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Editorial

Feliz
Aniversário!

C

hegamos assim aos
nossos cinquenta e
cinco anos de vida,
atravessando uma das maiores crises sócio-econômicas
suportadas neste país, vivida
com restrições e ansiedade
pela nossa população.
Não é a primeira crise pela
qual passa o nosso Clube em
mais de meio século de existência e, certamente, não será
a última para quem pretende
dobrar e dobrar os anos da sua
existência. Mas, sem dúvida,
esta é a mais séria de todas, a
mais importante, a mais dolorida, porque é esta a que estamos vivendo agora, a que estamos enfrentando e superando,
unidos, cônscios de nossa
missão, de nossas responsabilidades.
Estamos redobrando nossos
esforços,
procurando
alternativas, inovações, experiências, afinando a nossa
convivência social, buscando
igualar e equilibrar os custos,
otimizar as receitas, ampliar
o quadro social, atraindo novas famílias companheiras,
expandindo a frequência nos
campings.
Até aqui chegamos e vamos em frente, associados, diretores e funcionários em um
mesmo tom, atentos em nossos
objetivos e às restrições que
nos destinam os poderes públicos, focados em nos protegermos uns aos outros.
Assim será, repetimos, se
Deus quiser. E Ele há de querer.
João Luiz Pimentel Neiva de Lima
Presidente Nacional

► O Camping de Cabo Frio foi o primeiro imóvel adquirido com recursos próprios do Clube, ainda em 1966 (Página 12)

Camping Clube do Brasil
55 Anos de Campismo Organizado
(Página 12)

► Maria Antônia Costa Piccolo, funcionária do CCB, falece aos 80

anos (Página 4)

Ubatuba, Guarapari e Bonfim, praias e turismo
(Página 5)
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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.

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.

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.

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.

► Camping de Prado
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),

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo
do Contorno Leste (BR-116), no sentido São Paulo/Curitiba. Área desativada temporariamente para obras
e reformas. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220V), chuveiros quentes, bosque com lago, churrasqueira coberta, pavilhão de lazer,
piscinas cloradas, cancha de bocha
e quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80
mais equipamento de R$ 3,00 até R$
26,70.
RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à
Cidade). Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, playground. NÃO TEMPORADA: R$ 17,80 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 22,90
mais equipamento de R$ 3,00 até R$
34,30.
MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debossan. Entrada no km 69 da Estrada
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,

quadra de esportes, pavilhão de lazer,
sauna, piscinas naturais, ducha de rio
e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 17,80 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 26,70; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.
PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal. Tel.: (24) 3371-1050. Instalações
– padrão, iluminação elétrica somente para as dependências, chuveiros
quentes, praia fronteira. Camping de
área reduzida. NÃO TEMPORADA:
R$ 16,90 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento de R$ 3,000 até R$ 34,30.

► 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$ 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 BR-101. 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. Em implantação. 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 Fer-

nando. 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.
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 (BA-05)
– 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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Caldas Novas com passeios de aventura e cachoeiras

A

s cidades de Caldas Novas
e Rio Quente, no estado de
Goiás, são destinos perfeitos para quem quer relaxar, curtir
águas termais e passar momentos
agradáveis, pois as cidades foram
privilegiadas pela natureza com
fontes de águas quentes, além de
paisagens de verdadeiros paraísos.
Além disso, outro presente da natureza são as lindas cachoeiras
existentes na região. Conheça as
melhores cachoeiras e passeios de
aventura das cidades e programe
uma hospedagem no camping de
Caldas Novas (GO-02). Não esqueça da sua máscara e do álcool
em gel 70.

ressante é que a trilha que leva até
a cachoeira também dá acesso ao
mirante de onde é possível apreciar
toda a cidade de Caldas Novas.

LOCALIZAÇÃO
Grande parte das cachoeiras
da região de Rio Quente e Caldas
Novas estão localizadas dentro do
Parque Estadual da Serra de Caldas
Novas (PESCAN). Esse parque foi
criado nos anos 70 com o objetivo
de preservar as nascentes de águas
termais da região, sendo, inclusive,
um lugar bastante procurado para
quem deseja fazer ecoturismo.

LAGO CORUMBÁ
O lago foi formado após o represamento do Rio Corumbá, abastecendo a usina Hidrelétrica Corumbá. Ele está localizado a cerca
de 10 km de Caldas Novas. O lago
possui cerca de 65 km² e é muito
utilizado para passeios de lanchas,
caiaques e jet-sky. Além disso, os
visitantes podem desfrutar os diversos bares e lanchonetes que se
estendem pela orla do lago.

TRILHA DA CASCATINHA
A trilha da Cascatinha é uma
das mais procuradas dentro do Parque Estadual da Serra de Caldas
Novas, por ser, fácil de percorrer,
não exigindo muito preparo físico.
A trilha possui um percurso de mais
ou menos 600 metros e a maior
parte do seu trajeto é em terreno
plano, com pouquíssimas subidas
e descidas. Além disso, grande parte é feita dentro da mata, ou seja,
com bastante sombra e água fresca.
Ao final dela, o visitante se depara
com uma queda d’água de cerca de
quatro metros de altura. Seu fosso
possui uma profundidade de quase
dois metros. Porém, algumas partes
são rasas e ótimas para banho, inclusive para família com crianças.
CACHOEIRA DO PAREDÃO
Esta cachoeira também fica
dentro do PESCAN e é uma das
mais surpreendentes da região. A
trilha que leva até ela é mais intensa que a da Cascatinha, com um
pouco mais de 1 km, exigindo mais
preparo físico. Algumas partes são
íngremes e com degraus de pedras.
Portanto, é recomendável que o turista faça uso do filtro solar. A Cachoeira do Paredão possui 6 metros
de queda d’água e seu entorno é
recoberto de árvores, dando ainda
mais charme ao lugar. O mais inte-

RUA DE PEDRA
Dentro do Parque Estadual da
Serra de Caldas Novas é possível
conhecer um espaço importante
para a preservação ambiental: a
Rua de Pedra. Trata-se de um caminho rochoso com mais de dois quilômetros, por onde escorrem águas
das nascentes. Essas águas formam
pequenas poças que servem como
bebedouro para diversos animais
que vivem no parque, alguns deles
ameaçados de extinção.

► Inúmeros parques aquáticos em Caldas Novas atraem turistas o ano todo

► A Pousada do Rio Quente foi o primeiro investimento grandioso em águas termais na região

► O Camping de Caldas Novas é opção de hospedagem para os programas termais na cidade

HOSPEDAGEM /
CALDAS NOVAS
Camping – O GO-02 possui
uma área de 40.000 m². Oferece
instalações-padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de esportes, churrasqueiras,
sauna e piscinas. 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, deve
seguir pela estrada que vai de Ipameri a Caldas Novas.
SERVIÇO:
Caldas Novas site: www.caldasnovas.go.gov.br
Rio Quente site: www.rioquente.go.gov.br
Camping de Caldas Novas (GO02): (64)9221-5096
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21)3549-4978
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Aracaju, das praias, do folclore e gastronomia

A

racaju, capital sergipana,
tem como pontos fortes os
atrativos naturais e culturais
com amplo destaque litorâneo por
conta da famosa praia de Atalaia,
cartão – postal da cidade, point dos
finais de semana e gastronomia a
beira-mar.
A fama na região continua além
das praias de águas mornas nos arredores, das áreas verdes e por conta
de opções diversas de lazer, como as
feiras de artesanato, festas com comidas típicas e o forró, ritmo muito
apreciado, tudo motivando a presença de milhares de turistas na cidade.
Para um roteiro mais cultural vale uma visita ao centro histórico de Aracaju que encontra-se
revitalizado. O lugar proporciona
um verdadeiro passeio pela história,
através de seus casarões, praças e
mercados. A hospedagem ideal é o
camping de Aracaju (SE-01).
PRAIA DE ATALAIA
Possui grande extensão e é um
dos lugares mais famosos da cidade.
Costuma ser bastante procurada por
turistas de todos os cantos do mundo. Conta com uma extensa faixa
de areia dourada e batida, o mar é
levemente agitado. De águas trans-

parentes e ótima temperatura, é ideal para o banho e prática de esportes
náuticos. Possui partes em que a vegetação nativa ainda é predominante
e conservada.
HOSPEDAGEM / ARACAJU
Camping – O SE-01 possui uma
área de 20.000m², toda acampável e
fica defronte à Praia de Atalaia. O
camping oferece instalações–padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes e telefone público.
Acesso – Para quem vem do Rio
de Janeiro o percurso é realizado
através da Rodovia Santos Dumont
(BR-116). Para quem vem do Sul,
o acesso se dá pela BR-101, sem
entrar em Salvador. Se o campista
vier da capital baiana, a Linha Verde
deve ser utilizada até Indiaroba, de
onde se volta para a BR-101. Para
quem sai da região nordeste em geral, o caminho mais rápido é pela
BR-101.
SERVIÇO:
Camping de Aracaju: (79) 32433957
Site:www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

► O Camping de Aracajú é uma rara oportunidade de acampamento em praias do Nordeste

Veja os artigos de camping e adquira o seu produto

Mercado
Aproveite as novidades do mercado deste mês para curtir os
campings conferindo os três novos produtos para levar para os
acampamentos: o Fogareiro Jupiter Nautika, a Tenda Gazebo Dobrável
Bel Lazer e o Kit Deltalight Solo Set da Sea to Summit.
Fogareiro Jupiter da Nautika: Para preparar refeições durante um acampamento, nada melhor que um fogareiro que lhe traga a segurança e a praticidade de poder
levar na bagagem sem pesar. Leve e extra resistente, o Fogareiro Jupiter é de simples
instalação e fácil utilização. Possui sistema de regulagem fina que permite um melhor ajuste e controle da chama, de modo a não gastar mais gás do que o necessário.
Além disso, vem com acendedor automático (modelo com sistema piezo de ignição
eletrônica), dispensando o uso de fósforo. Isso elimina o problema de esquecimento
de fósforo. Inclui estojo plástico. Informações no site: www.makalusports.com.br .
Tenda Gazebo Dobrável Bel Lazer: Cobertura em poliéster com revestimento
interno em Silver Coating, extra ventilado, estrutura articulada, acompanha sacola e
kit fixação Fácil montagem/desmontagem menos de 2 minutos. Possui sistema de escoamento de água nas laterais, pés em alumínio. Sua base é de 3,00 m x 3,00 m x 2,40
m de altura Cobertura: 2,4 m x 2,4 m. Mais informações no site: www.kanui.com.br .
Kit Deltalight Solo Set da Sea to Summit: O Kit é feito de polipropileno reforçado, livre de BPA. É um conjunto leve e compacto para uma pessoa, ideal para expedições e viagens de uma forma geral. Possui três peças perfeitamente encaixadas e
embaladas em uma bolsa para armazenamento e transporte. Acompanha o kit de talher
Delta, que vem com garfo, faca, colher e um pequeno mosquetão para manter o kit
organizado. O kit de talher Delta se encaixa perfeitamente dentro da tigela, por isso,
mantém o kit compacto e fácil de transportar. Maiores informações no site: www.
adventura.com.br .

OBITUÁRIO
Maria Antonia Costa Piccolo
*1940 † 2021
Há 44 anos, ela entrou para o
quadro de funcionários Camping
Clube do Brasil junto com o marido Nelson Piccolo, como residentes
na sede da Secretaria Regional de
São Paulo. Ele, com a função de artífice, guardião do patrimônio, dos
jardins, do quintal, das mangas, das
jabuticabas, dos pés de café, que
colhia, torrava e moía. E Dona Maria cuidava da casa, das salas, dos
móveis, das escadas, dos vitrôs, do
cafezinho caseiro.
Nelson faleceu em 1991 e Dona
Maria preferiu continuar sozinha,
com a missão dos dois, e assim o

fez por mais trinta anos, com a
mesma entrega, dedicação, fidelidade. Mulher inteligente, sábia,
franca, discreta, caprichava em
tudo que fazia, serviu com excelência ao Clube, às suas sucessivas
diretorias, aos colegas de trabalho
e aos associados que atendia, estendendo sua simpatia, seu sorriso
e sua presteza à vizinhança amiga,
com quem bem conviveu até seu
último dia.
Missão cumprida com louvor,
amiga. Guardaremos boas lembranças suas e sentiremos saudade.
Muita saudade.

► Dona Maria
atendeu ao CCB por
quatro décadas
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Ubatuba, Guarapari e Bonfim, praias e turismo

O

s projetos de vida seguem retomando de forma gradativa seus rumos
com milhares de campistas dispostos a viajar aos campings
da Rede CCB para desfrutar de
boas estadas de lazer e encantos
naturais em regiões atraentes do
País. As áreas para sua escolha
neste mês de julho são: Ubatuba (SP-04), Guarapari (ES-01)
e Lagoa do Bonfim (RN-02).
Em Ubatuba, capital do surfe
do Estado de São Paulo há diversas praias e muita aventura,
enquanto que em Guarapari o turismo de saúde é bastante procurado, especialmente para a Praia
da Areia Preta com suas lamas
terapêuticas. Na Lagoa do Bonfim a diversão fica por conta dos
passeios de buggy pela região e
vida noturna agitada.
UBATUBA: SURFE
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 Surfe. 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

Guarapari.
Atrativos - As praias do Espírito Santo sempre foram um agradável apelo para uma interessante
visita ao Estado. Famosa também
pelas lamas consideradas terapêuticas para quem busca a eterna
juventude, como a Praia da Areia
Preta, em Vitória. A Praia da Areia
Preta é indicada para os turistas
que vêm ao Brasil em busca do
turismo de saúde. As areias monazíticas provocam uma radiação
natural que ajuda no tratamento
do reumatismo, entre outras doenças, além benefícios para a pele. A
região se destaca pelo seu Turismo de Saúde.

► Dezenas de praias, além da Maranduba, encantam o litoral de Ubatuba

LAGOA DO BONFIM:
DIVERSÃO
Camping – O RN-02 possui
instalações-padrão, pavilhão de
lazer, luz para equipamentos, chuveiros quentes e quadra de esportes. São 40 mil m² de um espaço
muito agradável.
Acesso – Os campistas devem
seguir pela BR-101 e nas cercanias no Município de Nísia Floresta entrar no Km 119 pela Av.
Dr. Severino Lopes da Silva. 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 passeios esportivos
de buggy e de escuna. O kitesurf e
o windsurf estão também entre as
atrações da região.

► Defronte à Enseada de Setiba, o Camping de Guarapari

► Praia e esportes náuticos são opções na Lagoa do Bonfim

da Vida Marinha com fósseis e
peixes empalhados.
GUARAPARI: SAÚDE
Camping - O ES-01 oferece
aos campistas uma divisão de módulos que delimitam o espaço para

os equipamentos. O camping possui uma área de 20 mil m2, com
três baterias de banheiros, fornecimento de energia elétrica e área
modulada para trailers e motor-homes.
Acesso – A melhor maneira

de se chegar partindo do Rio de
Janeiro é pela ponte Rio-Niterói
e seguir direto a Vitória pela BR101 em direção à região Norte
Fluminense até a divisa com o
Espírito Santo. De lá, prosseguir
pela Rodovia do Sol até chegar a

SERVIÇO:
Camping de Ubatuba (SP-04):
(12) 3843-1536
Camping de Guarapari (ES01): (27) 3262-1325
Camping Lagoa do Bonfim
(RN-02): (84) 99977-2724
Site:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21)3549-4978
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Em Canela, passeio de quadriciclo no Morro Pelado

O

Mirante do Morro Pelado,
localizado na cidade de
Canela na Serra Gaúcha,
RS, é uma paisagem natural considerada uma das mais belas da região
com vista para o Vale do Quilombo.
No horizonte, avista-se a região dos
Aparados da Serra, em uma linha
como se tivesse sido traçada à régua,
muito procurado por aqueles que desejam avistar o nascer do sol, além
de curtirem também a chegada das
noites de lua cheia. O Mirante do
Morro Pelado é requisitado pelos turistas que visitam a região para fazer
passeios de quadriciclo, que prometem diversão, emoção e adrenalina
com visão privilegiada.
Para os campistas de passagem
pela região, o camping de Canela
(RS-01), encontra-se apto para hospedagem.

PASSEIO AO
MORRO PELADO
O mirante do morro Pelado e
Dedão oferecem uma vista incrível,
mostrando os vales dos arredores
das cidades de Gramado e Canela.
Após a compra pelo site www.compradeingressos.com.br/gramado, o
passeio deve ser agendado no telefone que consta no voucher, lembrando que, ao finalizar a compra,
a pessoa receberá em seu e-mail o
comprovante do serviço contratado,
incluindo um guia e o quadriciclo
para o passeio. Não estão incluídos
no programa os custos de transporte
até o local da saída, alimentação e
bebidas.
A duração do passeio é de aproximadamente uma hora, para um
percurso de 10km, podendo ocupar
uma ou duas pessoas por quadriciclo. Menores entre 16 e 18 anos podem viajar na garupa, na companhia
do pai ou da mãe. Os pilotos devem

ter mais de 18 anos e recebem as
instruções do equipamento, passam
por uma pista de teste antes de sair
para o passeio e assinam termo de
responsabilidade;
O programa funciona às terças
e sextas-feiras das 09 às 17 horas e
aos sábados e domingos das 09 às 18
horas.
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 a 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. A distância
entre a cidade do Rio de Janeiro e
a cidade de Canela é de 1.53 km. O
tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 19h.
SERVIÇO:
Compra de ingressos:
www.compradeingressos.com.br/
gramado
Agência especializada:
www.apoema.tur.br/
Endereço: Rua Godofredo Raymundo 1740 - Bairro Leopoldo de
Azevedo - Canela RS
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

► É emocionante o passeio de quadriciclo até o Mirante

► O Camping de Canela se coloca como apoio aos passeios na região

Expo Motor-Home Show remarcada para dezembro
Considerada um dos maiores
eventos da América do Sul nos setores do Caravanismo e Campismo,
a 5ª edição da Expo Motor-Home
Show teve sua data remarcada para
o período de 09 a 12 de dezembro,
no Expotrade Center, na cidade de
São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, prevendo-se a
participação de sessenta expositores
das mais importantes empresas desses segmentos.
O evento, consolidado no mercado de turismo, espera reunir oito mil
visitantes de forma integrada com
atividades de workshops e palestras,
proporcionando networkings em todos os níveis, além de novidades e

lançamentos. Em área conjunta, a
exposição acolherá no local cerca
dos 500 equipamentos, entre motor-homes, trailers e barracas, esperados pelos organizadores.

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

SERVIÇO:
Evento: Expo Motor-Home Show
Data: 09 a 12 de dezembro 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
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Destinos nacionais de bem-estar e contato com a natureza

D

e acordo com pesquisas realizadas ao longo desta pandemia, através de entidades
oficiais e de agências de viagens,
estão ocorrendo mudanças no perfil
dos turistas brasileiros a partir do
período de isolamento social, que
passam a ter preferência por destinos
nacionais que aliem saúde e natureza.
Além dessa categoria de turismo
de bem-estar oferecer novas perspectivas aos viajantes, é importante ressaltar o quanto este segmento contribui para as pessoas na capacidade
de lidar com o estresse, resolução de
problemas, resiliência e criatividade,
aliando cuidados com o corpo e com
a mente. Confira alguns desses destinos e programe sua viagem após
pandemia, contando com as unidades de campings do CCB ou pacotes
de viagens sugeridos pela CCTUR.
PANTANAL
Se o objetivo turístico for a imersão na fauna e na flora brasileira, um
dos destinos mais procurados é o
Pantanal. São mais de mil espécies
entre peixes, aves, mamíferos e répteis. Além da popularidade no Brasil,
o destino de turismo ecológico possui grande fama internacional, considerado como Patrimônio Natural
Mundial pela Unesco. A melhor época para o turismo na região é entre os
meses de julho e outubro, na temporada de baixa, quando o clima é mais
ameno. Neste período, a locomoção
entre um ponto ao outro é mais fácil, além de ser ideal para observar
animais. Nos safáris fotográficos é
possível apreciar animais como piranhas, onças-pintadas, jacarés-do-pantanal e sucuris. O acesso principal ao Pantanal se dá pela cidade de
Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

ÁGUAS TERMAIS
Aquecidas com o calor da própria terra pelo processo de geotermia, as águas termais brotam do solo
com temperaturas maiores que a do

contato com a natureza.
EKÔA PARK
Localizado em Morretes, no litoral do Paraná, o Ekôa Park tem suas
atividades com medidas para garantir
a segurança dos visitantes e colaboradores durante toda essa pandemia.
O paraíso ecológico fica a uma hora
de Curitiba e ocupa uma área de 238
hectares, localizado dentro da maior
extensãocontínua remanescente de
Mata Atlântica, denominada Grande
Reserva, com atividades destinadas
ao lazer, entretenimento, educação
ambiental e desenvolvimento profissional. Entre as atrações estão arborismo, tirolesa, trilhas com diferentes
níveis de dificuldade, túnel sensorial
pela mata, rapel e voo cativo de balão.

► Não há quem não se encante com a natureza marcante no Pantanal

► Na Estância do Lago, atrações saudáveis cercadas de natureza
corpo humano, reunindo grandes
quantidades de minerais, como potássio, selênio, cálcio, zinco, cloretos e magnésio. A presença dos sais
minerais traz um efeito terapêutico
às águas termais, relaxando os músculos e aliviando dores musculares.
Além de hidratar a pele, as águas
ajudam a tratar alergias e doenças
cutâneas, estimulando a renovação
da pele e promovendo o rejuvenescimento. As cidades de Caldas Novas

e Rio Quente, em Goiás, são as mais
conhecidas pelas suas águas termais,
com temperaturas que variam entre
26 e 50 graus.
ESTÂNCIA DO LAGO
Para descansar o corpo e a mente, a Estância do Lago é uma opção
que deve ser incluída no roteiro. Localizada em Almirante Tamandaré,
a 15 minutos da capital do Paraná,
o local oferece múltiplas opções de

métodos terapêuticos e estéticos,
piscinas, e gastronomia saudável,
cercados da paisagem natural e do
silêncio que não se encontra em destinos mais agitados. Com o acompanhamento de uma equipe médica,
é possível optar por atividades de
emagrecimento ou relaxamento, de
acordo com a demanda de cada hóspede. O local prevê ainda a prática
de atividades físicas ao ar livre, para
somar os benefícios do esporte e do

Opinião
Normalmente o mês de julho se
tem oportunidade de aproveitar os
dias ensolarados do inverno, para
se curtir a natureza, com tudo de
melhor, que essa tem a oferecer. O
fato dos campings serem uma opção saudável ao ar livre, torna ainda
mais atraente, esse tipo de opção de
alternativa de hospedagem, nestes
tempos de Pandemia.

CHAPADA DIAMANTINA
Indicada para os fãs do ecoturismo e do turismo de aventura, a
Chapada Diamantina reúne cachoeiras, poços de águas transparentes,
grutas e trilhas, com destaque para as
belezas naturais, cidades históricas
e gastronomia rica. A Chapada ocupa grande parte do estado da Bahia,
mas pode ser acessada principalmente pela cidade de Lençóis. Entre os
cartões postais mais famosos da região está o Morro do Pai Inácio, com
1.120 metros de altitude, proporcionando uma vista de toda a Chapada.
Com dezenas de quedas d’água, as
mais populares são a Cachoeira do
Buracão e a da Fumaça. Outra opção
são os poços de águas transparentes,
conhecidos pelo fenômeno da luz do
sol, que entra pelas frestas das grutas,
atingindo a água em um lindo facho
de luz, característico da Chapada.
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

Luiz Marcos Fernandes

Não custa lembrar

Claro que tudo dentro das normas de distanciamento e de medidas de higiene. Antes mesmo de
se programar, certifique-se com o
CCB sobre as normas e determinações para o momento atual, bem
como informações sobre o sistema
de operação das unidades, que de
acordo com as normas, mantem um
limite no número de campistas as-

sociados, para evitar possíveis aglomerações.
Afora isso, é só se programar
para curtir o merecido lazer seja
com a família, ou os amigos. As noites mais frescas sugerem um vinho
e os dias ensolarados, até mesmo
um churrasco. Não custa lembrar
que a diretoria do CCB tem seguido
as normas para garantir uma estadia

segura e saudável, o que nem sempre acontece em outros meios de
hospedagem.
Outro aspecto fundamental, é
manter as taxas de manutenção em
dia. Nunca é demais lembrar que
para assegurar a manutenção nas
unidades de acampamento, bem
como suprir os salários do quadro
de funcionários, a diretoria do CCB

tem feito todo o esforço e empenho
com o objetivo de manter o mesmo padrão do bom atendimento
e segurança, que sempre foi tido
como prioridade pela gestão atual.
No mais, é aproveitar e curtir uns
dias na sua unidade preferida. Boas
férias, aproveite e não se esqueça
de brindar no dia 7 deste mês os 55
anos do seu, do nosso CCB!
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br
passageiros são sempre as primeiras vítimas de “over
booking” das transportadoras. E sem direito a reembolso...
E no final, reclamar com quem?

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
VIAGENS AÉREAS
Se Você pretende viajar a passeio ou precisa cumprir uma missão profissional, incluindo algum trecho
aéreo, procure antes se certificar das condições de riscos à sua saúde, dos custos a envolver e dos prazos de
seus compromissos.
É certo que a pandemia da COVID-19 tem trazido
sérios inconvenientes e prejuízos financeiros às populações e a quase todas as organizações privadas de
indústria, comércio e serviços. As restrições para se
manter o isolamento social e evitar aglomerações são
os fundamentos principais para resguardar as pessoas
em casa e reduzir o faturamento dos negócios.
Mas, com a aviação comercial, esses inconvenientes financeiros não estão ocorrendo e são os passageiros que se submetem aos riscos pessoais do contágio e
da propagação do vírus.
A pretexto da redução da clientela, os preços das
passagens se multiplicaram, mas quando Você embarca, encontra o avião apinhado de gente, completamente lotado. “Ah! Mas o ar é tecnicamente renovado”,
dizem eles. Só que não apresentam soluções para os
espirros na sua nuca nem os contatos entre os ombros,
ou com as superfícies durante a viagem.
Os lanches estão suspensos e foi reduzido o contingente dos comissários. Mas qualquer tipo de máscara pode embarcar sem nenhum controle e sem que
as empresas se proponham a oferecer aos passageiros
aquelas máscaras mais adequadas, baratas, mesmo
com a logomarca de propaganda.
E se Você comprar a sua passagem através de um
daqueles dois aplicativos que comercializam com os
créditos de milhas de terceiros, chegue bem antes para
o embarque, três horas se for possível, porque esses

NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de janeiro para curtir as
praias, os passeios ou rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. Mas quando vier a negócios, em viagem rápida,
experimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café
da manhã, diárias acessíveis, restaurantes no entorno,
ao lado do Metrô, aduas estações do VLT até o Santos
Dumont. No sentido contrário, em percurso maior, o
VLT passa em frente à Rodoviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.com.br
CONGRESSOS DA ABAV DE VOLTA
A maior feira de turismo da América Latina, a
ABAV/EXPO, retorna aos seus eventos itinerantes e
estará funcionando em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, entre 6 e 8 de outubro próximo.
A programação da Feira e das palestras e debates
pode ser consultada pelo site abav@abav.com.br

Bônus de Pernoites
tem validade
ampliada

D

entro das medidas de ajustes das condições e custos
de acampamentos na Rede
do CCB, aprovadas a partir deste
mês de julho, 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 por famílias convidadas dos
associados, caso estes não desejem
usar pessoalmente as bonificações
recebidas, bastando identificar o

titular do grupo indicado, não associado do Clube, sem a necessidade
de acompanhá-lo durante o acampamento escolhido.
As matrículas relacionadas a seguir correspondem aos associados
sorteados dentro do novo sistema de
validade improrrogável de seis meses, a partir de setembro próximo.
Os bônus sorteados anteriormente, pelo sistema de vigência
trimestral, continuam válidos e
aqueles 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.

ESTÃO ACABANDO COM ELA

006424-0 (RJ)

038191-9 (SP)

181135-7 (SP)

228327-2 (RJ)

008961-4 (RJ)

107813-7 (SP)

218314-7 (SP)

229424-9 (SP)

236142-8 (SP)

O PIOR ABRIL EM UMA DÉCADA

014051-7 (SP)

117241-0 (RJ)

220626-2 (RJ)

234591-9 (SP)

236180-0 (ES)

014423-6 (RJ)

133373-1 (RJ)

221563-5 (ES)

235192-8 (RJ)

236248-2 (RJ)

“O desmatamento da Amazônia no mês de abril
passado atingiu 778 km², o maior valor para um mês
de abril registrado nos últimos dez anos, segundo
monitoramento extraoficial feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).
O valor também é 45% maior que o desmatamento registrado em abril de 2020, quando 536 km² de
Floresta Amazônica foram devastados. O desmatamento amazônico também bateu o recorde histórico
em março, quando o Imazon registrou 810 km² de
floresta devastada.
Os dados do governo federal, que usam outra
metodologia e apontam as áreas sob alerta de desmatamento, também classificaram o mês de abril como
pior da série histórica.
O monitoramento do Imazon é feito pelo Sistema
de Alerta do Desmatamento (SAD), via satélites. Os
dados do governo são processados pelo Sistema de
Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter),
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)”.
(Transcrito do Jornal o Globo, de 18.05.2021)

► Aguarde um pouco mais para viagens aéreas com tranquilidade e custos menores

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

236040-6 (SP)

015540-7 (MG)

145861-2 (RJ)

223126-7 (SP)

235338-6 (SP)

236345-4 (SP)

022475-1 (RJ)

169382-2 (SP)

224311-7 (DF)

235537-0 (SP)

236381-0 (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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Pratique isolamento e conheça o Brasil
A
prática do montanhismo tem
se tornado cada vez mais
uma atividade popular entre aventureiros internacionais e nacionais, principalmente com tantas
opções de montanhas imponentes
disponíveis pelo Brasil, pois é o tipo
de viagem considerada ideal para
aproveitar um maior contato com a
natureza e presenciar paisagens majestosas e inesquecíveis.
Para quem queira experimentar
esse esporte de aventura ou para os
montanhistas já experientes e enquanto não volta o “turismo de aglomeração”, O Campista deste mês de
junho selecionou os mais altos picos
do País, lembrando que o melhor
período para as viagens é entre os
meses de maio até setembro (outono/
inverno). Embarque nessa aventura
e não esqueça o uso da máscara e do
álcool em gel 70%.

PICO DA NEBLINA
A maior montanha de todo o Brasil com quase três mil metros de altitude – mais especificamente 2.995
metros – o Pico da Neblina se encontra em uma região ainda pouco
explorada, como Serra do Imeri,
que fica localizada no Planalto das
Guianas, ao norte do Amazonas e na
fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A montanha é tão imponente que
o Parque Nacional de lá (que existe
para proteger e preservar toda a natureza intocada e selvagem presente
nessa Serra) leva nome conferido
ao pico por conta da neblina, que
encobre o cume quase que completamente devido às suas dimensões
monumentais
Acesso: Por localizar-se num
parque nacional, em região de fronteira e em terras da Reserva Ianomâmi, o acesso ao Pico da Neblina é
restrito e depende de autorização do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
É obrigatório contratar um guia credenciado.
PICO DA BANDEIRA
Terceiro maior pico brasileiro e o
mais alto de toda a região sudeste do
país, com aproximadamente 2.900
metros de altitude, o Pico da Bandeira se encontra no Parque Nacional
do Caparaó, na divisa entre Estados
de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Apesar de ser um dos pontos mais
altos do País, o trekking que sobe
até seu topo é provavelmente o mais
acessível entre todos os outros das
montanhas, que são consideradas as
maiores no território nacional, pois
as trilhas são bem demarcadas e têm
acesso fácil por ambos os lados, tanto se a opção for por Monas Gerais

geológica que só existe na Península
de Kola na Rússia.
Acesso: O acesso ao pico das
Agulhas Negras é feito pela rodovia BR-354, que liga a Via Dutra,
no município de Resende (Rio de
Janeiro), à cidade de Itamonte (Minas Gerais), através de um passo de
montanha denominado Garganta do
Registro. No alto do passo, do lado
mineiro, poucos metros após a divisa, começa a rodovia BR-485, que
leva à parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. No trajeto, a BR-485
atinge a altitude de 2460m, a maior
de uma rodovia federal no Brasil
(partindo d esse ponto, uma estrada
vicinal de acesso a uma torre de telecomunicações é ainda mais alta).
Apenas os primeiros quilômetros da
BR-485 são asfaltados.

► A Pedra do Camelo, nas Agulhas Negras, tem acesso
por Resende (RJ) ou Itamonte (MG)
pelo Espírito Santo. O pico é uma
verdadeira aventura que muitos optam por realizá-la durante o inverno,
quando as temperaturas podem chegar a -10ºC - e até mesmo nevar.
Acesso: Mesmo sendo o terceiro ponto mais alto do Brasil, o pico
da Bandeira é a mais acessível das
montanhas mais altas do país, pois
existem trilhas muito bem sinalizadas pelo lado do Espírito Santo
(portaria capixaba na comunidade
de Pedra Menina, em Dores do Rio
Preto) e também pelo lado de Minas
Gerais (portaria mineira em Alto
Caparaó). Porém, à noite, há que se
ter atenção para não se perder. Em
alguns pontos das trilhas, há entroncamentos de trilhas adjacentes. Na
primeira realização do percurso, é
aconselhável reservar um guia com
antecedência. Desta forma o passeio
é mais seguro.
MONTE RORAIMA
Com cerca de 2.875 metros de
altitude e 15 quilômetros de comprimento de tepui (uma espécie de
monte que tem o formato de mesa
plana e cujo topo é composto por
cachoeiras, formações rochosas e até
mesmo suas próprias fauna e flora),
o Monte Roraima é um fenômeno da
natureza, tão grandioso que abrange
três diferentes Países: Brasil, Venezuela e Guiana. O trekking que sobe
essa montanha pode levar de dois a
três dias – sem contar com os dias
(que podem ser de três a cinco) que o
aventureiro passará no cume conhe-

► De fácil acesso, no Parque Caparaó, o Pico da
Bandeira é bem visitado por turistas de aventura

cendo suas a trações – e, uma vez lá
em cima, poderá encontrar algumas
das paisagens deslumbrantes que
terá visto na vida, como seus mirantes panorâmicos, quedas e piscinas
naturais de águas cristalinas, galerias
subterrâneas e vales cobertos de cristais de quartzo.
Acesso: Apesar de estar localizado numa região remota da América
do Sul, o acesso ao monte Roraima
é relativamente fácil pelo lado venezuelano. Isso ocorre pela proximidade com uma rota internacional
– composta pela Autopista 10 na Venezuela e pela Rodovia BR-174 no
Brasil – que liga a cidade venezuelana de Carúpano, na costa do Caribe,
à cidade brasileira de Cáceres, na
divisa com a Bolívia.
PEDRA DA MINA
Quarta montanha mais alta do
Brasil e o maior pico do Estado de
Minas Gerais, com cerca de 2.800
metros de altitude, a Pedra da Mina
é um dos locais mais incríveis da famosa Travessia da Serra Fina – considerada uma das trilhas mais desafiadoras e bonitas do Sudeste –, pois
seu topo forma o ponto da tríplice
divisas entre os Municípios de Passa Quatro (MG), Lavrinhas e Queluz
(SP). De seu cume, é possível avistar outras montanhas ao redor, como
o Maciço das Prateleiras e o Morro
do Couto – que contam com altitudes tão grandes quanto a da Pedra
da Mina - apenas 200 ou 300 metros
menores. Por conta de seus tama-

nhos impressionantes, é comum ver
a neve caindo durante os meses mais
frios.
Acesso: Há quatro rotas possíveis para a subida da Pedra da Mina.
Trilhas do Paiolinho, Toca do Lobo
e Garganta do Registro. A montanha
é quase sempre alcançada a partir
do norte (ou seja, de Minas Gerais),
de onde a rota mais curta é através
de uma árdua trilha até o topo (com
algumas partes mais íngremes de
“escalaminhada”), acampando-se no
cume ou próximo a ele e retornando-se no dia seguinte. Essa trilha é bem
marcada e começa numa fazenda
junto ao povoado de Paiolinho, no
município de Passa Quatro, a 1566
m de altitude; o ponto inicial da trilha é acessível por veículos comuns
de passeio através de uma estrada de
terra.
PICO DAS AGULHAS
NEGRAS
Ponto mais alto do Estado do Rio
de Janeiro e quinto maior do Brasil,
com 2.790 metros de altitude, o Pico
das Agulhas Negras fica situado no
primeiro e mais antigo parque nacional brasileiro, o Itatiaia – lugar tão
majestoso que se estende do Rio de
Janeiro até Minas Gerais e faz divisa com São Paulo, registrando que
possui dezenas de outras imensas
montanhas. O pico ganhou esse
nome graças as suas rochas que possuem uma coloração mais escura e
têm formatos pontiagudos como de
agulhas – uma espécie de formação

MORRO DO COUTO
Assim como o Pico das Agulhas
Negras, o Morro do Couto também
se encontra no incrível Parque Nacional do Itatiaia e só fica atrás dele
em tamanho, sendo, portanto, o segundo ponto mais alto da região e a
nona maior montanha do país, com
aproximadamente 2.680 metros de
altitude. Apesar de sua altura e imponência, é um dos únicos pontos
do Itatiaia que possui um trekking
tranquilo, perfeito para iniciantes,
levando somente uma hora e meia
para alcançar seu topo. De lá, a vista
é considerada das mais bonitas com
uma paisagem ampla e exuberante
desde o Pico das Agulhas Negras e a
Pedra da Capivara até o Vale do Paraíba e o Vale do Rio do Salto.
Acesso: O morro do Couto é a
primeira montanha que se alcança a
partir da portaria do Parque Nacional de Itatiaia, e pode ser vencido
em duas horas de caminhada fácil. A
montanha é frequentada por muitos
escaladores em busca das diversas
vias com variados graus de dificuldade. Outra rota para se atingir o cume,
é saindo do pico das Prateleiras e seguindo pela crista da montanha até o
alto. Apesar de ser um dos parques
mais visitados do país, ainda existem
várias trilhas inexploradas e vias a
serem conquistadas.
Do Rio de Janeiro ou São Paulo,
o visitante deve seguir pela Rodovia
Presidente Dutra (BR - 116) até Itatiaia (saída 318) e daí, mais 5,5 km
pela BR – 485.
SERVIÇO:
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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Campanha de Pai para Filho
continua com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro

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

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

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

Fisioterapeuta

O associado

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

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

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

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:
Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

Promoção Novos Associados 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 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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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/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

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 (21) 97251-5736 - whatsapp
e-mail: joacilmartins@hotmail.com
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Folha Dirigida

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
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso
ecológico e transformador de voltagem. R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21)
9631-9516 / 3012-1536
Ferpi – Para 7 pessoas, em bom
estado. Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, parte elétrica e equipamentos Preço a combinar com Wilson.
Telefone: (15) 3221-1810.

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

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) 996442922.

TRAILERS

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 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

KC540 – Ano 91. Banheiro com
box, 2 camas de casal, fogão 4 bocas
com forno, geladeira. Tel.: (21) 99740455. E-mail: luizmacamo@gmail.
com

Compro – Camping Star com um
quarto. João Batista ou Rosa. Tel.:
(21)3242-4839 / 9113-5885.

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)

KC 380 e KC450 – Vendo completo com tudo funcionando e toldo de
enrolar. Marcelo Huertas. Tels.: (11)

9808-6644 / 3969-1747
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.

E

m meio a uma crise inédita
vivida em nosso país, afetando seriamente, por um
ano e meio as nossas funções sociais
e econômicas, o CCB está completando seus 55 anos de existência e
continua voltado aos seus objetivos
iniciais, sua missão, atento a iniciativas que busquem a unidade dos
campings organizados com a indústria, o comércio, os prestadores
de serviços, das ações que possam
sensibilizar o poder público pela revitalização do campismo.
A criação do Camping Clube
do Brasil, em julho de 1966, foi
uma iniciativa do Arquiteto Ricardo
Menescal, quando se propôs a introduzir em nosso país o campismo
organizado, disciplinado, ambientalmente correto, uma atividade que
até então era praticada aleatoriamente, em condições primitivas, por
alguns contingentes militares, montanhistas, caçadores ou pescadores.
A idéia de Ricardo Menescal para
compor o patrimônio do Clube era
lançar à subscrição de sucessivas séries de cotas patrimoniais para compor um quadro de associados, em
nível nacional, e buscar a simpatia
do poder público, algum estímulo à
iniciativa privada, os investimentos
iniciais na indústria e no comércio
de equipamentos e acessórios.
Os dois primeiros campings organizados no país foram inaugurados pelo CCB quatro meses depois
da sua fundação, o primeiro em área
interna do Clube dos 500, no Município de Guaratinguetá (SP), à
beira da Via Dutra, por um convênio de cessão de área, e o segundo
em Cabo Frio (RJ), nos dois lotes
iniciais adquiridos já com recursos
próprios.
Enquanto as primeiras subscrições de títulos de propriedade financiavam os investimentos em novos
terrenos, Menescal saía à procura do
apoio das instituições governamentais e da atenção da iniciativa privada, com a sua idéia original na cabeça, um projeto padrão em plantas e
um modelo de contrato de parceria,
propondo a implantação de campings com recursos públicos e com a
administração direta do CCB, sem
ônus, por um prazo mínimo de 10
anos, tempo considerado suficiente
para o deslanche do empreendimento.
Em 1967, começaram a frutificar os entendimentos de Menescal
com os governos estaduais e municipais, sendo firmados os primeiros convênios, em Nova Friburgo
e Araruama (RJ), Foz do Iguaçú
(PR), Canela (RS), Guarujá (SP),
Vila Velha/Ponta Grossa (PR), São
Francisco de Paula (RS). Enquanto
isso, com o quadro social em crescimento, o CCB já havia comprado os
terrenos de Itanhaém (SP), Ubatuba
(SP), Curitiba (PR) e Indaiás/Itiquira, ampliando também a sua rede.
Àquela altura, acreditado pela

► O primeiro camping paulista, Clube dos 500, hoje próprio, foi iniciado em área conveniada
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► O Camping de Mury, adquirido em 1976, veio para suprir a ausência do Camping de Caledônio, no centro de
Friburgo
opinião pública e pela iniciativa privada, com o sucesso alcançado até
então, o CCB organizou um Salão
do Camping, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, atraindo
um enorme público e congregando
os pioneiros da indústria e do comércio do campismo, como a Turiscar, a Ferpi, Coberplás, Priscila,
A. Moreno, Valentim, Yanes, Sears,
Mesbla, Safari, Ao Gaúcho.
Na sequência, foram instaladas as áreas conveniadas de Ouro
Preto (MG), Salvador e Vitória da
Conquista (BA), Blumenau, São
Joaquim e Joinville (SC), e Socorro
(SP), enquanto novos imóveis eram
comprados pelo CCB na Serrinha,
Matinhos (PR) e mais Cabo Frio
(RJ). Outra vez, em São Paulo, o
Clube reunia a indústria e o comércio do setor, em um encontro bas-

tante representativo, homenageando
na ocasião os seus pioneiros.
Em 1973, foram inaugurados
por convênio os campings de Maceió (AL) e Florianópolis (SC), e
em 1974, as áreas de Ubatuba II,
Barra Bonita, Salto Grande e Itapuí,
os quatro em São Paulo. Logo depois, foram as unidades conveniadas de Natal/RN (1975) e Navegantes/SC (1976).
Mais tarde, ainda em parceria
com o poder público, o CCB viria
a administrar campings em Atafona/
RJ (1979), Ilhéus/BA (1983), São
Luiz/MA (1991) e Brasília (1999),
sempre disposto a difundir o bom
campismo, ampliar a sua rede nacional e estimular a criação de outras iniciativas similares, que chegaram a somar mais de 800 áreas
organizadas pelo país.

Na década de 80, uma primeira
decepção se desenhava na estrutura do campismo brasileiro, que até
então já reunia milhares de famílias
praticantes, centenas de campings
privados além do CCB, uma atividade crescente da indústria e do
comércio de veículos de recreação e
um variado mercado de equipamentos e acessórios. No entanto, aqueles
campings implantados em parceria
com o poder público no começo
dos anos 70, não atraiam, com raras
exceções, o interesse suficiente dos
governantes para que assumissem,
por sua conta, os seus próprios empreendimentos ou que, pelo menos,
renovassem os acordos iniciais. Alguns deles, com ideologias políticas divergentes, simplesmente não
aceitavam dar sequência a iniciativas bem sucedidas de antecessores,

outros não visualizavam funções
sociais ou turísticas naquela atividade ou, então, simpatizavam veladamente com interesses imobiliários
distintos daqueles.
Sem conseguir ressonância em
seus argumentos, na iminência do
desmonte dos campings públicos
incorporados à sua rede, o CCB
decidiu adotar um programa de
compra de áreas próprias, instalando com seus próprios recursos os
campings de Foz do Iguaçú, Canela, Mury (Friburgo), Clube dos 500
(Guaratinguetá), Lagoa do Bonfim
(RN), Araruama II, Itabirito (MG),
Bertioga (SP), suprindo lacunas dos
convênios desativados pelos poderes públicos.
Firme em seus propósitos e pelo
interesse do fortalecimento do campismo na América do Sul, idealizou
e liderou em 1986 a criação da Federação Sul-Americana de Campismo e Caravanismo – FESACC, num
encontro histórico de campistas
brasileiros e de mais cinco países
sul-americanos no Camping de Foz
do Iguaçú. Mais tarde, sentindo a
necessidade de fortalecer a voz do
campismo em âmbito nacional, estimulou a criação da Associação Brasileira de Campismo – ABRACAMPING, durante o seu IV Encontro
Nacional de Campismo, promovido
em Brasília, em 1996.
Naquela época, as estatísticas
disponíveis davam conta de que
ainda existiam no país cerca de 400
campings funcionando regularmente, a maioria deles operado pela
inciativa privada, incluindo aí 38
áreas do CCB.
Muitos tem sido os obstáculos e
entraves que o poder público impõe
ao campismo brasileiro ou dificulta
o alcance dos anseios da atividade
em nosso país. Desde meados dos
anos 80, a par dos reflexos negativos dos sucessivos planos econômicos do governo, outros fenômenos
pontuais tem prejudicado a nossa
atividade, como as restrições impostas pelo Novo Código Nacional de
Trânsito sobre os condutores de trailers, levando à bancarrota a indústria
e o comércio destes veículos, a absurda e controversa carga fiscal imposta aos fabricantes de motor-homes e trailers, o elevadíssimo custo
dos pedágios, a má conservação e a
frágil segurança das rodovias. Sem
contar com a inércia de propósitos
que envolve os interesses privados
remanescentes pela recuperação de
nossa atividade como um todo.

