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► Funcionários de Prado, a postos nesta passagem para o ano novo, anunciam que o camping está pronto para receber durante o verão (Página 3)

Camping de Prado resiste aos temporais
(Página 3)

Visita a
Serrinha
e suas
cachoeiras
(Página 6)

Expo
Motor-Home
festeja seu
sucesso
► Ary Francisco Negrão: Uma vida intensa de campista (Página 12)

É verão na Serra Gaúcha
(Página 7)

(Página 9)
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PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados proprietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desacordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

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

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

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo
Frio ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças.
Informações com a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (021) 2532-0203
BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia
de Atalaia, s/nº. Operação temporariamente interrompida por demanda judicial. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (110v), quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 17,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) :
R$ 14,80 mais equipamentos de R$
3,00 até 22,20.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada
dos Inconfidentes, a 2 km do Centro.
Tel.: (31) 3551-1799. Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.

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

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo do
Contorno Leste (BR-116), no sentido
São Paulo/Curitiba. Área desativada
temporariamente para obras e reformas. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220V), chuveiros quentes,
bosque com lago, churrasqueira coberta, pavilhão de lazer, piscinas cloradas,
cancha de bocha e quadra de esportes.
NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
17,80 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 26,70.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí. Operação temporariamente interrompida por
demanda judicial. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), quadra
de esportes, play–ground, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
e mais equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 22,90 mais equipamento, de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90
mais equipamento, de R$ 3,00 até R$
34,30.
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4
km do centro da cidade. Instalações –
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
sauna, piscinas quentes p/adultos e
crianças, piscina cloradas de água fria
p/adultos. NÃO TEMPORADA: R$
17,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 39,60.

RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à
Cidade). Tel.: (22) 2620-1209. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, playground. NÃO TEMPORADA: R$ 17,80 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 22,90 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 34,30.

► Camping de Mury
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) 32824321. Instalações–padrão, chuveiros
quentes, luz para equipamentos (220v),

quadra de esportes, pavilhão de lazer,
piscinas naturais, cancha de bocha e
churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13)
3311-9329. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), pavilhão de lazer. Praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 22,90 mais equipamento de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
CAMPOS DO JORDÃO (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira
e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 39,60.
CLUBE DOS 500 (SP-01) – km
60/SP da Via Dutra, Guaratinguetá
(SP). Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, quadras de esportes, piscinas
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.
ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas Júnior, 3486. Jardim São
Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
praia fronteira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 16,90 mais 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.

► Camping de Aracajú
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio
Teixeira – Município de Capão da Canoa – RS
GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi – RS
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália,
km 83,5 (perímetro urbano).
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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► Associados acampados na “virada” do ano partilharam com os funcionários a ajuda social
aos moradores da cidade
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► Cestas Básicas para a população, uma contribuição dos funcionários, ex-funcionários e
associados

Camping de Prado resiste aos temporais
A
s notícias são bem atualizadas, de 31 de dezembro
último, e quem as passou
a O Campista foi Vertulino Breder,
Mestre de Obras e Inspetor de Campings do CCB para o Espírito Santo
e Sul da Bahia: -“ O camping de
Prado está bem e recebendo campistas”.
Já são de conhecimento de to-

dos os maus momentos passados
pela população de muitas cidades
do Nordeste, com lamentáveis perdas de vidas, residências e patrimônios pessoais, notadamente em
regiões do extremo Sul da Bahia,
onde fica o Município de Prado e
onde o CCB opera o seu camping,
defronte à Praia do Farol, a 6km do
centro urbano.

Segundo Vertulino, “desde a
BR-101, nas cidades de Itamarajú
e Teixeira de Freitas, até o litoral,
chegando a Prado e Alcobaça, foram enormes os estragos provocados pelas chuvas. As estradas de
acesso a Prado estão sendo recuperadas pelo Prefeito Gilvan da Silva
Santos, que tem feito um bom trabalho neste sentido”.

“O nosso camping de Prado,
felizmente, não sofreu tanto com as
inundações, por estar localizado em
uma área elevada, acima do leito do
riacho que passa ao lado”, complementa.
Um Grupo Voluntariado, formado entre os próprios moradores
da cidade, buscou doações de alimentos, materiais de higiene, rou-

pas, cobertores, distribuindo para
os moradores prejudicados. “Contribuindo com a iniciativa, conta
Vertulino, funcionários do camping
se uniram com ex-funcionários e
associados do Clube, arrecadando
contribuições que proporcionaram
a compra e doação de cestas básicas
para a população necessitada, através do Grupo Voluntariado”.

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Mercado
Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings nestas férias de verão,
conferindo os três novos produtos para levar para os acampamentos: a Mochila Trekking
Trilhas e Rumos, o Cooler inflável de 31 litros Bestway e a Garrafa Naty da Azteq.
Mochila Trekking Trilhas e Rumos: Possui as costas acolchoadas, barrigueira para distribuição da carga e dois bolsos laterais, além de
um frontal. Um elástico permite pendurar roupas leves e/ou molhadas.
Oferece acesso pelo fundo e pela tampa. Para maiores informações,
acesse o site: www.makalusports.com.br
► Na Assembléia Nacional do Clube, em 2015, Krieger participou com
comentários e sugestões

Uma saudade marcante em Prado
Eurico Jacob Krieger associou-se
ao CCB em 1976 e depois de acampar
por todo o país, elegeu o Camping de
Prado como o seu preferido. Em todos
os verões, mandava na frente o seu
motor-home e chegava depois para as
férias com a esposa Lídia e as filhas
Karina e Kátia. Sua distração preferida,
além das caminhadas na praia, era reunir os amigos em torno dos churrascos
“de igreja” que preparava com esmero.
Krieger participou ativamente da

representatividade do Clube desde
1984, como Representante Regional e
Diretor Secretário do Departamento do
Sul, além de ocupar a Presidência Regional no triênio 1993/1996. Em 1996,
foi agraciado com o título de Sócio
Benemérito pela Assembléia Nacional,
passando ao cargo vitalício de Conselheiro a partir de 2006.
Com pesar do Clube e dos amigos
que reuniu em Prado e por outros campings, Krieger faleceu em 2019.

Cooler inflável de 31 litros Bestway: Em formato de rádio
com fechamento superior e estrutura resistente, o produto é ideal para
te acompanhar nas maiores diversões. Sua estrutura tem capacidade
para até 31 litros, sendo facilmente inflada em poucos segundos. Possui tampa para fechamento superior e grafismos na parte frontal que
imitam um aparelho de rádio. É o companheiro ideal para refrescar
seus dias de sol com muito estilo e conveniência. Ele vem com válvulas
de segurança, área para gelo isolada com 31 litros de capacidade. Mais
informações no site: www.kanui.com.br
Garrafa Naty da Azteq: A Naty é uma garrafa da Azteq para te
acompanhar em todas as aventuras. Esse modelo tem capacidade para
até 1 litro e é fabricada em material resistente com alça “loop top” na
tampa, que evita sua perda. Detalhes no site: www.adventura.com.br
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Direção Nacional homenageia Jorge Barbieri

N

a última reunião da Direção Nacional do CCB
realizada em dezembro passado, constou da agenda
dos trabalhos uma homenagem
póstuma ao Diretor Nacional e
Presidente Regional/RJ Jorge
Barbieri, falecido em outubro de
2021, manifestada pelos diretores presentes com muita emoção.
Jorge Barbieri ingressou
no Clube como associado proprietário em 1997, passando a
frequentar com assiduidade os
campings da rede. Pelo seu interesse com os assuntos do Clube,
foi convidado em 2005 a se candidatar a um cargo de Representante Regional do Departamento
do Rio de Janeiro, tendo sido
eleito e reeleito sucessivamente
até 2017.
Em 2008, foi eleito como
Vice-Presidente Regional e nomeado Diretor Nacional de Caravanismo e membro da Comissão Regional/RJ de Disciplina,
cargos que ocupou até 2014.
Por unanimidade da Assembléia
Nacional de 2011, foi agraciado
com o título de Sócio Benemé-

► Barbieri recebeu em 2011 o
Título de Sócio Benemérito

rito. Em 2014, foi eleito como
Presidente Regional/RJ e nomeado Diretor Nacional para o Departamento/RJ, tendo permanecido nessas funções até outubro
de 2021, quando faleceu.
Durante seus mandatos como
Diretor Nacional e Regional/RJ,
Barbieri foi um dos maiores incentivadores dos eventos de congregação social em seu Departamento, como as festas juninas,
Carnaval, Halloween e Noites de
Réveillon, as Paellas, Sambão e

► Em 2012, Barbieri e Vasquinho, seu parceiro nos eventos do Clube, organizando o Réveillon do Recreio

Feijoada e Festas Julinas em
Mury, as Festas do Camarão em
Cabo Frio, as Noites de Queijos
e Vinhos na Serrinha. Atuando

como embaixador do seu Clube,
participou ativamente como filiado do Grupo Amigos do Rio.
Tudo isso, com aquele olhar

sereno, sorriso discreto e o tom
característico da conciliação e
da disciplina. Um campista à
toda prova.

Ecologia e fé ao redor do Clube dos 500

A cidade de Guaratinguetá (SP),
rodeada pelas Serras da Mantiqueira
e Quebra-Cangalha, se destaca pelos
seus roteiros ecológicos, sendo também conhecida pelos seus costumes
religiosos, pela influência de ser a
cidade berço de Frei Antonio Galvão, o primeiro santo brasileiro.
O Camping do Clube dos 500 se
apresenta para receber os campistas
que se dirigem à região para curtir
esses programas ecológicos e culturais, valendo-se ainda da proximidade do camping da Basílica de Nossa
Senhora Aparecida, a padroeira do
Brasil, a apenas 10km, no município
vizinho de Aparecida do Norte.

ATRATIVOS
Para quem gosta de curtir caminhadas, a dica é fazer as Trilhas do
Gomeral, que se iniciam na praça da
Igreja de São Lázaro e seguem por
pouco mais de 1km de extensão, no
sentido da Cachoeira da Batistinha,
onde o prêmio é apreciar seu entorno de pura natureza. Na caminhada,
Você faz pausas em sete pontos de
paradas para curtir e apreciar os cuidados com o meio ambiente.
Outro destino propício para

► No camping, lazer completo para todos os gostos

caminhadas e descanso é o Parque Ecológico Anthero dos Santos,
ideal para as crianças, equipado
com quiosques com jogos de mesa,
ambientes para leitura e tarefas em
computadores. O parque funciona
todos os dias, entre 9 horas e 21
horas, e fica na Avenida Pereira da
Cunha, no bairro Portal das Colinas.
RELIGIÃO E FÉ
A partir da canonização de Frei

Antonio Sant’Ana de Galvão, o primeiro santo do Brasil, Guaratinguetá
passou a ser mais visitada, especialmente para se conhecer a Casa e o
Museu de Frei Galvão, onde é possível apreciar um pouco da arte sacra,
o artesanato regional, documentos e
objetos históricos em exposição.
A Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, a 10km de Guaratinguetá, é também muito visitada por fiéis
que buscam acolhimento e reflexão

► A beleza da Cachoeira da Batistinha, em uma das trilhas do Gomeral

no Santuário, durante as missas e
nos seus ambientes de meditação.
HOSPEDAGEM/
CLUBE DOS 500
O Camping SP-01 possui instalações padrão, capacidade para 300
equipamentos, entre trailers, motor-homes e barracas, cantina, piscinas
cloradas para adultos e crianças,
play-ground, quadras de esportes,

quiosque com churrasqueiras.
ACESSO
Localizado no km 60 da Via Dutra, o camping fica a 185 km da cidade de São Paulo e a 261km do Rio
de Janeiro. Próximo do camping, na
Via Dutra, ainda em Guaratinguetá,
fica o acesso à cidade de Cunha, por
onde passa a descida para o litoral,
chegando diretamente a Paraty, no
Rio de Janeiro.
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► No Camping de Cabo Frio, pela rampa de descida ao Canal do Itajurú, Você sai a passeio
para o mar ou para a Lagoa
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► No camping de Itanhaém, a praia de São Fernando fica defronte

Cabo Frio, Itanhaém e Paraty: sol, banho de mar e
turismo no show da natureza

O

s projetos de vida vêm retomando gradativamente 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
janeiro foram: Cabo Frio (RJ-01), Itanhaém (SP-01) e Paraty (RJ-04).
Em Cabo Frio, neste período de alta
temporada, as praias e baladas à beira
mar tomam conta da região, enquanto
que, em Itanhaém, a predominância do
turismo náutico conquista cada vez mais
espaço entre mergulhadores e pesquisadores que visitam o local. Em Paraty,
além de muita história, a cidade é palco
de grandes eventos que giram a sua economia o ano inteiro.
CABO FRIO: PRAIAS
E BALADAS
Camping – O RJ-01 fica na Avenida Wilson Mendes, 700, antiga Estrada
dos Passageiros, no bairro Jacaré. Possui quadra de esporte e está localizado
às margens do Canal do Itajuru. Dentro
do camping há um acesso para embarcações ao canal exclusivo para os associados e visitantes. O camping conta com
tanques lava-roupas e lava-pratos, além
de instalações-padrão que incluem luz
para equipamentos e chuveiros quentes.
Acesso – Para quem sai do Rio de
Janeiro, o acesso é feito pela ponte Rio-Niterói. Seguir pela RJ-04 até Tribobó
e entrar à direita na RJ-106 até a cidade
de São Pedro D’Aldeia. O ideal é pegar
a RJ-140 até Cabo Frio. Outra opção é, a
partir da ponte, pela BR-101 via Itaboraí
e Rio Bonito, seguindo pela Via Lagos
até São Pedro D’Aldeia.

► A poucos metros do centro histórico da cidade, o camping de Paraty
Atrativos - Suas praias de águas
claras e areias finas destacam a beleza
da região. Além dos quiosques a beira-mar, quando o assunto é gastronomia,
todos os caminhos levam ao Boulevard
Canal, um calçadão às margens do Canal Itajuru repleto de bares e restaurantes que oferecem música ao vivo e
diversos pratos desde a culinária local
com peixes e frutos do mar às estrangeiras (italiana, japonesa, brasileira e
francesa). De dia, o local proporciona
passeios de barcos (escunas) a partir do
Terminal Marítimo e visitas culturais ao
espaço Carlos-Scliar. À noite os turistas
mais baladeiros podem curtir as boates,
bares e casas noturnas.
ITANHAÉM: TURISMO
NÁUTICO
Camping – O SP-03 está localizado
na Av. Governador Mário Covas Junior,

nº 380, no bairro Jardim São Fernando.
O camping fica em frente à praia de São
Fernando e oferece uma área de dez mil
m² com instalações padrão, pontos de
serviço para equipamentos com energia elétrica (220v) e quadra externa de
esportes.
Acesso – Para os que vêm de São
Paulo, o melhor caminho é pela Via
Anchieta. Os viajantes devem seguir
até Cubatão e tomar à direita a rodovia
Padre Manoel da Nóbrega, que passa
pelo acesso à Praia Grande, Mongaguá
e Suarão. Já os que partem do Rio de
Janeiro podem pegar a BR-101 depois
de Ubatuba e Bertioga. Os visitantes do
Sul têm o acesso pela BR-116, passando
por Registro e seguindo pela SP-165 em
direção ao litoral logo depois de Miracatu.
Atrativos: Além de belas praias

como cartão postal da cidade, possibilita aos visitantes passeios pelas ilhas
oceânicas, que são pontos de mergulho
de classe internacional e coroam o turismo náutico da cidade. Na década de
1970, foi palco para gravações da versão original da novela “Mulheres de
Areia” exibida pela Globo. Ficou conhecida em todo o País e a nível internacional após cenas protagonizadas na
Praia dos Sonhos.
PARATY: EVENTOS
E HISTÓRIA
Camping - O RJ-04 está localizado
em frente à praia do Pontal, próximo
à Santa Casa de Misericórdia e, além
das instalações-padrão, tem capacidade
para 120 equipamentos, divididos entre
trailers, motor-homes e barracas.
Acesso – A cidade de Paraty fica a
240 km do Rio de Janeiro e a 305 km

de São Paulo. O acesso é feito pela BR101 (Rio/Santos). Após a construção da
rodovia, na década de 70, a cidade tornou-se um importante pólo de turismo
nacional e internacional.
Atrativos – A cidade destaca-se
pela realização de grandes eventos,
como a Festa do Divino no mês de
maio, que é um marco de fé e devoção,
a Flip, feira literária internacional que
todo ano aborda um tema e um autor
diferente, o Festival da Cachaça, com
bebidas variadas e diversas atrações,
entre tantos outros. O Centro Histórico
é repleto de casarões coloniais e igrejas,
como a de Santa Rita, erguida em 1722
e cartão-postal do município. Além disso, ali se concentram várias atividades
e os melhores bares que capricham nos
cardápios e na programação musical regada a MPB, bossa-nova e rock e que
dão vida à diversão noturna. Durante
o dia, os passeios de barco pela Baía de
Paraty. No trajeto, sempre com paradas
para o mergulho, o visitante conhece as
ilhas Sapeca, Catimbau, Algodão, Praia
Vermelha, entre outras. Quem busca cenários mais rústicos, o melhor é seguir
de barco até a Ponta de Cajaíba e de lá
seguir por trilhas para as praias de Martim de Sá e Grande da Deserta.
SERVIÇO
Camping de Cabo Frio (RJ01): (22) 2646-6838
Camping de Itanhaém (SP03): (13) 3425-0206
Camping de Paraty (RJ04): (21) 3371-1050
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br
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Serrinha do Alambari:
conheça e curta
suas cachoeiras

A

região da Serrinha do Alambari, uma área de muitos atrativos, destaca-se para a Área
de Proteção Ambiental (APA), na
encosta leste do Parque Nacional de
Itatiaia, Serra da Mantiqueira, a oeste da estrada para Visconde de Mauá
(RJ-163). Abrange as comunidades da
Serrinha e da Capelinha, protegendo
a parte alta das microbacias dos Rios
Alambari e Pirapitinga na Região das
Agulhas Negras, sendo muito admirada por sua paisagem montanhosa e
belas cachoeiras de águas frias e cristalinas, além de ser considerada uma
importante estância climática do estado do Rio de Janeiro.Um dos atrativos
da Serrinha do Alambari, para quem
gosta de aproveitar áreas de proteção
ambiental com consciência, são suas
belas cachoeiras. Confira algumas cachoeiras imperdíveis da Serrinha do
Alambari e hospede-se no camping da
Serrinha (RJ-06).
ESMERALDAS
A Cachoeira das Esmeraldas é a
mais imponente da região. Sua queda
d’água não é grande, mas a paisagem
que se forma a partir da composição
com o pocinho e a vegetação ao redor
é realmente linda. Como todos os demais poços da região, a água costuma
ser bem fria e cristalina.
POÇO DA SAUNA
O Poço da Sauna tem uma queda
d’água um pouco mais “espalhada”.
A água, também cristalina e bastante
fria, desce de uma rocha grande talhada pela queda frequente. Além do
poço, o atrativo do lugar é uma sauna
rústica.
POÇO DE CIMA
Subindo um pouco, encontra-se o
Poço de Cima. A cachoeirinha que escorre por uma fenda levemente estreita, desagua em um pocinho de beleza
ímpar. Bem no meio da lagoinha situa-se uma pedra arredondada onde cabe
apenas uma pessoa.
POÇO DA CORUJA
O Poço da Coruja é bem raso, com
uma extensão um pouco maior que o
Poço de Cima (em largura). Ali, como
nos demais, a cachoeirinha também é
pequena e linda. O diferencial é que
são vários “degraus” de queda d’água,
o que resulta num “véu”.
POÇO CHAMPAGNE
Com uma queda entre diversas
rochas grandes e arredondadas, a do
Poço Champagne também é imperdível. O pocinho que se forma aos seus
pés é bem peculiar, pois é possível ver

no fundo centenas de pedras arredondadas.
POÇO DOURADO
Assim como nos demais, o Poço
Dourado é uma lagoinha rasa que se
forma a partir de uma queda d’água
pequena. Recebe esse nome pois, ao
fundo, as pedras são de um marrom
quase cor de ouro. É possível saltar de
uma pedra a outra, o que é bem convidativo a um banho de sol e um refresco
merecido.
POÇO DO CÉU
A trilha para o Poço do Céu não
é complicada e vale a pena, pois a cachoeira e o poço são belos. A queda
d’água de mais ou menos 10 metros se
dá em uma rocha oval, que mais parece um portal. Aos seus pés forma-se
um pocinho que, por sua vez, deságua
num poço maior. Diga-se que o Poço
do Céu tem dois andares. No de baixo,
é possível mergulhar. Um adulto ali
fica com água até o peitoral e a água
é transparente.

► O Poço da Sauna fica logo na entrada do camping, com acesso por detrás da cantina

POÇO DOS DINOSSAUROS
O Poço dos Dinossauros fica abaixo do Poço do Céu. No final da trilha
que leva até ele, pode ser visto do alto.
Vai perceber que a água é bem límpida
e que a vegetação ao redor dá um tom
bem esverdeado para a água. Desça e
mergulhe. Ele é um pouco mais fundo
que o Poço do Céu; então pode-Se até
se jogar das pedras para dentro da água
sempre com as devidas precauções.
HOSPEDAGEM / SERRINHA
Camping– O RJ-06 possui atrativos como piscinas naturais e lago.
Uma completa infraestrutura com
sauna, playground, cantina, quadra de
esportes, pavilhão de lazer e chuveiros
quentes.
Acesso - O melhor trajeto para os
campistas que vêm do Rio de Janeiro
ou de São Paulo é a Via Dutra. Nas
imediações de Resende, deve-se entrar
na altura do km 311, que dá acesso às
localidades de Penedo e Visconde de
Mauá, por via asfaltada. A partir do
entroncamento que leva a Visconde de
Mauá, prossiga pela esquerda, entrando na estrada de terra bem conservada
em direção à Serrinha do Alambari.
São 7 kms até chegar ao camping.
SERVIÇO
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp: (21) 98996-0579
Camping da Serrinha (RJ06): (24) 3381-7042
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

► O Poço dos Dinossauros encanta pela tonalidade esmeralda das suas águas

► O camping da Serrinha atende ao seu descanso nos intervalos entre os passeios
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Verão na Serra Gaúcha: natureza, esportes e ecoturismo

A

Serra Gaúcha é um dos
mais famosos destinos
brasileiros no inverno, período em que tudo fica mais encantador e aconchegante na região,
porém pode surpreender também
a quem busca um destino de viagem
no verão, especialmente
para aqueles que amam esportes
radicais, ecoturismo e natureza.
A região conta com diversas opções
de atrações, independente do clima e
da época do ano. Para quem deseja
conhecê-la no verão, O Campista
separou algumas dicas de passeios
na Serra Gaúcha para a estação mais
quente do ano.

cido é o rafting. Além dele, os visitantes poderão se divertir em outras
atrações. Confira abaixo.

CLIMA
Nesta época do ano, as temperaturas máximas oscilam entre 25º C
a 30º C, enquanto as mínimas ficam
entre 16º C e 18º C. Por mais que
o sol apareça durante o dia, por ser
uma região serrana com muita vegetação, é importante levar ao menos
um agasalho para passeios à noite.
Como é comum no verão, que começa no final de dezembro e vai até o
fim de março, algumas pancadas de
chuva podem acontecer. Para não
correr o risco da chuva impedir os
passeios programados, fique atento
sobre a previsão do tempo.

TIROLESA
A tirolesa do Raft Adventure
é considerada a maior da região da
Serra Gaúcha. São 1.200 metros de
voo rasante sobre a vegetação nativa.

RAFTING
É uma atividade realizada em
equipe, utilizando botes infláveis e
equipamentos de segurança. Antes
de iniciar o percurso, um guia local
passa as instruções e faz um treinamento com todos os presentes. No
Raft Adventure, o rafting é feito nas
corredeiras de água cristalina do Rio
Paranhana. Ao todo, são 7 km de
percurso de pura aventura, adrenalina e diversão. O passeio tem duração
de cerca de 2h30 min.

► No Eco Parque Aventura, o rafting no Rio das Antas é pura emoção

RAPEL
Outro atrativo para quem ama
ecoturismo e aventura, o rapel é realizado a 25 metros do chão. Todos os
equipamentos para o programa estão
inclusos no passeio, assim como o
acompanhamento necessário.
PAINTBALL
Perfeito para quem viajar em
grupo, os jogadores terão direito a
uma hora de jogo com 100 tiros inclusos. Uma atração super divertida,
que precisa muita concentração e estratégia para “sobreviver”.

PASSEIOS
A região oferece diversas opções
de passeios no verão para todos os
gostos e com diferentes paisagens.
Conheça abaixo algumas sugestões.
VINDIMA
Entre janeiro e março, as paisagens na Serra Gaúcha se transformam na região da uva e do vinho. É
a época da vindima, período de colheita das uvas nos parreirais. Além
de atrair milhares de turistas, a temporada é um período de celebração
para produtores rurais e enólogos,
que após um ano de muitos cuidados e trabalho nos vinhedos, comemoram os resultados. A colheita é
a última etapa antes do processo de
elaboração dos vinhos e espumantes.
No período, a paisagem natural da
região se enriquece ainda mais, coberta pelos verdes parreirais repletos
de frutos, com cores e tipos variados
de uva.
PIQUENIQUE NO
LAGO NEGRO
O Lago Negro é um dos lugares
mais belos da cidade vizinha de Gramado/RS e ideal para contemplar a
natureza, fazer um piquenique e esquecer do tempo enquanto observa
os patos passeando no lago. Por lá, é
possível também andar de pedalinho.

► A tirolesa no Parque Raft Aventura é a mais extensa na Serra Gaúcha
ADRENALINA NO
CIA AVENTURA
O Eco Parque Cia Aventura está
localizado em Nova Roma do Sul/
RS e possui diversas atrações incríveis em meio à natureza. O parque
apresenta uma excelente infraestrutura considerada ideal para passar o
dia com a família.
TIROLESA
Com velocidade de até 50 km/h e
sobrevoando as cascatas e o Rio das
Antas, o Cia Aventura oferece três
tirolesas com distâncias e alturas diferentes. O passeio é indicado para
todas as idades. As crianças menores
podem passear junto com os seus pais.
RAFTING
O rafting no Rio das Antas é um
trecho de 8,5 km, a bordo de um
bote inflável. Apesar dos obstáculos
naturais, a aventura é realizada com
a maior segurança e com um guia
acompanhante dos grupos durante o

passeio.
QUADRICICLO
O passeio de quadriciclo é diversão garantida para todos. O percurso
de 6 km tem duração média de 2h
e pode ser feito por toda a família.
Nele, Você pode contemplar as belezas naturais da região, acompanhado
de um guia e com os equipamentos
de segurança necessários. O condutor do quadriciclo deve ter mais de
18 anos. A partir dos 16 anos, somente acompanhado pelos responsáveis.
ARVORISMO
Passeio de aventura realizado em
trilhas entre as copas das árvores que
servem como torres de suporte para
os equipamentos fixos. O objetivo é
fazer uma travessia entre plataformas montadas no alto das árvores.
Ao todo, são 13 estações. Durante o
trajeto, o visitante enfrenta obstáculos como escadas, pontes suspensas,
tirolesas e muito mais. A idade míni-

ma para praticar arvorismo é quatro
anos. Não há perigos na prática dessa
modalidade, já que os equipamentos
de segurança dão total apoio ao praticante.
RAPEL
Dentro do Eco Parque Cia Aventura, há várias opções de rapel, uma
descida de paredões e cachoeiras
com o uso de cordas e equipamentos
de segurança. Todas elas incluem a
locação dos equipamentos necessários e são acompanhadas por um
guia especializado. Além desses,
o Eco Parque tem outras atrações
como pêndulo humano, bungee
jump, observação de aves e muito
mais. Para mais informações, acesse
o site oficial do parque.
RAFT PARK
O Raft Adventure Park, localizado na cidade de Três Coroas/RS,
conta com quatro atrativos. Todos
repletos de aventuras, o mais conhe-

HOSPEDAGEM / CANELA
Camping – O RS-01, localizado num bosque de araucárias, conta
com um pavilhão de lazer, quadras
de esportes, cantina, churrasqueiras
cobertas, piscinas naturais e cancha de bocha, além das instalações-padrão, com chuveiros com água
quente.
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.
SERVIÇO
Eco Parque Cia Aventura: www.ciaaventura.com.br
Raft Adventure Park: www.
raft.com.br
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
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!
RETORNAR SEM AGLOMERAÇÃO
Ainda é necessário cuidarmos das nossas garantias e das pessoas que nos rodeiam e, por isso, não
devemos nos descuidar das recomendações fundamentais da ciência e dos poderes públicos municipais, especialmente agora, quando a variante Ômicron da Covid-19 volta a propagar a pandemia com
mais velocidade no mundo inteiro.
Neste período de férias, então, podemos optar
por alguma modalidade de turismo que não nos
submeta a aglomerações, como passear em trilhas
ecológicas, nos conectarmos a algum tipo de passeio mais impregnado de natureza, como caminhadas em trilhas, passeios em barcos, observação de
aves ou peixes, enfim, programas menos procurados pela média da população, mas que nos encantem da mesma forma e que amenizem nossos espíritos e mentes. Consulte a CCTUR.
VACINAÇÃO É DOCUMENTO
Você que está planejando sair a turismo com a
família, não transforme sua alegria, seu prazer em
aborrecimentos! Nada mais compreensivo do que
entender o seu desejo contido de voltar a viajar,
curtir férias e folgas, sair por aí com a família, com
alegria e liberdade. Mas, não deixe de cuidar de
suas garantias pessoais quanto aos riscos da transmissão do vírus da Covid-19, que ainda são reais,
especialmente agora com o surgimento desta nova
cepa Ômicron Entenda que ao manter as precauções fundamentais do uso permanente da máscara,

distanciamento social e da higienização com álcool em gel, Você está se protegendo a si próprio
e as pessoas ao seu redor, inclusive familiares.
Lembre-se, também, que cada vez mais os restaurantes, cinemas, museus, espetáculos, exposições,
clubes, campings, academias estão condicionando
o ingresso das pessoas à apresentação do certificado, passaporte, caderneta, qualquer documento
que comprove a vacinação completa contra a Covid-19.
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de Janeiro para curtir as praias, os passeios ou rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio
dos Bandeirantes. Mas quando vier a negócios,
em viagem rápida, experimente o Hotel Itajubá,
na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis, restaurantes no entorno, ao lado do Metrô, a
duas estações do VLT até o Aeroporto Santos Dumont. No sentido contrário, em percurso maior,
o VLT passa em frente à Rodoviária Novo Rio.
Experimente! reservas@itajubahotel.com.br

ESTÃO ACABANDO COM ELA

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

► No Rio a negócios: paisagem europeia

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
009009-7 (RJ)
016480-4 (RJ)
017786-5 (RJ)
043155-2 (SP)
083760-1 (SP)
121786-2 (RJ)
133612-9 (SP)
148833-2 (RJ)
153752-1 (PR)
190037-6 (RJ)

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 fevereiro
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.

213889-1 (RJ)
215922-9 (RJ)
220884-0 (SC)
227076-6 (RJ)
234238-5 (RJ)
235393-8 (RJ)
235453-6 (SP)
235536-2 (SP)
235674-0 (SP)
235837-8 (SP)

235841-7 (SP)
236054-5 (SP)
236077-3 (MG)
236151-7 (SP)
236239-3 (ES)
236336-5 (SP)
236340-4 (RJ)
236344-6 (MG)
236444-2 (RJ)
236474-3 (RJ)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

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

VENHA NOS VISITAR!

Expo Motor-Home movimentou
R$ 300 milhões em negócios

► O sucesso do evento demonstra como os clientes deste mercado “clamam no deserto” por iniciativas
semelhantes em outras regiões

C

om cerca de R$ 300 milhões
movimentados em negócios e
um público de 12 mil pessoas
durante quatro dias de evento, a Expo
Motor-Home Show encerrou sua quinta e mais vitoriosa edição no dia 12 de
dezembro, domingo, no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Foi este o balanço apresentado pela
administração do evento.
De quinta (9) a domingo, quem
visitou a feira, considerada a maior do
setor na América Latina, pôde conferir
as principais novidades do mercado de
venda de motor-homes e de insumos
para os veículos da categoria, e participar de diversas palestras, sempre
concorridas, que focalizaram temas e

experiências relacionados ao campismo
e caravanismo.
Em paralelo à Expo Motor-Home,
foi organizada a Expo Camping, em
um terreno próximo à Expotrade, com
mais de 550 equipamentos, entre motorhomes, trailers, kombis, campers e
barracas, vindos de inúmeras regiões do
Brasil, promovendo-se uma grande confraternização entre os seus adeptos em
número cada vez mais maior no Brasil.
“Tivemos um empenho total de todos os participantes, organização e expositores, e contamos com um público
espetacular, o melhor das nossas cinco
edições. Estamos muito felizes pelos
excelentes resultados alcançados. Agradecemos o grande apoio que recebemos

da Prefeitura da cidade, da Paraná Turismo e da Paraná Previdência. Já estamos
nos preparando para a próxima feira e
negociando com um grande patrocinador”, destaca Alexandre Rodolfo Boff,
criador e organizador do evento.
“O sucesso do evento já mobiliza os
atuais e possíveis novos expositores, que
já estão buscando reservas de estandes
para a edição 2022, que será realizada
em uma outra cidade ainda não definida,
retornando para Pinhais em 2023. Com
muita alegria, estamos recebendo diversos convites para sediar a 6ª Expo Motorhome, em 2022. Em breve, faremos
a divulgação do novo local e a data da
realização”, confirma Albanir Terencio,
coordenador-geral da Expo Motorhome.

Opinião

A vantagem de ser campista
Luiz Marcos Fernandes
Com o início do novo ano, nada melhor do que recuperar as energias. Não
há local mais adequado do que os campings do CCB. Para início de conversa,
bem se sabe do ambiente agradável e
descontraído que se tem oportunidade
de desfrutar. Seja serra ou mar, o contato
com a natureza é algo que não tem preço. Sabe lá o que é despertar pela manhã,
ao som dos pássaros, e desfrutar daquela
brisa fresca do alvorecer?
Um segundo detalhe que não pode
ser ignorado diz respeito à segurança e
as garantias em relação a saúde. Ao con-

trário dos hotéis e pousadas, não se tem
ideia dos procedimentos sanitários adotados pela gerência, de modo a garantir
ao hóspede a tranquilidade de que seu
quarto, ou mesmo as dependências do
estabelecimento não estejam contaminadas. Nas unidades do CCB, não existe
esse risco pois o equipamento utilizado
é pessoal e as normas de prevenção da
administração são rígidas.
Isso, sem falar nos custos com pernoites e alimentação. Basta fazer um
comparativo entre o que se gasta num
hotel ou pousada nesta época do ano,
para constatar que a atividade do cam-

pismo é sem sombra de dúvidas muito
mais econômica. Se essas razões não
são suficientes, então pense no ambiente
de um meio de hospedagem, onde todos
são estranhos a você e sua família. Nos
campings do CCB, acontece justamente
o contrário. É uma oportunidade para se
rever os amigos e até funcionários.
É hora de arrumar as malas e curtir
o seu camping predileto. O que você está
esperando? Não se esqueça de levar seus
comprovantes de vacinação total, suas
máscaras e seu álcool em gel. Ainda estamos em clima de pandemia e precisamos nos cuidar uns aos outros.
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Horóscopo de O Campista
Entramos em mais uma etapa da
pandemia da Covid-19, com uma parcela significante –mas ainda insuficiente- da população brasileira já vacinada e com uma nova cepa (Ômicron)
chegando ao país, com maior força de
propagação, com gravidade menor para
os nossos pulmões, segundo conclui a
Ciência.
Nossos acampamentos estão retornando gradativamente a uma frequência
melhor, com restrições ainda propostas pelos poderes públicos estaduais e
municipais, como a comprovação de
vacinação completa para adolescentes
e adultos, uso de máscaras no interior
dos campings, higienização constante
com álcool em gel e ausência de manifestações coletivas que provoquem
aglomerações.
Com o otimismo que caracteriza o
bom campismo, O Campista apresenta as previsões para 2022, que estão a
indicar favorecimento a atividades intelectuais, às pesquisas e os negócios em
geral, como perspectivas de retomada
das funções sociais e econômicas na sociedade brasileira, favorecendo, como
consequência, o retorno dos programas
de viagens, especialmente aquelas ao ar
livre, como o campismo.
Confira a seguir as previsões
para cada signo do Zodíaco:
Áries (21/mar – 20 abr)
Para as pessoas deste signo, 2022
será um ano para poupar. Na saúde, há
risco do esforço intelectual excessivo,
se Você não assumir comportamentos
para preservar os momentos de relaxamento. Reserve um ou dois dias de
folga para curtir a tranquilidade de um
camping, de preferência a beira-mar.
Touro (21/abr – 20/mai)
Este ano é muito bom para os taurinos, devendo observar para que não
ocorram problemas financeiros. Se
Você nutre um relacionamento amoroso, são grandes as chances de aprimorá-lo. Observe os movimentos ao
seu redor no trabalho, com chances de
alcançar uma promoção. O verão é um
tempo propício para se preparar para o
ano e nada melhor do que passar alguns
dias acampando.
Gêmeos (21/mai – 20/jun)
Em 2022, o geminiano pode enfrentar algumas questões familiares,
mas Você deve ser paciente e buscar a
conciliação como melhor solução. Procure alguns momentos de reflexão para
entender melhor o que acontece em sua
volta. De repente, um bom acampamento, com a natureza ao seu redor, vai ajudar Você a superar tudo.
Câncer (21/jun – 21/jul)
Os cancerianos terão um ano fantástico, tanto em questões familiares
como no ambiente de trabalho. Os amigos serão fiéis o ano todos. Aproveite a
boa maré e convide amigos para acompanha-lo em um acampamento.
Leão (22/jul – 22/ago)
Alguns problemas financeiros po-

derão acontecer e, nesses momentos, os
amigos prestarão um grande apoio. Por
isso, procure cultivar e manter contato
com suas amizades, inclusive aquelas
constituídas durante os seus acampamentos.
Virgem (23/ago – 22/set)
A vida familiar para o virginiano
será maravilhosa. A dica é aproveitar a fase para passar mais tempo com
seus familiares. Leve seus pais, filhos,
irmãos, a família toda para acampar,
de preferência em locais com muita
natureza. Nas questões financeiras, os
virginianos continuarão seguros e econômicos.
Libra (23/set – 22/jul)
O libriano terá vida harmoniosa
ao longo do ano e os amigos estarão
sempre ao seu lado. Os campistas deste
signo de Libra devem aproveitar para
curtir os momentos de tranquilidade
no CCB. Os astros estão a lhe favorecer nos projetos de longo prazo, como
adquirir uma casa fixa ou uma sobre
rodas.
Escorpião(23/out – 21/nov)
Em 2022, alguns escorpianos poderão conquistar aquela promoção esperada. Será o momento certo para fazer
contatos e fechar contratos comerciais.
Uma busca por descobertas desperta
nos escorpianos atitudes mais determinadas do que o padrão comum. Escolha
um camping do CCB que Você não conhece e, quem sabe, terá uma agradável
surpresa.
Sagitário (22/nov – 21/dez)
A vida sentimental dos nascidos
sob este signo promete ser mais serena
do que no ano passado. Novas amizades
abrirão portas. Organize seus roteiros
de viagens, conheça novos campings e
encontre oportunidades para conhecer
outros campistas e fazer amizades.
Capricórnio (22/dez – 20/jan)
Alguns problemas familiares podem acontecer e Você deve tentar ser
sincero para evitar mal-entendidos. Financeiramente, o ano lhe será favorável,
inclusive apresentando bons momentos
para compras maiores a longo prazo.
Se Você estiver pensando em comprar
novos equipamentos e acessórios para
acampar, esta poderá ser a hora certa.
Aquário (21/jan – 19/fev)
As viagens estão favorecidas em
2022, seja com parentes ou com amigos. Comece, então, a fazer as malas
para curtir brevemente novos acampamentos, No campo sentimental, as estrelas se unem para que Você encontre
a felicidade.
Peixes (20/fev – 20/mar)
Mantenha-se atento e organizado e
poderá ter garantias de boas finanças.
A vida em família será harmoniosa e
agradável. Aproveite o tempo livre para
acampar em família, tornando a convivência mais agradável com mulher/marido, filhos e parentes próximos.
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Campanha de Pai para Filho
segue com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos

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

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

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

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Fisioterapeuta

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

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

Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

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

amigos para se associarem ao Clube.
A cada indicação confirmada,
os sócios e seus dependentes são
beneficiados com bônus/pernoites
com validade de até um ano para os
associados e seus acompanhantes.
Para cada grupo de cinco indicações
confirmadas, os associados recebem
mais 20% do valor total dos bônus

TERMOFIX Desumidificador

-

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

Anti-môfo

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

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

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

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

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

Camping Clube do Brasil
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

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)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

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

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.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Tribuna - Editora e Gráfica

Motortrailer – Cisne 670 – Ano
1986, vistoriado em 2016. Seis
pessoas, quarto de casal, duas be-

liches, 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) 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.

► Em 1993, no Camping Clube dos 500, o Presidente Regional/
SP, Ary Negrão (à dir.), com o seu Vice Raul Mola ao lado,
recepcionando o Prefeito de Guaratinguetá, Nelson Mathídios,
e o Presidente Nacional do CCB, Milton Araújo Jorge (à esq.)

► Em 2006, Ary cruzou o Chile em seu motor-home, com a
família, em uma viagem fantástica de três meses, tudo planejado
e realizado com sucesso. Na foto, Ary, Eliane e Aryeli, acampados
junto ao Lago Vila Rica, tendo ao fundo o vulcão de mesmo nome

► Ary Negrão (no centro, ao microfone) presidiu em 2015, no
CCB, duas Assembléias Nacionais consecutivas, extraordinária e
ordinária, com debates e decisões, sempre com a sua serenidade
peculiar

Ary Negrão: Campista, Professor, Juiz de Direito e,
acima de tudo, devoto de Nossa Senhora

A

o falar sobre o campismo
em sua vida, Ary Francisco
Negrão, morador de Campos
do Jordão, SP, afirma que hoje, aos
82 anos, ainda trocaria “um hotel 5 estrelas pelo prazer de uma barraquinha
no camping”.
“Nada supera, reafirma, o contato direto com a natureza junto com
a família e com os amigos”. Casado
há vinte e quatro anos com a advogada Eliane Ronzio Negrão, tiveram
a filha Aryéli, Técnica em Informática e professora de Inglês, que fala
sete idiomas, entre eles o mandarim.
Do primeiro matrimônio, Ary tem
três filhas, Enary, Ery Cláudia e Aryne,
e o filho Enry Cezar (in memoriam);
três netos: Fernando, Felipe e André;
e dois bisnetos: Benjamin e Antônia.
Atualmente Ary tem viajado com
a família a bordo de seu moto-home,
lembrando a primeira barraca feita na
infância por Dona Palmira, sua saudosa mãe. “Era de algodão cru revestida
com cera de abelha e parafina para não
molhar, ficando fortalecida contra as
intempéries do tempo e dos dias chuvosos”, ele lembra.
“Mas não devemos nos descuidar
da fé, continua Ary. Num sábado de fevereiro, por exemplo, em 2019, verão,
férias, não fomos acampar. Eu completava meus 80 anos e fomos com
familiares participar de uma missa na
Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
para agradecer a Deus a nossa existência e a Sua proteção!”.
O PROFISSIONAL
Nascido em Campos Novos Paulista (SP), formou-se como Advogado
em 1964, na Faculdade de Direito de
Baurú (SP). Residindo em Ourinhos
(SP), foi Professor Primário por 25
anos Vice-Presidente Estadual do
Centro do Professorado Paulista e Presidente da Sede Regional de Ourinhos.
Foi Vereador por quatro legislaturas,
Presidente da Câmara Municipal e, em
1981, agraciado com o título de Cidadão Honorário de Ourinho.

dedicar-se ao labor e ao lazer. Em
Campos do Jordão, como membro
da Associação Paulista dos Magistrados, é o atual Diretor da Colônia
de Férias da entidade, tendo exercido antes a Direção de Turismo.
Registra uma saudosa lembrança
no CCB, o seu primeiro cargo de
Diretor Comissionado em São Paulo,
por nomeação direta do “saudoso Ricardo Menescal”.

Concursado na Magistratura Paulista, atuou como Juiz de Direito em
diversas comarcas no Estado. Como
professor na Universidade de Mogi
das Cruzes (SP), ministrou as cadeiras
de Direito Civil, Penal, Administrativo, Constitucional e foi Coordenador
da Faculdade de Direito. Membro da
Associação Paulista de Magistrados,
onde exerceu o cargo de Diretor de
Turismo e atualmente dirige a sede da
Colônia de Férias em Campos do Jordão (SP).
NO CCB
Ary ingressou como associado
proprietário do CCB em 1971, tendo
completado meses atrás cinquenta
anos como campista atuante e como
integrante ativo da administração do
Clube.
Em 1973, a convite do fundador e
presidente Ricardo Menescal, passou
a ocupar o cargo de Diretor Comissionado para o Estado de São Paulo.
Em 1978, foi eleito em Assembléia
Regional como Representante para o
seu Estado, e daí, sucessivamente, a
cada triênio, até 2002. Em 1993, foi
eleito Presidente Regional do seu Departamento e, em 1996, para Vice-Presidente Nacional, tendo sido agraciado
na mesma Assembléia Nacional como
Sócio Benemérito. Em 2003, passou
a integrar o cargo vitalício de Conselheiro Benemérito do Clube.
PROJETO PARA O CAMPISMO
“Para deslanchar o campismo a
nível internacional, gostaria de enviar ao Ministério do Turismo um
projeto que estimule, além do nosso
povo, os estrangeiros a conhecerem
o Brasil Continental e suas múltiplas  estações de viagens em um só
país. Esse quadro só existe no Brasil,
já que o melhor da natureza, respeitosamente, mora aqui” - observou.
FASCÍNIO
No bate-papo objetivo do editor com o Benemérito Ary Ne-

► Com a esposa Eliane (à esq.) e a filha Aryéli, em sua residência em Campos
do Jordão, em dezembro passado, Ary recebeu com fidalguia a equipe de O
Campista
grão, junto à família, a inevitável
pergunta: Por quê o campismo?
- “O contato com a natureza, aliado à presença da família, dos
amigos e de Deus, acima de tudo,
são os responsáveis diretos pela
escolha. Troco a opção de um excelente hotel cinco estrelas pelo prazer
de uma simples barraquinha no camping”.
A seguir complementou: “Certa
vez, 1º de maio, seguia com minha
família, de trem, de Paris com destino
a Lourdes para conhecer o Santuário.
Durante a viagem, em vários lugares,
observava no meio das matas, à margem da ferrovia, muitas barracas de
camping, e podia notar a descontração
das pessoas acampadas. Embora matas e florestas, notava que havia uma
infraestrutura básica para o campismo.
Como isso seria bom para nós brasileiros! Nesse nosso país continental! A
vontade de descer foi grande!!”
Ary
Negrão,
com
uma
ampla
vida
profissional
na
Justiça, como juiz, na educação, na
política, entre outras atividades, até
hoje, pratica caça submarina – nas regiões de Ubatuba, Cabo Frio, Arraial
do Cabo; gosta muito de novelas –
principalmente aquelas de seu parente,

o novelista Walter Negrão, da TV Globo, com o qual conviveu na infância e
juventude, na cidade de Avaré/SP.
Ary abordou também questões
importantes,
as
quais
considerou que devem estar sempre na pauta do campismo nacional:
• Deslanchar a indústria de trailers e motor-homes (tem um médio
com placa em seu nome - ARY-9205/
Campos do Jordão) e outros veículos
acessíveis às diversas camadas sociais.
• Tornar os pedágios nas estradas mais
acessíveis à boa prática do campismo,
que leva riqueza especialmente às cidades do interior.
Sua esposa Eliane, conhecedora e
também entusiasta dessa atividade, sugere que a Indústria de produtos para
camping deveria procurar fabricar
equipamentos e veículos mais modernos, versáteis, práticos, fáceis de dirigir ou instalar, para estimular a presença feminina na condução e montagem
desses equipamentos, principalmente
nas emergências de uma viagem.
Em uma passagem rápida pelo futebol na vida de Ary Negrão, ele revela
que assiste a bons jogos pela TV e confessa ser torcedor do São Paulo, e do
Vasco da Gama, no Rio.
Ary sempre encontra tempo para

Uma festa
portuguesa com
molho brasileiro
O II Acampamento Luso-Brasileiro, em junho de 1991,
no excelente Camping de Monsanto, em Lisboa, reuniu 71
campistas brasileiros e cerca 500
portugueses acampados. Nossos
anfitriões, entre tantas gentilezas, mostraram um pouco
das belezas e da cultura de Portugal.
Todo
esse
encantamento vivido pelos brasileiros foi
transmitido
aos
portugueses
na Noite Brasileira para uma
plateia de mais de mil pessoas, desde
a declamação de João Bettega até os
quadros cômicos de Milton Araújo
Jorge e o show de música popular de
Homero Sodré, e de Ary Francisco
Negrão cantando fados e canções românticas brasileiras.
Um dos pontos marcantes do
evento, inesperado até para os brasileiros, foi quando Ary Negrão,
encerrando a “Noite Brasileira”,
dirigiu-se aos estimados anfitriões
portugueses e os fez chorar profundamente pela rica homenagem que
criou ao acompanhar-se ao violão e
tocar e cantar o Hino Nacional Português. Foi emocionante!!!
(Transcrito de O Campista de
Julho de 1991)

