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► Assim como Prado, o Camping de Guarapari, sempre lindo, também resistiu aos temporais de janeiro. Acampe com parcimônia!

Aproveite o recesso do Carnaval!
Observe com atenção as restrições nos campings

OBITUÁRIO

Página 9

Gislaine Maria Gutierrez Aquino
* 1954 † 2022

► Zuleika e Aníval Braga:

mais de 50 anos de amor ao
campismo (Página 12)

Entre praias e serras, escolha seu camping
(Páginas 3, 5 e 7)
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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.
PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Instalações–padrão. Chuveiros
quentes, quadra de esportes, praia
fronteira. Luz elétrica apenas para as
dependências (220v), ponto de energia para carga de bateria de trailers.
NÃO TEMPORADA: R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 22,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev.):
R$ 20,50 mais equipamentos de R$
3,00 até 30,70.
ESPÍRITO SANTO
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.

► Camping de Caldas Novas
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Ro-

dovia 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.
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.
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.
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$
16,90 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento
de R$ 3,000 até R$ 34,30.
RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900
(Praia). Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras
de esportes, pavilhão de lazer, praia
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 23,50 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 35,20; TEMPORADA:
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 38,90 mais
equipamento R$ 3,00 até R$ 58,30.
SERRINHA (RJ-06) – Entrada
pelo km 311 da Via Dutra. Município
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, iluminação elétrica
apenas para as dependências, chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica, pavilhão de
lazer, piscinas naturais, ducha de rio,
quiosques e lago. Ponto de energia para
carga bateria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 14,80 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 22,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 20,50
mais equipamento de R$ 3,00 até R$
30,70.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) –
Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 2500,
Balneário Bonfim, Município de Nísia
Floresta. Acesso pelo km 119 da 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) 3282-

4321. Instalações–padrão, chuveiros
quentes, luz para equipamentos (220v),
quadra de esportes, pavilhão de lazer,
piscinas naturais, cancha de bocha e
churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
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.

praia fronteira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 3,00
até R$ 26,70.
UBATUBA (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75.
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, pavilhão de lazer,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA:
R$ 23,50 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 35,20; TEMPORADA(16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 38,90 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 58,30.
SERGIPE
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

► Camping de Bertioga
CAMPOS DO JORDÃO (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira
e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 39,60.
CLUBE DOS 500 (SP-01) – km
60/SP da Via Dutra, Guaratinguetá
(SP). Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, quadras de esportes, piscinas
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.
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,

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).
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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Parque Restinga de Bertioga: um paraíso ambiental

O

Parque Estadual Restinga
de Bertioga, criado em 2010
e localizado integralmente
no município de Bertioga, no litoral norte do Estado de São Paulo,
teve como objetivo a proteção da
biodiversidade, dos recursos hídricos e do corredor ecológico entre
os ambientes marinho-costeiros e a
Serra do Mar, garantindo que esses
ambientes permaneçam conectados
e assim mantenham seus processos
naturais.
O Parque encontra-se no bioma
de Mata Atlântica e nele é possível
encontrar diversos tipos de ambientes, tais como praia, diferentes formações de restinga, manguezal e
floresta ombrófila densa. Abrange,
ainda, as sub-bacias dos rios Itaguaré
e Guaratuba, que possuem boa disponibilidade e qualidade hídrica.
Para uma hospedagem confortável, o camping de Bertioga (SP-05) é
a opção certa.
VEGETAÇÃO E ESPÉCIES
Dentre esses ambientes, e como
o nome sugere, pode-se destacar as
diferentes formações vegetacionais
de restinga, visto que abriga 98%
dos remanescentes de restinga de
toda a Baixada Santista. Diversas
espécies de plantas e animais têm o
Parque como lar. Há também grande número de espécies de bromélias
e orquídeas no Parque, bem como
diversas espécies da fauna, ameaçadas de extinção, como a onça-parda
(Puma concolor), a anta (Tapirus terrestris), o queixada (Tayassu pecari)
e a jacutinga (Aburria jacutinga).

VISITAÇÃO
Para conhecer o PERB é só entrar em contato com uma das Associações Locais de Monitores Ambientais e agendar a visita. Você
também pode visitar o local sem a
obrigação de monitoria na Trilha de
Itaguaré - Relíquias do Passado. Esta
trilha de fácil acesso percorre uma
das mais conservadas florestas de
restinga do estado e leva à Praia de
Itaguaré, das mais belas do Litoral
Norte. A entrada para a Praia de Itaguaré está localizada no km 205 da
Rodovia Rio-Santos. Já o acesso à
trilha se dá pelo final da via de acesso à praia. Maiores informações sobre como acessar a trilha e um mapa
do trajeto podem ser conseguidas
através dos seguintes links: https://
cutt.ly/dvkkLcu e https://cutt.ly/
cbECDsd .
HOSPEDAGEM / BERTIOGA
Camping - O SP-05 possui
instalações–padrão e praia fronteira. Está localizado na Av. Anchieta,
10.500, na Praia da Enseada, a 6 km

Opinião
Luiz Marcos Fernandes

O melhor Carnaval
é nos campings

► O Parque Restinga é um programa especial para quem aprecia temas ligados à natureza e meio ambiente

► Defronte à Praia da Enseada, o camping oferece apoio para passeios no entorno da cidade
do centro da cidade.
Acesso - Os campistas que vêm
de São Paulo devem seguir pela rodovia Presidente Dutra, entrar em
Mogi das Cruzes e pegar a rodovia
Mogi-Bertioga (SP 070). Rodovias
Anchieta/Imigrantes,
Piaçaguera-Guarujá e Rio-Santos também são
opções de acesso. Cerca de 70 km
fazem a viagem ser realizada em menos de uma hora. Os que vêm do Rio
de Janeiro podem escolher entre seguir pela Dutra até a rodovia Mogi-Bertioga ou pela rodovia Oswaldo

Cruz que começ ;a em Taubaté até
pegar a Rio-Santos. A distância é de
aproximadamente 400 km.
SERVIÇO:
Endereço do Parque: Rod.
Manoel Hipólito Rêgo, km
205 - Mangue Seco, Bertioga
Telefone: (13) 3317-2094
Funcionamento: 07h às 16h
E mail: pe.restingabertioga@
fflorestal.sp.gov.br
Site: www.fflorestal.
sp.gov.br/parque-estadual-

restinga-de-bertioga
ABECO (Associação Bertioguense
de Ecoturismo): (13) 99697-7723
AMOLB (Associação
de Monitores Locais de
Bertioga): (13) 99786-7426.
Camping de Bertioga (SP05): (13) 3311-9329
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.
campingclube.com.br

Com as restrições impostas
pelo crescimento de casos de contaminação pela Covid-19, o Carnaval de rua acabou sendo cancelado pelas autoridades, em muitas
cidades do país. E os desfiles monumentais das Escolas de Samba,
pelo menos no Rio de Janeiro e
em São Paulo, foram adiados para
abril. Nem por isso, se deve deixar
de aproveitar o feriadão de recesso
do reinado de Momo, para curtir
uns dias de descanso e descontração. Não há local mais adequado
do que as unidades do CCB espalhadas pelo país.
As vantagens oferecidas são
muitas, a começar pela tranquilidade e privacidade que proporcionam. Claro que as medidas sanitárias e preventivas não devem ser
esquecidas, e a direção do CCB
tem sido rígida neste aspecto, a fim
de garantir que a saúde e o bem-estar de todos sejam preservados.
Isso não impede que se programe
aqueles divertidos churrascos em
família com direito a cerveja gelada, até com a participação de amigos, desde que as aglomerações
sejam evitadas.
A fantasia da garotada e as
brincadeiras no ritmo da folia também fazem parte da programação
momesca, além, é claro, de se poder desfrutar de um ambiente saudável junto à natureza, mas neste
momento, vamos deixar os bailes e
os blocos infantis para uma próxima ocasião. Quem já teve oportunidade de curtir em anos passados
o Carnaval nos campings do CCB
sabe bem do que estou falando.
A diversão é garantida pata
todas as idades, desde as crianças,
até os mais idosos. O que vale no
final das contas, é o espírito carnavalesco, mesmo sem o Carnaval
propriamente dito. Aproveite esses
dias para repor as energias e descansar. Escolha seu camping predileto, e ajuste o seu espírito para
se adequar às restrições que a Pandemia está nos exigindo, a comprovação da vacinação completa,
o uso permanente de máscaras, o
distanciamento entre as pessoas, a
higienização constante com álcool
em gel e, muito importante, evitar
a formação de aglomerações. No
mais é reunir a família para colocar o “pé na estrada” e aproveitar
o melhor do recesso do Carnaval.
Bons acampamentos a todos...
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O Campista completa 49 anos de circulação

C

om esta edição de fevereiro, o Jornal O Campista
está completando 49 anos
de circulação, cumprindo a sua
missão de divulgar e promover o
campismo organizado no universo
do quadro social e para o público
em geral, consolidando-se como o
único veículo brasileiro a se dedicar a este assunto.
Criado em março de 1973 pelo
então Presidente Nacional Ricardo Menescal, O Campista também
divulga as promoções sociais,
gastronômicas e esportivas organizadas pelo Clube e por grupos
de associados e informa a cada
mês aos campistas sobre os custos
de acampamentos.
Além de sua função informativa, o Jornal se dedica também a
transmitir aos campistas uma seção informativa para a divulgação
de venda e compra de equipamentos e acessórios para campismo e
caravanismo, o Classicamping, e
também uma coluna da Camping

Clube Turismo – CCTUR, para
divulgação de produtos turísticos,
como passagens aéreas, cruzeiros,
excursões convencionais, produtos de turismo de aventura, reservas de hotéis e veículos e locação
de trailers em campings do CCB.
Nesses 49 anos de circulação,
O Campista contou com a Editoria
de renomados jornalistas, inaugurando com Maria Helena Araujo
Leitão e, na sequência, Luiz Paulo
Coutinho e Ernest Peter Matheson
Júnior, Antonio Maria Filho, Luiz
Marcos Fernandes e, nestes últimos quatro anos, Arnaldo Martins.
Na diagramação, o Jornal contou com serviços profissionais de
Yvanir Yazbeck até 1994 e, de lá
para cá, com Edgard Rodrigues do
Lago Filho. Há dez anos, a redação de O Campista está por conta
da jornalista Isabelle Machado e a
editoração eletrônica, a partir de
2008, a cargo do designer gráfico
Joacil Martins.

► A Festa do Divino em Paraty é um dos eventos mais noticiados pelo O Campista desde a sua fundação

A maior reserva de água doce do mundo

Você já ouviu falar das praias
de água doce neste país? Elas existem e são na verdade rios, lagos
ou lagoas com orla de areia clara.
O Brasil possui a maior reserva de
água doce do mundo e oferece aos
turistas nacionais e estrangeiros a
possibilidade de conhecer alguns
desses destinos mais vazios e preservados em comparação às praias
de mar. Agende sua viagem com a
CCTUR. Não esqueça de levar consigo o comprovante de vacinação, a
máscara e o álcool em gel 70%.
ALTER DO CHÃO (PA)
A praia de água doce mais famosa do Brasil também é considerada uma das mais bonitas do mundo.
Alter do Chão é um distrito do município de Santarém, no Pará, e tem
belas praias ao longo do curso do rio
Tapajós e do Lago Verde. O Caribe
Amazônico, como é chamado, aparece no período de vazante do rio,
entre os meses de agosto a janeiro.
ILHA DE MARAJÓ (PA)
A Ilha de Marajó guarda inúmeros atrativos aos turistas, seja por
sua abundância de água doce ou por
sua história. A maior ilha fluviomarinha do mundo possui 15 municípios e localiza-se a oeste da foz do
rio Amazonas (3 horas de barco partindo de Belém). Dentre os municí-

lagoas você pode mergulhar, relaxar
e se refrescar.

► Vale a pena uma
visita ao Jalapão e,
quando lá, apreciar
a queda da Cacheira
da Velha
pios mais visitados está Salvaterra,
próxima a diversas praias, sendo a
mais popular a Praia Grande.
BONITO (MS)
Bonito, no Mato Grosso do Sul,
reserva ao visitante inúmeras atrações de tirar o fôlego. Um banho na
Praia da Figueira não pode faltar. O
local possui inúmeras atividades e
uma ótima infraestrutura para atender a todos. A visitação é paga.
PRAIA DA GRACIOSA(TO)
Outra capital que tem uma praia
bem no meio da cidade é Palmas, em
Tocantins. Se você estiver por lá e
não der para ir até o Jalapão, consegue encontrar água doce para se refrescar pela capital mesmo, na Praia

da Graciosa. O banco de areia possui
boa infraestrutura com banheiros,
quadras, bares e restaurantes. O local ainda costuma receber eventos
culturais, esportivos e de lazer.
JALAPÃO (TO)
Localizado no Tocantins, O Jalapão certamente encanta por suas
paisagens e águas abundantes. Em
meio a tanta água, claro, sempre tem
uma prainha ou outra. A Cachoeira
da Velha, no Rio Novo, é a maior do
Parque Estadual do Jalapão, e logo
ao lado dela, o turista encontra bancos de areia à beira d’água para relaxar e admirar a beleza da natureza.
JERICOACOARA(CE)
A cidade de Jericoacoara é um

dos principais destinos no Ceará.
Além do seu Parque Nacional, com
famosas dunas, a cidade está repleta
de lagoas, como a Azul e a do Paraíso. Essas duas são, na verdade,
uma só, com nomes distintos em
diferentes trechos. Suas belíssimas
praias de águas cristalinas competem com as praias de água salgada
mais ao norte.
LENÇÓIS
MARANHENSES(MA)
Os famosos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, no Maranhão,
oferecem paisagens de tirar o fôlego
e uma experiência única. O parque
inteiro, com 270 km², está repleto
de dunas que guardam enormes lagoas da água da chuva. Nas maiores

CHAPADA DOS
VEADEIROS(GO)
Conhecida por suas formações
rochosas e os encantadores desfiladeiros, a Chapada dos Veadeiros,
em Goiás, é cheia paisagens incríveis. O parque também é repleto de
rios e cachoeiras. No encontro entre
os rios São Miguel e Tocantinzinho, ou próximo à Cachoeira São
Félix, encontram-se ótimos bancos
de areia cercados de água doce para
relaxar e mergulhar.
PONTA NEGRA(AM)
A Praia Ponta Negra, na capital do Amazonas, Manaus, fica às
margens do Rio Negro, a apenas
13 km do centro, no bairro de Ponta Negra. A praia, que é artificial,
costuma encher nos dias de calor e
já é um dos principais destinos da
capital amazonense, sediando uma
grande quantidade de eventos culturais.
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
Whatsapp: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Lagoa do Bonfim,
Canela e Aracaju:
variações da natureza

O

s projetos de vida seguem
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 fevereiro foram: Lagoa do Bonfim
(RN-02), Canela (RS-01) e Aracaju
(SE-01).
Em Lagoa do Bonfim, além do
famoso passeio de buggy pela região,
as dunas com diversão garantida pelos
melhores pontos da cidade, enquanto
Canela, destaca-se por sua forte influência cultural europeia e potencial
turístico, e já em Aracaju, o clima de
diversidade cultural e história sobressaem na capital sergipana.

rismo de aventura, a cidade possui diversas opções como trekkings, rapel e
rafting. A maior atração natural de Canela é a cachoeira “Cascata do Caracol”, localizada no Parque do Caracol,
a 600 metros da entrada do camping,
que possui uma moderna infraestrutura com observatório ecológico, elevador panorâmico, restaurante, lojas de
artesanato e passeio temático de trem.
Guias especializados orientam os visitantes por trilhas, que exibem fauna e
flora variadas, praticando cicloturismo
ou cavalgadas por estradas secundárias e bosques. No centro da cidade há
atrações como a Catedral da Pedra, um
marco da arquitetura em estilo gótico
inglês, lojas com artigos em malha e
couro que dividem o espaço com as
que vendem chocolates caseiros e artesanais.

LAGOA DO BONFIM:
DIVERSÃO
Camping – O RN-02 possui instalações-padrão, pavilhão de lazer, luz
para equipamentos, chuveiros quentes
e quadra de esportes. São 40 mil m² de
um espaço muito agradável.
Acesso – Os campistas devem seguir pela BR-101 e nas cercanias no
Município de Nísia Floresta entrar no
Km 119, pela Av. Dr. Severino Lopes
da Silva, por detrás do Posto Policial
no sentido de Natal. Após 2,5 km em
asfalto chega-se ao camping. Lagoa do
Bonfim está localizada 25 km antes de
Natal, via BR-101.
Atrativos - Lagoa do Bonfim atrai
pela beleza e pela agitada vida noturna
dos finais de semana, quando se tem
diversão garantida curtindo um bom
forró. O “Forró da Lua”, famoso na
região, virou, inclusive, matéria do
jornal New York Times. No roteiro
de passeios, as dunas de Genipabu,
ao Norte de Natal e a Praia da Pipa,
no litoral Sul, são muito procuradas
para passeios de buggy e de escuna.
O kitesurf e o windsurf estão também
entre as atrações da região.

ARACAJU: CULTURA
Camping - o SE-01 fica em frente à Praia de Atalaia. Oferece instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes.
Acesso - Para quem vem do sul,
o acesso se dá pela BR-101, sem entrar em Salvador. Se vier pela capital
baiana, a linha Verde deve ser utilizada
até Indiaroba, de onde se volta para a
BR-101. Para quem sai do Nordeste, o
caminho mais rápido é pela BR-101.
Atrativos - Aracaju tem como
pontos fortes os atrativos naturais e
culturais. O destaque litorâneo fica por
conta da praia de Atalaia, point dos
finais de semana, que possui restaurantes à beira-mar e onde o artesanato
local chama a atenção. Quem busca
tranquilidade, pode visitar o litoral sul
da cidade que reúne praias encantadoras, como a de Aruana, Robalo, Náufrago e Mosqueiro.
Para quem gosta de esportes radicais, a cidade tem praias ideais para a
prática de surf, como Jatobá e Costa.
Se o campista desejar um roteiro mais
cultural, uma visita ao centro histórico
de Aracaju é indispensável. Completamente revitalizado, o lugar proporciona um passeio pela história, através de
seus casarões, praças e mercados.

CANELA: TURISMO
Camping – O RS-01 está localizado num bosque de araucárias e conta
com um pavilhão de lazer, quadras de
esportes, cantina, 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.
Atrativos – Para os adeptos do tu-

SERVIÇO:
Camping Lagoa do Bonfim (RN02): (84) 99977-2724
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
Camping de Aracaju (SE-01): (79)
3243-3957
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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► Para conhecer as mais lindas praias potiguares, Lagoa do Bonfim é a sua opção de acampamento

► É fácil fugir do verão escaldante nas capitais: acampe em Canela

► Aracajú é um rara oportunidade de acampamento no litoral nordestino
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► O Poço Feio é um ponto de visita imperdível em Lumiar

O

► Passando por Lumiar, em Boa Esperança, fica a Cachoeira São José

As águas doces de Nova Friburgo
muito frequentada por aqueles que
buscam mais contato com a natureza, sem precisar sair da cidade.

clima de verão segue a todo
vapor com índices altos de
temperatura,
proporcionando, além das praias, uma opção
a mais para quem deseja um programa diferente: as cachoeiras de Nova
Friburgo, passeios que agradam a
todos os tipos de público.
Como opção de hospedagem,
há o camping de Mury (RJ-08).
Reserve seu acampamento, não esquecendo o uso da máscara, comprovante de vacinação e álcool em
gel 70%.

ADUTORA
Outra opção para aqueles que
não querem sair da cidade para curtir uma cachoeira bonita e tranquila
é a cachoeira da Adutora, localizada
também no Cascatinha. Com uma
queda d’água de tirar o fôlego, o local é mágico e ideal para quem quer
dar um mergulho durante a semana.
HOSPEDAGEM / MURY
Camping - O RJ-08 fica a 150
km do Rio de Janeiro, através do
acesso feito pela BR-101, seguindo em direção a Rio Bonito. Logo
depois de contornar o perímetro
urbano de Itaboraí, é preciso seguir
por Cachoeira de Macacu, sempre
subindo a serra em direção à Nova
Friburgo.

INDIANA JONES
A cachoeira é muito frequentada pelos friburguenses e considerada um destino certo para os turistas
que gostam de passeios ao ar livre,
com um pouco de aventura. Ela faz
parte das belezas naturais encontradas em Boa Esperança, localidade
do distrito de Lumiar.
POÇO FEIO
Ideal para turistas e moradores da região, que procuram uma
cachoeira de águas calmas e com
um grande espaço para tomar sol.
A 1km do centro de Lumiar, a cachoeira tem uma espécie de “praia”,
com uma área enorme onde as
crianças podem brincar com tranquilidade. A entrada, no valor de R$
10,00, permite o estacionamento no
local, que é particular.
TOCA DA ONÇA
Localizado a 40 minutos do
centro de Lumiar, o poço Toca da
Onça é um dos cartões postais da

► Próximo das atrações sugeridas está o Camping de Mury, com sua queda d’água individual

cidade. Com beleza exuberante, a
localidade é muito procurada também por quem gosta de fazer trilhas
e estar em contato com a natureza.
CACHOEIRA SÃO JOSÉ
Para chegar à cachoeira, os veículos precisam trafegar por cerca de
400 metros em uma estrada de chão
inclinada, que também dá acesso à
cachoeira Indiana Jones, em Boa
Esperança. Além da queda d’agua

e piscinas para adultos e crianças, o
local também oferece estrutura para
alimentação e banheiros. Um lugar
incrível para aqueles que buscam
relaxar em meio as belezas naturais.
ENCONTRO DOS RIOS
Um lugar mágico, divertido e
perfeito para quem está em busca de
aventura. A 5 km do centro de Lumiar, o encontro do Rio Macaé com
um de seus afluentes, o Rio Bonito,

também é usado pelos aventureiros que curtem atividades radicais
como rafting, canoagem, entre outras. Com certeza, é um lugar inesquecível, que vale a pena ser visitado e revisitado.
JUAREZ FROTTÉ
O Parque Juarez Frotté oferece
muitas opções de lazer para seus
visitantes. Localizada no bairro
Cascatinha, a cachoeira do Parque é

Acesso - O acesso ao camping é
feito no km 69 da rodovia Rio-Friburgo, dobrando à esquerda, aproximadamente 2 km após o início da
descida da serra, em direção à cidade, defronte ao totem de limitação
de velocidade.
SERVIÇO:
Camping de Mury (RJ08): (22) 2542-2275
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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V

iajar é um dos maiores prazeres
da vida, além da possibilidade
de se desligar dos compromissos e relaxar, o que encanta ainda mais
as pessoas. Que tal uma viagem a Campos do Jordão, localizada a 173 km da
capital do Estado de São Paulo? A cidade é uma das principais escolhas de
turistas brasileiros e estrangeiros por
conta do clima agradável, receptivo,
das paisagens exuberantes e cinematográficas, além de um grande número de passeios, atividades e festivais.
O Campista montou um breve roteiro
dos lugares para você escolher e visitar
na chamada Suíça Brasileira, contando,
além disso, com uma ótima opção de
hospedagem no Camping de Campos
do Jordão (SP-02).
MUSEU DE ESCULTURAS
FELÍCIA LEIRNER
Uma das atrações mais conhecidas
e um locais dos mais bonitos de Campos do Jordão, o Museu de Esculturas
Felícia Leirner, a céu aberto, reúne
obras da escultora nascida na Polônia
e naturalizada brasileira. São 84 obras,
sendo 44 em bronze e 40 em cimento
branco, espalhadas em uma bela área
verde.

anos a única ligação de Campos do
Jordão com o resto do mundo. Com
estradas precárias, que permitiam apenas o acesso a cavalo, até os primeiros
automóveis da estância climática chegaram pelos trilhos. Após a desativação
da linha férrea, a estação Emílio Ribas,
junto com as demais da cidade, tornou-se atração turística de onde saem passeios de bonde, maria fumaça e trem.
O lugar conta ainda com jardins, playground, lojas de artesanato e lago, além
de ser o ponto de partida e chegada do
famoso teleférico que leva ao Morro do
Elefante.

► As esculturas a céu aberto são a atração maior do Museu Felícia Leirner

Em Campos do Jordão,
passeios em qualquer época

CERVEJA BADEN BADEN
A Baden Baden é um dos principais
símbolos de Campos do Jordão pois,
além do bar mais famoso do Capivari,
oferece uma visita guiada, onde o turista pode conhecer mais sobre os dez
tipos de cervejas artesanais produzidos
na cidade.
TELEFÉRICO
Campos do Jordão tem o sistema de
teleférico mais antigo do Brasil, inaugurado em 1972. Por R$ 17 você embarca
na praça da Estação do Capivari, sobe
ao Morro do Elefante e faz o trajeto de
volta. Se quiser, pode levar como lembrança uma foto sua na cadeirinha que
é individual. O Morro do Elefante é um
dos pontos turísticos clássicos de Campos do Jordão. Conta-se que o Morro do
Elefante recebeu esse nome devido ao
seu formato, que lembraria em tempos
antigos a tromba de um elefante.
PALÁCIO BOA VISTA
Residência de inverno do governador do Estado de São Paulo e oferece
visitas guiadas gratuitas. Inaugurado
em 1964, reúne um acervo artístico com
mais de 3.500 obras, além de realizar
exposições periódicas de artistas brasileiros e outros eventos culturais.
CAPIVARI
Aí tudo acontece. Seja ao redor da
praça Benedito Calixto, onde uma concha acústica sedia apresentações gratuitas do Festival de Inverno, seja no calçadão da rua Djalma Forjaz, o bairro do
Capivari é o ponto de encontro de todos
os que visitam Campos do Jordão. Das
turmas jovens e elegantes aos casais
apaixonados, das famílias aos grupos
da terceira idade, todos passam pelo
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MOSTEIRO BENEDITINO
DE SÃO JOÃO
Localizado em um bosque bem
próximo ao centro e no caminho para
o Palácio Boa Vista, o mosteiro é um
lugar encantador que vale a visita, seja
para apreciar os belos jardins ou para
um momento de descanso ou meditação
junto ao pequeno lago ou à gruta. Todos
os dias, às 17h45 min., é possível ver a
oração das monjas, com cantos gregorianos em latim, grego e português. A
entrada é gratuita e há uma lojinha onde
se pode adquirir, entre outros produtos,
os famosos chocolates artesanais das irmãs Trapistas de Santa Catarina.
VISTA CHINESA
Esse mirante tem fácil acesso pela
rodovia e oferece uma vista de tirar o fôlego do Vale do Lageado. Em dias com
tempo bom, vale a pena ver o pôr do sol
no local. No lugar há algumas barraquinhas de alimentos, lembranças e doces.

► Além dos passeios incríveis na cidade, o bucolismo do Camping
Capivari. Aí estão os restaurantes mais
badalados, os bares mais animados, as
melhores lojas.
HORTO FLORESTAL
O Parque Estadual de Campos do
Jordão, mais conhecido como Horto
Florestal, tem uma área de 28.800 hectares recoberta de Mata Atlântica e de
Araucária. O contato com a natureza
entre suas árvores, percorrendo as várias trilhas, lagos e pontes é um excelente passeio durante a visita à cidade.
PICO DO ITAPEVA
Ponto alto do circuito de atrações
tradicionais e populares de Campos do
Jordão, o Pico do Itapeva não fica em
Campos do Jordão, mas na cidade de

Pindamonhangaba. O local fica a 15km
do Capivari, com acesso fácil por meio
de uma estrada asfaltada, e oferece uma
vista do alto de seus 2.030 metros. Diz
a lenda que em dias claros é possível
observar 15 cidades e até a Basílica de
Aparecida.

Vista, que já não comportava público
cada vez maior. O auditório tem capacidade para 814 pessoas na plateia e 48
nos camarotes, e se destaca pela acústica fantástica e pelo belo visual, permitindo a vista para as montanhas durante
espetáculos diurnos.

AUDITÓRIO CLÁUDIO
SANTORO
Parte do Museu Felícia Lerner, o
Auditório Cláudio Santoro é o palco
principal do Festival de Inverno de
Campos do Jordão, o maior evento de
música erudita da América Latina, realizado anualmente em julho. O espaço
foi criado para essa finalidade em 1979.
Até então o festival, que teve início em
1970, era realizado no Palácio da Boa

AVENTURA NO RANCHO
O Rancho Santo Antônio é mais
uma área de lazer que permite ao visitante aproveitar as belezas naturais de
Campos do Jordão, praticando esportes
radicais, como tirolesas e arborismo, ou
atividades mais calmas, como trilhas e
cavalgadas.
ESTAÇÃO EMÍLIO RIBAS
A estrada de ferro foi por muitos

HOSPEDAGEM / CAMPOS
DO JORDÃO
Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre ao lado do
Horto Florestal, a 7 km do centro da cidade. A paisagem do camping é deslumbrante com araucárias ao redor. Além
das instalações-padrão, o camping conta ainda com chuveiros quentes, quadra
de vôlei e uma cantina atendendo desde
o café da manhã até o jantar.
Acesso – Para quem vem do Rio de
Janeiro ou São Paulo segue-se pela Via
Dutra. A distância entre as cidades do
Rio de Janeiro e Campos do Jordão é de
336 km. O tempo estimado do percurso
da viagem entre as duas cidades é de
aproximadamente 4 horas e 30 minutos. Campos do Jordão fica a 192 km da
capital paulista, via Quiririm-Taubaté
(SP-50) e a 184 km via Caçapava ou
São José dos Campos (SP-123). Outra
alternativa para quem vem de São Paulo é pela Rodovia Ayrton Senna e para
quem sai de Belo Horizonte o melhor é
passar por Taubaté.
SERVIÇO:
Camping de Campos do Jordão
(SP-02): (12)3663-1557
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
CONHECER UM MUNDO ANTIGO
Está bem próximo o momento de Você colocar
em prática aquele projeto de férias com a família. A
sensação de tranquilidade e de descanso deve estar
em pauta, lado a lado com a ansiedade por aquele
passeio incrível. Mas nem todos os programas disponíveis podem ainda ser assumidos com tranquilidade enquanto não se reduzirem os efeitos de propagação da pandemia da Covid-19. Se Você mora
em uma cidade maior pode optar por um destino
que ofereça mais natureza, onde seja possível praticar turismo com mais distanciamento. Ainda mais
se os filhos forem crianças, ávidos pela liberdade
de ações, Você deve acostumá-los a adotar esse tipo
de programa como positivo e útil para a vida inteira. Viajar em contato com a natureza é sempre uma
bela oportunidade de conhecer e respeitar patrimônios ligados à história, aos antepassados, aos temas
ambientais, artísticos e culturais.
Se optar por viajar para cidades menores, onde
a natureza está mais presente, uma boa forma de se
ajustar ao ambiente que visitar é prestigiar a economia local, usando seus serviços, fazendo despesas
no próprio comércio de artesanato, experimentando a sua gastronomia, tudo sem deixar de ressaltar
o sentimento de respeito à fauna e flora dos ambientes que frequentar.3.
VACINAÇÃO É DOCUMENTO
Em suas próximas viagens não se esqueça de
cuidar de si, de sua família e, por que não?, das
pessoas ao seu redor. Cuide das garantias de todos
quanto aos riscos da transmissão do vírus da Co-

vid-19. Lembre-se de que ao manter as garantias
fundamentais do uso permanente de máscaras,
do distanciamento social e da higienização com
álcool em gel, Você está se protegendo a si próprio e as pessoas ao seu redor, inclusive seus
familiares. Conscientize-se, para o seu próprio
bem, que cada vez mais os restaurantes, cinemas,
museus, espetáculos, exposições, academias,
parques temáticos, clubes, campings, o Camping
Clube do Brasil estão condicionando o ingresso
das pessoas adultas e adolescentes à apresentação de certificado, passaporte, caderneta, qualquer documento que comprove a sua vacinação
completa. Portanto, Você que está se programando para viajar a turismo com a família, faça isso
com alegria, com descontração, e não com constrangimentos.
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de Janeiro, para
curtir as praias, os passeios ou reunir os amigos é
lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. Mas quando vier a negócios, em viagem rápida, experimente hospedar-se
no Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis, restaurantes no entorno,
ao lado do Metrô, a duas estações de VLT até o
Aeroporto Santos Dumont.
No sentido contrário, em percurso maior, o
VLT passa em frente à Rodoviária Novo Rio, trazendo ônibus de todo o país. Experimente! reservas@itajubahotel.com.br

ESTÃO ACABANDO COM ELA
A propósito das sugestões que a CCTUR tem
apresentado para que Você conheça logo a Amazônia e outros patrimônios florestais em nosso
país, Você pode 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.

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
014051-7 (SP)
018434-1 (RJ)
020047-2 (DF)
032505-2 (SP)
044814-3 (RJ)
063699-0 (RJ)
069367-5 (SP)
075582-5 (SP)
100635-0 (PR)
119038-7 (SP)

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 março 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.

135863-4 (RJ)
169382-2 (SP)
175513-7 (RJ)
181135-7 (SP)
191144-0 (SP)
220626-2 (RJ)
227005-9 (SP)
229672-0 (RJ)
234106-2 (SP)
235269-9 (SP)

235523-1 (RJ)
235544-3 (SC)
235748-7 (SP)
236026-0 (SP)
236084-6 (SP)
236385-2 (SP)
236401-0 (SP)
236406-0 (SC)
236432-9 (RJ)
236450-7 (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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Os tipos de turismo mais procurados no Brasil

E

xistem vários tipos de turismo
a se praticar no Brasil e no
mundo e isso acontece porque
cada pessoa tem suas preferências na
hora de viajar. Seja para escolher os
pontos turísticos, as atividades que
pretende fazer ou até mesmo os pratos típicos que vai provar. Essa classificação que se adota ajuda às Secretarias de Turismo a se organizarem
melhor. No Brasil, temos seis tipos de
turismo mais procurados e realizados
pelos que aqui visitam.
PELO BEM DO AMBIENTE
O ecoturismo tem como objetivo
conscientizar a população local e os
visitantes sobre a importância de preservar o meio ambiente. Nele, os bens
naturais da região, como florestas,
praias, montanhas e lagos, são utilizados de forma responsável em atividades de lazer. No Brasil, esse é um
dos tipos de turismo mais popular, o
que se dá por conta da natureza vasta
e diversificada presente no país. Dois
grandes exemplos desse segmento
estão na Amazônia e no Pantanal brasileiro.
GOSTO PELA ADRENALINA
O turismo de aventura é uma opção para quem adora atividades radicais. Nele, Você participa de atrações

que envolvem algum desafio com
risco controlado e assumido de forma
consciente. Quem opta por esse modelo pode experimentar uma ótima
sensação de liberdade e superação.
Uma das opções para quem quer fazer
esse tipo de turismo no Brasil é o Rio
Quente, em Goiás, próximo de Caldas Novas O resort conta com atrações que conectam as pessoas com
a natureza e dão aquele friozinho na
barriga. Tobogãs, tirolesas, rafting e
mergulho são algumas das atividades
disponíveis neste paraíso em Goiás.
UM MERGULHO
NA HISTÓRIA
O turismo cultural é uma das
modalidades que conecta Você com
a história da região escolhida para visitar. Quem opta por esse modelo tem
um contato direto com os costumes
da população local e está interessado
em aprender tudo sobre o destino. É
a escolha ideal para quem gosta de
visitar museus, pontos turísticos, galerias e muito mais. Quem opta pelo
turismo cultural ainda pode visitar
eventos específicos para alguma época do ano, como festivais culinários.
Esse tipo pode ser feito em qualquer
destino, de norte a sul, é só montar
um roteiro que foque na história do
local. Vale destacar que o Amazonas,

OBITUÁRIO
Gislaine Maria Gutierrez Aquino
* 1954 † 2022

ou até mesmo praticar esportes que
estejam ligados a essa parte da natureza. Algumas atividades ligadas a
esse turismo na praia são surf, futebol de areia, banana boat, mergulho,
passeios de barco e até mesmo um
simples banho de sol. Esse tipo de turismo abrange a prática desde o norte
do país ao Sul.

► O turismo de aventura oferece atrações deslumbrantes, com tempero de
natureza e adrenalina
Pará, Tocantins (norte do país), Minas Gerais, os estados do Nordeste e
Sul (com a cultura europeia) são aos
maiores exemplos de turismo cultural
do Brasil.
BEM-ESTAR EM
PRIMEIRO LUGAR
O Turismo de saúde é um formato
focado em beneficiar a saúde, seja do
corpo ou da mente. Aqui, o destino
escolhido traz uma sensação de bem-estar e felicidade ao entrar em contato com a natureza ou qualquer ponto
turístico oferecido pelo local. Para
relaxar, Você pode praticar atividades
como mergulho ou banho de sol. Esse
modelo de turismo também pode ser

feito em vários lugares, como no Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro,
São Paulo, entre outros.
CONTATO COM A ÁGUA
O turismo de sol e praia é um
dos mais populares no Brasil, e com
razão. Há muitas opções de lugares para quem quer se conectar com
a água, a areia e a luz solar. É uma
modalidade que cresce muito nos
meses da alta temporada e em feriados prolongados. Esse contato com a
água não precisa ser necessariamente
no mar. Lagos e rios também entram
na classificação do turismo de sol e
praia. É o tipo ideal para quem quer
descansar em paisagens paradisíacas

CULINÁRIA LOCAL
O turismo gastronômico é perfeito para quem gosta de explorar
os diferentes tipos de culinária que
existem no nosso país. Para montar
um roteiro nesse modelo, Você pode
explorar lugares de produção, venda
e consumo dos alimentos típicos da
região. Além de conhecer mais sobre
a nossa cultura, a pessoa que escolhe
esse turismo pode ajudar a população
local ao consumir e comprar os produtos. A culinária do Norte, Nordeste
e Centro- Oeste são bastante apreciadas por aqueles que visitam, e é claro, não se pode esquecer do famoso
churrasco gaúcho.
SERVIÇO:
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
Whatsapp: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Veja os artigos de camping e adquira o seu produto

Mercado
Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings conferindo os três novos produtos para levar para os acampamentos: o
Mini Lampião Talino Nautika, a Bolsa Térmica Spazio 8 Litros TopGet
e a Rede ultralight hammock single.

Com muito pesar, o Camping
Clube do Brasil noticia o falecimento da associada Gislaine Aquino,
esposa do Conselheiro Benemérito
Gilberto Aquino, com quem teve
dois filhos, Alessandra e Daniel, e
dois netos, Sofia e Alexandre.
Desde muito jovem, Gislaine se
dedicou à área da educação, firmando-se como professora universitária
e orientadora, não lhe faltando predicados entre seus colegas e alunos,
como uma profissional culta, dedicada, generosa, disposta, de alegria
contagiante, um sorriso fácil emoldurando uma personalidade forte e
dócil.

Campista participativa, compartilhou ativamente ao lado de
Gilberto, associado desde 1972, na
consolidação do Clube no Estado
do Rio Grande do Sul, notadamente quando foi eleito em 1975, como
Representante Regional, e em 1978
como Presidente Regional do Departamento.
Além do seu entusiasmo pelo
campismo, Gislaine também estava sempre ao lado do marido, mais
precisamente na garupa, em suas
viagens de motocicleta pelos estados do Sul e além fronteiras, como
aficcionados por esta modalidade de
lazer.

Mini Lampião Talino Nautika: Perfeito para levar para o camping, o mini
lampião Talino não ocupa muito espaço, é fácil de usar, ilumina muito bem e
não te deixa na mão. É feito de plástico ABS e lente em policarbonato, ilumina
uma área de 360º, possui 11 LEDs que iluminarão o lugar com intensidade e é
muito resistente. Além disso, ele vem com alça de plástico PP para segurar ou
pendurar no lugar que for mais cômodo. Informações no site: www.makalusports.com.br .
Bolsa Térmica Spazio 8 Litros TopGet: Para manter seu alimento e bebida sempre frescos e conservados, a Bolsa Térmica Spazio 8 Litros TopGet é a
escolha perfeita. Possui revestimento térmico de folha de alumínio, fecho em
zíper, bolso frontal, alça de mão e alça de ombro ajustável. Material/composição: Poliéster 600D. Capacidade: 8 litros. Medidas: 27 x 20 x 16 cm. Detalhes
no site: www.kanui.com.br.
Rede ultralight hammock single: É ideal para aventureiros que desejam
uma rede de alta qualidade e resistência. Super leve e compacta, este é um
item de fácil transporte. Fabricada com Nylon 20D, a hammock garante total
conforto. Podendo ser utilizada em camping, trilhas e atividades ao ar livre, a
hammock ultralight single é uma rede para uma pessoa, suportando até 135 kg.
De fácil instalação, ela conta com fivelas de alumínio de alta resistência que
são conectadas a rede por meio de uma fita Dyneema estática de 0,8mm. Para
mais informações: www.adventura.com.br .
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Campanha de Pai para Filho
segue com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos

ontinua em vigor a campanha “De Pai para Filho”,
oferecendo descontos para as
novas subscrições até o máximo de
97% do valor atual do título à vista
para aqueles associados proprietários
que tenham completado mais de 25
anos de efetiva contribuição das taxas de manutenção. De acordo com
a promoção, os pais podem oferecer
a seus filhos e netos a subscrição de
novos títulos com descontos progressivos a partir de 50% do valor da
proposta à vista, desde quando completem 5 anos de efetiva contribuição
de taxas de manutenção, aumentando
os descontos em escalas de 10% para

cada 5 anos somados da contribuição
da manutenção, até 97% a partir de
25 anos de Clube.
Em se tratando de admissões
promocionais, as taxas mensais de
manutenção vinculadas aos novos
associados passam a ser apropriadas
a partir do mês seguinte ao da subscrição.
Transferência por transmissão
Outra novidade disponível para
associados mais antigos é a possibilidade de transferência de títulos de
propriedade por transmissão de pais
e mães para seus filhos, desde quando o transmitente tenha alcançado
vinte anos de associação com efetiva

contribuição de taxas de manutenção.
Por esta alternativa, no ato da
transmissão do título de propriedade
para um dos filhos, o pai continuará
como associado do Clube, na condição de dependente do filho. Mesmo
nos casos em que a titularidade como
associado seja da mãe, o cônjuge até
então registrado como seu dependente estatutário poderá se habilitar a
essa condição de dependente, se assim for requerido.
As transferências de remissões
por serem dissociadas das rotinas dos
títulos de propriedade, não se inserem automaticamente nesta modalidade de transmissão.

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

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
FUNDADO EM 07/07/1966

55
anos

FUNDADOR: Ricardo Menescal
Presidente Nacional: ...................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional: ......................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
2º Vice-Presidente Nacional: ......................Luiz Fernando Napolitano (SP)
Diretora Tesoureira: ...................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário: ......................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor de Patrimônio: ...............................Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor de Caravanismo: ............................Carlos Ricardo Monteiro (RJ)
Diretor de Comunicações: ..........................José Carlos de Sá Vasquinho (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP:...........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL:........Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)
CONSELHO FISCAL
Titulares: Anival de Morais Braga, Marcos Vinicius Coutinho e Pedro Alves Pereira
DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: José Carlos de Sá Vasquinho
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Everaldo Francisco da Silva
Vice-Presidente: Valmir Benedito de Oliveira Ribeiro
DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin
Vice-Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano
(Cadastro); Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados);
Pedro Alves Pereira (Conservação e Obras); Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário
Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria
Cremilda de Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).
ENDEREÇOS
SEDE NACIONAL: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP
20031-914) - RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 2532-0203 - FAX: (21) 2524-5794
SÃO PAULO (SP): Rua Minerva, 156 - Bairro Perdizes
CEP 05007-030 - Tel.: (11) 3864-7133 - Fax: (11) 3871-9749
CAMPINAS (SP): Av. Francisco Glicério, 1046 - conj. 106 - Edifício Dom Nery - Centro
(CEP 13012-100) - Tel./FAX: (19) 3234-4715
SALVADOR (BA): Rua Portugal, 03/salas 404/410 - Centro
(CEP 40015-000) - Tel/Fax: (71) 3243-0029
E-MAIL: ccb@campingclube.com.br
INTERNET: www.campingclube.com.br
DISQUE-CAMPING: (21) 2532-0203

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

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 / 9113-5885.

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)996185163.
Motortrailer – Cisne 670 –
Ano 1986, vistoriado em 2016.
Seis pessoas, quarto de casal, duas
beliches, sala reversível para quar-

to de casal, cozinha com fogão
4 bocas, pia inox, geladeira, banheiro com box com água quente,
caixa d’água 250 litros. Avancê 20
m2, mobiliário e acessórios. Tudo
em perfeito estado e funcionando.
R$ 46.000,00 à vista, sem trocas.
Ver nº465 no Camping de Paraty.
Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.
KC770 – Completo, acomoda
8 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (embutido),
chuveiro com aquecedor à gás.
Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/
(21) 99644-2922.
Motortrailer Andorinha –
Ano 1983, reformado, fechamento
novo, uma cama de casal e beliche, banheiro com box blindex.
Documentação em dia, instalado
no CCB de Cabo Frio (RJ-01). R$
22.000,00. Carlos Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 25134201 e (21) 9230-9238 – 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 82- IPVA
pago. R$ 35.000,00 - Luiz Carlos. Tel: (21) 99915-5817.
Reboque baú – Todo em
chapa galvanizada, reforçado,
tamanho 1X1X1m. R$1.600,00.
Fernando. Tels.: (21) 9958-3185 /
3157-2714

ALUGUEL DE TRAILERS
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio,
Serrinha e Mury, a diária de locação dos equipamentos pequenos mais o
pernoite de até um casal é de R$140,00. Para os trailers maiores, a diária
para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associados em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de
20% nas séries AA e AP.
Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de R$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e
reservas antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390
ou (21) 2292-9354.

VIDA DE CAMPISTA

► Mais de sessenta anos de casamento e mais de 50 anos de campismo unem Zuleika e Anival

► Anival descreve no mapa os detalhes do roteiro da viagem dos sonhos

Zuleika e Anival Braga: 53 anos de amor ao campismo

D

o alto dos seus 95
anos bem vividos,
Anival de Moraes
Braga, alagoano, casado
há 61 anos com Maria Zuleika Braga, se recorda dos
seus primeiros tempos de
campismo, uma história de
amor à primeira vista com
o CCB, iniciada em 1969,
quando o acaso o levou a
conhecer e frequentar um
Camping.
“Nós tínhamos ido à festa da Lagosta em São Fidelis e na volta decidimos pernoitar em Nova Friburgo.
Na manhã de domingo, passando pela Praça Getúlio
Vargas, no centro da cidade,
um guia mirim nos sugeriu conhecer alguns pontos
turísticos, dentre eles um
camping”, recorda Aníval.
Foi assim que conhecemos o Camping de Friburgo, no bairro do Caledônia,
lembra Anival, e de volta
ao Rio, fui à Casa Tubarão,
uma loja especializada, e
comprei nossa primeira barraca e tudo o mais para um
acampamento confortável”.

Zuleika e Aníval logo
conheceram outros campistas, fazendo muitos amigos.
Um deles o próprio fundador do Clube, Ricardo Menescal, que o convidou para
ser o primeiro Diretor Comissionado do CCB, depois
de uma reunião onde ele e
outros associados levaram
algumas sugestões para o
funcionamento dos cam-pings.
“Da nossa primeira barraca, passamos para uma
carreta-barraca e tempos
depois entramos na era do
trailer. Certa vez, saindo do
banco para almoçar, passei
antes em Vila Isabel (um

bairro do Rio de Janeiro),
comprei um trailer novo e,
em casa, fiz uma alegre surpresa para Zuleika”, lembra
Aníval.
Em seus 53 anos de
campismo, Zuleika e Anival já acamparam por todo
o Brasil, pela Argentina,
Paraguai e Bolívia, não
poupando elogios à hospitalidade do povo uruguaio
e à fidalgia com que foram
tratados nas cidades do interior da Argentina. ”Assim
que me aposentei do Banco
do Brasil em 1982, saímos
para a viagem dos sonhos,
acampando do Norte ao Sul
do país durante 364 dias na

► Em 2008, como decano do grupo, Anival presidindo
reunião do Conselho de Beneméritos

estrada, convivendo, às vezes, com um sol escaldante
ou um frio intenso. Uma experiência inesquecível”, ele
recorda.
Em suas atividades no
CCB, em 1975, Anival foi
eleito Representante Regional do Departamento do Rio
de Janeiro e, assim, sucessivamente, a cada três anos
até 1987, quando passou a
integrar o Conselho de Beneméritos do Clube. Entre
1984 até 2002, atuou como
Diretor de Turismo da CCTUR e desde 1996 tem sido
eleito trienalmente pela Assembléia Nacional como
membro titular do Conselho

► Em 2010, Zuleika e Anival em viagens aos lagos
gelados da Patagônia, no Chile

Fiscal do Clube.
“O que mais nos seduz
no campismo é a tranquilidade, a amizade e o companheirismo. Lamento que
hoje em dia as pessoas estejam acampando menos,
pelo menor poder aquisitivo. Por isso é que entendo
que, por se tratar de uma
atividade turística mais voltada para a classe média, o
governo poderia proporcionar mais benefícios para o
setor, através da melhoria
na conservação e na segurança das estradas, no alcance a pedágios mais acessíveis e oferecer subsídios à
indústria dos equipamentos
e dos veículos de recreação,
de forma a incrementar a
produção a custos menores”, ponderou Aníval. Desfrutando do quarto trailer
em sua jornada campista,
o casal frequenta menos os
campings, mas recorda com
saudade dos feriadões e das
festas organizadas nos campings. Afora o campismo,
Anival é torcedor tranquilo
do Flamengo.

