RIO DE JANEIRO - MARÇO DE 2021 - Nº 577 - ANO XLIX

►►Defronte à praia de Maranduba, o Camping de Ubatuba aguarda você tão logo permitam os cuidados com a pandemia

Distanciamento, máscaras e mãos limpas:
O bom campismo
Pratique turismo
familiar: é
saudável
(Página 8)

►►Em qualquer espaço dos campings, proteja-se a si e aos outros.

Use Máscara!

Quando
acampar em
Prado, visite
Abrolhos
(Página 9)

Expo Motor-Home adiada para dezembro
(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. 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.

►►Camping de Guarapari (ES-01)
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$

14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até
R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de R$
5,00 até R$ 40,40.
MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos Inconfidentes, a 2 km do Centro.
Tel.: (31) 3551-1799. Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (110 v), chuveiros quentes,
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$
1,60 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 27,50.
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4
km do centro da cidade. Instalações – padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, sauna,
piscinas quentes p/adultos e crianças, piscina cloradas de água fria p/adultos. NÃO
TEMPORADA: R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 30,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo do
Contorno Leste (BR-116), no sentido São
Paulo/Curitiba. Área desativada temporariamente para obras e reformas . Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220V), chuveiros quentes, bosque com
lago, churrasqueira coberta, pavilhão de
lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha
e quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$
1,60 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
playground. NÃO TEMPORADA: R$
15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até
R$ 30,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28
Fev.) R$ 19,90 mais equipamento de R$
5,00 até R$ 40,40.
MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Insta-

lações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas naturais, ducha de rio e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 20,50 mais
equipamento de R$ 5,30 até R$ 40,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
25,00 mais equipamento de R$ 6,40 até
R$ 43,80.
PARATY (RJ-04) – Praia do
Pontal . Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, iluminação elétrica somente para as dependências, chuveiros
quentes, praia fronteira. Camping de
área reduzida. NÃO TEMPORADA:
R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50
até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento
de R$ 5,00 até R$ 40,40.
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;
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 (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.

►►Camping de Intanhaém (SP-03)
ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas Júnior, 3486. Jardim São
Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206.
Instalações–padrão, luz para equipa-

mentos (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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Forte de São Mateus, opção de lazer histórico e cultural em Cabo Frio

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 a moda-praia até passeios históricos e culturais,
como por exemplo, o Forte de
São Mateus, que carrega uma
história de batalhas e guerras
por território, construído no
século XVI, a pedido do Rei
Felipe II, de Portugal, sendo
um marco histórico da fundação da cidade.
Confira mais detalhes
sobre o Forte, programe visita
e hospede-se no camping de
Cabo Frio (RJ-01).
O FORTE
Construída no século
XVII, entre 1616 e 1620, por
portugueses e índios tamoios,
a fortaleza era uma das mais
de 130 que protegiam o litoral brasileiro das invasões de
franceses, ingleses e holandeses.
Uma das mais antigas
obras da arquitetura colonial
latino-americana, o Forte
São Mateus foi tombado pelo
IPHAN em 1956, época em
que passou por uma série de
restaurações para recuperar a
arquitetura da construção. A

►►O Forte
de São
Mateus, bem
conservado, é
um dos pontos
mais visitados
na cidade

►►O camping
oferece
tranquilidade
e opções
para esportes
náuticos

partir da construção do Forte
São Mateus, foram surgindo
os primeiros núcleos de povoamento do litoral norte fluminense, a exemplo das vizinhas
Campos de Goytacazes e Macaé.
CONSTRUÇÃO
A fortaleza foi construída com pedra e argamassa,
além do óleo de baleia e cal
para as junções, e é formada
por linhas retas, torres e balu-

artes de formatos simples. Da
época dos conflitos no litoral
brasileiro, ainda restam os canhões utilizados nas batalhas.
GASTRONOMIA
Além dos quiosques à
beira-mar, quando o assunto
é gastronomia, todos os caminhos levam ao Boulevard Canal, um calçadão às margens
do Canal Itajuru repleto de
bares e restaurantes que ofere-

cem música ao vivo e diversos
pratos, desde a culinária local,
com peixes e frutos do mar às
estrangeiras (italiana, japonesa e francesa).
HOSPEDAGEM
CABO FRIO
Camping – O RJ-01 fica
na Avenida Wilson Mendes,
700, antiga Estrada dos Passageiros, no bairro Jacaré,às
margens do Canal do Itajuru.

Rock in Rio adiado para 2022
A organização do Rock
in Rio anunciou que o festival que seria realizado em setembro e outubro próximos,
no Rio de janeiro, foi adiado para setembro de 2022,
pela preocupação de preservar a saúde dos milhares de
visitantes que frequentam a
Cidade do Rock nos dias do
evento.
Segundo a administração, em seu comunicado, a

montagem das estruturas já
deveria ter se iniciado, o que
não é possível devido ao estágio em que se encontra a
pandemia.
Em suas novas datas em
2022, o evento está marcado
para os dias 2,3,4,8,9,10 e 11
de setembro, no Parque Olímpico. As vendas do Rock in
Rio Card serão iniciadas ainda este ano, em datas que serão amplamente anunciadas.

►►Fica adiado por mais um ano o espetáculo do Iron Maiden, já confirmado

Dentro do camping há uma
rampa de acesso para embarcações 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 RJ-04 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.
  
SERVIÇO
Local: Forte de São
Mateus  
Endereço: Praia do
Forte, S/N, Cabo Frio - RJ   
Facebook: www.facebook.com/pages/Forte-De-São-Mateus     
Instagram: @fortedesãomateus    
Camping de Cabo Frio
(RJ-01): (22) 2646-6838
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
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Adiada para dezembro
a 5ª edição da Expo
MotorHome Show

C

onsiderada um dos maiores
eventos da América do Sul
nos setores do Caravanismo
e Campismo, a 5ª edição da Expo
Motor-Home Show teve a sua data
remarcada para os dias 09 a 12 de
dezembro de 2021 no Expotrade
Center, na cidade de São José dos
Pinhais, região metropolitana da capital paranaense.
O evento, consolidado no
mercado de turismo, prevê a participação de sessenta expositores das
mais importantes empresas desses
segmentos, promovendo atividades
de workshops e palestras, proporcionando networkings em todos os
níveis, além de novidades e lançamentos. Em área conjunta, a exposição acolherá no local cerca dos 500
equipamentos, entre motor-homes,
trailers e barracas, esperados pelos
organizadores.
APOIADORES
A Expo Motor-Home Show
em todas em suas edições anuais
conta com fiéis apoiadores: ANFIR
(Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários);

ABDER (Associação Brasileira dos
Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem); CCB (Camping
Clube do Brasil); ANFATRE (Associação Nacional dos Fabricantes de
Trailers, Reboques e Engates).
SERVIÇO
Evento: Expo Motor-Home Show
Data: 06 a 09 de maio de 2021
Local: Expotrade Center
Endereço: Rodovia Leopoldo
Jacomel, 10454 - Vila
Amélia, Pinhais - PR
Telefone: (41) 3661-4000
Expo Motor-Home (contatos)
WhatsApp: (41) 9911-9997
E mail: atendimento@
expomotorhome.com
Site: www.expomotorhome.com
Youtube: www.youtube.com/
expomotorhomeshow
Facebook: www.facebook.
com/expomotorhome/
Instagram: @expomotorhome

►►Vale a pena esperar pela nova data da Exposição

Confira os artigos de camping e reserve o seu equipamento

MERCADO
Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings
conferindo os três novos produtos para levar para os acampamentos:
o Cantil Xepa da Nautika, o Cesto de Piquenique Térmico
Jacki Design e a Cadeira Alvorada Dobrável Nautika.
Cantil Xepa da Nautika: É um modelo voltado para atividades como caminhadas, trilhas ou até mesmo para longas viagens. Resistente, o cantil é feito em alumínio atóxico e vem com
uma caneca de alumínio e com alça escamoteável para alimentos e
bebidas. Inclui alça ajustável para transporte, isolante de algodão
com passante para cinto comum e de soldado. Informações no site:
www.makalusports.com.br .
Cesto de Piquenique Térmico Jacki Design: É ideal para
transportar alimentos para diferentes estilos de passeios. Ela possui um amplo espaço interno, alças de alumínio resistentes e fecho em zíper. Além de ser um produto dobrável, permitindo ser
guardado em qualquer espaço. Maiores informações no site: www.
kanui.com.br .
Cadeira Alvorada Dobrável Nautika: É uma ótima opção
para quem acampa. Além de leve, ela pode ser transportada facilmente, graças à bolsa de transporte com alça que acompanha o
modelo. Tem as opções de cores preta, azul e verde. Para facilitar
ainda mais o seu uso durante a refeição, a cadeira alvorada vem
com um porta-copo acoplado ao apoio de braço. E para completar
o pacote praticidade, o sistema de montagem/desmontagem é simples. Mais detalhes no site: www.adventura.com.br .

Opinião

Vamos em frente
Luiz Marcos Fernandes

Com o início do processo de
vacinação – ainda que não seja com
a eficiência e rapidez que a Pandemia carece – começamos a vislumbrar os primeiros sinais de esperança para retomada da normalidade.
Claro que esse processo será gradativo, mas já traz aos associados do
CCB e funcionários, uma perspectiva de que podemos vislumbrar dias
melhores. Depois de um ano de
reclusão e medidas preventivas, já
podemos nos planejar para voltar a
frequentar as unidades do CCB. Até
o momento a diretoria tem tomado
todas as medidas necessárias para
que as regras de distanciamento e
de higienização sejam observadas.
No início do mês de abril teremos o feriadão da Semana Santa,
da mesma forma que nos feriados
de 21 (São Jorge, no Rio de Janeiro), e 23 (Tiradentes), datas ideais

para se programar uma visita ao seu
camping preferido. Foi um ano de
provações, onde mais de 250 mil
brasileiros perderam a vida, em decorrência da Covid-19, e da falta de
um programa eficiente do Governo
no combate ao vírus. Só este dado
serve para que possamos nos cuidar
e adotar as medidas de precaução.
Se não nós, quem por nós?
A vida continua e no tempo
certo o cenário dos campings do
CCB voltará a oferecer o clima de
confraternização e descontração
de outras épocas. Fazemos parte da grande família campista, e é
fundamental que cada um colabore
ao cumprir com suas obrigações.
Muitas empresas não conseguiram
vencer a crise, e fecharam as portas.
O CCB conta com o apoio e a compreensão de todos para superar as
dificuldades e desafios que se apresentam nestes tempos complicados.
Vamos em frente!  
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À sua espera: Mury, Campos do Jordão e Aracaju com opções de
natureza, história e gastronomia

H

á muito que se cuidar ainda, antes da vacinação em
massa, mas os projetos
de vida gradativamente vêm retomando seus rumos com milhares
de campistas dispostos a viajar
aos campings da Rede CCB para
desfrutar de boas estadas de lazer
e encantos naturais em regiões
atraentes do País. As áreas para
sua escolha neste mês de março
são: Mury (RJ-08), Campos do
Jordão (SP-02) e Aracaju (SE-01).
Em Mury, a cidade não chama atenção apenas pela sua natureza diferenciada, mas também
pela sua gastronomia, enquanto
que, em Campos do Jordão, a “Suíça Brasileira” reserva sofisticação
e um passeio de Litorina pela Estrada de Ferro, avistando toda a
paisagem, e já em Aracaju o clima
de diversidade cultural e história
destacam-se na região.
MURY: NATUREZA
Camping – O RJ-08 fica a
poucos quilômetros de Friburgo.
Localiza-se em meio a muito verde, com uma área de 45 mil m². O
RJ-08 tem capacidade para mais
de 200 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 camping, há também uma 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 a cidade.
Atrativos- Presença rica
de vegetação, nascentes de águas
cristalinas, bem como de belos pinheiros e de outras árvores 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 eco
lógicas, a prática de canoagem, os
banhos de cachoeira no Rio Macaé

distintas, que vão desde os finos
pratos da culinária francesa até
os tradicionais fondues e casas
de chocolate. Para quem gosta de
aventura, o complexo da Pedra do
Baú reserva momentos de pura
aventura nas formações rochosas
formadas pelo Baú, Bauzinho e
Ana Chata.

►►A natureza pura de Mury continua linda, à espera do abrandamento da pandemia

►► O camping de Campos do Jordão oferece tranquilidade e uma cantina aconchegante

►►O Camping de Aracajú é uma rara oportunidade de acampar no Nordeste

e os passeios nas Furnas do Catete.
Importante referência a 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.
CAMPOS DO JORDÃO:
ENTRETENIMENTO
Camping – O SP-02 fica

localizado no bairro Rancho Alegre, ao lado do Horto Florestal, a
7 km do centro da cidade. Além
das instalações-padrão, o camping
conta ainda com cantina, chuveiros quentes e quadra de vôlei.
Acesso - O acesso para
quem vem do Rio de Janeiro ou
São Paulo é seguir pela Via Dutra.
A cidade 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 vem
de São Paulo é pela Rodovia Ayrton Senna e para quem sai de Belo
Horizonte, o melhor é passar por
Taubaté.
Atrativos - No roteiro de
entretenimento há o passeio na
Litorina pela Estrada de Ferro do
Jordão com direito a uma paisagem sedutora. Já a gastronomia
de Campos do Jordão conquista a
todos os paladares. Os restaurantes locais possuem especialidades

ARACAJU: CULTURA
Camping- o SE-01 fica em
frente à Praia de Atalaia Nova.
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 Indiabora,
de onde se volta para a BR-101.
Para quem sai do nordeste, o caminho mais rápido é pela BR101.
Atrativos- Aracaju tem
como pontos fortes os atrativos
naturais e culturais. O destaque
litorâneo fica por conta da praia
de Atalaia, point dos finais de
semana, que possui restaurantes
à beira-mar e onde o artesanato
local chama a atenção. Quem
busca tranquilidade, pode visitar
o litoral sul da cidade que reúne praias encantadoras, como a
de Aruana, Robalo, Náufrago e
Mosqueiro.
Para quem gosta de esportes radicais, a cidade tem praias
ideais para a prática de surf,
como Jatobá e Costa. Se o campista desejar um roteiro mais cultural, uma visita ao centro histórico de Aracaju é indispensável.
Completamente revitalizado, o
lugar proporciona um passeio
pela história, através de seus casarões, praças e mercados.
SERVIÇO
Camping de Mury (RJ08): (22) 2542-2275
Camping de Campos do
Jordão (SP-02): (12) 3663-1557
Camping de Aracaju (SE01): (79) 3243-3957
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
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Trilhas no Rio de Janeiro: Aventura e distanciamento

O

Estado do Rio de Janeiro abriga
diversos atrativos, além de proporcionar aos turistas nacionais e
estrangeiros uma série de aventuras inesquecíveis, com destaque para as trilhas ao
gosto dos amantes de trekkings, escaladas
ou caminhadas. Por mais estudioso ou experiente que seja, é sempre recomendável
aos interessados que procurem conhecer
antes cada percurso, as suas dificuldades,
as sinalizações, presenças de apoio ou
necessidade da companhia de guias profissionais.
O Campista selecionou dez trilhas em todo o Estado fluminense para
quem busca opções de adrenalina e aventura, neste momento em que o distanciamento e formações de grupos mínimos
são recomendáveis.
Confira as trilhas e esteja sempre
atento para o uso da máscara e do asseio
com álcool em gel 70%.
PEDRA DA MACELA
Uma montanha que chega a mais
de 1.800 metros de altitude, a Pedra da
Macela está localizada na Serra da Bocaina, na divisa entre os Estados de São
Paulo e do Rio de Janeiro.De seu topo,
se tem uma vista de 360º da Ilha Grande
e das baías de Angra dos Reis e Paraty.
Para admirar essa paisagem é muito fácil e um ótimo começo para quem quer
experimentar essa atividade de aventura,

pois trata-se de uma trilha leve de cinco
quilômetros (ida e volta) em estrada asfaltada e com menos de uma hora para
completá-la. O Início da trilha fica em
uma estrada de terra acessada através da
estrada Cunha-Paraty, rodovia que interliga os dois municípios, com acesso próximo da via Dutra, entre Guaratinguetá e
Aparecida.
MORRO DOIS IRMÃOS
Um dos cartões-postais da cidade
do Rio de Janeiro, o Morro Dois Irmãos,
fica no bairro do Vidigal, a mais de 500
metros de altitude. Fornece uma impressionante vista de 360º, de onde é possível
observar diversas áreas da cidade, desde
Ipanema, Leblon, Lagoa, as Ilhas Cagarras, Niterói e o Oceano Atlântico. O
trekking é considerado fácil e possui menos de dois quilômetros de extensão, podendo completá-lo em duas horas.
PEDRA DA GÁVEA
A trilha que escala o maior bloco
de pedra à beira-mar do mundo, a famosa
Pedra da Gávea, na “Cidade Maravilhosa”, apesar de ser uma trilha bastante famosa, possui trechos técnicos que exigem
o uso de equipamentos de segurança. A
vista da Pedra é uma das mais belas de
toda a cidade.
PICO DA TIJUCA
A montanha mais alta do Parque

Nacional da Tijuca, com pouco mais de
mil metros de altitude, o Pico da Tijuca
descortina uma vista panorâmica muito
privilegiada de todos os cantos da cidade
do Rio. Apesar de ser tão alta, a trilha até
seu topo é considerada fácil por ser curta
com menos de três quilômetros, com duração de cerca de uma hora e meia , bem
sinalizada e também protegida do sol durante a maior parte do percurso.
PONTA DA JOATINGA
Situada em Paraty, no sul do Estado do Rio de Janeiro, esse é um dos
trekkings mais cênicos do Brasil, passando por praias desertas e exuberantes,
montanhas que escondem cachoeiras e
por uma área coberta de mata atlântica.
Tudo isso poderá ser visto durante a trilha
de vinte quilômetros e alguns trechos de
barco. A duração média é de três dias e o
nível é de moderado a difícil, dependendo
da experiência do praticante.
PETRÓPOLIS-TERESÓPOLIS
Situado no Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, é considerado um dos
trekkings mais bonitos do Brasil e também se tornou uma atração muito popular
entre os seus praticantes, por causa do
seu alto nível de dificuldade. São trinta
quilômetros que podem durar até três
dias de caminhada, mas a recompensa é
muito grande durante o percurso inteiro.

►►A Ponta da Joatinga é um dos recantos mais lindos em Paraty
A grande maioria dos viajantes inicia a
trilha por Petrópolis, que é a opção mais
tradicional.
VOLTA DA ILHA GRANDE
Ilha Grande, no Estado do Rio
de Janeiro, é a maior das ilhas da baía
de Angra dos Reis, reunindo cerca de
cem praias, e a melhor maneira para
conhecê-las é através da trilha que dá
a volta “360” pela região. O trekking é
considerado difícil, pois tem um percurso de mais de cinquenta quilômetros de
distância que pode durar de três a cinco
dias para realizá-lo por completo. Mas o
esforço físico é totalmente recompensado com o paraíso natural que o visitante
pode encontrar lá. Os veículos não podem circular dentro da ilha, sendo apenas
acessível por barco. Não existem balsas
para veículos.
PICO DAS AGULHAS NEGRAS
Situado no primeiro Parque Nacional do Brasil, o de Itatiaia, que se
estende pelos Estados do Rio de Janeiro
e de Minas Gerais até a divisa com São
Paulo, a trilha do Pico das Agulhas Negras é o ponto mais alto do RJ e o quinto
maior do país, com cerca de 2.790 metros
de altitude. O trekking é de nível moderado/difícil,com alguns trechos de escalaminhada que exigem o uso de cordas.
O percurso inteiro tem onze quilômetros
(ida e volta), podendo levar de três a quatro horas para fazer o caminho até seu
topo. São 45 minutos de caminhada moderada até a base da trilha e, entre duas

a três horas de subida íngreme e pedregosa.
TRAVESSIA RUY BRAGA
Também localizada no Parque
Nacional de Itatiaia, sendo sua base no
mesmo local, o Abrigo Rebouças, essa
trilha tem grau de dificuldade moderado/
difícil, principalmente por se tratar de
uma travessia com quase trinta quilômetros de extensão. O visitante pode escolher entre completá-la em um dia, o que
levaria cerca de dez horas, ou em dois
dias, e nesse caso é possível fazer pernoite no Abrigo Massena, localizado dentro
do Parque.
TRILHA TRANSCARIOCA
Essa é a trilha mais extensa da lista e isso se deve ao fato de que, por ela, o
praticante vai atravessar a cidade do Rio
de Janeiro em um percurso de 180 quilômetros de extensão, o que pode levar até
dez dias para completá-la. Essa travessia
liga a Barra de Guaratiba ao Pão de Açúcar e é uma ótima maneira de conhecer a
fundo a Cidade Maravilhosa e ainda ter a
oportunidade de explorar paisagens turisticamente pouco conhecidas. Há diversos
pontos de acesso espalhados pela cidade
para começar a trilha.
SERVIÇO
*Consulte os campings próximos
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 2532-0203 ou
(21) 3549-4978

►►O Pico da Tijuca oferece uma das mais belas vistas no Rio de janeiro
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Roteiro das Águas:
Sete lagoas
potiguares em
um dia

J

á imaginou fazer um passeio
único pelas principais lagoas
do Rio Grande do Norte? O
Estado possui reservas incríveis e,
muitas vezes, desconhecidas da
maioria pela acessibilidade restrita, embora algumas dessas lagoas
estejam totalmente abertas à visitação. Para proporcionar uma experiência diferente aos viajantes que
encontram-se em Natal e outras
cidades interioranas, O Campista
selecionou um programa alternativo, o chamado Roteiro das Águas,
onde se pode conhecer sete lagoas
da região em apenas um dia com
trajetos realizados por bugueiros profissionais.
O camping de Lagoa do Bonfim (RN-02) é a opção de hospedagem dos associados.

CUSTO
Os pacotes são feitos de
acordo com o pedido do cliente. Há
aqueles turistas que querem conhecer todas as lagoas, há outros que
vão apenas até a metade do caminho; também há os que se interessam apenas em circular, sem paradas. Converse com um bugueiro e
veja o melhor preço pelo serviço.
A partir de 100 reais (por pessoa)
você monta seu Roteiro das Águas
de acordo com o seu perfil de viajante. Os veículos que geralmente
fazem o trajeto são carros esportivos, bugues e quadriciclos, todos
com tração nas quatro rodas. O
investimento é válido e o visitante
não vai se arrepender de conhecer
essas belezas do interior do Rio
Grande do Norte.

O chamado Roteiro das
Águas é um programa de visitação
às Lagoas Redonda, de Arituba, de
Alcaçuz, de Boágua, de Ferreira
Grande, de Carcará e do Urubu.
Todas elas possuem águas cristalinas, ideais para banho. A distância
entre uma e outra é curta. Porém,
você precisa reservar um dia inteiro para o passeio. Os bugues saem
pela manhã cedo e voltam apenas
após o sol se pôr.

HOSPEDAGEM /
LAGOA DO BONFIM
Camping – O RN-02 possui
instalações-padrão, pavilhão de lazer, luz para equipamentos, chuveiros quentes e quadra de esportes.
São 40 mil m² de um espaço muito
agradável, às margens da lagoa.
Acesso – Os campistas devem seguir pela BR-101 e nas cercanias no Município de Nísia Floresta entrar no km 119, pela Av. Dr.
Severino Lopes da Silva, no sentido da chegada a Natal, por detrás
do Posto da Patrulha Rodoviária.
Após 2,5 km em asfalto chega-se
ao camping. Lagoa do Bonfim está
localizado 25 km antes de Natal,
via BR-101.

CONTRATANDO O PASSEIO
Você consegue reservar o
Roteiro das Águas de duas formas.
A primeira opção é em Natal, através de um contato entre bugueiros.
Alguns profissionais que estão na
Orla de Ponta Negra também oferecem o serviço, mas é preciso verificar se eles tem credenciamento
com uma empresa responsável para
realizar o passeio. A segunda forma
de comprar o Roteiro das Águas é
no centro de Nísia Floresta, onde
fica o camping. Há pontos de bugueiros espalhados por diversos locais da cidade e o campista sempre
encontrará um morador disposto a
ajudar. É fácil encontrar uma indicação e não tem necessidade de
agendar. Um diferencial de segurança: procure um bugueiro no dia
anterior, como em meses de alta
temporada, por exemplo.   

SERVIÇO  
Dúvidas
e
informações: www.nisiafloresta.rn.gov.br
Facebook: www.facebook.
com/RMinformacoesturisticas  
Instagram: @RMinformacoesturisticas  
Camping Lagoa do Bonfim
(RN-02): (84) 99977-2724
  
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978

►►A Lagoa de Arituba é um dos pontos mais belos do roteiro

►►Acampando na Lagoa do Bonfim, é muito fácil programar o Roteiro das Águas

►►Bons mergulhos em águas cristalinas na lagoa do Carcará
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
TURISMO FAMILIAR COM
OPÇÕES O ANO INTEIRO
O Brasil tem lugares incríveis que podem agradar crianças e adultos em qualquer estação do ano,
além de seus inúmeros atrativos que transformam o
país em campeão de diversificadas áreas do segmento turístico, entre elas o familiar, por conta de suas
opções para passeios. A CCTUR sugere aqui algumas
opções de destinos considerados ideais para a prática
do turismo familiar, com as restrições de distanciamento que o momento atual impões, sendo importante
não esquecer o uso da máscara e álcool em gel 70%.
Escolha um camping próximo ou contate a CCTUR
para conhecer opções interessantes de pacotes de viagens e se programe para participar de alguns deles em
breve
CALDAS NOVAS (GO)
A água quente natural de Caldas Novas invade
os diversos parques aquáticos da cidade goiana. Esse
destino é um dos preferidos para viajar em família no
Brasil porque atende crianças e adultos com a mesma
intensidade.
SERRA GAÚCHA (RS)
Canela,Gramado, Nova Petrópolis e Bento
Gonçalves são algumas das cidades da Serra Gaúcha
que surpreendem pela beleza e pelo aconchego. Essa
região de cidades históricas e atrações naturais vai
além dos chocolates e vinhos. Há muitas opções para
o público infantil e de outros pontos turísticos que
transportam também os adultos para um mundo encantado.
FORTALEZA (CE)
Se Você quer viajar em família para um local
com boas praias, infraestrutura de capital e um dos

melhores parques aquáticos do Brasil, o Beach Park,
Fortaleza é esse lugar. A cidade está sempre pronta pronta para receber pessoas de qualquer idade em
qualquer época do ano e possui também vasta programação cultural. Além das praias e do parque, vale
uma passada pelo Centro Cultural Dragão do Mar,
pelo Theatro José de Alencar e pelo Mercado Central,
considerados imperdíveis para quem visitam a cidade.
BELO HORIZONTE (MG)
O estado de Minas Gerais é conhecido por sua
gastronomia, pela hospitalidade e pelas montanhas em
seu relevo. Belo Horizonte, uma capital que tem ares
de interior, apresenta uma ampla infraestrutura, com
pontos turísticos amigáveis a crianças e que costumam
encantar também os adultos, como o complexo da Lagoa da Pampulha, a Praça do Papa, o Mercado Central
e o complexo da Praça da Liberdade, cheia de museus
interativos. Nos arredores de BH, o Parque do Inhotim, parada obrigatória, é o maior centro de arte ao
ar livre da América Latina e um dos mais importantes
acervos de arte contemporânea do Brasil, sem contar o
paisagismo criado por Burle Marx. A capital mineira
ainda está próxima às famosas cidades históricas de
Ouro Preto, Mariana e à Serra do Cipó.
BONITO (MS)
Se o visitante pretende fomentar o contato com
a natureza, Bonito é um destino ideal para a prática do
ecoturismo. Existem inúmeras opções de passeios nesse pequeno distrito de Jabuti, totalmente voltado para
os rios, matas e cachoeiras. Flutuação nos rios, aquário
natural, trilhas pela mata, banhos de rio e de cachoeira,
grutas e raftings são as suas variadas opções de lazer.
PENHA (SC)
Se Você não sabe o que existe em Penha, aproveite a oportunidade para conhecer os lugares interessantes para viajar em família. O Beto Carrero World,
por exemplo, é considerado o melhor parque de diversões da América do Sul, com atrações para todas as
idades, inclusive pista de patinação no gelo.
TRANCOSO (BA)
Um lugar de beleza rara que fará todos descansarem da rotina com uma visão para o mar de Trancoso, que se situa no litoral baiano e certamente será
um destino incrível para praticar típicas atividades em
suas praias. É ideal para passar o tempo enquanto as
crianças brincam curtindo as maravilhas do mar.

►►O Beach Park, em Fortaleza, é certamente um dos mais completos em nosso país

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 iden006424-0
008814-7
009009-7
009969-3
013432-0
014423-6
015540-7
020776-7
021395-4
022475-1
038191-9
046757-9
049732-0
058302-4
059146-7
061457-4
065690-8
068567-2
072076-5
073963-3

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

112315-2
120654-4
122442-9
124982-7
126626-9
127660-4
130562-3
131848-0
133373-1
133612-9
143924-4
168237-6
169861-0
176679-8
181107-2
182506-3
182628-9
186476-6
188318-4
189041-6

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

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 janeiro passado.
Os bônus abaixo, sorteados no
mês de fevereiro 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.

196103-9
200277-3
201266-3
208229-4
211509-7
212646-2
214212-5
214427-4
215790-0
220626-2
220679-1
220884-0
221870-6
223514-8
224311-7
225380-3
225600-5
226097-3
227083-9
228039-7

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

230005-8
230460-4
230988-2
231304-3
231313-2
232073-1
234238-5
234250-5
235073-6
235203-9
235333-6
235338-6
235393-8
235537-0
235774-6
235808-5
235837-8
236006-6
236040-6
236077-3

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

236105-4
236107-0
236117-7
236123-2
236260-2
236288-0
236315-3
236323-4
236339-9
236340-4
236342-0
236345-4
236367-4
236369-0
236372-1
236381-0
236388-6
236394-1
236427-2
236438-7

(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SP)
(ES)
(SP)
(SP)
(RJ)
(SC)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(ES)
(RJ)
(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!

O CAMPISTA - MARÇO DE 2021

Destinos ideais para a prática de mergulho no Brasil

O

Brasil possui uma
costa litorânea com
mais de sete mil quilômetros de extensão com paisagens tipo “de tirar o fôlego”
para quem gosta de aventuras,
entre elas, iniciar ou desenvolver a prática do mergulho, em
seletas áreas de múltiplas atrações para sua escolha. Para
os adeptos dessa modalidade
que procuram o destino ideal,
algumas dicas para a melhor
das aventuras de mergulho no
País.
Escolha o seu camping ou
consulte a Operadora CCTUR
e organize a sua viagem com a
família e os amigos. Mantenha
os protocolos básicos de segurança, como o uso de máscara
e álcool em gel 70%.
Fernando de Noronha –
PE: O arquipélago de Fernando de Noronha é sem dúvidas
o melhor local para mergulhar
no Brasil. São 21 ilhas que
acolhem enorme variedades de
corais, mais de 200 espécies de
animais marinhos e até embarcações naufragadas.
Abrolhos – BA: O arquipélago está a apenas 75 quilômetros da costa é refúgio para
mais de 95 espécies de peixe e
19 espécies de corais. A temperatura fica em torno de 20ºC e
tem até 30 metros de visibilidade. Durante essa experiência
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ser um dos pontos chaves para
encontrar as enormes arraias-jamanta, que visitam o local
durante o inverno.

►►Para
passeios,
esportes ou
mergulho,
Fernando
de Noronha
dispensa
apresentações
►►O litoral
de Guarapari
é completo
em termos de
refúgios para
mergulhos

é possível avistar a presença
das baleias-jubartes que passam pela região entre os meses
de julho a novembro.

cada e se destaca como um dos
melhores pontos de mergulho
na região dos Lagos no Rio de
Janeiro.

Arraial do Cabo –
RJ: Arraial do Cabo oferece
mergulhos em qualquer condição e tempo, sem necessidade de uma grande viagem.
O destino conta com uma vida
marinha abundante e diversifi-

Angra dos Reis –
RJ: Localizada a 155 quilômetros da cidade do Rio de
Janeiro e 359 quilômetros de
São Paulo, Angra dos Reis
tem seu mar de coloração es-

meralda, circundado por mais
de uma centena de ilhas com
vegetação tropical da Serra do
Mar. A fauna e flora marinha,
com destaque para a grande
variedade de estrelas do mar,
chamam a atenção de mergulhadores.
Laje de Santos – SP: A
laje de Santos chama atenção
dos adeptos do mergulho por

Guarapari – ES: Segundo a Sociedade Brasileira
de Ictiologia, Guarapari conta com a maior diversidade
de peixes de recife do Brasil.
Além de conseguir visualizar
essa quantidade enorme de peixes também é possível visitar o
Victory 8B, um navio que foi
afundado de propósito para a
criação de recifes artificiais.
Ilha do Arvoredo –
SC: Para mergulhar na Ilha do
Arvoredo é preciso ter prática
já que comparando com os outros lugares que estão na lista,
a visibilidade da água é bem
baixa, fica entre 5 e 21 metros,
mas ainda assim é possível
observar arraias, polvos, tartarugas e garoupas. Também
encontra-se alguns naufrágios
de canhões de antigas embarcações.
SERVIÇO
* C o n s u l t e
camping
próximo
CCTUR:(21)2240-5390
Site:
www.
campingclube.com.br
Whatsapp
do
CCB:
(21)
98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Obituário
Hans Werner Franke - 1940 † 2021
Foram
mais
de 80 anos de vida
e mais de 50 de
Camping Clube do
Brasil, ao qual se
dedicou,
conhecendo literalmente
todas as áreas operadas, participando
de seus eventos,
inaugurações e atuando nas Diretorias Regional em
São Paulo e Nacional, desde 1999
até 2011.
Werner era casado com a Sra.

Else, com quem
teve duas filhas,
Mariane e Celi, e
netos, todos assíduos frequentadores dos campings
do CCB, com especial preferência
pela área de Ubatuba.
Enquanto
membro da Assembléia Nacional,
Werner teve participações atuantes
sempre no sentido do fortalecimento do patrimônio do Clube.

Daisy Maria Teixeira Melero Cunha - 1947 † 2021
Com muito pesar, anunciamos o
falecimento de D.
Daisy, uma das alegrias mais expressivas do CCB, assídua
frequentadora
dos
nossos
campings,
presença atuante nas
festas, sempre na
companhia do esposo
Edison, com quem somava sua marcante animação.
Associados do CCB há quarenta
anos, Daisy e Edison tiveram as filhas

Luciana e Alessandra, e netos, uma família de muitos amigos pelos campings
que frequentavam,
especialmente no Recreio dos Bandeirantes, o seu predileto.
Ao lado do esposo, Representante
Regional e Benemérito desde 2005, Daisy contribuiu de
forma permanente junto às Diretorias
do Clube com a sua vivência e visão feminina como campista.
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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

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

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.

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

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

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

TERMOFIX Desumidificador

-

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

Anti-môfo

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

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

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

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

O CAMPISTA - MARÇO DE 2021
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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
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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)
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Presidente: Aymberê Guedes Araújo
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Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin
Vice-Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
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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
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Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associados quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informações devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através
do e-mail ccb@campingclube.com.br
Nas transações de equipamentos instalados em campings do
CCB deve ser observada a situação dos registros nas portarias. A
transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.

BARRACAS
Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e
mesa com quatro bancos. R$ 750,00.
Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológico e transformador de voltagem.
R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21) 96319516 / 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) 947499401. 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 co-

zinha 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) 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) 9230-9238 –
Luci.
KC540 – Ano 91. Banheiro com box,
2 camas de casal, fogão 4 bocas com
forno, geladeira. Tel.: (21) 99740455. E-mail: luizmacamo@gmail.
com
KC 380 e KC450 – Vendo comple-

to 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.

►►O Parque da Ferradura, em Canela, é um dos mais lindos da Serra Gaúcha

►►Com trilhas bem sinalizadas, o Parque das 8 Cachoeiras, em São Francisco de Paula

Parques naturais complementam sua visita ao Sul

A

Serra Gaúcha é considerada no mercado de
turismo como um dos
lugares mais belos do mundo por
conta do clima, das paisagens,
gastronomia, eventos e opções
de passeios diferentes, em especial por seus parques naturais.
Confira a lista selecionada pelo
O Campista e programe oportunamente seu passeio com a família e amigos, não esquecendo do
uso da máscara e álcool em gel
70%. Hospede-se no camping de
Canela (RS-01), a 600 metros do
Parque do Caracol e a poucos minutos da vizinha Gramado.
ECOPARQUE SPERRY
Esta é uma opção para
quem gosta de se desconectar no
meio da natureza, fazer trilhas e
escutar o barulho das cachoeiras.
Localizado na Serra do Quilombo, na turística cidade de Canela,
o parque fica a cerca de 8 km do
centro de Gramado. Nele, o visitante vai encontrar 20 hectares
com muito verde, campos com
árvores frutíferas, cachoeiras e
o restaurante famoso da região,
o Bergâ Motta.
PARQUE DAS 8
CACHOEIRAS
Ao lado do Lago São Bernardo, em São Francisco de Paula, o local possui fácil acesso podendo ser feito de carro ou até a
pé. Conta com uma infraestrutura
completa de oito trilhas, além de

ros, churrasqueiras ao ar livre,
estacionamento e vários locais
para descanso na sombra, com
bancos. Existem atividades também para os mais aventureiros
que podem descer de rapel por
seus paredões.

►►O Camping de Canela é ponto central de apoio para visita aos parques

restaurante. O melhor é que o visitante pode conhecer oito belas
cachoeiras diferentes entre si,
com trilhas bem sinalizadas, que
atendem os gostos dos iniciantes
aos mais experientes.
PARQUE DA
FERRADURA
Situado em Canela, o Parque da Ferradura também é uma
opção para se conhecer belos
visuais e desfrutar de trilhas, cachoeiras e mirantes. O local pos-

sui uma infraestrutura completa
para se passar um dia inteiro junto à natureza da melhor forma.
Aqui você encontrará um dos
mais bonitos visuais da região
com vários mirantes dispostos
para o Vale da Ferradura. Local
onde o Rio Caí faz uma bonita
curva natural no vale em formato
de ferradura .
PARQUE SALTO
VENTOSO
A Cascata do Salto Ven-

toso na cidade de Farroupilha é
um verdadeiro cenário de filme
cercado de muito verde e belezas naturais. Além de já servir
de cenários para filmes nacionais, impressiona pela sua estrutura e pela cascata que despenca
de cerca de 55 metros de altura.
No local é possível atravessar
por baixo da cascata por uma
incrível estrutura metálica montada dentro da gruta. Ainda conta
com uma estrutura completa com
restaurante e lanchonete, banhei-

PARQUE DA CACHOEIRA
O Parque da Cachoeira
em Canela é um paraíso cercado
com muita natureza. Localizado
no conhecido Passo do Inferno,
na verdade é um oásis de tranquilidade e belezas naturais, próximo a cerca de 18 km do centro
da cidade. No local, além da rica
floresta nativa preservada da região, o visitante poderá observar
cachoeiras, campos e vales, e
ainda poderá praticar alguns esportes de ecoturismo e duas trilhas no meio da mata. O parque
conta com uma boa infraestrutura para atender a todos os tipos
de visitantes. Conta, também,
com diversos esportes de aventura, como rapel, tirolesa, pêndulo
e cabo aéreo, e as trilhas sinalizadas que levam à Cachoeira da
Toca e a xaxins gigantes.
SERVIÇO  
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
Site do CCB: www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB: (21)
98996-0579
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978

