorteados do mês de dezembro passado.
Os bônus abaixo, sorteados
no mês de janeiro passado, caso não
sejam utilizados em seu prazo de
validade, poderão ser revalidados
adiante, a pedido de seus titulares,
quando as recomendações de isolamento social estiverem em fase de
abrandamento.

203325-3
205561-1
209594-6
212861-8
217664-5
220545-2
220879-3
222029-0
223746-7
224548-6
226677-5
227076-6
228875-1
231055-8
232026-0
234387-8
234395-9
234429-8
234431-1
234463-8

(RJ)
(SP)
(RJ)
(MG)
(ES)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(PR)
(MS)
(MG)
(ES)
(SP)

234877-1
234949-2
235077-8
235192-8
235314-0
235320-5
235337-8
235748-7
235803-5
235818-2
235926-9
235985-3
236039-1
236059-5
236075-7
236084-6
236131-3
236140-2
236141-0
236142-8

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

236230-1
236239-3
236248-2
236272-5
236274-1
236281-4
236319-5
236330-7
236336-5
236351-9
236380-2
236382-8
236385-2
236403-6
236423-0
236424-8
236430-3
236441-8
236442-6
236452-3

(RJ)
(ES)
(RJ)
(ES)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(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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Florestas brasileiras: conhecer para proteger

O

espaço geográfico brasileiro abrange seis tipos de
cobertura vegetal: Floresta
Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa.
Apesar dessas vegetações sofrerem
com o processo de desmatamento
desde o período da colonização,
elas ainda recobrem uma considerável parte do território nacional, superior as poucas florestas
internacionais ainda existentes.
MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica é uma
floresta tropical que ocupa cerca de 14% do território nacional
presente em 17 Estados da federação e é considerada um Patrimônio da Humanidade. Embora
degradada, ainda conserva grandes
áreas com bom nível de preservação protegidas por leis ambientais. Está presente em todos os
Estados brasileiros banhados pelo
Atlântico de norte a sul, entrando
pelo interior de Estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
Dentre as cidades turísticas do litoral da Mata Atlântica mais procuradas do Brasil são Paraty e Ubatuba,
com mais de 80% de seus municípios compostos por Mata Atlântica
protegida. Revela atraente encontro do Mar com a floresta, contando com adequada estrutura para o
turismo, empresas e monitores especializados em trilhas e passeios
pela natureza.
CIDADES, PRAIAS:
PRESERVAÇÃO
A Mata Atlântica também
engloba diversas cidades do interior do Brasil, especialmente nos
Estados de Goiás, Mato Grosso e
Minas Gerais. Em Minas Gerais
há o Circuito Turístico da Mata
Atlântica com muitos passeios e
atividades de ecoturismo, que envolve os municípios de Açucena,
Belo Oriente, Coronel Fabriciano,
Dionísio, Ipatinga, Marliéria, Santana do Paraíso, São Domingos do
Prata e Timóteo. Em Goiás há o
Parque Estadual da Mata Atlântica
a 247 quilômetros de Goiânia em
Água Limpa, próximo à divisa com
Minas, oferecendo passeios de ecoturismo pela selva. Em Mato Grosso o Parque Nacional da Serra da
Bodoquena possui o maior trecho
de Mata Atlântica do Estado com
áreas compostas por cerrados, florestas, montanhas de rochas calcárias e regiões alagadas. A região é
procurada para o turismo ecológico
e de aventuras, tendo a cidade de

grande polo turístico. Outro destaque na região é o Parque Nacional
Serra da Capivara, considerado
Patrimônio Cultural da Humanidade por conta de seus muitos sítios
arqueológicos com pinturas e gravuras rupestre feitas pelos habitantes pré-históricos com idade de
milênios. São mais de 1000 sítios
arqueológicos e além das pinturas apresentam vários vestígios da
presença do homem pré-histórico,
com datas entre as mais antigas conhecidas no continente americano.
No Parque habita variada fauna de
tatus, tamanduás, jaquatiricas, veados, macacos e outros animais típicos da região.
►►A maior vitrine da Mata Atlântica se estende pela BR-101, do Norte ao Sul do país

Bonito com ampla estrutura para o
turismo nacional e internacional.
FLORESTA AMAZÔNICA
A Amazônia, um dos biomas
mais importante do mundo, representa cerca de 30% das florestas
tropicais do planeta, caracterizando-se por possuir grandes árvores,
copas fechadas e folhas largas que
impedem a entrada da luz solar
mata a dentro. Clima tropical, temperaturas quentes e altas quantidades de chuvas durante todo ano. A
Amazônia brasileira se estende pelo
Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Maranhão,
Tocantins e parte de Mato Grosso.
Turismo na Amazônia é uma experiência considerada “indescritível”.
CERRADO
Segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado ocupa cerca 24%
do território nacional. O Cerrado
brasileiro é a savana mais rica do
planeta, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas, segundo o
Serviço Florestal Brasileiro. Muitas espécies são importantes para
usos medicinais e na alimentação.
Sua área abrange os Estados de
Goiás, Tocantins, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito
Federal, e partes do Amapá, Roraima e Amazonas. Para conhecer
esse grande bioma, uma opção é a
Chapada dos Veadeiros – parque
de conservação e preservação da
natureza na região centro-oeste
do Estado de Goiás. O Parque é
conhecido por suas famosas cachoeiras, canyons, exploração de
cavernas e ricas flora e fauna.

►►Conhecer a Amazônia é fundamental para defender a sua preservação

►►A Chapada dos Veadeiros mostra a beleza do Cerrado brasileiro

CAATINGA
Este bioma ocupa 10% do
território nacional e é o único localizado exclusivamente em território brasileiro. Sua vegetação se
caracteriza pela presença de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas, mas apresenta paisagem com muito verde no período
das águas. A principal atração são

as trilhas forjadascpela natureza,
os parques nacionais onde encontram-se até pinturas rupestres, as
formações rochosas e a fauna particular da região. Outra atração da
caatinga é a Chapada Diamantina,
região limitada por penhascos localizada na Bahia central. Paisagens,
centenas de quedas d’água e sítios
arqueológicos, fazem deste Parque

PANTANAL
Ocupando 1,8% do território
brasileiro o Pantanal se caracteriza por ser uma região de savana
estépica alagada. Suas formações
vegetais variadas e paisagem heterogênea, formam uma região de
grande diversidade de fauna e flora, sendo considerada a mais rica
do planeta, com muitas espécies de
peixes, mamíferos, aves e répteis.
A UNESCO declarou o Pantanal
do Mato Grosso como “Patrimônio
Natural Mundial” e “Reserva da
Biosfera”. Para o turismo, o Pantanal é muito procurado por adeptos do Birdwatching (observação
de aves), pela variedade e exotismo
desses animais na região. Também
para quem gosta de aventura em
trilhas pela mata e a paisagem que
mistura grutas, cavernas, rios e cachoeiras e pratica a pesca esportiva
(controlada no Pantanal). Uma das
grandes atrações do Pantanal é o
Parque Nacional da Chapada dos
Guimarães.  
PAMPAS
Os Pampas são as Estepes
ou Pradarias brasileiras, típicas do
Estado do Rio Grande do Sul. As
vegetações herbáceas e em áreas
de transição florestas subtropicais
com araucárias. A região é conhecida como Campanha Gaúcha,
Campos Sulinos ou Campos do
Sul, sendo o único bioma brasileiro presente somente numa unidade
federativa. O turismo é presente no
Rio Grande do Sul com influência
das culturas europeias. Mistura
atrativos históricos e naturais. São
famosos o Churrasco Gaúcho e o
Chimarrão, bebida feita com folhas
e ramos secos e triturados da erva-mate, misturados com água quente
a cerca de 80ºC.
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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

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 contribui-

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

Fisioterapeuta

O associado

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

ção 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.

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao 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 continua em vigor

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

dicar 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

TERMOFIX Desumidificador

-

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.

Anti-môfo

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

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

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

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681
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Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br
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Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associados quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de
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BARRACAS
Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e mesa com quatro bancos. R$
750,00. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso
ecológico e transformador de voltagem. R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21)
9631-9516 / 3012-1536
Ferpi – Para 7 pessoas, em bom
estado. Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, parte elétrica e equipamentos Preço a combinar, com
Wilson. Telefone: (15) 3221-1810.

CARRETAS / BARRACAS
Wolf – Ano 1980 (Doc 2017),
cor branca predominante e vermelho,
único dono, 2 qtos de casal, pneus em
ótimo estado, caixa d’àgua com capacidade 100 lts, geladeira tipo isopor
100 lts. Valor R$ 6.500,00.
Contato: (11)97094-8916 / dario@columbiacontabil.com.br.
Kabana Camp Luxo – Ano 1998,
com reservatório de água e geladeira
elétrica, vários acessórios, impecável,
pronta para acampar. Wilson. Tel.:
(19) 9173-1547/3276-4605.
Compro – Camping Star com um
quarto. João Batista ou Rosa. Tel.:
(21)3242-4839 / 9113-5885.

TRAILERS
Turiscar Eldorado 380 - Ano
1992, documentação em dia. Avancê
está completo, com utensílios e eletrodomésticos, Valor R$ 35.000,00.
Aceito negociação. Telefone: (11)
94749-9401. Wladimir Bittencourt
Turiscar Quinta Roda – documentação em dia, móveis, quarto de
casal com ar condicionado, geladeira
duplex, fogão 4 bocas, bar, sofá cama
de casal. Telefone: (21) 96450-0563 /
(21)99965-2660. Mariza Sena.
Turiscar Diamante 660 – Ano
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 pessoas. Avancê com copa e
cozinha completa. Banheiro com box
de água quente, 3 TVs, 1 WI-FI, 5
ventiladores e climatizador, no-break
com baterias Moura Cleam, utensílios de cozinha e triciclo Elektra.

R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12)
99126-3329. E-mail: alfredo28guara@hotmail.com
Turiscar Rubi - Ótimo estado,
cooktop elétrico, geladeira, ar condicionado Split, colchão de casal novo,
mesa com 4 lugares. Armários diversos. Localizado na cidade do Rio de
Janeiro. Valor: R$ 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) 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

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)
999 155817.
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 2292- 9354.

►►Em trilha, a caminho da Cachoeira da
Purificação

►►Quedas das Rodas, sobre pedras cor de
rosa

►►Submersa, no Lago da Cachoeira de
Conceição dos Gatos

►►Em trilha, a caminho da Cachoeira do
Diabo

Chapada Diamantina, um pedaço preservado do Planeta

J

oana Caetano, 25 anos, carioca, é atriz, formada em
Artes pela Universidade Federal Fluminense, com atuações
em teatro e cinema. Seu primeiro
acampamento foi aos três meses de
idade, com os pais, numa primavera
quente no Clube dos 500. Associada do CCB, aprecia o conforto dos
seus campings “urbanos”, mas se
sente mais à vontade naqueles que
proporcionam maior diálogo com a
natureza e com os nativos ao redor.
No final do ano passado,
somado ao pretexto de cumprir o
isolamento social proposto pela
Pandemia da Covid 19, Joana acionou um projeto antigo e, mochila
nas costas e barraca na mão, partiu
para um acampamento na Chapada
Diamantina, no Estado da Bahia,
durante 20 dias. O que ela viu por
lá documentou em fotos deslumbrantes, algumas ilustrando esta
matéria. O que sentiu, ela mesma
descreve.
“Acostume-se com tudo
dando certo em sua vida”, foi o
que Iesu me disse quando comentei sobre pequenas sincronias que
me vinham acontecendo desde que
cheguei, confirmadas também na
vivência de duas outras visitantes
que estavam instaladas no mesmo
camping. Iesu também estava de
barraca, mas já foi morador dali e
imediatamente reconheceu a nossa
sensação. Falo da Chapada Diamantina, onde tudo flui e as cachoeiras ajudam a reintegrar os pensamentos, regenerando os corpos.
É ano de pandemia e acredito
que a obrigação de ficar em isolamento fez muita gente repensar
suas moradias e hábitos. Eu fui uma
delas. Saí de casa com o objetivo de
experimentar viver de forma mais
responsável com a minha saúde e,
consequentemente, com a do planeta. Afinal de contas, somos sim ume
só e creio que só sendo bem estúpide para questionar o grau dessa relação na atual conjuntura. (O Eu só

existe se está em relação, logo... somos “Eutros” o tempo inteiro). E aí,
nesse caso, já que estamos falando
em SER, ou melhor, SERMOS, que
tal escutarmos finalmente os sintomas de sofrimento desse organismo
vivo e pulsante e nos limparmos
melhor, comermos melhor (melhor e não mais), escolhermos com
consciência o que estamos financiando, entendendo o que contribui
para a vitalidade do nosso corpo e
o que acelera o processo de morte.
Quebrar a cara no alto dos nossos
privilégios para se dar conta de que,
enquanto houver injustiça social,
continuaremos na iminência da
morte, enquanto houver poluição,
nossa água mineral vai nos infectar
ao invés de nutrir, enquanto continuarmos avançando em agronegócios, fábricas e consumo desenfreado, será cada vez mais perigoso
respirar esse ar. E sabe o que significa ar? Vida. A vida entra e sai de
nós a todo momento para que continuemos existindo. Não tem como
inspirar, inspirar, inspirar e inspirar,
sem que esse ar saia do corpo. Para
que o sistema respiratório funcione
é necessário que realizemos os dois
movimentos, receber e devolver. O
acúmulo não contribui para o ciclo
vital de ninguém.
Sabe por quê Iesu sentenciou
“Acostume-se com tudo dando certo em sua vida”? Porque a Chapada,
assim como outros - cada vez mais
escassos - lugares, é pura natureza e
a NATUREZA já é completa em si,
ela se nutre e se regenera a todo instante. Já é bem sabido que o Planeta
existe bem antes da humanidade
habitá-lo e vai continuar existindo
se não estivermos mais por aqui.
Se eu sou NATUREZA no
diálogo constante, respeitoso e
ininterrupto com outros seres NATUREZA, então receberei o que
preciso e passarei adiante o que
tenho, que, por sua vez, irá nutrir
alguém que precisa (seja na forma
de informação, estadia, dinheiro,
trabalho, carona, conversa, comi-

►►Um banho de natureza em um dos lagos da Cachoeira dos Patos

da, cobertor). Contrate os serviços
locais. Não tem mais como não
fazer turismo consciente. Não tem
como não estar consciente, não é
mais uma questão de coragem para
enfrentar uma sociedade de séculos
de hábitos colonizadores e estupradores. Agora, enfrentar a sociedade
ou a si mesme através da consciência é a única saída se Você quiser
que o Planeta Terra não o reconheça
como um vírus que ele vai expulsar”
O ROTEIRO
Joana viajou de avião até Salvador, hospedando-se em hostel,
para seguir de ônibus até a cidade
de Palmeiras. De lá, num pequeno
trecho sem transporte público, partiu de carona para o Vale do Capão,
seguindo até o camping Guapira,
onde pernoitou durante 6 noites
(pernoite a R$ 30,00). Existem
campings mais próximos da Vila,
a preços mais acessíveis, que não
constam em referências na Internet.
A partir da base do camping
Guapira, organizou-se para percorrer trilhas diárias e conhecer belos
recantos, muito bem preservados,
como o Poço Princesinha, um espetáculo maior ao entardecer, as
Cachoeiras Angélica e Purificação, onde se chega somente com
guias, das Rodas, com quedas

d’água sobre rochas de cor rosa, e
o Rio Preto, um belo poço para se
nadar, todos eles com águas incrivelmente límpidas.
Visitou também a Cachoeira
e os Poços de Patos, vencendo uma
trilha rápida de 40 minutos de ida,
com apenas uma descida na chegada, e a Cachoeira de Conceição
dos Gatos, muito procurada, onde
se paga R$ 10,00 para acesso.
A última visita a partir deste
acampamento foi à Cachoeira da
Fumaça, pela trilha “de cima”, em
duas horas e meia de ida, sendo em
torno de uma hora subindo e o restante em terreno plano. Esta visita é
mais deslumbrante em dias de pós-chuvas, quando o volume de água
é maior.
Satisfeito este roteiro de visitas, Joana voltou para Palmeiras e,
dalí, seguiu de ônibus para a cidade de Andaraí e, depois, chegou a
Igatú, de carona, hospedando-se no
Camping Pousada Xique-Xique, ao
custo de R$ 30,00 por pernoite. Por
indicação de duas visitantes acampadas no Capão, seu guia nesta etapa foi Chiquinho, experiente e conhecedor da flora e fauna da região.
A primeira trilha que fez em
Igatú foi ao Vale que circunda a
região, para assistir o fenômeno de
luzes azuis nas montanhas ao longe, mais aparentes em noites de lua

nova, mais escuras. O segundo passeio foi à Cachoeira Califórnia,
em trilha exclusiva com guias. Em
outro passeio, à Gruna do Brejo,
o guia conduz os visitantes por túneis de antigas minas, ilustrando o
roteiro com rituais comoventes em
memória dos garimpeiros que, no
passado, perderam suas vidas naquela atividade extrativa.
O Rio Madalena, também
visitado, pode ter acesso pela trilha
“por cima”, por onde se chega às
quedas, e “por baixo”, para quem
pretende visitar o rio. Ainda com
base em Igatú, foram alcançadas as
visitas às Quedas D’água das Cadeirinhas e à Rampa do Caim.
De Igatú, Joana voltou de carona para Andaraí e, de lá, seguiu
de ônibus para Lençóis, onde se
hospedou no Hostel Viela, com alas
separadas, a R$ 45,00 o pernoite.
Dalí, a primeira visita foi
à Cachoeira das Lavadeiras,
onde, literalmente, senhoras da
cidade lavam roupas, sendo muito
aprazíveis os recantos rio acima.
Um outro local visitado, bem estruturado para receber turistas foi
a Fazenda Pratinha, com ingresso a R$ 50,00 e algumas atrações
pagas, mas ainda com muita natureza livre à disposição, como a
Gruta e o Lago do Pratinha e a
Gruta Azul, cuja beleza se vê nos
meses de abril e maio, quando os
raios solares incidem totalmente
sobre o espelho d’água.
A última visita do circuito foi
ao Rio Mucugezinho, com trilhas à
Cachoeira do Diabo e à Cachoeira do Amor, com ingresso às duas
a R$ 10,00.
Saindo de Lençóis, de ônibus, de volta a Salvador, enquanto
aguardava o momento do embarque
de retorno, Joana completou seu
roteiro com uma etapa de turismo
convencional, com visitas à Igreja
do Bonfim, ao Pelourinho, Farol da
Barra, Elevador Lacerda, Terreiro
de Jesus, Mercado Modelo e o bairro do Rio Vermelho.

