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►►Escala entre os polos do Rio e São Paulo, Clube dos 500 é equipado com lazer, esportes e refeições ao dispor

Opções para acampar com praias e piscinas
(Página 5)

O turismo da
pesca como
opção de lazer
(Página 7)

►►Não se descuide da máscara. Ela protege Você e os seus

Mais um parque
temático em
Canela
(Página 12)

Programe suas folgas com os feriados deste ano
(Página 3)
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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).

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.

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.

►►Camping de Prado
PRADO (BA-03) – Praia do Farol.
Instalações–padrão. Chuveiros quentes,
quadra de esportes, praia fronteira. Luz
elétrica apenas para as dependências
(220v), ponto de energia para carga de
bateria de trailers. NÃO TEMPORADA:
R$ 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.

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.

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 (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$ 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) 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$
11,60 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

►►Camping do Recreio dos
Bandeirantes
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

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro Taques,
km 116. Tel.: (13) 3425-0206. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, praia fronteira e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50
até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento de
R$ 5,00 até R$ 40,40.
UBATUBA I (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75.
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, pavilhão de lazer,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA:
R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30
até R$ 35,50; TEMPORADA(16/Dez. a
28/Fev.): R$ 33,80 mais equipamento de
R$ 8,60 até R$ 67,50.

SERGIPE

ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79)
3243-3957. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais
equipamento de R$ 4,60 até R$ 31,20.

ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE

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.

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av.
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – Município de Capão da Canoa – RS

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$
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.

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

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

GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi - RS

HOMOLOGADOS

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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No ano das vacinas, confira os feriados
A
Portaria nº 430, de
30.12.2020, do Ministério da Economia, definiu
os dias de feriados e de pontos facultativos nacionais para este ano
de 2021, ficando, no entanto, as
folgas aguardadas pela população
condicionadas às determinações
do poder público quanto às restrições de confinamento social para
o abrandamento dos malefícios da
Pandemia da Covid-19, os quais,
por sua vez, devem oscilar em
função da logística de vacinação
que o país vai adotar.
Neste ano, pelo menos dois
dias tradicionais de feriado, a
terça-feira de Carnaval e a quinta-feira de Corpus Christi passaram
a ser considerados somente como
“ponto facultativo” para os funcionários do poder público federal, sem definição de como deverá
ser o procedimento da iniciativa
privada nestes dias, com relação
aos seus empregados. Nestas
condições, este ano, as folgas
consagradas nos dias 15 e 16 de
fevereiro, segunda e terça-feira de
Carnaval, e a quinta-feira dedicada a Corpus Christi (3 de junho),
deverão ser ratificadas, ou não,
como folgas pelos setores de comércio, indústria e serviços.

►►Quem sabe em outubro possamos brindar com cerveja no Clube dos 500?

O feriado nacional da Semana
Santa (2 de abril) é o único deste ano que cai numa sexta-feira
e a data da Proclamação da República (15 de novembro) será
festejado numa segunda-feira.

Os feriados da Independência (7
de setembro), Padroeira do Brasil
(12 de outubro) e Finados (2 de
novembro) caem em terças-feiras,
podendo ser considerados “feriadões” para os trabalhadores que

chamamos de prestigiados. O Feriado de Tiradentes (21 de abril)
cai numa quarta-feira e os dias
dedicados ao Trabalhador (1º de
maio) e ao Natal (25 de dezembro) serão comemorados em sá-

bados).
Dentre os feriados estaduais
ou municipais, são lembrados no
Rio de Janeiro os dias 20 de janeiro (quarta-feira), 23 de abril (sexta-feira) e 20 de novembro (sábado). Em São Paulo, são feriados
os dias 25 de janeiro (segunda-feira), 9 de julho (sexta-feira) e,
parcialmente em alguns municípios, 20 de novembro (sábado).
No Rio Grande do Sul, são
consagrados os feriados de 2 de
fevereiro (terça-feira) e 20 de setembro (segunda-feira). Em Curitiba e Brasília, o dia 8 de setembro, dedicado às suas padroeiras,
cai numa quarta-feira, um “feriadão” único prá ninguém botar
defeito.
O Dia do Funcionário Público, ponto facultativo no dia 28 de
outubro, foi adiado para o dia 1º
de novembro de 2021, compondo
com o feriado de Finados (terça-feira), uma folga acumulada de
quatro dias para a categoria.
Quanto ao calendário de eventos do Clube para este ano, temos
ainda que aguardar a chegada e os
benefícios da vacina anti-Covid,
para que sejam definidas as suas
realizações e datas, as quais, espera-se, que sejam breves.

Rio, São Paulo e Salvador programam seus Carnavais para julho
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) bateu o martelo no dia
16 de novembro passado e definiu
que o desfile das Escolas de Samba deste ano na cidade será de 8
a 11 de julho, juntando-se a São
Paulo e Salvador, que também
adotaram as mesmas datas para
os seus desfiles. Ficou, porém, o
recado de que a realização oficial
dos eventos dependerá do êxito da vacina contra a Covid-19.
As organizações informaram que
seguirão todas as medidas de segurança sugeridas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Nos desfiles cariocas, o formato
seguirá a mesma rotina, com novos enredos, grandes alegorias e
a tradicional disputa para ver qual
escola será rebaixada e qual a declarada oficialmente como a grande campeã deste ano.
DESFILES
A princípio, entre 9 e 10 de
julho, ocorrerão os desfiles das escolas de São Paulo. Logo depois,

►►Os desfiles em São Paulo pretendem aproveitar o feriadão na cidade

►►Em Salvador, o corredor Barra/Ondina vai modificar a rotina da cidade

entre 11 e 12, será a vez dos desfiles do Grupo Especial das escolas
do Rio de Janeiro. Já em Salvador,
a grande festa acontecerá de 8 a
11 de julho. Dos principais polos
dos festejos do país, apenas Recife e Olinda ainda não emitiram
posicionamento oficial em relação
à mudança de data ou cancelamen-

-flor. E no dia 12 desfilam Paraíso
do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos
da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. Confira tudo no site oficial da
Liesa.
SERVIÇO
Site: www.liesa.com.br
Facebook: www.facebook.com/

to dos eventos.
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) já definiu a ordem dos
desfiles do Grupo Especial. No dia
11 de julho poderão ser acompanhadas as escolas Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro,
São Clemente, Viradouro e Beija-

liesaoficial/
Instagram: @liesaoficial
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Expo Motor-Home Show prevê 8 mil visitantes

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 marcada para os
dias 06 a 09 de maio de 2021 no
Expotrade Center, em São José
dos Pinhais, região metropolitana da capital paranaense, prevendo-se a participação de sessenta
expositores das mais importantes
empresas desses segmentos.
Consolidado no mercado de
turismo, o evento 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).
SERVIÇO
Evento: Expo Motor-Home
Show
Data: 06 a 09 de maio de 2021
Local: Expotrade Center
Endereço: Rodovia Leopoldo
Jacomel, 10454 - Vila Amélia,
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3661-4000
Expo Motor-Home (contatos)
WhatsApp: (41) 9911-9997
E mail: atendimento@expomotorhome.com
Site:
www.expomotorhome.
com
Youtube: www.youtube.com/
expomotorhomeshow
Facebook: www.facebook.com/
expomotorhome/
Instagram: @expomotorhome

Obituário
Jorge Arthur Simões da Costa
1949 † 2020

Ney da Costa Carvalho
1938 † 2020

Com o pesar da sociedade campista, faleceu no mês passado o associado Jorge Arthur, frequentador
assíduo dos campings do CCB e dos
eventos sociais e esportivos organizados pelo Clube, tendo sido um dos
pioneiros na participação das regatas
realizadas no Camping de Araruama
II, sempre acompanhado do filho Fábio Arthur, ainda menino, como seu
timoneiro.
Associado do CCB por mais de
30 anos, nos anos 1999/2002 integrou o colegiado de Representantes
Regionais do Departamento do Rio
de Janeiro, estreitando a sua relação
de amizade com o Clube. Nos anos
recentes, frequentava com mais assiduidade o Camping de Cabo Frio.
Jorge Arthur foi casado com a
Sra. Eliana, com quem teve dois filhos, Thaís e Fábio Arthur.

Com pesar, anunciamos o falecimento do associado Ney, em Porto
Alegre, onde residia. Associado do
CCB durante mais de 35 anos, adotou a prática do campismo na década de 80 influenciado por clientes
que atendia como gerente da Caixa
Econômica Federal, passando a fazer o mesmo com outros amigos e
correntistas depois que aprovou a
experiência de lazer ao ar livre.
Viajante por natureza, desde
que se aposentou Ney intensificou
a sua predileção pelo campismo
acampando maioria dos meses pelas áreas do CCB, mas sem deixar
de visitar todos os anos os amigos
no Clube dos 500, em Cabo Frio e
em Caldas Novas, durante a Costelada.
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Ubatuba, Lagoa do Bonfim e Caldas Novas: Diversão e águas termais

O

s projetos de vida gradativamente vêm retomando
seus rumos, com milhares
de campistas ansiosos por a viajar
pelos 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 janeiro foram: Ubatuba
(SP-04), Lagoa do Bonfim (RN-02)
e Caldas Novas (GO-02).
Em Ubatuba, capital do surfe
do Estado de São Paulo há diversas
praias e muita aventura, enquanto
que em Lagoa do Bonfim / RN a
diversão fica por conta dos passeios
de buggy pela região e vida noturna
agitada, sendo que em Caldas Novas para quem busca mais tranquilidade e saúde, as águas termais são o
carro chefe da cidade.
UBATUBA:
SURFE E AVENTURA
Camping – O SP-04 fica às
margens da Praia de Maranduba, na
Rodovia SP-55. Possui instalações-padrão, pavilhão de lazer, cantina,
luz para equipamentos, chuveiros
quentes, módulos para trailers e motor-homes com energia livre computada.
Acesso – Para quem vem de São
Paulo é necessário seguir pela Rodovia Presidente Dutra até São José
dos Campos, pegar a Rodovia dos
Tamoios até Caraguatatuba e entrar
na Rodovia Rio-Santos (sentido Rio
de Janeiro) até Ubatuba. Aqueles que
vêm do Rio de Janeiro devem ir pela
Rodovia Dutra, seguindo no sentido
de Taubaté. Depois entre na Rodovia
Osvaldo Cruz direto até Ubatuba.
Atrativos - Com 102 praias à
disposição, Ubatuba, a capital do
surfe do Estado de São Paulo, tem
como destaque a Praia Itamambuca,
sede de circuitos internacionais de
Surf. Em sua extensão territorial há
alternativas relacionadas às praias,
passeios de escuna, ecoturismo, cultura, gastronomia e lazer que agradam aos diferentes públicos. Uma
das atrações imperdíveis é o Aquário
de Ubatuba, que abriga mais de vinte tanques de água doce e salgada,
reunindo cem espécies de animais
marinhos da fauna local e de outros oceanos. No local, em uma área
climatizada, as atrações são os pinguins. E ainda tubarões e jacarés. Em
anexo ao aquário funciona o Museu
da Vida Marinha com fósseis e peixes empalhados.
LAGOA DO BONFIM:
DIVERSÃO E ESPORTES
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

►►Defronte ao camping de Ubatuba, a tranquila praia de Maranduba

►►A 25 km de Natal, Lagoa do Bonfim é apoio para os melhores programas de verão

►►Mesmo com restrições para o lazer em piscinas, o Camping da Caldas Novas está apto

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
da Patrulha Rodoviária. Após 2,5
km 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 programas esportivos de buggy e de escuna. O kitesurf e o windsurf estão também
entre as atrações da região.
CALDAS NOVAS:
TURISMO TERMAL
Camping – O GO-02 possui
uma área de 40.000m². Oferece
instalações-padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra
de esportes, churrasqueiras, sauna e
piscinas frias. O camping fica próximo ao aeroporto, a 4 km da cidade.
Acesso - Para o campista que sai
de carro ou ônibus da região Sudeste, o melhor caminho é pela BR-050,
passando por Uberlândia, Catalão e
Araguarí. Para quem sai de Brasília é melhor seguir pela BR-040 e
continuar pela BR-050, passando
por Cristalina. Chegando em Campo
Alegre de Goiás, siga pela estrada
que vai de Ipameri a Caldas Novas.
Atrativos - Suas águas termais
chegam até 51º e possuem propriedades químico-minerais que podem
diminuir a pressão arterial e até desintoxicar o organismo. Há um repertório de saunas naturais, bosques,
nascentes e cascatas. Uma mata frondosa com ipês, canelas, paineiras,
localizada na Serra de Caldas e habitada por tucanos, juritis e canários,
completa este “paraíso das águas”. A
cidade possui também uma variada
culinária que mistura peixes e aves
com frutos do cerrado como o pequi,
usado em pratos típicos como o arroz
com pequi e na tradicional galinhada. Outra atração da cidade é a Feira
do Luar, realizada durante os finais
de semana no centro da cidade.
SERVIÇO
Camping de Ubatuba (SP-04): (12)
3843-1536
Camping Lagoa do Bonfim (RN02): (84) 99977-2724
Camping de Caldas Novas (GO02): (64)9221-5096
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21)3549-4978
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Prado, da visitação às Baleias Jubarte aos passeios no centro histórico

C

onsiderada a capital oficial das baleias Jubarte, a
cidade baiana conta com
muitas atrações turísticas para
quem ama praias paradisíacas e é
também chamada de “Caribe do
Nordeste”. Na região, encontram-se Parques Nacionais, como a
APA Ponta das Baleias EM Abrolhos, que recebe a visita anual das
baleias Jubarte, principal atração
local.
No centro histórico, dentre as
construções dos séculos XVIII e
XIX, estão conservados a Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Purificação, o sobrado da Rua Rui
Barbosa, a Casa Colonial do Beco
das Garrafas, a antiga Cadeia Pública, a Pousada Colonial e o próprio casario local. Em suas ruas há
calçadas com pedras e as baianas
vendem acarajés e cocadas. Tentação irrecusável.
Para o campista de passagem
pela região, o camping de Prado
(BA-03) encontra-se apto para
hospedagem.
RIQUEZA MARINHA
O Arquipélago de Abrolhos
abriga uma das maiores concentrações de peixes em quantidade e
variedade. Barracudas, sargo-de-beiço, budião, peixe-frade, guarajuba, pescada-gaiva, bicudas,
peixe-papagaio, peixe-cirurgião,
peixe-anjo, peixe-borboleta, cioba ou vermelho, agulha, moréia,

►►Não há quem não se encante com as evoluções das baleias Jubarte

baiacu-espinho, xaréus, jaguricá,
balemas, piragicas, cereletis, cocorocas, badejos, cavalo-marinho
e ricos bancos de camarões. Sob
suas águas, o espetáculo fica por
conta das Baleias Jubarte, que se
exibem em saltos e piruetas aos
visitantes. No Parque Nacional
Marinho de Abrolhos, as tartarugas desovam, enquanto atobás,
fragatas, pilotos e grazinas, em
diferentes épocas do ano, aparecem para construir seus ninhos.
Monitorados pelo IBAMA e pelo
Instituto Baleia Jubarte, o Parque
recebe mais de 15 mil visitantes
por ano.

PRAIAS
A cidade possui praias para
todos os gostos ao longo de seus
84 km de litoral. A praia do Farol,
que fica em frente ao camping,
possui falésias multicoloridas que
formam uma parede entre a vegetação e a areia dourada. Já a praia
do Novo Prado tem uma larga
faixa de areia plana e é a preferida dos turistas pelo fácil acesso.
Hospedagem / Prado
Camping – O BA-03 conta
com instalações-padrão, chuveiros quentes, quadra de esportes,
cantina com área aberta e areja-

Confira 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: a Mochila Crampon Trilhas e Rumos,
a Bolsa Térmica Spazio 8 Litros TopGet e o Travesseiro Inflável Pill da Azteq.
Mochila Crampon Trilhas e Rumos: É uma mochila de uso misto, agora mais técnica e confortável para uso como uma mini-cargueira. A tampa é expansível e móvel (telescópica), acompanhando o enchimento da mochila. Também possui bolso para guardar
objetos menores. As alças ganharam reforços, tornando-se mais anatômicas e a barrigueira
está reforçada. Ganhou também dois bolsos laterais. O acolchoamento das costas foi projetado para melhorar a ventilação, permitindo a circulação do ar e reduzindo a transpiração.
Mais 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 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 600 D. Capacidade: 8 litros. Medidas: 27 x 20 x 16 cm.
Informações no site: www.kanui.com.br .
Travesseiro Inflável Pill da Azteq: O travesseiro é super compacto e resistente. Com
12 cm de espessura é um ótimo travesseiro para qualquer posição. Este travesseiro inflável
é indicado para camping e todo tipo de atividade de montanha, como trekking e trekking
light, pois é extremamente leve e compacto. Fácil de inflar e desinflar. Maiores informações através do site: www.adventura.com.br

►►Bem próximo de Abrolhos, o camping abriga os seus visitantes

da, biblioteca, luz elétrica para as
dependências (220v) e ponto de
energia para carga de bateria de
trailers. O camping está a 6 km do
centro da cidade.
Acesso – Para chegar ao camping, segue-se pela BR-101. Escolha entre duas opções: entrar pelo
Km 361, em Teixeira de Freitas,
seguindo por uma estrada de asfalto de 94 km até a entrada do
camping. A outra opção é seguir
por Itamaraju, no km 428 da BR101, percorrendo 68 km por uma
estrada asfaltada. Prado está a 812
km de Salvador e a 200 km de Porto Seguro.

Opinião

SERVIÇO
Local: Arquipélago de Abrolhos
Endereço: Praia do Kitongo –
Caravelas – BA
Telefone: (73) 3297-2258
Site: www.icmbio.gov.br/parnaabrolhos
Sobre
Prado:
www.prado.
ba.gov.br
Camping de Prado (BA-03): (73)
9113-7352 ou (73) 9994-5148
Site do CCB: www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

Luiz Marcos Fernandes

Feliz Ano Novo
Iniciamos mais uma década e
a chegada deste novo ano deve ser
saudada com otimismo e esperança.
Ainda que tenhamos que conviver
com os sacrifícios da Pandemia, não
podemos ficar a nos lamentar com o
que perdemos ou deixamos de realizar. Temos sim, que olhar para o
futuro, na esperança de que com o
início da vacinação, possamos voltar as nossas atividades e ao merecido lazer nas unidades preferidas do
CCB.
A obrigatoriedade de manter o
distanciamento e observar as normas de segurança não nos impede
de gradativamente voltar a frequentar os campings, seja em família ou
com os amigos. Tudo com cautela
e prudência. Na medida em que os
números da Pandemia tiverem uma
tendência de queda, certamente po-

deremos desfrutar cada vez mais do
ambiente agradável dos campings.
Neste início de ano, a diretoria
do CCB deseja a seus associados e
funcionários, muita paz e saúde. A
exemplo de outras crises pelos quais
passamos, a Pandemia também será
muito em breve – esperamos nós –
uma lembrança triste do passado.
Que possamos ao longo deste ano
realizar projetos e sonhos, buscar
novas amizades e ter sucesso com o
que planejamos.
Que neste novo ano, não nos falte jamais a esperança e a disposição,
para juntos podermos levar adiante
o espírito da família campista que é
fundamental para manter aceso o sonho de seus fundadores. A diretoria
do CCB tem procurado fazer a sua
parte e conta com apoio e colaboração de cada um. Feliz Ano Novo!
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O Turismo de Pesca como alternativa de lazer

O

turismo de pesca vem
ampliando seu espaço
no cenário nacional e
além de movimentar a economia, tem trazido benefícios,
como o estímulo à atividade
como esporte (pesque e solte)
e à conscientização dos pescadores amadores, por propagar
em nosso país uma das maiores biodiversidades do mundo
com peixes que não existem
em nenhuma outra região do
planeta. A esportividade da
pesca no Brasil atrai inclusive
adeptos de outras origens internacionais, motivados também
pelo grande potencial de água
doce e salgada do país. Confira
alguns destinos que se destacam na prática deste segmento
e programe uma viagem com a
CCTUR. Não esqueça do álcool em gel 70% e da sua máscara.
PANTANAL
MATO-GROSSENSE
Há uma enorme quantidade
de peixes que vivem em toda a
extensão do Rio Paraguai, que
nasce no Mato Grosso, chegando ao Rio Paraná, após cruzar
o Mato Grosso do Sul. O lugar preferido pelos praticantes
desse esporte fica em Corumbá
(MS). Lá, a pesca é permitida
entre março e outubro, mas
a melhor fase para uma boa
pescaria é o inverno, entre os
meses de junho e de julho. Isso
porque o rio estará mais baixo,
o que favorece o encontro com
cardumes de pintados, surubins
e jaús, além dos conhecidos pacus.
RIO ARAGUAIA
Há muitas possibilidades
de recantos para pesca no Rio
Araguaia, que cruza os estados
do Pará, Tocantins e Goiás. As
cidades no entorno do Rio
Araguaia são preparadas para
receber a visita de pescadores
de todo o país, que viajam para
aquelas regiões em busca da
imensa diversidade de espécies
encontradas em suas águas. O
turista encontrará algumas es-

espécies, como pampo, baiacu,
sardinha, corvina, papa-terra,
voador etc.

►►A pesca do dourado no Paranazão tem regras rígidas para preservar a espécie

pécies, como pirararas, dourados, cachorras, filhotes, tucunarés, matrinxãs, entre outros.
RIO NEGRO
Nesta lista de destinos para
pesca, não poderia deixar de
fora o estado do Amazonas
e o seu famoso Rio Negro. O
lugar é visitado por centenas
de pescadores todos os anos,
que aproveitam na região uma
diversidade imensa e única de
espécies que não podem ser
encontradas em outros rios
brasileiros. No entanto, a mais
cobiçada entre elas é, sem dúvidas, o tucunaré, com presença abundante nessa região. A
pesca no Rio Negro exige um
pouco mais de prática e de força, pois maioria das vezes os
peixes encontrados nele são
grandes.
BARRA DE MARICÁ
Muita gente pode até não
saber, mas o estado do Rio de
Janeiro também é famoso por
apresentar ótimos lugares para
a pesca, como é o caso da Barra de Maricá. A praia tem uma
beleza exuberante com areia
clara e águas em tons de verde,

►►Logo ali, em Caraguatatuba, a popular pesca de praia, nas areias de
Massaguaçú

►►No Rio Negro, na Amazonia, a pesca do tucunaré dispensa apresentações

transparentes. Além disso, a natureza está preservada em seus
nove quilômetros de extensão,
cercando a praia com restinga.
O local tem uma estrutura adequada de quiosques que podem
ser aproveitados pelos pesca-

dores. Lá, você também pode
conhecer a Lagoa de Maricá,
que fica no bairro de Zacarias.
É ali que se localiza a vila dos
pescadores que vivem na cidade. O local é propício à pesca
de linha para fisgar algumas

LITORAL
PARANAENSE
Se você busca um lugar
mais isolado e paradisíaco para
praticar a pesca, o local ideal
é a Ilha das Palmas, no litoral
paranaense, situada entre a Ilha
das Peças e a praia da Fortaleza, na Ilha do Mel. O local
é praticamente deserto, contando com rochas submersas,
costões, pedras e cascalhos. Lá
encontram-se algumas espécies, como garoupas, robalos,
badejos, pescadas-amarelas,
sargos e muitas outras que são
abundantes no litoral do Paraná. Outras atrações para quem
deseja explorar a região são a
Ilha do Gererê, a Ilha das Cobras, a Pedra do Cachorro e a
Ilha da Banana. Todas podem
ser acessadas das cidades de
Caiobá, Guaratuba e Matinhos.
PRAIA DE
MASSAGUAÇU
No Litoral Norte de São
Paulo o destaque para quem deseja uma excelente pescaria é a
Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba. A pesca de praia
ocorre historicamente nessa
região desde os tempos da colonização. A praia conta com
correntes marinhas que passam
muito próximas da orla, provocando ondas fortes e propícias à pescaria de arremesso na
areia. Isso, porque o primeiro
canal fica a cerca de 10 metros
da praia, onde consegue-se fisgar espécies marinhas como
pampo, arraia, corvina, cação,
baiacu, bagre, farnangaio, maria luíza, ubarana, pilombeta e
robalo.
SERVIÇO
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.
com.br
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!

REEMBOLSO DE
PASSAGENS AÉREAS
Estão prorrogadas até outubro de 2021 as regras de reembolso de passagens aéreas
estabelecidas durante a pandemia, para os consumidores
que tiveram seus vôos cancelados no ano passado. Devido
ao recente aumento de casos
da Covid-19, a Presidência
da República editou nos últimos dias do ano passado
uma nova Medida Provisória,
estendendo as regras também
para os vôos previstos até outubro de 2021.
Em março passado, uma
outra MP havia sido editada,
posteriormente transformada
em lei (nº 14.034/2020), que
definia um prazo de 12 meses
para as companhias aéreas
reembolsarem aos consumidores pelos cancelamentos
ocorridos até 31/12/2020.
Agora, em vez de somente reembolso, as empresas
também podem oferecer ao
consumidor um crédito de
valor igual ou maior que o da

passagem original, para ser utilizado em até 18 meses após o
recebimento. Outras opções são
a acomodação em outro vôo ou
a remarcação da passagem. Consulte o seu agente de viagens.
A VEZ DO TURISMO
CONSCIENTE
Nesta expectativa de se voltar a um “novo normal”, Você
já pensou em programar suas
próximas férias reunindo toda a
família? A sensação de tranquilidade e de descanso, tão recomendável neste momento, deve
estar em pauta, lado a lado com
a ansiedade por um passeio incrível. Se Você mora em uma cidade grande, pode optar por um
destino que ofereça mais natureza, onde seja possível praticar
um turismo consciente. Ainda
mais se os filhos forem crianças, acostumá-los a adotar esse
tipo de programa será positivo e
útil para toda a vida. Viajar com
mais contato com a natureza é
uma bela oportunidades de conhecer e respeitar patrimônios
arqueológicos, ambientais, artísticos e culturais.

Se optar por visitar cidades menores, onde a natureza
está mais presente, uma boa
forma de aderir ao turismo
consciente é prestigiar a economia local, fazendo suas
despesas no seu próprio comércio, comprando artesanato ou experimentando sua
gastronomia típica.
Lembre-se, também, que
transmitir sentimentos de
respeito à fauna e à flora é
demonstrar amor ao meio em
que se convive, podendo ser
um bom momento para ensinar aos pequenos a importância das árvores, das flores
e dos animais que compõem
o ecossistema que estão visitando.

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

►►Em visitas regionais, é interessante prestigiar a culinária e o artesanato locais

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

Concorra a bônus e
aproveite 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
008814-7
009969-3
013023-7
025776-2
027559-0
044814-3
045792-2
052653-5
056566-0
059146-7
060197-9
065690-8
067134-8
083230-0
083653-2
092352-5
094156-5
100635-0
107813-7
111742-8

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

120629-3
122442-9
127660-4
130562-3
133373-1
133612-9
135863-4
162470-0
169382-2
169861-0
182506-3
182628-9
183572-5
189041-6
191734-9
200277-3
201266-3
208229-4
208477-5
212848-0

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

por seus dependentes, desde que esses estejam identificados com suas
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 outubro passado.
Os bônus abaixo, sorteados para
os meses de dezembro/janeiro, serão revalidados adiante, quando as
recomendações de isolamento social
estiverem em fase de abrandamento.

213576-2
213889-1
214427-4
220679-1
220884-0
221870-6
223015-6
224311-7
225380-3
225679-6
226097-3
226651-3
227250-6
229672-0
230460-4
232073-1
232387-8
232534-1
234238-5
234250-5

(RJ)
(RJ)
(SP)
(MG)
(SC)
(RJ)
(SP)
(DF)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(PR)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)

234289-8
234883-6
234912-5
235060-5
235264-9
235338-6
235364-5
235393-8
235429-3
235445-5
235504-5
235544-3
235760-7
235774-6
235808-5
235841-7
235917-0
236006-6
236031-7
236037-5

(PR)
(PR)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SC)
(BA)
(RJ)
(SP)
(SP)
(MG)
(RJ)
(RJ)
(RJ)

236040-6
236077-3
236083-8
236095-1
236105-4
236123-2
236128-2
236189-2
236260-2
236288-0
236315-3
236323-4
236339-9
236342-0
236367-4
236369-0
236372-1
236388-6
236414-1
236428-0

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

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

Rodovia Oswaldo Cruz, 1368 - Tel.: (12) 3833-5756
A 300 metros do trevo de subida para Taubaté

VENHA NOS VISITAR!
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Em Guarapari, a opção do passeio no Morro da Pescaria

O

Parque Natural Municipal
Morro da Pescaria é uma
unidade de conservação
ambiental localizado entre a Praia da
Cerca e a Praia do Morro em Guarapari no Espírito Santo, e um dos
pontos turísticos mais procurados
na região, visitado por amantes da
natureza e turistas. Em temporadas
normais de verão, chega a receber
até dois mil turistas por dia vindos de
todos os lugares do Brasil. O parque
possui uma trilha que proporciona
contato com a natureza. Programe
sua visita e hospede-se no camping
de Guarapari (ES-01). Não esqueça
do uso da máscara e do álcool em gel
70%.
O PARQUE
O parque possui uma recepção
em estilo colonial com um píer desativado em frente. Na recepção, há
guardas ambientais munidos de rádios de comunicação VHF, binóculos, megafones, barco e salva-vidas
no local. Na área, existem macacos-prego, saguis, raposas, preás, esquilos, e diversas aves. A unidade
de conservação é constituída de trilhas que levam até a Praia da Areia
Vermelha, Prainha do Sul e Praia do
Ermitão. Durante o percurso, há um
mirante natural, com vista para a Ilha
da Raposa e parte do parque. No final da trilha, há a Praia do Ermitão
e uma lanchonete com banheiros e
duchas.
RESTRIÇÕES
No parque não é permitido a
prática de piquenique, churrascos,
retirar mudas, alimentar animais e

pássaros, sendo também proibido
a pesca profissional predatória e de
mergulho. Paga-se uma pequena por
pessoa para entrar na trilha, com exceção de crianças abaixo de 10 anos.
Confirme horário, preço e agende visita através do site do parque.
HOSPEDAGEM / GUARAPARI
Camping - O ES-01 oferece aos
campistas uma divisão de módulos
que delimitam o espaço para os equipamentos, em uma área de 20 mil
m2, com três baterias de banheiros,
fornecimento de energia elétrica,
quadra de esportes, cantina funcionando e a tranquila enseada de Setiba bem à frente.
Acesso – Partindo do Rio de Janeiro a melhor maneira de se chegar
é pela ponte Rio-Niterói.  Seguir direto a Vitória pela BR-101 em direção à região Norte Fluminense até a
divisa com o Espírito Santo. De lá,
prosseguir pela Rodovia do Sol até
chegar a Guarapari.
SERVIÇO
Local: Parque Natural Municipal Morro da Pescaria
Endereço: Av. Beira Mar, 30 Praia do Morro, Guarapari - ES
Telefone: (27) 3361-4815
Informações: www.morrodapescaria.org.br
Camping de Guarapari (ES01): (27) 3262-1325
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►O camping
de Guarapari,
como apoio,
facilita os
passeios no seu
entorno

No último dia 30 de novembro,
o Camping Clube do Brasil realizou Assembléias Regionais de seus
associados proprietários vinculados
aos Departamentos do Rio de Janeiro e da Região Sul, para o triênio
2020/2023, elegendo seus respectivos Representantes para comporem
a Assembléia Nacional do Clube durante suas gestões.
Comprometido com as recomendações do poder público para o
combate à pandemia da Covid-19, o
Clube organizou suas reuniões em
ambientes amplos e arejados, respeitando o distanciamento mínimo
entre as pessoas, disponibilizando
álcool em gel para a higienização e
exigindo o uso de máscaras.
No Departamento do Rio de Janeiro foram eleitos 27 Representantes Titulares, mais a disponibilidades
de seis suplentes, a saber: 1) Jorge
Barbieri; 2) José Carlos de Sá Vasquinho; 3)Fernando Cespe Barbosa;

4)Edison da Cunha; 5)Olavo José
Bloomfield Gama; 6)Lúcia Maria
Martins Gualberto, 7)Aline da Rocha
Brito; 8)Carlos Ricardo Monteiro; 9)
Paulo Sergio Guimarães Pontes; 10)
Pedro Alves Pereira; 11)Marcos Vinícius Coutinho Parreira; 12)Willian
Tadeu Alves de Oliveira; 13)Luiz
Carlos Alves Assis; 14)Jorge Elias
Morgado; 15)João Estevão Mota;
16)Djalma Gomes Correia; 17)Vinícius da Silva Coutinho Parreira;
18)Antonio Carlos Bento Alves; 19)
Josefa Costa Cruz; 20)Ruth Cosenza
dos Santos Lopes; 21)Dalton Amauri da Silva; 22)Jair Gomes Maia; 23)
Fernando Antônio de Araújo Dantas;
24)Paulino Lemes de Souza Cardoso; 25)Edgard Rodrigues do Lago
Filho; 26)Zeldo de Souza Mello; 27)
Renata Albuquerque Sousa.
Horas depois de realizada a
assembleia, os Representantes Titulares eleitos se reuniram para a
formalidade de posse e eleição do

Presidente e Vice-Presidente do Departamento para o triênio, sendo escolhidos, respectivamente, os associados Jorge Barbieri e José Carlos
de Sá Vasquinho.
No Departamento da Região Sul,
com sede em Curitiba, os associados
em assembleia elegeram seis Representantes Titulares, disponibilizando
mais dois em suplências, sendo eles:
1) Regina Maria Brenner; 2)José
Eduardo Barreto, 3)Eliane Culubret;
4)Fernando Sayols Marchioro; 5)
Luiz Carlos Neiva de Lima; 6)Regina Lúcia Barreto.
Depois de concluídos os trabalhos da Assembléia, os Representantes Titulares eleitos se reuniram para
a formalidade da posse e eleição do
Presidente e Vice-Presidente do Departamento para o triênio 2020/2023,
recaindo a escolha para os associado
Christian Fric de Camargo Kerin e
Luiz Carlos Neiva de Lima, respectivamente.

►►Trilhas
e praias
preservadas
ressaltam a
beleza natural
no parque

CCB elege Representantes Regionais no Rio e no Sul

►►Durante as assembleias, os associados apresentaram seus votos com
tranquilidade e proteção
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Campanha de Pai para Filho:
benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

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

Drª Andréa Pinheiro

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 contri-

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

buição 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 segue 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

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

54
anos

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

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
Modelo Mansão North Pole - Para 10
pessoas, pouco uso (60 dias), completa,
com manual e maleta com rodas para transporte. R$1.000,00. Eymard. (31) 999775839 / (31) 99197-5703 (Tim) / (31) 33864136. Belo Horizonte, MG.
Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e
mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Canadense Nautika – Modelo para seis
pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21)
9589-8383
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.
Camping-Star - Ano 1993, com avancê, cobertura, bicama, armário, cômoda,
geladeira, mesa de 2m com 6 cadeiras de
madeira dobráveis, televisão de 29 polegadas, fogão 4 bocas, microondas, transformador e fiação. R$ 7.000,00. Estudamos
oferta. Jorge Luiz. Tels.: (21)2736-1220 e
(21)98843-1220.
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)32424839 / 9113-5885.
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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)
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) 2513-4201 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
Vettura 2011/2012 - Dreamhouse 8,90m - Único dono - 64.000 km - Completo - R$ 368.000,00. Nei. Tel: zap (31) 99903-9171.
Vettura -2009/2010 – 14 metros,
único dono, motor Scania 380 - 68.000
km rodados, gerador a diesel, completíssimo, todo revisado. R$ 780.000,00.
Mário. Tel: (62) 99971-1061
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

KC540 – Ano 91. Banheiro com box,
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno,
geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail:
luizmacamo@gmail.com

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.

KC 380 e KC450 – Vendo completo
com tudo funcionando e toldo de enrolar.
Marcelo Huertas. Tels.: (11) 9808-6644 /
3969-1747

Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m.
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 99583185 / 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.
RESERVAS DE BARRACAS
Alguns campings da rede e mais a Secretaria de Salvador, através dos próprios
guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão de luz. Os interessados podem entrar em contato diretamente com as áreas de
Arraial do Cabo, Ubatuba, ou com a Secretaria de Salvador.

Natureza e tecnologia no Alpen Park, em Canela

A

três quilômetros - cerca de
5 minutos - da Catedral de
Pedra em Canela, na Serra
Gaúcha, o Alpen Park proporciona 60.000 m² de área verde para o
deleite dos visitantes, que curtem
um visual deslumbrante, tendo como
um dos destaques o Trenó de Montanha importado da Alemanha, o Alpen Blizzard, que substitui os trenós
de neve muito utilizados na Europa.
O camping de Canela (RS-01)
é a escolha certa para quem visita a
região.
ATRAÇÕES
Com mais de 15 atrações que
mesclam natureza e tecnologia, o
Parque oferece rapel, muro de escalada, arvorismo e tirolesas. Para as
crianças, o cinema 4D, games interativos e simuladores. Mas os grandes
destaques são o Trenó de Montanha,
o Alpen Blizzard, considerado a
maior montanha russa de aço do Rio
Grande do Sul e o Turbo Drop, uma
torre de 20 metros de altura, onde os
aventureiros sobem por meio de um
elevador giratório.
ONDE COMER
No Augusta Burguer há uma diversidade de lanches, pratos quentes
e sobremesas para saborear. Além
disso, deliciosas bebidas quentes e
geladas podem ser desfrutadas pelos
visitantes. O Bar do Cinema conta com inúmeras guloseimas, entre
elas, balas, chicletes, chocolates,
salgadinhos e sorvetes. No Deck,
encontra-se além de guloseimas, diversas bebidas e crepes. O local surpreende pela vista do vale se põe à

disposição dos visitantes.
SOUVENIRS
No Alpen Park existem, também,
lojas de souvenirs, onde diversos
produtos podem ser adquiridos, sejam como lembranças do atrativo ou
da cidade, malhas, artesanatos, pelúcias, entre outros.
HOSPEDAGEM / CANELA
Camping – O RS-01, localizado num bosque de araucárias, conta
com um pavilhão de lazer, quadras
de esportes, cantinas, churrasqueiras
cobertas, piscinas naturais e cancha
de bocha, além das instalações-padrão.
Acesso - Para se chegar ao camping de Canela, na Rodovia RS-235
que liga Canela à vizinha 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.
SERVIÇO
Local: Alpen Park Canela
Endereço:
Rodovia
Arnaldo
Oppitz, 901 - São João, Canela - RS
Telefone: (54) 3282-9752
Facebook:
www.facebook.com/
AlpenParkRS
Instagram: @AlpenParkRS
Camping de Canela (RS-01): (54)
3282-4321
Site do CCB: www.campingclube.
com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

►►O trenó na montanha tempera a natureza com emoção

►►O camping de Canela viabiliza o acampamento para seus passeios

As vantagens de viajar acampando de olho nos protocolos
Através da prática do campismo,
você se coloca em contato direto com
a natureza, conhece panoramas diferentes, curte o canto dos pássaros,
aprecia um belo nascer ou por do
sol e um céu com milhões de estrelas, tudo totalmente à vontade, pois
seu traje habitual no dia a dia é bermuda, short e chinelos de dedo.
CONHECIMENTO
Ao viajar acampando, o campista
conhece pessoas de regiões e hábitos
diferentes, troca informações e experiências num ambiente de cordialidade e colaboração mútua e torna praticamente uma rotina o estabelecimento
de novas amizades.
EM FAMÍLIA
Acampando com a família, estreita-se e reforça-se o ambiente saudável
de união entre pais e filhos em torno
de atividades e brincadeiras fora da
rotina diária, num clima ideal para

repassar, através de exemplos, noções de respeito à natureza, ao meio
ambiente e convivência social. E enquanto a vacina não chega em maior
escala, use álcool gel 70, lave bem as
mãos com sabão e mantenha no grupo
o rigor do uso da máscara.
TURISMO
Enquanto acampa, você pratica
um turismo saudável e conhece mais
o Brasil, desde locais badalados até
praias e recantos com pouca presença do ser humano, de forma extremamente econômica, sem necessidade de
reservas, e sem ficar atrelado a excursões.
SERVIÇO
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203 ou
(21) 3549-4978

►►A simplicidade e a descontração fazem parte dos melhores acampamentos

