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Editorial
O nosso
equilíbrio
como meta

E

stamos completando quinze
meses desde quando passamos a conviver com essa triste pandemia, surpresos, fechando de
pronto todos os campings, buscando
rumos adequados para conviver com
a crise. Depois, desprovidos da receita fundamental dos campings, mas
na contingência de manter ativos os
empregados nas áreas, cuidando dos
bens dos associados, do patrimônio
comum, da conservação dos prédios
e das redes de infraestrutura.
Passados cinco meses de restrições, buscamos em agosto os associados da cesta das contribuições
semestrais, propondo um apoio ao
Caixa do Clube com a antecipação
da primeira semestralidade deste
ano, na expectativa, na época, de que
teríamos uma temporada de recuperação, um bom calendário de feriados e de eventos. A ajuda foi maciça,
progredimos bem, mas a crise não
passou.
Voltamos, então, a buscar novos caminhos. Com todas as nossas
tabelas congeladas por dois anos, os
funcionários sem reposição de suas
rendas, optamos por assumir duas
medidas de recuperação. Primeiro,
melhorar os níveis de arrecadação
adotando um reajuste mínimo necessário em nossas receitas, levando
em conta, no curso desses dois anos,
as variações do índice de inflação
administrado pelo governo federal e
de outros dois, díspares, calculados
pela Fundação Getúlio Vargas. Levamos em conta, também, a evolução
dos custos de itens específicos, como
gêneros alimentícios e dos serviços
públicos, especialmente a energia
elétrica.
A segunda medida estrutural,
visando uma vitalização do quadro
associativo, a nossa pedra fundamental, é a redução comparativa,
em termos significativos, dos custos
dos acampamentos para os nossos
convidados, nas condições em que
estamos anunciando nesta Edição,
ao lado de um conjunto de medidas
operacionais, revisoras, que nos conduzem a todos a organizar melhor
ainda a nossa casa, os nossos princípios, para receber novos convidados
e amigos, ampliando e consolidando
a nossa presença ativa no campismo
nacional.

João Luiz Pimentel Neiva de Lima
Presidente Nacional

► O Camping de Mury está pronto para receber associados e convidados assim que abrandarem as restrições da pandemia (Página 4)
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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$ 10,00 mais
equipamento de R$ 2,60 até R$ 19,70;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) : R$
17,80 mais equipamentos de R$ 4,60 até
31,20.
PRADO (BA-03) – Praia do Farol.
Tel.: (73) 99949-1558 - Instalações–
padrão. Chuveiros quentes, quadra de
esportes, praia fronteira. Luz elétrica
apenas para as dependências (220v),
ponto de energia para carga de bateria
de trailers. NÃO TEMPORADA: R$
11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 21,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 17,80 mais equipamentos de R$
4,60 até 31,20.
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km
83,5 (perímetro urbano). Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamento (220 v), chuveiros quentes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 20,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev): R$ 17,80 mais equipamento de R$
4,60 até R$ 27,80.
ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 3250-7050. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), quadra
de esportes, playground, praia fronteira.
Operação interrompida temporariamente
por demanda judicial. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 e mais equipamento de R$
3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 até R$ 40,40.
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até
R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de R$
5,00 até R$ 40,40.
MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos Inconfidentes, a 2 km do Centro.
Tel.: (31) 3551-1799. Operação tempo-

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

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . Tel : . (24) 3371-1050. Instalações
– padrão, iluminação elétrica somente
para as dependências, chuveiros quentes, praia fronteira. Camping de área
reduzida. NÃO TEMPORADA: R$
14,70 mais equipamento de R$ 3,50
até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento
de R$ 5,00 até R$ 40,40.

► Camping de Paraty
RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900
(Praia). Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras
de esportes, pavilhão de lazer, praia
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais equipamento de
R$ 5,50 até R$ 39,40; TEMPORADA:
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 34,70 mais
equipamento R$ 8,60 até R$ 59,00.

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

SERRINHA (RJ-06) – Entrada
pelo km 311 da Via Dutra. Município
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, iluminação elétrica
apenas para as dependências, chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica, pavilhão de
lazer, piscinas naturais, ducha de rio,
quiosques e lago. Ponto de energia
para carga bateria de trailers. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 20,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60
até R$ 27,80.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas naturais, ducha de rio e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 20,50 mais
equipamento de R$ 5,30 até R$ 40,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
25,00 mais equipamento de R$ 6,40 até
R$ 43,80.

RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) –
Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 2500,
Balneário Bonfim, Município de Nísia
Floresta. Acesso pelo km 119 da BR101. Instalações-padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, pavilhão de lazer,
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 12,90
mais equipamento de R$ 3,30 até R$

22,80.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do
Parque do Caracol. Tel.:(54) 32824321. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), quadra de esportes, pavilhão
de lazer, piscinas naturais, cancha de
bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 21,40;
TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): R$
12,90 mais equipamento de R$ 1,70
até R$ 26,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13)
3311-9329. Em implantação. Praia
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
14,70 mais equipamento de R$ 4,00
até R$ 28,60; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento
de R$ 5,00 até R$ 40,40.
CAMPOS DO JORDÃO (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira e
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$
14,70 mais equipamento de R$ 4,00 até
R$ 28,70; TEMPORADA (Mai. Jun. e
Jul.): R$ 23,00 mais equipamento de
R$ 5,70 até R$ 47,00.

Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
praia fronteira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 19,90 mais equipamento de R$ 5,00
até R$ 40,40.
UBATUBA I (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km
75. Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 35,50;
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 33,80 mais equipamento de R$
8,60 até R$ 67,50.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia
de Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 25,40;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$
4,60 até R$ 31,20.
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio
Teixeira – Município de Capão da Canoa – RS
GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi - RS
HOMOLOGADOS

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

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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Os melhores passeios em Campos do Jordão

V

iajar é um dos maiores
prazeres da vida, além da
possibilidade de se desligar dos compromissos e relaxar, o
que encanta ainda mais as pessoas. Que tal uma viagem a Campos
do Jordão, localizada a 173 km da
capital do estado de São Paulo. A
cidade é uma das principais escolhas de turistas brasileiros e estrangeiros por conta das estações
mais frias, do clima agradável,
receptivo e das paisagens exuberantes e cinematográficas, além de
um grande número de atividades e
festivais. Quem visita o local ainda conta com uma ótima opção de
hospedagem no Camping de Campos do Jordão (SP-02).
Em Campos do Jordão há espaço para qualquer tipo de passeio, mas se você é da turma dos
aventureiros, as dicas de Ecoturismo são perfeitas para preencher a
agenda da sua viagem, além disso,
os casais estão entre os grupos que
mais escolhem o destino e aí entram várias opções que podem ser
feitas a dois, como escalada, canoagem, hipismo, pesca, caminhada,
trilhas, cachoeiras, pedalada e até
arborismo. Não se esqueça de ir
bem disposto: poupe as energias,
aumente a dose de adrenalina e se
apaixone pela cidade. Aproveite!
PARQUE AMANTIKIR
No Parque Amantikir estão localizados 26 tipos de jardins abertos
todos os dias do ano, inclusive em
feriados. O projeto engloba diversidade, sustentabilidade e educação.
Uma parada obrigatória para quem
quer se relacionar com a natureza e
levar novas sensações para casa.
ESTRADA DE FERRO DE
CAMPOS DO JORDÃO
Em operação desde 1914, a
Estrada de Ferro de Campos do
Jordão surgiu para transportar
pessoas com doenças respiratórias
e que buscavam na natureza uma
chance de cura. Hoje, ela é um dos
principais atrativos da cidade. O
clima das montanhas é ainda mais
incrível dentro do trem. São 47
km de ferrovia que fazem diversos
percursos pela região com diferentes durações, roteiros e tarifas.
Tem até opções com bondinhos.
BORBOLETÁRIO DE
FLORES QUE VOAM
Atração turística de Campos
de Jordão, mas também local de

Opinião
Luiz Marcos Fernandes

A natureza
agradece

► O Parque Amantikir é um dos passeios mais tranquilos na cidade

estudos e pesquisas para a preservação do meio ambiente. No
viveiro, o visitante consegue observar inúmeras espécies de borboletas típicas, que ficam isoladas
do meio externo e fazem parte de
ações e projetos de repovoamento
e revitalização da fauna e da flora da região, ou seja, além de se
impressionar com as cores e os
desenhos, ainda dá para aprender
e contribuir com uma iniciativa
incrível.
CENTRO DE LAZER
TARUNDÚ
No complexo de 500 mil metros quadrados você encontra um
mundo. Escolha entre passeios de
cavalo, minigolfe, arborismo, patinação no gelo, minibuggy, arco e
flecha, tirolesa, escalada, paintball
e muito mais. Só um dia vai parecer pouco com tantas atrações.
VILA CAPIVARI
Se você já ouviu que Campos
do Jordão é a Suíça brasileira, não
pode deixar de visitar a Vila Capivari. O bairro é o principal responsável pelo apelido por conta da
arquitetura, das bebidas e das comidas que remetem ao estilo e ao
glamour europeu. Ideal para quem
quer curtir a noite da cidade.
HOSPEDAGEM /
CAMPOS DO JORDÃO
Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre ao

► A seu dispor, seguindo os protocolos, a unidade de Campos do Jordão

lado do Horto Florestal, a 7 km
do centro da cidade. A paisagem
do camping é deslumbrante com
araucárias ao redor. Além das instalações-padrão, o camping conta
ainda com chuveiros quentes, quadra de vôlei e uma cantina aconchegante, atendendo desde o café
da manhã até o jantar.
Acesso – Para quem vem do
Rio de Janeiro ou São Paulo segue-se pela Via Dutra. A distância
entre as cidades do Rio de Janeiro
e Campos do Jordão é de 336 km.
O tempo estimado do percurso da
viagem entre as duas cidades é
de aproximadamente 4 horas e 3
minutos. Campos do Jordão fica

a 192 km da capital paulista, via
Quiririm-Taubaté (SP-50) e a 184
km via Caçapava ou São José dos
Campos (SP-123). Outra alternativa para quem v em de São Paulo é
pela Rodovia Ayrton Senna e para
quem sai de Belo Horizonte o melhor é passar por Taubaté.
SERVIÇO
Camping de Campos do Jordão (SP-02): (12)3663-1557
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Site do CCB: www.campingclube.com.br

Este mês se comemora o
Dia Mundial do Meio Ambiente. O CCB, por meio de
sua diretoria, associados e funcionários, tem tido como norma e princípio, a preservação
da natureza nas unidades do
CCB, desde a sua criação. Algumas das unidades passaram
até mesmo por um processo
de reflorestamento há algumas
décadas, cujo resultado se pode
observar nos dias atuais.
Esse tipo de preocupação
deveria ser observado não apenas pelos meios alternativos de
hospedagem, como também,
de forma geral. De modo lamentável, tem se observado
cada vez mais as práticas de
desmatamentos e queimadas
por parte de empresas, produtores rurais e outras entidades,
que para atingir seus objetivos
ignoram normas e a legislação
vigente.
O resultado destes desmandos é nítido, seja na variação
do clima, bem como em relação a flora, fauna e os animais
e pássaros, que nela habitam.
Temos como exemplos mais
recentes a Amazônia e o Pantanal. No que diz respeito aos
frequentadores dos campings,
o processo de conscientização
sobre a preservação da natureza tem sido passado de geração
em geração, num exemplo a
ser seguido. A “mãe natureza”
só tem a agradecer.
A diretoria do CCB reforça
seu apelo para que associados
e funcionários mantenham as
medidas de prevenção contra
a Covid, para o bem de todos.  
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Prado, Itanhaém e Mury: riquezas marinhas e gastronomia

O

s projetos de vida vêm
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. Assim que quase tudo esteja
liberado, sugerimos para sua escolha as áreas de: Prado (BA-03),
Itanhaém (SP-03) e Mury (RJ-08).
Em Prado, temos as riquezas
marinhas, além de Parques Nacionais como a APA Ponta das Baleias Abrolhos, que recebe a visita
das baleias Jubarte anualmente.
Já em Itanhaém, recomendamos
as praias e turismo naútico e, em
Mury, uma gastronomia diferenciada e uma natureza única.
PRADO: RIQUEZAS
MARINHAS
Camping – O BA-03 possui instalações-padrão, chuveiros
quentes, quadra de esportes, cantina, biblioteca, luz elétrica para
as dependências (220v) e ponto
de energia para carga de bateria de
trailers e motor-homes. O camping
está defronte à praia do Farol, a 6
km do centro da cidade.
Acesso – O campista deve seguir pela BR-101 e escolher entre
duas opções: entrar pelo km 361,
em Teixeira de Freitas, e seguir
por uma estrada de asfalto de 94
km até a entrada do camping. Outra opção é seguir por Itamaraju,
no km 428 da BR-101, percorrendo 68 km por uma estrada asfaltada até o camping.
Atrativos – A praia do Farol
fica em frente ao camping, possui
falésias multicoloridas que formam uma parede entre a vegetação e a areia dourada. Já a praia do
Novo Prado tem uma larga faixa
de areia plana e é a preferida dos
turistas pelo fácil acesso. Ainda
na região encontram-se Parques
Nacionais como a APA Ponta das
Baleias Abrolhos, que recebe a
visita anual das baleias Jubarte.
Para quem procura um perfil mais
histórico e cultural, o visitante não
pode deixar de conhecer lugares
como a Matriz de Nossa Senhora
da Purificação, o prédio da antiga
Cadeia Pública, o prédio da Pousada Colonial e a Casa Colonial do
Beco das Garrafas, além de belas
construções do século XIX que
fazem parte do turismo histórico e
arquitetônico.

► O Camping de Prado oferece tranquilidade e uma imensidão de praia fronteira

► Defronte
à praia de
Cibratel, o
Camping de
Itanhaém

► Uma das
regiões mais
aconchegantes
na Serra
Fluminense:
o Camping de
Mury

ITANHAÉM: PRAIAS
E TURISMO
Camping – O SP-03 está
localizado na Av. Governador
Mario 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), quadra externa de
esportes, playground e telefone
público.

Acesso – Para os que vêm de
São Paulo, o melhor caminho é
pela Via Anchieta. Os viajantes
devem seguir até Cubatão e tomar
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 points 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.

MURY: GASTRONOMIA
E NATUREZA
Camping – O RJ-08 fica a
poucos quilômetros de Friburgo.
O camping tem capacidade para
mais de duzentos equipamentos
e módulos específicos para trailers e motor-homes em trânsito.
Além das instalações-padrão,
possui campo de futebol society,
quadra de vôlei, piscina natural,
sauna, churrasqueira e pavilhão
de lazer. Dentro do unidade há
uma bela queda d’água de fonte
natural.
Acesso - Os campistas que
saem do Rio de Janeiro percorrem uma distância de 150 km no
acesso feito pela BR-101 em direção a Rio Bonito. Depois de
contornar o perímetro urbano de
Itaboraí, seguir por Cachoeira de
Macacu, subindo a serra em direção a Nova Friburgo. O acesso
ao camping é feito no km 69 da
rodovia Rio-Friburgo, dobrando
à esquerda cerca de 2 km após o
início da descida da serra em direção à cidade, defronte ao totem de
limitação de velocidade.
Atrativos - Há a presença
rica de vegetação, nascentes de
águas cristalinas, bem como de
belos pinheiros e de outras árvore características da região. Até a
famosa Araucária, do Paraná, em
plena extinção, o campista encontrará nesta região do sudeste. É o
ponto de partida para opções de
lazer que proporcionam contato
direto com a natureza pelas caminhadas ecológicas, a prática de
canoagem, os banhos de cachoeira no Rio Macaé e os passeios nas
Furnas do Catete.
Importante destacar é o Circuito Sabor Mury, composto de
rica e variada gastronomia e restaurantes típicos. Oferece diversos pratos regionais e internacionais, além de deliciosos queijos,
amanteigados e doces caseiros.
SERVIÇO
Camping de Prado (BA-03):
(73) 9113-7352 ou (73) 9994-5148
Camping de Itanhaém (SP03): (13) 3425-0206
Camping de Mury (RJ-08):
(22) 2542-2275
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
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CCB reajusta Taxas de Uso

eunida em 5 de junho corrente, a Direção Nacional
do Clube aprovou o reajuste das taxas de uso e de frequência nos campings e dos valores
de admissão ao quadro social, depois de manter inalterados esses
valores por dois anos, em razão
das restrições causadas pela pandemia da Covid 19.
Na mesma reunião, foi aprovada a redução das proporcionalidades das taxas dos convidados
acompanhados, de 100% para 40%
e dos desacompanhados, de 200%
para 80%, em relação aos valores
definidos para os associados.
Foi também aprovado o conceito de Taxas Básicas como referência para os custos dos acampamentos, no sistema convencional e
no regime de Ocupações de Módulos, sobre os quais os associados
adimplentes receberão descontos
de 45% e seus convidados acompanhados, de 22%.
Os valores das taxas de
admissão, uso, frequência e demais
atendimentos foram reajustados
em 15% a partir de julho de 2021,
levando-se em conta as variações
analisadas a partir de junho de
2019, até maio de 2021 para os
índices de preços calculados pelo
governo federal (IPCA/IBGE=
9,86%) e pela Fundação Getúlio
Vargas (IGP/DI = 44,92% e
IGP-M = 44,23%), e para os custos
da energia elétrica nos maiores
estados onde o Clube administra
campings (entre 25% e 35%).
Além da Resolução Nacional
que definiu e implantou o conceito da Taxa Básica para aplicação
nos custos dos acampamentos e da
condição estatutária de Associado
Adimplente, outras Resoluções foram também aprovadas para definir o texto das recomendações enumeradas no Canhoto dos Registros
de Acampados, para reeditar a
vigência das Taxas de Reembolso
dos custos de Energia Elétrica, em
suas versões de consumo medido e
de aplicação média diária, das regras dos sistemas de Ocupações e
Assinaturas de Módulos e do ajuste do Item 12 do Regulamento de
Uso dos Campings.
A íntegra dos textos das Resoluções Nacionais aprovadas estão
transcritas nesta edição de O campista, na sequência das tabelas das
novas taxas de uso aqui apresentadas.

Taxas de Ocupação de Módulos - A partir de Julho de 2021
Aplicável em Períodos de Não Temporada (1º de maio a 15 de dezembro)
OS VALORES ABAIXO (EM R$) ESTÃO COM DESCONTO DE 45% EM RELAÇÃO ÀS TAXAS BÁSICAS
Exclusivo para associados proprietários integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e outras
possíveis pendências

VALORES EM (R$)

CAMPINGS

TRAILERS, MOTOR-HOMES,

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS

MOBIL-HOMES E CAMPERS

Pequeno

Médio

Grande

Maior

Pequeno

Médio

Grande

Maior

Aracaju (SE-01)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Aracruz (ES-04)

550,00

640,00

740,00

980,00

600,00

690,00

790,00

1.040,00

Arroio Teixeira (RS-03)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Bertioga (SP-05)

680,00

780,00

900,00

1.120,00

800,00

920,00

1.060,00

1.400,00

Cabo Frio (RJ)

680,00

780,00

900,00

1.120,00

800,00

920,00

1.060,00

1.400,00

Caldas Novas (GO-02)

680,00

780,00

900,00

1.120,00

800,00

920,00

1.060,00

1.400,00

Campos do Jordão (SP-02)

680,00

780,00

900,00

1.120,00

800,00

920,00

1.060,00

1.400,00

Canavieiras (BA-07)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Canela (RS-01)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Clube dos 500 (SP-01)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Curitiba (PR-03)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Guarapari (ES-01)

550,00

640,00

740,00

980,00

600,00

690,00

790,00

1.040,00

Itanhaém (SP-03)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Lagoa do Bonfim (RN-02)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Mury (RJ-08)

680,00

780,00

900,00

1.120,00

800,00

920,00

1.060,00

1.400,00

Ouro Preto (MG-01)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Paraty (RJ-04)

570,00

660,00

790,00

990,00

680,00

780,00

980,00

1.240,00

Prado (BA-03)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

1.240,00

1.430,00

1.650,00

1.990,00

1.430,00

1.650,00

1.890,00

2.270,00

Serrinha (RJ-06)

480,00

550,00

640,00

810,00

550,00

640,00

740,00

960,00

Ubatuba (SP-04)

850,00

980,00

1.130,00

1.640,00

1.150,00

1.260,00

1.460,00

1.990,00

Recreio Bandeirantes (RJ-10)

OBSERVAÇÃO: (*) - No mês de dezembro, admite-se meia OM até o dia 15.
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Tabela de Taxas de Pernoites e Estada Diurna - A PARTIR DE JULHO DE 2021
(Valores exclusivos para Associados Proprietários e Séries AP e AC integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e débitos, para pagamento à vista, na forma do Regulamento de Uso dos Campings-Item 7)

ASSOCIADO ADIMPLENTE - NÃO TEMPORADA

(Valores em R$ 1,00)
PERNOITE POR PESSOA

EQUIPAMENTO OCUPADO

EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS

EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS

CAMPERS, TRAILER, MOTOR-HOMES E MOBIL-HOMES

ESTADIA DIURNA

CAMPINGS
ASSOC.

CONV.
ACOMP

INADIM. E
DESAC.

BP

BM
CB-P

BG
CB-M
TP

BX
CB-G
TG
CB-X
MH-X MobilTM
MH-M MobilTX
X
M
MH-P Mobil-P
MH-G MobilX

Pequena

Média

Grande

Maior

Pequena

Média

Grande

Maior

(P)

(M)

(G)

(X)

(P)

(M)

(G)

(X)

ANIMAIS PERMITIDOS

ASSOC.

CONV.
ACOMP

INADIM. E
DESAC.

COM
ASSOC.

CONV.
ACOMP

INADIM. E
DESAC.

Aracaju (SE-01)

14,80

21,00

27,00

2,00

5,50

7,40

11,10

14,80

18,50

22,20

14,80

18,30

21,10

30,00

18,30

21,10

24,60

29,50

0,00

15,00

20,00

13,30

18,90

24,30

Aracruz (ES-04)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

30,00

33,80

36,80

51,70

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Arroio Teixeira (RS-03)

11,50

16,40

21,00

2,00

4,30

5,70

8,60

11,50

14,40

17,20

13,30

14,80

16,90

23,00

14,80

16,90

18,30

24,60

0,00

15,00

20,00

10,30

14,60

18,80

Bertioga (SP-05)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

30,00

33,80

36,80

51,70

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Cabo Frio (RJ-01)

17,80

25,30

32,40

2,00

6,70

8,90

13,40

17,80

22,30

26,70

15,90

18,30

21,10

27,30

26,50

30,50

35,00

46,00

0,00

15,00

20,00

16,00

22,70

29,10

Caldas Novas (GO-02)

17,80

25,30

32,40

2,00

6,70

8,90

13,40

17,80

22,30

26,70

18,30

19,20

21,10

30,00

20,50

21,90

22,70

37,70

0,00

15,00

20,00

16,00

22,70

29,10

Campos do Jordão (SP-02)

17,80

25,30

32,40

2,00

6,70

8,90

13,40

17,80

22,30

26,70

18,30

19,20

21,10

30,00

20,50

21,90

22,70

37,70

0,00

15,00

20,00

16,00

22,70

29,10

Canavieiras (BA-07)

11,50

16,40

21,00

2,00

4,30

5,70

8,60

11,50

14,40

17,20

13,30

14,80

16,90

23,00

14,80

16,90

18,30

24,60

0,00

15,00

20,00

10,30

14,60

18,80

Canela (RS-01)

11,50

16,40

21,00

2,00

4,30

5,70

8,60

11,50

14,40

17,20

13,30

14,80

16,90

23,00

14,80

16,90

18,30

24,60

0,00

15,00

20,00

10,30

14,60

18,80

Clube dos 500 (SP-01)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

19,20

21,10

24,60

29,50

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Curitiba (PR-03)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

19,20

21,10

24,60

29,50

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Guarapari (ES-01)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

30,00

33,80

36,80

51,70

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Itanhaém (SP-03)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

19,20

21,10

24,60

29,50

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Lagoa do Bonfim (RN-02)

11,50

16,40

21,00

2,00

4,30

5,70

8,60

11,50

14,40

17,20

13,30

14,80

16,90

23,00

14,80

16,90

18,30

24,60

0,00

15,00

20,00

10,30

14,60

18,80

Mury (RJ-08)

17,80

25,30

32,40

2,00

6,70

8,90

13,40

17,80

22,30

26,70

18,30

19,20

21,10

30,00

20,50

21,90

22,70

37,70

0,00

15,00

20,00

16,00

22,70

29,10

Ouro Preto (MG-01)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

19,20

21,10

24,60

29,50

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Paraty (RJ-04)

16,90

24,00

30,80

2,00

6,30

8,40

12,70

16,90

21,10

25,30

18,30

19,20

21,10

30,00

30,00

33,80

36,80

51,70

0,00

15,00

20,00

15,40

21,60

27,70

Prado (BA-03)

14,80

21,00

27,00

2,00

5,50

7,40

11,10

14,80

18,50

22,20

14,80

18,30

21,10

30,00

18,30

21,10

24,60

29,50

0,00

15,00

20,00

13,30

18,90

24,30

Recreio (RJ-10)

23,50

33,30

42,80

2,00

8,80

11,80

17,60

23,50

29,40

35,20

21,70

25,00

28,80

43,20

33,50

38,50

44,30

66,50

0,00

20,00

40,00

21,10

29,90

38,40

Serrinha (RJ-06)

14,80

21,00

27,00

2,00

5,50

7,40

11,10

14,80

18,50

22,20

14,80

18,30

21,10

30,00

18,30

21,10

24,60

29,50

0,00

23,00

30,00

13,30

18,90

24,30

Ubatuba (SP-04)

23,50

33,30

42,80

2,00

8,80

11,80

17,60

23,50

29,40

35,20

21,70

25,00

28,80

43,20

33,50

38,50

44,30

66,50

0,00

20,00

26,00

21,10

29,90

38,40

OBS.: Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;
referência para associados inadimplentes); PERÍODOS DE TEMPORADA: De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro.

Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados Desacompanhados (os valores deste item na tabela são
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Novas Resoluções orientam os acampamentos

N

a mesma reunião presencial
em que a Direção Nacional
aprovou as novas taxas de uso
e frequência para a vigência nos campings, outras resoluções foram também
analisadas e aprovadas, todas no sentido de ratificar conceitos e normas de
acampamento, especialmente quando
o Clube se prepara para receber mais
convidados com os associados.
Em sua análise dos termos de cada
Resolução implantada, os diretores
consideraram a necessidade de preservar a padronização das rotinas e dos
procedimentos de uso, da frequência e
da ocupação dos espaços nos campings;
a missão de garantir igualmente a todos
os associados os mesmos direitos estatutários e regulamentares durante a sua
permanência nas áreas de acampamentos; a conveniência de facilitar aos associados proprietários a racionalização
de seus custos durante a frequência e o
uso dos equipamentos; a necessidade
de apropriar adequadamente os custos
de consumo e do reembolso da energia
elétrica;
RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº 01/2021
1 – Adota o conceito de TAXA BÁSICA de uso e de frequência nos campings, para fins de aplicação nas tabelas
de valores para pernoites de pessoas,
equipamentos ocupados ou desocupados, animais permitidos, estadas diurnas, ocupações de módulos e outras que
vierem a ser determinadas;
2 - Os associados adimplentes, enquanto assim se comportarem, receberão o
benefício de descontos em relação aos
correspondentes valores integrais das
TAXAS BÁSICAS, durante a sua frequência e uso dos campings, de acordo
com os percentuais de redução determinados pela Direção Nacional;
3 - Da mesma forma, e nos termos do
Artigo 21º do Estatuto Social, os convidados dos associados adimplentes,
quando assim admitidos, receberão
descontos em relação às TAXAS BÁSICAS correspondentes, em percentuais proporcionalmente menores em
comparação aos associados adimplentes, de acordo com os valores estipulados pela Direção Nacional;
4 - Os valores integrais das TAXAS
BÁSICAS, sem descontos, serão adotados em relação aos associados inadimplentes, enquanto assim se mantiverem,
e também aos seus convidados acompanhados e a pessoas não associadas
que eventualmente sejam admitidas em
campings da rede, estes na condição de
convidados desacompanhados;
5 - Para os fins de aplicação das TAXAS BÁSICAS, com seus respectivos
descontos, entende-se como ASSOCIADOS ADIMPLENTES aqueles que
estejam cumprindo rigorosamente os
termos estatutários, quanto aos deveres
pecuniários e regulamentares, inclusive
nos seus momentos de presença e/ou de
uso dos campings, independente da sua
categoria social definida no Artigo 5º e
seu Parágrafo Único do Estatuto Social

► Em um amplo salão, com respeito ao distanciamento, álcool em gel e uso de máscaras...

► ... reuniu-se presencialmente a Direção Nacional do CCB
ou de função temporária ou vitalícia
que estejam ocupando na estrutura representativa do Clube;
6 - A condição de adimplência de um
associado poderá ser interrompida pelos Guardas-Campings ou prepostos do
Clube, desde quando seja constatado e
anunciado algum fato de transgressão
financeira ou regulamentar, com relação a pessoas ou equipamentos nos
campings, ocorrendo como consequência imediata e transitória a perda do
direito aos descontos com relação às

TAXAS BÁSICAS, nos valores de uso
e frequência, até que sejam restabelecidas as anormalidades apontadas;
7 - A interrupção da condição de
adimplência de um associado com a
consequente e imediata supressão dos
descontos em relação às TAXAS BÁSICAS, não interfere na sequência
das rotinas de informação dos atos de
inadimplência à Administração do Clube, para análise e aplicação, quando for
o caso, das medidas previstas no Artigo
27º do Estatuto Social.

RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº 02/2021
Estabelece a redação dos termos
das Recomendações Importantes a seguir, em onze itens, para que constem
dos Canhotos do Registros de Acampados que serão entregues aos frequentadores dos campings, sob protocolo,
nos momentos de seus ingressos:
1 – Este Canhoto é o comprovante do
Registro de Acampados acima identificado;
2 – As condições de acampamento e

frequência são regidas pelo Estatuto
Social, Regulamento de Uso dos Campings e Resoluções Nacionais pertinentes;
3 - As despesas de acampamento e frequência devem ser pagas a cada 7 (sete)
dias e na saída (Regulamento de Uso,
Item 7º);
4 - As alterações das condições de
frequência deste Registro serão consideradas a partir da sua informação à
Portaria do camping. Alterações não
notificadas à Portaria e constatadas pela
Administração serão atualizadas pelo
Guarda-Camping, mesmo sem a presença do titular;
5 - Se deixar o camping, ficando o seu
equipamento, o acampante deve pagar
suas despesas até o momento e fazer
novo registro do equipamento desocupado;
6 – A transferência de equipamento instalado nos campings entre associados
ou com terceiros será admitida desde
que não existam impedimentos de pendências financeiras ou regulamentares
sobre o equipamento a transferir, nem
contrários às leis do país;
7 – Todo equipamento instalado no
camping deve mostrar visivelmente a
plaqueta com seu número de identificação fornecida pela Portaria. A falta
de sua devolução ao desacampar, por
qualquer motivo, implicará na sua indenização, mediante recibo, pelo valor
correspondente a 2% (dois por cento)
de um salário mínimo nacional em vigor, desprezando-se centavos;
8 - Somente aos associados do Clube,
como pessoas físicas, é permitido o
pagamento de despesas com cheques
nominais, sendo, nestes casos, considerada a quitação dos débitos após a sua
compensação regular;
9 - O Camping Clube do Brasil não
reconhece nenhum tipo de pagamento
que seja feito em nome de terceiros,
mesmo sendo funcionários;
10 - A autoridade conferida aos Guardas-Campings no Item 19 do Regulamento de Uso inclui a missão de preservar o cumprimento do Estatuto Social,
dos Regulamentos e Resoluções, e não
para permitir que tais dispositivos sejam descumpridos;
11 – As quantidades de pernoites e as
despesas lançadas em cada Registro
de Acampados devem ser conferidas,
exigindo-se sempre os recibos dos valores pagos;
RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº 03/2021
1 - Ratifica e adequa a vigência da
Taxa Adicional de Energia Elétrica,
sob o conceito de reembolso de custo,
para vigência nos campings da rede, em
todos os regimes de acampamento e/ou
frequência, aplicável exclusivamente
aos trailers, motor-homes, mobil-homes, campers e assemelhados, ocupados ou não, cuja implantação gradativa
estava regulada pela Resolução Nacional nº 01/2004, de 01/06/2004;

continua na Página 8
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Novas Resoluções orientam os
acampamentos (continuação)
2 - Estão sujeitos ao pagamento da
Taxa Adicional de Energia Elétrica todos os equipamentos acima referidos,
independente das categorias sociais ou
de funções temporárias ou vitalícias
que seus respectivos responsáveis de
registro estejam ocupando na estrutura
representativa do Clube;
3 - A Taxa Adicional de Energia Elétrica será apresentada em duas versões,
uma na modalidade de valor médio fixo
diário e a outra pelo custo de reembolso
calculado a partir do consumo medido
periodicamente durante a permanência
dos equipamentos nos campings;
4 - A carga de energia elétrica destinada aos equipamentos referidos no Item
1 desta Resolução, e somente a estes,
estará disponível em pontos de serviços
adequados, equipados com disjuntores
individualizados, com capacidade suficiente de atendimento à operação de
acessórios originais nos equipamentos,
em suas configurações compatíveis
com a atividade de campismo;
5 - Em sua versão fixa diária, a Taxa
Adicional de Energia Elétrica será
acrescida uma vez por dia nos respectivos Registro de Acampados – RAs aos
custos diários dos pernoites de pessoas, dos equipamentos ocupados ou não
e demais custos, considerando em seu
cálculo os valores locais da energia elétrica e a qualidade da oferta das concessionárias;
6 - Na versão de aplicação pelo consumo medido, a Taxa Adicional de Energia Elétrica será calculada a partir de
coeficientes específicos determinados
para cada camping, com base nos custos finais do quilowatt/hora (kwh), pela
sua tarifa de baixa tensão vigente nas
localizações dos respectivos campings;
7 - Os valores da Taxa Adicional de
Energia Elétrica, em suas versões fixa
e por consumos medido, serão estipuladas pela Direção Nacional, na forma
do Item 7º do Regulamentos de Uso
dos Campings e anunciadas ao quadro
social.
RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº 04/2021
1 - Consolida os termos regulamentares
do sistema de Ocupação de Módulos
(OM) ora vigentes nos campings da
rede, substituindo as condições já estabelecidas pelo Clube em 1980 e 1987,
as quais são revogadas por esta Resolução;
2 - O sistema promocional de Ocupação de Módulos (OM) é exclusivo para
os associados proprietários definidos no
Artigo 7º do Estatuto Social, enquanto
se mantiveram na condição de adimplentes perante o mesmo Estatuto, para
vigorar na rede de campings durante
os períodos de Não Temporada, assim
definidos nas Tabelas de Taxas de Uso
disponíveis nas portarias dos campings;
3 – Os associados proprietários, incluindo seus dependentes estatutários,
terão acesso em cada camping a uma
vaga de Ocupação de Módulo, e somente uma, mediante o pagamento
antecipado de uma taxa determinada

para cada período indivisível de trinta
dias, intransferível, cobrindo custos de
pernoites pessoais do titular e de seus
dependentes estatutários e mais o equipamento ocupado ou desocupado, e somente destes;
4 – Equipamento registrado sob o regime de Ocupação de Módulos, sem a
presença de um associado proprietário
vinculado ao registro, mas ocupado por
terceiros desacompanhados, sujeitará
estes terceiros e o equipamento assim
ocupado ao pagamento das taxas básicas a estes correspondentes pelo sistema convencional de pernoites, incluindo o custo do equipamento ocupado,
sem deduções de valores com relação à
taxa indivisível da OM antes registrada;
5 - De acordo com as dimensões de
cada equipamento em Ocupação de
Módulo, a Direção Nacional estipula os
valores básicos das ocupações, cabendo
o benefício de descontos quando os respectivos pagamentos forem efetuados
dentro dos prazos previstos de antecipação aos períodos correspondentes de
trinta dias e enquanto os associados se
mantiverem na condição de adimplentes;
6 - Os valores das taxas das Ocupações
de Módulos obedecem aos conceitos de
tamanhos pequeno, médio, grande ou
maior, de acordo com as especificações
de medidas contidas nas respectivas tabelas de taxas de uso estipuladas pela
Direção Nacional;
7 - Para os fins de aplicação das TAXAS
BÁSICAS neste sistema de Ocupação
de Módulos, entende-se como ASSOCIADOS ADIMPLENTES aqueles que
estejam cumprindo rigorosamente os
termos estatutários, quanto aos deveres
pecuniários e regulamentares, inclusive
nos seus momentos de presença e/ou
uso dos campings, independentemente
da sua categoria social definida no Artigo 5º e seu Parágrafo único do Estatuto
Social ou da função temporária ou vitalícia que estejam ocupando na estrutura
representativa do Clube;
8 - A condição de adimplência de um
associado poderá ser interrompida pelos Guardas-Campings ou prepostos do
Clube, desde quando seja constatado e
anunciado algum fato de transgressão
financeira ou regulamentar, com relação a pessoas ou equipamentos nos
campings, ocorrendo como consequência imediata e transitória, neste caso, a
perda do direito aos descontos nas taxas de Ocupações de Módulos, até que
sejam restabelecidas as anormalidades
apontadas;
9 - A interrupção da condição de adimplência de um associado, com a consequente e imediata supressão dos descontos nos valores das Ocupações de
Módulos, não interfere na sequência
das rotinas de informação dos atos de
inadimplência à Administração do Clube, para análise e aplicação, quando for
o caso, das medidas previstas no Artigo
27º do Estatuto Social.
RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº 05/2021
1 - Consolida o sistema de ASSINATURAS DE MÓDULOS, exclusivo
para sócios proprietários adimplentes,
para ocupação por trailers, motor-

-homes ou mobil-homes, com vigência
restrita para os campings previamente
determinados pela Direção Nacional,
para vigorar durante um período indivisível de 60 (sessenta) meses, para cada
associado proprietário, incluindo seus
dependentes estatutários;
2 - Os equipamentos instalados nos
campings por este sistema de ASSINATURAS DE MÓDULOS quinquenais
devem ser mantidos permanentemente
ajustados às regulamentações vigentes
no Clube e às leis do país, inclusive
quanto às suas normas técnicas de fabricação, padronização, mobilidade e
segurança;
3 - Reafirma-se, por oportuno, a definição de mobil-home como sendo um
equipamento móvel apropriado para
acampamento de pessoas, que seja
estacionado sobre estruturas rígidas,
com dimensões legais que permitam
sua plena mobilidade e deslocamento
em vias públicas, que esteja equipado
com mobiliário de repouso, estar, acessórios sanitários, instalações elétricas e
hidráulicas e que chegue aos campings
pronto e acabado, transportado em veículo apropriado, às expensas do associado responsável;
4 - A infra-estrutura de apoio dos módulos a serem ocupados por esta modalidade de acampamento contará com
pontos de fornecimento de energia elétrica equipados com medidores individuais de consumo, entrada para água e
saídas diretas para despejo individual
de águas servidas e esgoto sanitário,
além dos demais itens de infra-estrutura
de atendimento comuns aos módulos já
disponíveis nos campings;
5 - Durante a vigência de cada ASSINATURA, os subscritores titulares e
seus dependentes regularmente identificados continuarão sujeitos aos mesmos direitos e deveres estatutários e
normativos vigentes no Clube, estando
incluídos no custo da respectiva Assinatura os valores das suas taxas de pernoites e de seus dependentes e mais do
equipamento ocupado ou desocupado,
e somente destes;
6 - Os sócios proprietários subscritores
dessas ASSINATURAS poderão transferir seus direitos a elas pertinentes a
outros sócios proprietários, a qualquer
momento, desde que: I) não seja modificado nem interrompido o curso da
vigência de 60 meses indivisíveis da
ASSINATURA, iniciado ou não; II) o
novo sócio proprietário subscritor não
tenha quaisquer impedimentos estatutários ou regulamentares; III) o novo
subscritor assuma expressamente a responsabilidade de pagamento das mensalidades pendentes da amortização
da assinatura, se for o caso; IV) seja
recolhida em favor do Clube, em qualquer momento da vigência da assinatura, uma taxa de interveniência de valor
igual ou comparado a uma mensalidade
de amortização de uma assinatura semelhante;
7 - Uma vez encerrado o prazo previsto
de 60 (sessenta) meses de cada ASSINATURA, os seus respectivos titulares
poderão optar pela sua renovação por
igual período indivisível, desde que
haja concordância entre eles e o Clube,
ou poderão manter seus equipamentos

no interior do camping, pelo sistema
convencional de acampamento, inclusive nas mesmas vagas que estiverem
ocupando, submetendo-se às normas
regulamentares de freqüência e de taxas
de uso equivalentes que estejam sendo
adotadas para a rede de campings;
8 - Os benefícios do sistema de ASSINATURA DE MÓDULOS não poderão ser transferidos para outra unidade
de acampamento do Clube, nem terem
interrompido o curso de sua vigência,
mesmo se os seus titulares se retirarem
do camping com seus equipamentos,
ou sem eles, ou se eventualmente sejam
suspensos os seus direitos sociais nos
casos estatutários previstos;
9 - Caso, eventualmente, o associado
proprietário subscritor de uma ASSINATURA se coloque em débito com
suas taxas de manutenção ou apresente
qualquer outra pendência regulamentar ou pecuniária com o Clube, que o
situem em condição de inadimplência,
ele ficará sujeito ao pagamento das diferenças de valores entre as taxas normais de sócios proprietários adimplentes e as taxas básicas integrais aplicadas
a convidados desacompanhados, às
quais estará submetido como associado
inadimplente, e que não estão cobertas
pelo sistema das ASSINATURAS, independentemente das sanções regulamentares cabíveis;
10 - Os valores de subscrição das ASSINATURAS DE MÓDULOS quinquenais e as suas formas de amortização
são estipuladas pela Direção Nacional,
na forma do Item 7º do Regulamento
de Uso dos Campings e anunciados ao
quadro social.
RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº 06/2021
– Modifica o texto do ITEM 12
(Doze) do Regulamento de Uso dos
Campings, que atualmente assim se
apresenta
“ITEM 12 –Equipamento recolhido nos campings e não reclamado por
mais de noventa dias será considerado
abandonado, passando o CCB a dispor
dele como melhor lhe aprouver”, para a
seguinte configuração, que passa a vigorar a partir desta data para todos os
seus efeitos:
“ITEM 12 – Equipamento presente em camping, sem pagamento
de taxas pertinentes por mais de noventa dias e/ou sem conservação adequada, pela parte de seus responsáveis, será considerado abandonado,
passando o CCB a dispor deles como
melhor lhe aprouver”.
Além das seis Resoluções Nacionais aprovadas na recente reunião de
05.06.2021 cabe repetir a publicação
da Resolução nº 01/2016, que esclarece em detalhes os padrões de montagem, dimensões e localização nos módulos para os trailers, motor-homes e
assemelhados.
RESOLUÇÃO NACIONAL
Nº01/2016
1 - Ratifica as dimensões de largura de
3,00 (três) metros para os módulos e/
ou espaços disponibilizados para o parqueamento de cada tipo de equipamen-

to acima referido, reservando-se mais
uma faixa fronteira a cada um deles,
destinado à montagem de seus respectivos avancês, os quais deverão ocupar
em sua largura, no máximo, até 3,60
metros (três metros e sessenta centímetros), observando-se nos módulos padrões implantados que os veículos estacionem com as rodas rentes ao meio-fio
fronteiro, de modo a garantir um afastamento de, no mínimo, 40 (quarenta)
centímetros no espaço posterior; Fica
também definida a altura máxima de
3,50 metros, a partir do solo, em todos
os pontos do equipamento (Resolução
nº 01/2017);
2 - Além da largura máxima de 3,60
metros para a disposição dos avancês,
essas coberturas devem respeitar como
limite, em seu comprimento, a medida máxima igual ao comprimento do
equipamento, excluindo-se no caso dos
trailers o comprimento ocupado pelas
lanças ou bequilhas;
3 - As coberturas e as laterais dos avancês devem ser fabricadas exclusivamente com materiais plásticos, opacos
e/ou transparentes, sem o uso de materiais rígidos, e devem ser estendidas
sobre estruturas de perfis metálicos,
interligados através de encaixes ou
parafusos e fixados ao solo através de
estaiamentos, sendo vedado em suas
montagens o emprego de soldas ou de
arrebites que possam dificultar a sua
eventual e rápida desmontagem;
4 - Com o propósito de proteger os ambientes de entrada e saída dos avancês,
estas coberturas podem ter eventualmente acoplados avanços de proteção
retrateis e desmontáveis exatamente
até os limites das dimensões de largura
desses acessos, com extensão máxima
de até 0,60 metros (sessenta centímetros), desde que não ultrapassem os
limites dos seus respectivos módulos,
na direção de um módulo vizinho, ou
sobre vias internas de circulação;
5 - Como forma de garantir a qualquer
momento a remoção e o pleno e livre
trânsito desses equipamentos em vias
públicas e de preservar os seus conceitos de padronização e originalidade, além de assegurar no interior dos
campings os preceitos de estética e de
segurança e conforto mútuos, fica vedada a instalação de acessórios rentes ou
projetados externamente para as suas
laterais, tais como aparelhos de ar condicionado, aquecedor e outros;
6 - Na forma do Item 15 do Regulamento de Uso dos Campings, trailers,
motor-homes, campers, mobil-homes e
assemelhados, devem ocupar corretamente cada módulo ou espaço que lhes
são destinados, sendo que nas ocupações de módulos duplos implantados,
cada equipamento estacionado deve
estar alinhado com a extremidade de
sua vaga, deixando sempre livres os
espaços ao seu lado e no seu entorno;
7 - Trailers, motor-homes, campers,
mobil-homes e assemelhados, devem
ser conectados adequadamente aos
pontos de serviços que lhes são disponibilizados em cada camping, quanto à
entrada de água e de energia elétrica e
quanto às saídas de águas servidas e,
somente quando for o caso, despejos
diretos de dejetos sanitários.
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br
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
passageiros são sempre as primeiras vítimas de “over

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

ESTÃO ACABANDO COM ELA
O PIOR ABRIL EM UMA DÉCADA
“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)

► Se puder e se não for fundamental, tenha paciência e evite viagens aéreas. Estão caríssimas e amontoadas

Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390
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Concorra a bônus e
curta os campings

T

odo mês, o Camping Clube do
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites para os seus associados.
Para participar, é fácil. Basta se manter
em dia com as taxas mensais de manutenção que você automaticamente já
concorre a bonificações com até cinco
pernoites para a família.
Os sorteados têm até 90 dias para
utilizar sua bonificação em qualquer um
dos campings da rede. Os bônus podem
ser utilizados pelo titular ou por seus dependentes, desde que esses estejam iden016480-4 (RJ)
018959-5 (RJ)
021727-5 (RJ)
027559-0 (ES)
041444-5 (SP)
043155-2 (SP)
044814-3 (RJ)
045792-2 (MG)
051296-8 (RJ)
052653-5 (SP)
059443-1 (SP)
062778-9 (MG)
063699-0 (RJ)
063860-9 (SP)
072076-5 (SP)
074973-5 (SP)
083653-2 (RJ)
094156-5 (SP)
096697-1 (RJ)
100132-6 (SP)

105474-3 (RJ)
120629-3 (RJ)
133224-8 (RJ)
134363-9 (RJ)
143924-4 (SP)
146259-8 (RJ)
153752-1 (PR)
173165-4 (PR)
179494-5 (BA)
188318-4 (RJ)
188830-4 (SP)
191734-9 (ES)
193340-0 (RJ)
197199-5 (SP)
201266-3 (SP)
202076-3 (SP)
208477-5 (SP)
211509-7 (SP)
212646-2 (SP)
212848-0 (MG)

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

213889-1 (RJ)
215719-6 (RJ)
216374-9 (DF)
223473-6 (SP)
223514-8 (SP)
223746-7 (SP)
224549-4 (SP)
225600-5 (SP)
225755-6 (SP)
226578-7 (SP)
227005-9 (SP)
227076-6 (RJ)
228919-7 (SC)
230027-8 (RJ)
231670-8 (RJ)
231975-6 (RJ)
232387-8 (RJ)
232568-4 (RJ)
234238-5 (RJ)
234250-5 (RJ)

234395-9 (MS)
234429-8 (MG)
234437-9 (RJ)
234463-8 (SP)
235073-6 (RJ)
235077-8 (RJ)
235202-1 (RJ)
235337-8 (RJ)
235364-5 (SP)
235393-8 (RJ)
235453-6 (SP)
235674-0 (SP)
235697-8 (SP)
235841-7 (SP)
235860-3 (RJ)
235904-9 (SC)
235926-9 (SP)
235972-2 (RJ)
236037-5 (RJ)
236043-0 (ES)

236054-5 (SP)
236105-4 (SP)
236123-2 (SP)
236140-2 (SP)
236141-0 (SP)
236151-7 (SP)
236157-5 (SP)
236189-2 (SP)
236288-0 (SP)
236330-7 (RJ)
236339-9 (SP)
236342-0 (SC)
236359-3 (RJ)
236372-1 (SP)
236380-2 (SP)
236384-4 (RJ)
236421-4 (RJ)
236423-0 (SP)
236445-0 (ES)
236469-6 (RJ)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

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

VENHA NOS VISITAR!
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Campanha de Pai para Filho segue
com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos

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

TRANSFERÊNCIA POR TRANSMISSÃO
Outra novidade disponível para associados mais
antigos é a possibilidade de transferência de títulos de
propriedade por transmissão de pais e mães para seus filhos, desde quando o transmitente tenha alcançado vinte
anos de associação com efetiva contribuição de taxas de
manutenção.
Por esta alternativa, no ato da transmissão do título de propriedade para um dos filhos, o pai continuará
como associado do Clube, na condição de dependente
do filho. Mesmo nos casos em que a titularidade como
associado seja da mãe, o cônjuge até então registrado
como seu dependente estatutário poderá se habilitar a
essa condição de dependente, se assim for requerido.
As transferências de remissões por serem dissociadas das rotinas dos títulos de propriedade, não se inserem automaticamente nesta modalidade de transmissão.

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

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

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

CPF:

Endereço:

CEP:

Telefones: (

)

e-mail:

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

Local e Data

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

TERMOFIX Desumidificador

-

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

54
anos

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

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) 25510993
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso
ecológico e transformador de voltagem. R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21)
9631-9516 / 3012-1536
Ferpi – Para 7 pessoas, em bom
estado. Possui lonas de cobertura,
tapete ecológico, parte elétrica e
equipamentos Preço a combinar com
Wilson. Telefone: (15) 3221-1810.

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

TRAILERS
Turiscar Eldorado 380 - Ano
1992, documentação em dia. Avancê
está completo, com utensílios e eletrodomésticos, Valor R$ 35.000,00.
Aceito negociação. Telefone: (11)
94749-9401. Wladimir Bittencourt
Turiscar Quinta Roda – documentação em dia, móveis, quarto de
casal com ar condicionado, geladeira
duplex, fogão 4 bocas, bar, sofá cama
de casal. Telefone: (21) 96450-0563
/ (21)99965-2660. Mariza Sena.
Turiscar Diamante 660 – Ano
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 pessoas. Avancê com copa
e cozinha completa. Banheiro com
box de água quente, 3 TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e climatizador,
no-break com baterias Moura Cleam, utensílios de cozinha e triciclo
Elektra. R$35.000,00. Alfredo. Tel:
(12) 99126-3329. E-mail: alfredo-

28guara@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.
Motortrailer Andorinha – Ano
1983, reformado, fechamento novo,
uma cama de casal e beliche, banheiro com box blindex. Documentação
em dia, instalado no CCB de Cabo
Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 2513-4201 e (21) 92309238 – Luci.
KC540 – Ano 91. Banheiro com
box, 2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, geladeira. Tel.: (21)
9974-0455. E-mail: luizmacamo@
gmail.com
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) 58514953
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 Cabo Frio, o Parque Municipal das Dunas

C

onsiderada a sétima cidade mais antiga do Brasil,
Cabo Frio, na Região dos
Lagos, RJ, mantém as características que a destacam no cenário
econômico e turístico do Estado
do Rio de Janeiro, tornando-se o
Município de referência internacional em vários aspectos, desde
moda-praia até passeios históricos, culturais e ambientais, como
por exemplo, o Parque Municipal
das Dunas, criado em 1988, sendo
uma área de preservação ambiental localizada na estrada que leva a
Arraial do Cabo.
O Parque Municipal das Dunas de Cabo Frio possui morros de
areia que são basicamente de origem marinha, sendo que alguns,
próximos à Praia do Forte e são
cobertos de restinga. Dentre estes,
destaca-se a Duna Mãe, com 33
metros de altura, de onde os visitantes podem apreciar o pôr do sol
enquanto as crianças aproveitam
para escorregar pelo tobogã natural. O Parque das Dunas também
é um dos destinos preferidos dos
praticantes de sandboard (surfe
na areia) e rali, tendo já servido
de palco da preparação da equipe
brasileira para o Rali Dacar.

ções ao canal exclusivo para os associados e visitantes. Os campistas encontram, também, 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 RJ04 até Tribobó, entrando à direita na RJ-106 até a cidade de São
Pedro D’Aldeia. Você pode pegar,
também, a RJ-140 até Cabo Frio.
Ou ainda, a partir da ponte pela
BR-101, via Itaboraí e Rio Bonito,
seguindo pela Via Lagos até São
Pedro D’Aldeia.

► Vale a pena agendar um próximo passeio no Parque das Dunas

PRAIA DAS DUNAS
A Praia das Dunas é uma extensão natural da Praia do Forte e
é até difícil definir onde termina
uma e começa a outra. Na prática, a Praia das Dunas é um trecho
mais tranquilo, com menos infraestrutura e orla bem menos movimentada. A areia desta praia é
marcada por pequenas ondulações
na areia cobertas por vegetação

nativa, que dão a impressão de um
cenário de dunas.
A Praia das Dunas é mais indicada para quem deseja uma praia
mais tranquila e procura fugir um
pouco do grande número de turistas que ocupa a Praia do Forte, especialmente aos finais de semana e
feriados. Vale dizer que a Praia das
Dunas tem mar bem agitado, o que
costuma atrair praticantes de surfe

e kitesurfe para a região.
HOSPEDAGEM /
CABO FRIO
Camping – O RJ-01 fica na
Avenida Wilson Mendes, 700, antiga Estrada dos Passageiros, no
bairro Jacaré. Possui quadra de
esporte e se localiza às margens
do Canal do Itajuru. Dentro do
camping há acesso para embarca-

SERVIÇO
Local: Parque Municipal das
Dunas
Endereço: Bairro Foguete Cabo Frio - RJ
Camping de Cabo Frio (RJ01): (22) 2646-6838
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br

Diversidade Cultural no Brasil: costumes e tradições
Desde o início de sua história, após a colonização europeia,
o Brasil é marcado pela extensa
diversidade cultural, e, apesar do
processo de globalização, os aspectos locais continuam fortemente presentes, tendo como exemplo
disso a própria Cultura com várias
comunidades mantendo seus costumes e tradições. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram
os primeiros responsáveis pela
disseminação cultural no País, seguindo-se os imigrantes italianos,
japoneses, alemães, árabes, entre outros, que contribuíram para
a diversidade cultural do Brasil.
Aspectos como a culinária, danças
e religião são elementos que integram a cultura de um povo. Confira abaixo mais detalhes sobre esse
aspecto nas regiões brasileiras
e programe sua viagem hospedando-se numa das unidades do CCB
ou reserve seu pacote de viagem
com a CCTUR.
NORDESTE
Em seus Estados, a cultura é
representada através de danças e

e peão de boiadeiro. A culinária é
muito diversificada. Os principais
pratos são queijo minas, pão de
queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada,
farofa, pirão, etc.

festas como o bumba-meu-boi,
maracatu, caboclinhos, carnaval,
ciranda, coco, reisado, frevo, cavalhada e capoeira. A culinária típica é representada pelo sarapatel,
buchada de bode, peixes e frutos
do mar, arroz doce, bolo de fubá
cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha,
cocada, tapioca, pé de moleque,
entre tantos outros. A cultura nordestina também está presente no
artesanato de rendas.
CENTRO-OESTE
Esta região brasileira tem sua
cultura representada pelas cavalhadas e procissão do fogaréu, no
estado de Goiás; e o cururu em
Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. A culinária é de origem indígena e recebe forte influência da
culinária mineira e paulista. Os
pratos principais são: galinhada
com pequi e guariroba, empadão
goiano, pamonha, angu, cural, os
peixes do Pantanal – como o pintado, pacu e dourado.
NORTE
As representações culturais no

► A Dança Cacumbi é uma das atrações culturais de Sergipe

Norte do Brasil estão nas festas
populares como o Círio de Nazaré
e o Festival de Parintins, a maior
festa do boi-bumbá do país. A culinária apresenta uma grande herança indígena, baseada na mandioca
e em peixes. Pratos como otacacá,
pirarucu de casaca, pato no tucupi,
picadinho de jacaré e mussarela
de búfala são muito populares. As
frutas típicas são: cupuaçu, bacuri,

açaí, taperebá, graviola, buriti.
SUDESTE
Várias festas populares de
cunho religioso são celebradas no
interior da região. Festa do Divino, festejos da páscoa e dos santos padroeiros, com destaque para
a peregrinação á Aparecida (SP),
congada, cavalhadas em Minas
Gerais, bumba meu boi, carnaval

SUL
A região apresenta aspectos
culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e, principalmente,
alemães e italianos. Algumas cidades ainda celebram as tradições
dos antepassados em festas típicas, como a festa da uva (cultura
italiana) e a oktoberfest (cultura
alemã), o fandango de influência
portuguesa e espanhola, pau de
fita e congada. Na culinária estão
presentes: churrasco, chimarrão,
camarão, pirão de peixe, marreco
assado, barreado (cozido de carne
em uma panela de barro) e vinho.
SERVIÇO
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

