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► No inverno, Campos do Jordão é uma atração em si, mas respeite os limites de frequência, use máscara, álcool em gel e distanciamento

Agende sua próxima praia: Recreio, Paraty ou Bertioga
(Página 5)

Viagens culturais e
históricas pelo país
(Páginas 6 e 7)

Viaje comemorando
o dia dos namorados
(Página 8)

► Mesmo com a vacina, Você continua transmissor. Use máscara!

Opinião: Uma
justa homenagem
às mães
(Página 3)

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

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

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

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

► Camping de Caldas Novas
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4
km do centro da cidade. Instalações – padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, sauna,
piscinas quentes p/adultos e crianças, piscina cloradas de água fria p/adultos. NÃO
TEMPORADA: R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 30,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo do
Contorno Leste (BR-116), no sentido São
Paulo/Curitiba. Área desativada temporariamente para obras e reformas . Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220V), chuveiros quentes, bosque com
lago, churrasqueira coberta, pavilhão de
lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha
e quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$
1,60 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
playground. NÃO TEMPORADA: R$
15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até
R$ 30,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28
Fev.) R$ 19,90 mais equipamento de R$
5,00 até R$ 40,40.
MURY (RJ-08) – Parque Mury/

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

TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,30
até R$ 22,80.

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

► Camping de Lagoa do Bonfim

RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900
(Praia). Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras
de esportes, pavilhão de lazer, praia
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais equipamento de
R$ 5,50 até R$ 39,40; TEMPORADA:
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 34,70 mais
equipamento R$ 8,60 até R$ 59,00.
SERRINHA (RJ-06) – Entrada
pelo km 311 da Via Dutra. Município
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, iluminação elétrica
apenas para as dependências, chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica, pavilhão de
lazer, piscinas naturais, ducha de rio,
quiosques e lago. Ponto de energia
para carga bateria de trailers. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 20,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60
até R$ 27,80.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN02) – 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$ 10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 19,70;

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 (SP02) – 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.
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. Ma-

rio Covas Júnior, 3486. Jardim São
Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
praia fronteira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 19,90 mais equipamento de R$ 5,00
até R$ 40,40.
UBATUBA I (SP-04) – Praia
de Maranduba, Rodovia SP–55 / Km
75. Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 35,50;
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 33,80 mais equipamento de R$
8,60 até R$ 67,50.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia
de Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 25,40;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$
4,60 até R$ 31,20.
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
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
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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► Além de visitar
o pesqueiro
do Trutas da
Serrinha, Você
pode saborear o
peixe na cantina
do próprio
camping

► Na região,
vale conhecer
Penedo e suas
atrações culturais
e gastronômicas

Serrinha do Alambari, um recanto da natureza

A

Serrinha do Alambari é
famosa por suas belas cachoeiras de águas geladas,
além de ser excelente prá quem busca tranquilidade e gosta de estar em
contato com a natureza. A Área de
Proteção Ambiental da Serrinha do
Alambari fica em Resende, a 186 km
da capital do Rio de Janeiro, entre
duas maravilhas: Penedo e Visconde
de Mauá. Suas trilhas, cachoeiras e
vegetação oferecem muitas oportunidades de passeios. Programe sua
viagem e não esqueça do uso da
máscara e álcool em gel 70%.
PROTEÇÃO AMBIENTAL
A Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha do Alambari
abrange as comunidades da Serrinha
e da Capelinha e fica localizada na
Região das Agulhas Negras, formada por cachoeiras deslumbrantes e
uma paisagem montanhosa. O ecossistema da APA da Serrinha é muito
bem conservado, sendo ideal para
a prática de esportes ao ar livre, turismo de aventura e ecoturismo.

POÇO DAS ESMERALDAS
Localizado no interior do
camping da Serrinha, é ideal para
banho e ganhou esse nome porque
a água tem inconfundível cor de esmeralda. Para chegar ao poço você
vai precisar seguir algumas trilhas
(incluindo algumas inclinadas) e
caminhar cerca de 30 minutos. É
recomendável o uso de tênis e roupas confortáveis para a realização de
trilhas.
POÇO DO CÉU E DO
DINOSSAURO
Esses poços ficam fora do
camping, dentro de uma propriedade
privada, e seu acesso é bem restrito. Os visitantes têm que pagar uma
taxa para visitar o local. O pagamen-
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Opinião
Luiz Marcos Fernandes

Justo
reconhecimento

► O Camping da Serrinha é um destaque entre as atrações na região
to é feito na própria propriedade no
dia da visita. As trilhas são bem
sinalizadas e o visitante não terá
problemas em chegar a seu destino.
Após caminhar 20 minutos, vai chegar ao Poço do Céu e, andando mais
10 minutos, chegará ao Poço do Dinossauro. Os dois poços têm águas
verdes e cristalinas. No Camping
da Serrinha também existem outros
poços como o da Coruja, Duchinha,
Pinguela, Dourado e da Sauna.
TRUTAS DA SERRINHA
Para os que gostam de uma
boa pescaria, recomenda-se passar no Trutas da Serrinha para uma
visita pela criação do peixe. Aí, os
visitantes conhecem o processo pelo
qual passa a truta arco-íris, desde
a desova até o abate. A Criação de

Trutas da Serrinha oferece aos visitantes o sistema de Pesque e Pague,
fornecendo todo o material necessário e cobrando o quilo do peixe
pescado. A visitação ocorre aos sábados, domingos e feriados, das 09h
às 17h.
HOSPEDAGEM / SERRINHA
Camping– O RJ-06 possui
atrativos como piscinas naturais e
lago. Uma completa infraestrutura
com sauna, playground, cantina self-service e a la carte, quadra de esportes, pavilhão de lazer e chuveiros
quentes.
Acesso - O melhor trajeto para
os campistas que vêm do Rio de Janeiro ou de São Paulo é a Via Dutra.
Nas imediações de Resende deve-se
entrar na altura do km 311, que dá

acesso às localidades de Penedo e
Visconde de Mauá, por via asfaltada. A partir do entroncamento, que
também leva a Visconde de Mauá,
prossiga pela esquerda, entrando na
estrada de terra bem conservada em
direção à Serrinha do Alambari. São
sete kms até chegar ao camping.
SERVIÇO
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
Whatsapp: (21) 98996-0579
Camping da Serrinha (RJ06): (24) 3381-7042
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Facebook: www.facebook.
com/apaserrinhadoalambari
Instagram: @
apaserrinhadoalambari
Site oficial: www.resende.rj.gov.br

Maio por tradição é o mês
das mães, e nada mais justo do que
dedicar um dia para prestar homenagem a essas verdadeiras “guerreiras”, pelo amor e dedicação
dada de forma gratuita e generosa
aos filhos e toda a família. Afinal
de contas, mãe só se tem uma só.
Ela é única. Pouco importa se não
é perfeita, pois compensa qualquer
deficiência ou falha, com amor e
preocupação, sem limites.
A essas mulheres que abraçaram essa causa, e souberam como
nunca educar, cuidar, servir aos
seus filhos, o nosso reconhecimento. Na família campista, elas têm
sido um exemplo de dedicação e
participação, nas tarefas do dia a
dia. Não resta a menor dúvida que
sem a sua presença a vida seria
mais chata e vazia. Nestes tempos
de pandemia, então, nem se fala.
Estão sendo fundamentais com
seu trabalho silencioso, paciente,
sempre preocupadas para que nada
falte.
Só quem já perdeu sua mãe,
por qualquer motivo que seja, tem
ideia do valor que representam e do
vazio repleto de saudades que deixaram. Toda a diretoria do CCB se
une a essa lembrança das mães, seja
dos associados aos funcionários,
para desejar que possam receber
– não apenas no dia 9, quando se
comemora o Dia das Mães – a nossa gratidão por tudo que representam em nossas vidas. Que possam
desfrutar de saúde, paz e muitas
alegrias, pois mais do que nunca a
elas foi dado o privilégio de um dia
serem escolhidas para gerar a vida.
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Cultura brasileira: visite uma tribo indígena

C

omo a história revela, houve crueldades com tribos
de todas as etnias, embora
muitas delas continuem entre nós
até hoje e recebam visitantes interessados em conhecer de perto os
seus ricos hábitos culturais. Aqui no
Brasil, algumas aldeias indígenas
recebem visitantes de todas as partes do mundo. Reviva o lado bom
da história, programe seu passeio e
curta a parte viva da cultura brasileira. Programe viagens futuras para
algumas delas, quando todos os perigos da Covid-19 forem, mesmo,
coisa do passado, especialmente
para nossos indígenas.
DESSANA TUNAKA
Conscientização
ambiental e respeito pleno as raízes são
logo identificadas na Tribo Dessana Tukana, na qual o lar é a aldeia
Tupé. Os indígenas desta tribo vivem em região isolada na Amazônia e em perfeita harmonia com a
magnífica natureza do entorno. Na
aldeia é possível apreciar os costumes daquela população comprar
artesanatos. No interior da oca, o
pajé recepciona a todos e apresenta
um pouco da história da tribo, cujo
principal idioma é o Tukano. No final das apresentações, os visitantes
s ão convidados a participar de uma
dança típica.
Acesso: Localizada em Manaus, no Amazonas, o acesso até
a tribo Dessana Tukana, situada às
margens do rio Solimões. O passeio só pode ser feito de barco.
ALDEIA DO RIO SILVEIRA
Cerca de 120 famílias compõem esta tribo que tem aproximadamente 500 índios. Eles moram em
casinhas de pau-a-pique, madeira
e palha, e até os sete anos de idade só aprendem o idioma guarani
na escolinha da aldeia. As famílias
da aldeia mantém vivos os hábitos
dos ancestrais e sempre repassam
conhecimento a população mais
jovem, com o objetivo de fortalecer a cultura. O cultivo de plantas
artesanais e do palmito ainda está
em voga, assim como a produção de
artesanato. Todos são muito receptivos e, além do visitantes presenciarem o cotidiano de cada índio, eles
podem também contemplar a culinária, as danças e músicas típicas.
Acesso: Situada próxima à
divisa entre Bertioga e São Sebastião, em São Paulo, a aldeia fica
precisamente na praia de Boraceia. O acesso é feito pela Avenida
Tupi Guarani, 1500. É fácil chegar,

Hoje eles vivem no território que
adquiriram com o apoio da FUNAI
em 1984. Todos os anos, a tribo realiza o festival Yawa, que celebra
a culinária, o artesanato, danças,
cantos, rituais e brincadeiras da sua
cultura. O evento firma-se, portanto, como um meio para homenagear, mantendo viva as tradições da
comunidade.
Acesso: A cidade de Tarauacá fica localizada a 409 quilômetros
da capital acreana Rio Branco e o
tempo de viagem entre ambas é de
aproximadamente 5 horas de carro
ou ônibus. Após chegar à cidade,
percorre-se mais uma hora de carro
até a Vila São Vicente, que fica às
margens do Rio Gregório. Daí, navega-se cerca de oito horas de barco
até a aldeia Mutum. O caminho até
o encontro com a tribo, como se observa, não é curto.
► A Tribo Guarani Kaiowa fica na região da Grande São Paulo, com fácil acesso

ficando atento as placas.
OS PATAXÓS
A aldeia Barra Velha conta
com cerca de 500 famílias pertencentes à Tribo Pataxó. A área possui posto de saúde, escola e alguns
outros serviços que atendem a população. Os Pataxós fabricam o artesanato, que, além de servir como
fonte de renda, é um símbolo daquela cultura que, ainda, resiste no
contexto tecnológico da atualidade.
Por mais que os índios dessa tribo
estejam adequados a muitos costumes modernos e residam em casas
de alvenaria, a autenticidade e símbolos de resistência podem ainda
ser apreciados pelo visitante.
Acesso: Localizada no interior do Parque Nacional do Monte
Pascoal, em Caraíva, na Bahia, a
tribo indígena Pataxó está situada
a 6 quilômetros do pequeno núcleo
populacional de Caraíva. O caminho até lá pode ser feito de bugre,
a cavalo ou caminhando pela praia.
GUARANIS E KAIOWAS
Localizada em solo paulista,
a aldeia Krukutu reúne cerca de 47
famílias, e próximo de 300 pessoas das tribos indígenas Guarani e
Guarani Kaiowa. As terras são demarcadas pela FUNAI e dispõem de
posto médico, um Centro de Educação e Cultura Indígena e um campo
de futebol. Os visitantes podem oferecer doações que servem de suporte à aldeia. Ainda assistem palestras
sobre a preservação da comunidade

► A partir de Manaus, pelo Rio Amazonas, chega-se à tribo Dessana
Tukana

e conhecem de perto a forma de
vida dos povos.
Acesso: A aldeia fica na região da Grande São Paulo, na divisa
entre São Bernardo do Campo e o
bairro de Parelheiros. Para chegar
até lá é preciso pegar a balsa que
fica no bairro Riacho Grande.
JENIPAPO-KANINDÉ
Embora o local em que a tribo Jenipapo-Kanindé está instalada
pertença a eles há séculos, somente
em 2011 obtiveram o direito à terra
reconhecido na Justiça. É importante ressaltar que muitas tribos
indígenas enfrentam esse tipo de
dificuldade há bastante tempo. Vale
lembrar uma peculiaridade que distingue essa comunidade: é lá que
vive a primeira líder indígena do
Brasil, a cacique Pequena. O povo
Jenipapo-Kanindé não cozinha em

fogueiras, nem vive em malocas,
mas mesmo que certas tradições tenham s e perdido com o tempo, eles
ainda mantêm os hábitos da pesca e
plantio, e saúdam a relevância espiritual do espaço em que vivem. A
conexão com a natureza e a reverência aos antepassados é feita por
intermédio da meditação.
Acesso:  A aldeia fica situada
na Lagoa Encantada, em Aquiraz,
no Ceará. O caminho feito de veículo particular não é complicado. Só
recomenda-se ficar atento às placas
e informar-se com os moradores
caso surjam dúvidas.
YAWANAWÁS
Os índios Yawanawás ficam
na região amazônica do Acre e, ao
contrário de outras tribos, só estabeleceram o primeiro contato com os
não indígenas durante o século XX.

PARQUE DO XINGU
Não apenas uma, mas dezenas de tribos indígenas podem ser
encontradas no Parque Indígena do
Xingu, que fica localizado em Mato
Grosso e foi criado em 1961 durante
o governo do então presidente Jânio
Quadros. Na maior reserva indígena do país há 30 mil quilômetros
quadrados de território pertencente
as comunidades. São vastas as histórias e mostras culturais de povos
que estavam em tempos anteriores
até o descobrimento. A região do
Xingu concentra 204 tribos indígenas diferentes e cerca de cinco mil
índios. As tribos Kamaiurá, Tramai, Mehinako, Naruvotu, Wauja
e outros povos têm estilos de vida
similares, mas línguas e histórias
distintas.
Acesso: O parque fica a 520
quilômetros de Cuiabá e está próximo à divisa do Mato Grosso com o
Pará, região que transita entre a floresta amazônica e o cerrado. Ainda
que o território esteja em Santa Cruz
do Xingu, as aldeias ficam mais próximas ao município de Feliz Natal.
Para ter o acesso facilitado, a melhor dica é ir até lá e buscar as devidas instruções.
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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Escolha a melhor opção entre Paraty, Recreio e Bertioga

N

surf do município do Rio, além de
atender um diversificado roteiro de
atrativos. Um dos mais tradicionais centros comerciais do bairro é
o Shopping Recreio, o mais próximo do Camping. Logo adiante, o
moderno e amplo Américas Shopping, na Avenida das Américas,
também com um comércio variado, cinemas e completa praça de
alimentação. Points de surfistas,
o camping está em um local privilegiado, próximo aos redutos
da Prainha, Praias de Grumari, do
Pontal - esta fronteira ao camping
– e da Macumba.

a medida em que avança o
sistema de vacinação, que
não significa abrir a guarda
para a Covid-19, os projetos de vida
gradativamente vão retomar 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 nesta oportunidade são Paraty (RJ-04), Recreio (RJ-10) e Bertioga (SP-05).
Em Paraty, vamos poder
optar por passeios diversos de dia
e à noite, além de consultar o calendário da cidade sobre grandes
eventos como a Festa do Divino,
a Flip, o Festival da Cachaça, entre
outros. Já no Recreio dos Bandeirantes, um bairro jovem com clima
de praia que atende a todos os gostos e idades. Outra sugestiva opção
é Bertioga com uma programação
variada desde os esportes náuticos
até uma bela visita aldeia indígena.
Escolha e curta o seu programa.
Mas, até lá, não se descuide do álcool em gel, da máscara e do distanciamento mínimo.
PARATY: EVENTOS
Camping - O RJ-04 está
localizado em frente à praia do
Pontal, próximo a Santa Casa de
Misericórdia. Além das instalações-padrão e de cantina, tem capacidade para 120 equipamentos,
divididos entre trailers, motor-homes e barracas.
Acesso – A cidade de Paraty
fica a 240 km do Rio de Janeiro e
a 305 km de São Paulo. O acesso
é feito pela BR-101 (Rio/Santos). Após a construção da rodovia,
na década de 70, a cidade tornou-se um importante pólo de turismo
nacional e internacional.
Atrativos – A cidade destaca-se pela realização de grandes
eventos, como a Festa do Divino
no mês de maio, que é um marco
de fé e devoção, a Flip, feira literária internacional que todo ano
aborda um tema e um autor diferente, e o Festival da Cachaça,
com bebidas variadas e diversas
atrações, entre tantos outros. O
Centro Histórico é repleto de casarões coloniais e igrejas, como
a de Santa Rita, o cartão-postal do
município, erguida em 1722. Além
disso, ali se concentram várias atividades e os melhores bares que
capricham nos cardápios e na programação musical regada a MPB,
bossa-nova e rock e que dão vida

► Logo, logo,
o Camping
de Paraty
estará 100%
livre para
as famílias
campistas

► Defronte
à praia do
Pontal, o
camping do
Recreio dos
Bandeirantes

► Além da
praia fronteira
da Enseada,
com restrições,
Bertioga
oferece outros
passeios
incríveis

a diversão noturna. Durante o dia,
os passeios de barco pela Baía de
Paraty. No trajeto, sempre com paradas para o mergulho, o visitante
conhece as ilhas Sapeca Catimbau,
Algodão, Praia Vermelha, entre
outras. Quem busca cenários mais
rústicos, o melhor é viajar de barco até a Ponta de Cajaíba e de lá
seguir por trilhas com destino às
praias de Martim de Sá e Grande
da Deserta.

RECREIO: SURF
Camping - O RJ-10 conta
com instalações-padrão, luz para
equipamentos (220v), chuveiros
quentes, quadras de esportes, pavilhão de lazer, playground, cantina
e praia fronteira. O camping fica a
45 km do centro do Rio, na Estrada
do Pontal, 5.900, em frente à praia
do mesmo nome.
Acesso - Para quem vem
pela Rodovia Washington Luiz

ou Via Dutra, o melhor caminho é
pela Linha Vermelha. Seguir para a
Barra da Tijuca, entrando à direita
pela Linha Amarela, seguindo ao
final pela Av. Ayrton Senna, direto
até a praia. Aí, dobre à direita na
orla marítima, na Av. Lúcio Costa
(ex-Sernambetiba), em direção ao
Recreio, sempre pela praia.
Atrativos - A região do Recreio dos Bandeirantes com suas
praias, é considerada o point do

BERTIOGA: DIVERSÃO
Camping – O SP-05 possui
instalações–padrão e praia fronteira. Está localizado na Av. Anchieta,
nº10.500, na Praia da Enseada, que
fica a 6 km do centro da cidade.
Acesso – Os campistas de
São Paulo devem seguir pela Rodovia Presidente Dutra, entrar em
Mogi das Cruzes e pegar a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-070). Os
que vêm do Rio de Janeiro podem
escolher entre seguir pela Dutra até
a Rodovia Mogi-Bertioga ou pela
Rodovia Oswaldo Cruz, que começa em Taubaté descendo para o
litoral até pegar a Rio-Santos.
Atrativos - Bertioga oferece
opções de descontração para toda
família. Dentre elas, banhos de
mar, tour por aldeia indígena, esportes náuticos e radicais, visita a
construções históricas e passeios
de escuna e de canoa. A praia da
Enseada, fronteira ao Camping, é
indicada para banhos, prática de
esportes náuticos e mergulhos no
trecho Indaiá. Na divisa com São
Sebastião, a cidade possui também
uma aldeia que abriga 400 índios
guaranis, numa área de quase mil
hectares. No local há venda de artesanato e de plantas ornamentais.
Para conhecer exposições de armas
e de ocas indígenas, a dica é o Forte São João.
SERVIÇO
Camping de Paraty (RJ-04): (21)
3371-1050
Camping do Recreio (RJ-10):
(21) 3825-9209
Camping de Bertioga (SP-05):
(13) 3311-9329
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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Organize sua viagem histórica e cultural

V

ocê que teve a oportunidade de viajar pelos Estados brasileiros já deve
saber quais são algumas das maravilhas do Brasil. Nesta edição,
apresentamos alguns entre os tantos lugares incríveis do País em
seu território gigantesco, bem
como uma série de pontos turísticos cheios de história para contar.
Confira com a sugestão de alguns
destes destinos - há muito mais para visitar em suas próximas viagens, programando a hospedagem
em um camping próximo ou reservar seu pacote de viagens com a
CCTUR, a agência de viagens do
CCB.
OURO PRETO (MG)
Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela
Unesco, a cidade de Ouro Preto
é considerada uma das maravilhas do Brasil por vários motivos.
Além de estar rodeada de montanhas, ela se destaca pelo seu
conjunto arquitetônico, um dos
mais conservados entre as cidades
históricas do País. Vale visitar os
museus para saber mais sobre a
história de Ouro Preto e do Brasil,
as igrejas projetadas por Aleijadinho, as antigas minas de ouro, a
famosa feira de artesanato de pedra sabão, entre outros. Há ainda
uma forte programação cultural o
ano inteiro.
TEATRO AMAZONAS (AM)
Abrigando até 700 pessoas,
o Teatro Amazonas é uma das maravilhas do Brasil e um dos símbolos culturais mais fortes de Manaus. Foi inaugurado em 1896 na

época do auge do Ciclo da Borracha. É considerado um dos teatros
mais luxuosos do País e está entre
os mais importantes do mundo.
Foi projetado nos mínimos detalhes, desde a pintura das paredes
do salão nobre até a cúpula com
telhas vidradas vindas da Europa.
FORTE DOS REIS
MAGOS(RN)
Localizada em Natal, a Fortaleza dos Reis Magos começou
a ser construída em 1598 e é até
hoje o monumento mais importante da cidade. Por conta disso,
tornou-se um dos principais pontos turísticos, recebendo visitantes o ano inteiro. Para chegar ao
forte, é preciso caminhar cerca
de 500 metros por uma passarela
com vista para o Rio Potengi e a
Praia de Genipabu. Lá, Você poderá apreciar os canhões originais,
entre outros artefatos que contam
um pouco da história local.
CATEDRAL DA SÉ (SP)
Reconhecida como uma das
maravilhas do Brasil, está situada
no ponto zero da cidade de São
Paulo, e se apresenta como um
dos maiores templos neogóticos
do mundo. Apesar de ter começado a ser construída no final do século 16, só em 1913 ganhou a forma que tem agora. A Catedral da
Sé tem a opção de visita monitorada, se pode, inclusive, conhecer
a cripta. O estilo europeu é o que
predomina na Catedral, notando-se porém que possui elementos
brasileiros, como os animais e
plantas representando a fauna e
flora do país.

► O Teatro Amazonas simboliza uma história de riquezas com a cultura da
borracha na região

► Depois de chegou quase às ruínas, o Caraça exibe hoje um primor de
arquitetura e arte

CRISTO REDENTOR (RJ)
Para os turistas estrangeiros, o Cristo Redentor é um dos
principais símbolos do País e proclamado como uma das sete maravilhas do mundo moderno, com
seus braços abertos de boas vindas
à população e a quem chega à cidade.  Por isso, recebe em torno de

um milhão de visitantes por ano.
Ele começou a ser esculpido em
Paris, ainda na década de 1920,
e levou cerca de dez anos para
ser inaugurado. Por estar situado
no Morro do Corcovado, um dos
pontos mais altos do Rio de Janeiro, pode ser visto de vários outros
pontos da cidade.

SANTUÁRIO DO
CARAÇA (MG)
Fundado em 1774, o Santuário do Caraça é uma das maravilhas do Brasil que merece ser visitada pelo menos uma vez na vida.
Essa enorme reserva florestal está
localizada entre as cidades de
Santa Bárbara e Catas Altas, em
Minas Gerais. Além de conhecer
o Santuário, os visitantes aproveitam para fazer trilhas e conhecer
as cachoeiras da região. Se o turista curte esse tipo de passeio, vale
chegar cedo para passear o dia
inteiro. Dá para hospedar-se no
Santuário e ver os lobos guarás
que aparecem à noite, e que são
alimentados pelos religiosos.
PONTE HERCÍLIO LUZ(SC)
Uma das maravilhas do
Brasil que foi tombada como
patrimônio histórico é a Ponte
Hercílio Luz, conhecida por ser
a maior ponte suspensa do país,
que conecta a ilha de Florianópolis ao continente. Com 821 metros, esta ponte pênsil é um dos
principais símbolos da cidade.
Em 1992, ela foi tombada como
patrimônio histórico, artístico e
arquitetônico de Florianópolis.
Após ficar fechada por quase três
décadas, no final de 2019 ela foi
reaberta ao público.
SERVIÇO
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.
br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Expo MotorHome 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, capital paranaense,
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 novi-

dades e lançamentos. Em área conjunta, a exposição acolherá no local
cerca dos 500 equipamentos, entre
motorhomes, 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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Guaratinguetá reserva roteiros ecológicos e culturais

A

cidade de Guaratinguetá
/ SP, envolta pelas Serras
da Mantiqueira e Quebra-Cangalha, com destaque para seus
roteiros ecológicos, é também muito
conhecida a nível da prática religiosa, já que aí nasceu Frei Antônio de
Sant’Ana Galvão, o primeiro santo
do Brasil.
O Camping do Clube dos 500
(SP-01) está pronto para acolher os
campistas. Abaixo, seguem os roteiros ecológicos da região. Programe o
seu passeio, leve álcool em gel 70%
e use máscara.
TRILHAS DO GOMERAL: Começam na praça da igreja de São
Lázaro e seguem por mais de 1 km
de extensão no sentido da Cachoeira da Bastianinha, destacando-se
pela natureza rica e exuberante. São
sete pontos de parada para estimular
a observação sobre a preservação do
meio ambiente, entre elas as Trilhas
Cachoeira do Onça, da Mantiqueira
e da Pedra Grande. É considerada
uma das sete Maravilhas de Guaratinguetá.
PARQUE ECOLÓGICO
ANTHERO DOS SANTOS: O
Parque é propício para caminhadas,
passeios e descanso. É ideal para as
crianças. Há pequenos quiosques
que permitem jogos de mesa, leituras, trabalhos em computadores. Fica
na Avenida Dr. Ariberto Pereira da
Cunha, 2 – Portal das Colinas, aberto
de segunda a segunda das 9h às 21h.

BAIRROS RURAIS: Alguns bairros rurais de Guaratinguetá,
como Taquaral, Pilões, Mottas e Rocinha chamam a atenção de turistas
que procuram por paisagens e pela
cultura diversificada.
MONTANHAS E FAZENDAS: Outros atrativos também na
cidade são as montanhas e fazendas,
onde encontra-se nos passeios ao redor os picos, cumes, serras, morros,
colinas, rochedos, vales, rios, lagos
e cachoeiras. Uma topografia privilegiada para ficar em comunhão com
a natureza.
HOSPEDAGEM /
CLUBE DOS 500
Camping – O SP-01 possui
instalações-padrão, playground, piscinas para adultos e crianças, quadra
de vôlei, cantina self-service. Há
também um pavilhão de lazer equipado com churrasqueira para as confraternizações.
Acesso - O Camping fica às
margens da Rodovia Dutra, a aproximadamente 185 km da capital paulista e 261 km do Rio de Janeiro. Para
chegar ao camping é necessário seguir até o km 60, em Guaratinguetá.

► A cachoeira
da Bastianinha
está entre
outras
belíssimas
quedas no
município

SERVIÇO
Site: www.guaratingueta.sp.gov.br
Camping do Clube dos 500
(SP-01): (12)3122-4175
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

► Além dos
passeios
no entorno,
acampar no
Clube dos 500
é uma atração
à parte

Viagens curtas são tendência na pandemia
Com a pandemia do Coronavírus, que já perdura desde março
de 2020, a temática das conversas
deixou de ser o período atual para
dar espaço ao imaginário do futuro. Assim, muito se fala sobre o
pós-pandemia com a retomada da
economia, o novo funcionamento
do comércio e, principalmente, do
turismo, principal fonte de renda
de muitas das cidades brasileiras e
responsável pela geração de novos
empregos. Diversos acampamentos
do CCB e os pacotes de viagens
oferecidos pela sua Agência CCTUR sugerem roteiros adequados.
Embora a crise tenha comprometido seriamente o setor, houve
um horizonte otimista para o final
de 2020 e o começo deste ano, onde
um estudo realizado pela Conversion (agência de marketing digital

líder em inovação e performance)
sobre o crescimento do e-commerce brasileiro apontou que o setor do
turismo acumulou ganhos de 28%
pela primeira vez desde o início da
pandemia.
DADOS
A porcentagem indica investimentos em estadias mais curtas,
disponibilidade limitada para o número de hóspedes e perspectivas de
lazer diferenciadas até o momento,
que já são visadas pelas operadoras
do setor. Dentro dos parâmetros de
pesquisas sobre o setor, as viagens
curtas e em território nacional são
mais esperadas principalmente para
o período pós-pandemia, sob recomendação de um seguro-viagem
que se adeque a cada destino e que
auxilie na segurança dos turistas.

► O Rio de Janeiro e o litoral paulista...

► ... se beneficiam com cidades densas ao redor
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
Destinos românticos para
os Namorados

Como Junho é o mês dos namorados, O Campista desta edição de maio, desde já, pensando no
seu bem estar e em sua futura viagem a dois, selecionou cinco lugares românticos do Brasil, seja
pela natureza ou pela arquitetura, para você curtir
com o seu par, entre cafés coloniais, belíssimos pôr
do sol, artesanatos, lua de mel na montanha ou 365
ilhas e mais de duas mil praias para sua escolha.
Confira os lugares sugeridos, use máscara e não esqueça do álcool em gel 70%. Verifique o camping
próximo para hospedagem ou reserve então o seu
pacote de viagens com a CCTUR. Mas, não descuide
da segurança de sua família frente à pandemia. Mesmo que não seja agora, não deixe passar em branco o
seu dia dos namorados
GRAMADO (RS)
Nas cidades gaúchas irmãs, Gramado e canela,
que possuem tudo de melhor para Você aproveitar o
dia dos namorados, mesmo que seja mais adiante, e
que atraem milhares de casais todos os anos. Quer
algo mais romântico que saborear um fondue, degustando um bom vinho próximo a uma lareira? Sem
falar dos inúmeros pontos turísticos, o famoso Lago
Negro, restaurantes e cafés coloniais com aquele
clima europeu que deixa tudo ainda mais incrível. E
além de todos os confortos Você pode contar também
com o Camping de Canela para a sua hospedagem

ESPERE UM POUCO MAIS
JERICOACOARA CE)
Para casais que gostam de desfrutar um belís-

simo pôr-do-sol em uma praia maravilhosa, ou querem curtir uma vila super aconchegante, Jericoacoara
é o lugar certo. A vila não possui postes de iluminação para preservar a luz natural da lua e das estrelas,
as ruas são de areia e toda a atmosfera do lugar é maravilhosa.
PORTO DE GALINHAS (PE)
Este é um verdadeiro paraíso pernambucano. O
mar de Porto de Galinhas possui piscinas de águas
claras e mornas formadas entre corais, além de estuários, mangues, areia branca e coqueirais. A vila é
pequena e muito charmosa. O local conta com pousadas, restaurantes para todos os gostos e bolsos, bares,
lojas de artesanato, galerias de arte, cafés e sorveterias.
ANGRA DOS REIS (RJ)
Esta é uma cidade que transborda beleza, calmaria e tranquilidade. O local é perfeito para viagens
românticas. Ao todo, são 364 ilhas, e, aproximadamente, duas mil praias, com diversas opções de passeios, mergulhos e restaurantes ideais para um jantar
a dois.
CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Campos do Jordão é um município paulista
que difere totalmente da vida agitada da capital. É o
destino ideal para quem deseja namorar, passar a lua-de-mel, brindar as bodas ou simplesmente aproveitar
o momento ao lado da pessoa amada. A atmosfera
europeia da cidade e o clima das montanhas deixa os
casais ainda mais apaixonados. E não se esqueça que
logo alí, antes do Horto Florestal, Você pode optar
pelo Camping do CCB para a sua hospedagem

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Com a chegada da vacinação contra a Covid-19, mesmo a passos lentos, falta menos para chegarmos ao “novo normal”. E se Você não é daqueles
viajantes precipitados e está pensando em recomeçar
suas viagens de lazer, tão merecidas, com um programa genial, escolha um roteiro fluvial a bordo do
MS Kayanã durante seis noites, em cabines exclusivas, por um cruzeiro nas águas do Pantanal Sul-Matogrossense -antes que acabem com ele também-,
incluindo a passagem aérea (ida e volta) do Rio de
janeiro ou de São Paulo, hospedagem a bordo com
sistema “all inclusive” e um city-tour pelas maravilhas de Bonito.

► Além dos programas em Fortaleza, Jericoacoara é uma das praias mais badaladas do Ceará

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

Concorra a bônus e vá para
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 identificados com suas
006424-0
008814-7
009009-7
009969-3
013701-9
014423-6
020776-7
021395-4
025776-2
038191-9
043016-6
057369-7
057400-9
058302-4
059146-7
060765-8
065690-8
067134-8
068567-2
069367-5

(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(ES)
(SP)

073963-3
086064-6
086695-1
091779-4
107813-7
111742-8
112315-2
117241-0
120654-4
124982-7
126626-9
128271-0
129009-8
130562-3
133373-1
133612-9
141445-6
145308-6
148833-2
159868-2

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

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 março passado.
Os bônus abaixo, sorteados
no mês de abril 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.

162657-4
168237-6
169861-0
176679-8
180691-2
186476-6
189041-6
198894-2
203325-3
207469-9
212861-8
214212-5
218314-7
220545-2
220626-2
220884-0
221452-4
221563-5
221870-6
223126-7

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

224311-7
224548-6
224646-6
226651-3
228039-7
228327-2
231304-3
232073-1
232673-7
235269-9
235314-0
235333-6
235338-6
235504-5
235536-2
235537-0
235774-6
235837-8
235958-6
235985-3

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

236006-6
236035-9
236039-1
236040-6
236142-8
236168-0
236180-0
236190-7
236239-3
236248-2
236336-5
236340-4
236344-6
236345-4
236381-0
236382-8
236424-8
236433-7
236461-2
236466-2

(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(ES)
(RJ)
(ES)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(MG)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(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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Aracajú, ideal para uma visita em família

O

para correr, andar de skate, patinetes e afins.

estado de Sergipe é realmente agraciado pela natureza, destino de viagem desejado por milhares de pessoas que
oferece diversas opções de cidades
atraentes para conhecer e encantar-se ao máximo. Uma das aventuras
interessantes para quem chega são
os passeios pela capital, Aracaju, a
qual, por ser pequena, concentra a
maior parte dos visitantes, além de
contar com uma unidade do CCB
para sua hospedagem, o SE-01.
Confira a lista de seis passeios para
visitar Aracaju com a família. Use
sempre máscara e álcool em gel
70%, mesmo que já tenha sido vacinado.
PRAIA DE ATALAIA
Visitando Aracaju, Você tem
a oportunidade de conhecer nada
menos do que a orla mais bonita
do Brasil, em Atalaia. Sua infraestrutura conta com quadras de futebol, vôlei, basquete, tênis, pista de
skate, pista de kart. É na Atalaia que
se encontra o Projeto Tamar de conservação marinha e a Feira do Turista com lojas de produtos diversos
e atrações como o famoso forró, de
quinta a domingo.
Para quem deseja encontrar
alguma atividade para fazer com os
filhos, o lugar fica ainda mais atraente. De um lado, conta com um
mar deslumbrante e uma paisagem
natural incrível. De outro, uma estrutura completa que não deixa faltar nada. Ainda existem os parques,
como o Mundo Maravilhoso das
Crianças com opções de brinquedos
pagos e gratuitos.
MERCADO MUNICIPAL
Se o turista busca um ponto
turístico que expressa bem a realidade local gostará de conhecer o
Mercado Municipal. Em Aracaju,
ele é dividido em três partes, assim
chamados: Antônio Franco, com
venda de diversos artigos de produção local, como sapatos, roupas
e bolsas; Thales Ferraz, contando
com a Passarela das Flores e os
principais pontos de comida típica
sergipana; Albano Franco, reunindo
os vendedores regionais de frutas e
verduras frescas. Todos ficam em
sequência e podem ser visitados
numa mesma ocasião. É uma ótima opção de passeio em família,
considerada uma excelente forma
de tornar o passeio mais cultural e
aprofundar o conhecimento sobre
os costumes sergipanos. Aí você
encontra grande quantidade de arte-

► A orla da paria de Atalaia oferece atrações gastronômicas, culturais e
esportivas

MUSEU DA GENTE
SERGIPANA
Se quiser enriquecer culturalmente seu passeio, precisa visitar o
Museu da Gente Sergipana. Ele fica
no centro de Aracaju e conta com
uma variedade de exposições muito
criativas que contam a história do
Estado, com detalhes da cultura e
das tradições locais, incluindo suas
festas populares, o cordel e os ritmos musicais. O turista se surpreenderá com a interatividade proporcionada no local, que permite que
ele fique submerso na cultura sergipana por alguns instantes, além
de poder interagir com um feirante
virtual logo na entrada. Pode ainda
criar seu próprio cordel, conferir as
roupas típicas das festas de Sergipe
e experimentar brincadeiras antigas. A entrada no Museu é gratuita.

HOSPEDAGEM /
CAMPING DE ARACAJU
Camping- O SE-01 fica em
frente à Praia de Atalaia. Oferece
instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes e telefone
público.
Acesso- Para quem vem do
sul, o acesso se dá pela BR-101,
sem entrar em Salvador. Se vier
pela capital baiana, a linha Verde
deve ser utilizada até Indiaroba, de
onde se volta para a BR-101. Para
quem sai do Nordeste, o caminho
mais rápido é pela BR-101.
SERVIÇO
Camping de Aracaju:
(79) 3243-3957
Site:www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Veja os artigos de camping e adquira o seu produto

Mercado
Aproveite as novidades do mercado para curtir os
campings conferindo os três novos produtos para levar
para os acampamentos: o Pote Travex Azteq, a Mala
Puma e o Fogareiro Frontier Flex Branco Nautika.

► O Camping de Aracajú é uma rara opção de acampamento no litoral
sergipano

sanato atrativo, literatura de cordel,
doces típicos e muito mais.
PRAIA DO REFÚGIO
É um local que recebe poucos
visitantes, especialmente durante a
semana, sendo por isso bastante
favorável para quem quer fugir do
fluxo intenso de pessoas. Nessa
região, a água do mar é quentinha,
tornando o local ainda mais atrativo. É um convite natural. É preciso
se manter atento, pois, em função
da temperatura da água, a Praia do
Refúgio recebe muitas águas-vivas.
OCEANÁRIO
O Oceanário de Aracaju é
uma parte do projeto Tamar e um
dos passeios que Você não pode deixar de fazer. Ele reúne mais de 60
espécies de animais aquáticos que
estão distribuídas em 18 aquários
e uma estrutura de mais de 1.700

m2 em forma de uma tartaruga gigante. Se quiser aproveitar ainda
mais, é só escolher os horários de
alimentação dos animais para ir visitar. Assim, você pode ver a equipe
interagindo com eles, tendo até a
oportunidade de tocar alguns com
a presença da Supervisão. Uma ótima oportunidade para se divertir e
aprender mais sobre a vida no mar.
PARQUE DA
SEMENTEIRA
Este poque é um destino indispensável. Conta com diversas
espécies de plantas e árvores (mais
de 120) e uma área verde encantadora, própria para passeio em família. É um ambiente para relaxar
e curtir. O turista pode aproveitar a
visita para desfrutar de um piquenique ou simplesmente escutar os
pássaros ao redor. Para as crianças,
a área pode ser uma oportunidade

Pote Travex Azteq: O pote é dobrável de silicone, fácil de limpar, super compacto e anatômico. Não enferruja, não amassa e seca rápido. É ideal para aventuras que
necessitam de praticidade e pouco volume.
Informações no site: www.makalusports.
com.br .
Mala Puma: A mala Puma Fundamentals Sports Bag S Preta possui 3 bolsos,
sua composição é 100% poliéster, possui estampa em relevo e detalhe reflexivo. Mais
informações no site: www.kanui.com.br .
Fogareiro Frontier Flex Branco
Nautika: É ideal para uso em casa ou para
uso em camping. É todo feito em aço esmaltado e de fácil instalação e utilização. O
fogareiro vem com um apoio de panela removível, o que facilita a limpeza após o uso.
Para acender, nada de fósforos: você utiliza
o sistema piezo de ignição automático, garantindo mais segurança e praticidade para
o uso. Ao acender, pode-se regular a chama
para não gastar mais gás do que o necessário. O fogareiro vem também com uma prática maleta de transporte para você armazená-lo e carregá-lo com segurança. Maiores
informações no site: www.adventura.com.br
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Campanha de Pai para Filho
continua 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:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

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

com validade de até um ano para os associados e seus
acompanhantes. Para cada grupo de cinco indicações
confirmadas, os associados recebem mais 20% do valor
total dos bônus 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) 9173-1547/32764605.
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: alfredo28guara@hotmail.com
Turiscar Rubi - Ótimo estado,
cooktop elétrico, geladeira, ar condicionado Split, colchão de casal novo,
mesa com 4 lugares. Armários diversos. Localizado na cidade do Rio de
Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Contato: (21)99618-5163.
Motortrailer – Cisne 670 –
Ano 1986, vistoriado em 2016. Seis
pessoas, quarto de casal, duas beliches, sala reversível para quarto de
casal, cozinha com fogão 4 bocas,
pia inox, geladeira, banheiro com box
com água quente, caixa d’água 250 litros. Avancê 20 m2, mobiliário e acessórios. Tudo em perfeito estado e funcionando. R$ 46.000,00 à vista, sem
trocas. Ver nº465 no Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.
KC770 – Completo, acomoda 8 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (embutido),
chuveiro com aquecedor à gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21)
99644-2922.
Motortrailer Andorinha – Ano
1983, reformado, fechamento novo,
uma cama de casal e beliche, banheiro com box blindex. Documentação
em dia, instalado no CCB de Cabo
Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 2513-4201 e (21) 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)
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.

Aspectos culturais do Sul para futuras viagens

A

região Sul do Brasil,
composta pelos Estados
do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, tem como
principais atrações turísticas as
suas belezas naturais, praias, cidades históricas e suas colônias
européias, além do clima bem
definido, marcado principalmente
pelo inverno rigoroso. O turismo
é um dos principais setores da
economia com a diversidade de
suas atrações. No seu roteiro, a
Oktoberfest, o famoso Barreado,
O Boi de Mamão, entre outros.
Programe um passeio futuro na
região, utilizando-se de dois componentes importantes: a máscara
e o álcool em gel 70%. Consulte
as unidades do CCB e viaje com
maior segurança.
PARANÁ
Os imigrantes chegaram a
partir de 1850: alemães, italianos,
poloneses, ucranianos, holandeses, etc. Eles influenciaram fortemente a cultura da região. Além
dos colonizadores portugueses,

► A descida da serra paranaense, desde Curitiba, a bordo de uma litorina,
é de tirar o fôlego

► Nada mais tradicional no Sul do que participar da procissão náutica de
Nossa Senhora dos Navegantes pelo Rio Guaíba

que deixaram sua marca nos usos
e costumes e no linguajar cantado
dos paranaenses.
No Paraná, a culinária inclui o barreado, um cozido de
carne. É um prato caboclo típico

pronta para todos saborearem.

do litoral. Ele é preparado com
carne bovina, toucinho e temperos colocados em uma panela de
barro. Ela é enterrada e acende-se
por cima uma fogueira. Após 12
horas de cozimento, a iguaria está

SANTA CATARINA
Os colonos imigrantes chegaram a partir do século XIX. No
entanto, mais tarde o Estado recebeu grande influência dos colonos
italianos e alemães. Nessa região
do Brasil há uma grande quantidade de casas com arquitetura tipicamente europeia. Os imigrantes
se adaptaram facilmente ao clima
subtropical da região e muito contribuíram na cultura vinhateira,
na triticultura (cultura com trigo),
linho, algodão, cânhamo e mandioca.
Alguns eventos culturais
são marcantes e mobilizam grande participação popular. O boi-de-mamão, por exemplo, vai do
Natal ao Carnaval. Começa com
as prendas e pedidos de ajuda e
termina com a morte e ressurreição do boi. A dança de fitas é uma
tradição milenar. É uma dança
africana, onde é feito um pau de
fita, cujo mastro é sustentado no
centro da dança por um menino.
Da ponta do mastro saem pares
de fita, onde se executam as figurações segurando a ponta das
suas fitas, dançando, traçando as
fitas em torno do mastro central.
Outro evento cultural no Estado
é a Oktoberfest, em Blumenau
(SC), tradicional festa da cerveja muito conhecida no Brasil.
A culinária é marcada pelo pirão
de peixe, no sul do Estado, e os
pratos alemães e a marreca no
norte. Na capital, o destaque é o
camarão.

RIO GRANDE DO SUL
Os gaúchos dos pampas ou
das cidades formam um povo
alegre e rico em tradições. Grande parte dos seus aspectos culturais é oriunda dos imigrantes
alemães que habitaram a região
por volta do ano de 1824. Os
italianos, espanhóis e portugueses também contribuíram para a
riqueza cultural desse Estado. O
gaúcho não dispensa a bombacha, o lenço e o poncho, aprecia
o chimarrão e o churrasco.
Grande parte das danças
gaúchas é de origem portuguesa, se destacam também as danças espanholas, como a tirana e
o anu. A festa de Nossa Senhora
dos Navegantes, de origem portuguesa, é realizada em Porto
Alegre anualmente no dia 2 de
fevereiro, no Rio Guaíba, onde
centenas de barcos e milhares
de fiéis devotos participam da
procissão fluvial, movimentando
o turismo religioso na região. É
também chamada pelo povo de
Festa das Melancias. Algumas
cidades do Sul ainda celebram
as tradições dos antepassados em
festas típicas, como a Festa da
Uva, em Caxias do Sul (RS).
SERVIÇO
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

