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► Fernando Cespe Barbosa (de pé) agradece ao plenário da Assembléia Nacional e apresenta sua plataforma para o triênio (Páginas 6 e 7)

Fernando Cespe eleito Presidente Nacional
(Páginas 6 e 7)

► Continue usando máscara. Proteja-se a si e aos demais

Paraty recebe em
abril na
Semana Santa

Viva a cultura
indígena em
Ubatuba

(Página 4)

(Página 9)

Vá para a Páscoa na Serra Gaúcha
(Página 12)
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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 :. (21) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (21) 3549-4978
BAHIA
PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Instalações–padrão. Chuveiros
quentes, quadra de esportes, praia
fronteira. Luz elétrica apenas para as
dependências (220v), ponto de energia para carga de bateria de trailers.
NÃO TEMPORADA: R$ 14,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 22,20; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/ Fev.): R$ 20,50 mais equipamentos de R$ 3,00 até 30,70.
ESPÍRITO SANTO
GUARAPARI (ES-01) – Praia
de Setiba. Tel.: (27) 3262-1325.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, praia fronteira.
NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento, de R$ 3,00 até R$ 34,30.

► Camping de Guarapari

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02)
– Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do centro da cidade.
Instalações – padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, sauna, piscinas quentes p/adultos e crianças,
piscina cloradas de água fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
26,70; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 39,60.
RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso

à Cidade). Tel.: (22) 2645-3202.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, playground.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
26,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28
Fev.) R$ 22,90 mais equipamento de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da
Estrada Rio–Friburgo, à esquerda
da “lombada eletrônica”. Tel.: (22)
2542-2275. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes,
pavilhão de lazer, sauna, piscinas
naturais, ducha de rio e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.
PARATY (RJ-04) – Praia do
Pontal. Tel.: (24) 3371-1050. Instalações – padrão, iluminação elétrica somente para as dependências,
chuveiros quentes, praia fronteira.
Camping de área reduzida. NÃO
TEMPORADA: R$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento de R$ 3,000 até R$ 34,30.
RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal,
5.900 (Praia). Tel/Fax: (21) 38259209. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (220v), chuveiros
quentes, quadras de esportes, pavilhão de lazer, praia fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$
23,50 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 35,20; TEMPORADA: (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 38,90 mais equipamento R$ 3,00 até R$ 58,30.
SERRINHA (RJ-06) – Entrada
pelo km 311 da Via Dutra. Município
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042.
Instalações– padrão, iluminação
elétrica apenas para as dependên-

cias, chuveiros quentes, quadra de
esportes, play-ground, sauna rústica,
pavilhão de lazer, piscinas naturais,
ducha de rio, quiosques e lago. Ponto de energia para carga bateria de
trailers. NÃO TEMPORADA: R$
14,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 22,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02)
– Av. Dr. Severino Lopes da Silva,
2500, Balneário Bonfim, Município
de Nísia Floresta. Acesso pelo km
119 da BR-101. Instalações-padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes,
pavilhão de lazer, praia fronteira
na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$
11,50 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 17,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do
Parque do Caracol. Tel.:(54) 32824321. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), quadra de esportes, pavilhão
de lazer, piscinas naturais, cancha
de bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 11,50
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
17,20; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 14,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.

► Camping de Canela

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.:

(13) 3311-9329. Em implantação.
Praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90
mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 34,30.

28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ARACRUZ (ES-04) – Estrada
da Barra do Sahy. Praia do Putirí –
Aracruz - ES
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – Município de Capão
da Canoa – RS

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$ 17,80 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
26,70; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 39,60.

CANAVIEIRAS (BA-07) –
Praia de Atalaia, s/nº - Canavieiras
- BA

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km
60/SP da Via Dutra, Guaratinguetá
(SP). Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, quadras de esportes, piscinas cloradas e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas Júnior, 3486 – Itanhaém
– SP

UBATUBA (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km
75. Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 23,50 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 35,20;
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 38,90 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 58,30.

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

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de
Atalaia Nova (perímetro urbano).
Tel.: (79) 3243-3957. Instalações–
padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
22,20; TEMPORADA (16/Dez. a

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

CURITIBA (PR-03) – Rua do
Camping – Bairro Palmital – Colombo - PR
GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi – RS

OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos Inconfidentes, a 2 km do
Centro – Ouro Preto - MG
SANTA CRUZ CABRÁLIA
(BA-05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 (perímetro urbano) - BA
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► A Prainha fica próxima do Camping do Recreio e compõe com os surfistas a beleza
do local
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► Cercada por montanhas e densa vegetação, a praia de Abricó é a única na cidade reservada
ao nudismo

Viva as melhores praias da Barra e do Recreio

D

efinir as melhores praias do
município do Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil.
Cada parte da capital fluminense é
marcante da sua maneira, seja com
altas ondas para surfar, um nascer do
sol inesquecível para contemplar ou,
simplesmente, uma areia quentinha
para deitar e relaxar. O Campista preparou uma lista com dicas valiosas
para aproveitar o melhor das praias
na Barra, Recreio dos Bandeirantes e
proximidades, contando com uma hospedagem segura no camping (RJ-10).
Faça sua programação e não esqueça do
uso da máscara, álcool em gel 70% e
comprovante de vacinação em dia.
PRAIA DE GRUMARI
A Praia de Grumari é extensa e
com muitas ondas fortes. Dentro do
mar os surfistas dominam. São 2,5
quilômetros de extensão em uma
região de floresta que fica dentro de
um parque estadual bem longe do
caos a 2 km do Camping do Recreio
dos Bandeirantes. Apesar de ser boa
para surfar, a natureza preservada
por ali faz com que o espaço seja
muito bonito. Lembre-se: só pelo visual já vale o passeio.
PRAINHA
A Prainha também é muito procurada pelos surfistas e chama a
atenção pelas boas ondas e beleza
incontestável. Fica, também, bem
próximo do camping RJ 10. São 700
metros de praia e o seu trecho de
areia estreito faz com que o espaço
seja disputado. Vale chegar cedo
para curtir o sol que se esconde atrás
das montanhas no meio da tarde.
PRAIA DO DIABO
Rodeada de coqueiros, possui
ondas que costumam ser fortes e
grandes, sendo um local adequado

Em 2011, essa praia se tornou uma
Unidade de Conservação, fazendo
parte do Parque Natural Municipal
Barra da Tijuca Nelson Mandela.

► Defronte
ao camping
do Recreio,
a praia do
Pontal é bem
frequentada
pelos campistas
para a prática do surf. Essa praia
fica dentro de um espaço militar e
o acesso a ela, portanto, é restrito. A
propósito, ela recebe este nome porque quando o mar está agitado fica
extremamente violento
PRAIA DA BARRA
Muito procurada na Barra da
Tijuca por praticantes de esportes,
principalmente o surfe, considerando as boas ondas e o vento sempre a
favor. O local oferece ondas com boa
formação que podem variar de 0,5 a
2,5 metros dependendo do dia; portanto, a recomendação é percorrê-las
para escolher a melhor área, ainda
que todas sejam consideradas boas.
As ondas fortes tornam a Praia da
Barra palco de diversos campeonatos internacionais. Até mesmo uma
etapa da Liga Mundial de Surfe já
foi realizada por ali.
PRAIA DA MACUMBA
É uma praia extensa com quiosques por toda a orla e ciclovia, quase
fronteira ao RJ-10. A pedra do Pontal
separa a Praia da Macumba da Praia

do Recreio. Em maré baixa, um estreito caminho na areia se forma da
praia até a pedra, permitindo que
se chegue até lá. A subida até o alto
leva cerca de uma hora, e a vista lá
de cima vale todo o esforço. É possível observar, do lado direito, toda a
extensão de areia do Recreio à Barra
da Tijuca e do lado esquerdo, a Prainha. Ponto preferido dos surfistas
por suas ondas cheias e compridas
praticamente o ano todo. Ideal para
os longboarders.
PRAIA DO PONTAL
Localizada na zona oeste do Rio
de Janeiro, defronte ao camping RJ10, a Praia do Pontal. É uma praia
linda e suas ondas grandes e fortes
atraem muitos surfistas, mas fica
mais difícil para banhistas mergulharem.
PRAIA DA JOATINGA
Um pequeno paraíso escondido
na cidade do Rio de Janeiro, próxima do Clube Costa Brava, no Joá.
O acesso é feito apenas por carro,
sendo que fica no meio da estrada do

Joá, que liga São Conrado à Barra da
Tijuca. Ao chegar, é necessário passar por um caminho de pedras para,
enfim, encontrar a praia; portanto
idosos e crianças devem ficar atentos
e redobrar a atenção.
PRAIA DO RECREIO
Com dois quilômetros de extensão de pura areia clarinha e água
própria para banho, ela tem início na
Reserva Biológica da Barra da Tijuca e vai até o Pontal de Sernambetiba, chamado de Pontal Tim Maia, em
homenagem ao saudoso cantor. Nos
finais de semana um espaço na areia
torna-se algo bastante disputado entre os banhistas.
PRAIA DA RESERVA
Com cerca de 8 quilômetros de
extensão, a Praia da Reserva é caracterizada pelas águas clarinhas e
areia fofa. Sua orla dispõe de diversos quiosques e barracas, os quais
podem ser muito úteis durante o
passeio. O local recebeu este nome
por estar ao longo da Reserva de Marapendi, área de proteção ambiental.

PRAIA DE ABRICÓ
Dividida em duas extensões,
o lado esquerdo das pedras é onde
situa-se atualmente a única praia de
nudismo da cidade do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, é afiliada oficialmente à Federação Brasileira de Naturismo. A praia com 800 metros de
extensão de faixa de areia é cercada
por montanhas e vegetação tropical,
sem contar as águas cristalinas. Apesar da lei determinar que a praia inteira seja destinada à prática do nudismo, somente em 250 metros dos
800 de extensão os visitantes devem
ficar completamente sem roupas.
HOSPEDAGEM / RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Camping - O RJ-10 conta com
instalações-padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadras de esportes, pavilhão de
lazer, cantina, playground e praia
fronteira.
Acesso - Chegando pela Rodovia Washington Luiz ou Via Dutra,
pegue a Linha Vermelha e entre na
Linha Amarela. Siga até a praia da
Barra da Tijuca d dobre à direita em
direção ao Recreio até localizar o
camping à beira-mar.
SERVIÇO:
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21)
98286-7627
Camping do Recreio (RJ-10):
(21) 3825-9209
Disque Camping: (21) 35494978
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Em Paraty, a grande celebração da Semana Santa em abril

D

esde seus primórdios que
Paraty é uma cidade tradicionalmente católica,
organizando e festejando anualmente cerca de 23 eventos de
cunho religioso, sendo as mais
importantes a Festa do Divino, a
procissão marítima de São Pedro,
as festas de Santa Rita e de N.S.
dos Remédios -Padroeira da Cidade- e a Semana Santa, esta última programada para o período de
14 a 17 de abril próximos.
As comemorações da Semana
Santa na cidade histórica de Paraty mantém tradições que datam
dos séculos XVII e XVIII, ocasião em que podem ser admiradas imagens e peças sacras com
mais de 300 anos de existência.
Essas peças, que se encontram
sob a tutela do IPHAN-Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficam guardadas
todo o ano no cofre do Museu de
Arte Sacra de Paraty, na igreja de
Santa Rita.
O camping de Paraty (RJ04) encontra-se apto a receber os
campistas e os seus familiares.
PROCISSÕES E
CELEBRAÇÕES
Todas as procissões e celebrações da Semana Santa são,
até hoje, preservadas, tanto pela
paróquia quanto pelo povo para-

tiense. Na verdade, algumas delas foram adaptadas, como, por
exemplo, a Procissão do Encontro, que era realizada uma semana
antes e, atualmente, acontece na
própria Sexta-Feira. Seis peças
de valor histórico-arquitetônico
incalculável podem ser vistas na
Sexta-Feira Santa em Paraty: os
Passos da Paixão, abertos apenas
uma vez por ano.
PASSOS DA PAIXÃO
Os Passos são pequenos altares embutidos em paredes de
sobrados, casas e igrejas representando os principais momentos
da Paixão de Cristo, tradição que
veio de Portugal ainda no Brasil
Colônia, tendo sido construídos
passos em diversas cidades, além
de Paraty, como Tiradentes, Ouro
Preto, Congonhas e São João
del Rey, todas em Minas Gerais.
Restaram seis Passos em Paraty,
restaurados, sendo três na rua do
Comércio, dois na rua Dona Geralda e um na lateral da igreja de
Santa Rita.

► A festa da
Semana Santa
é ponto alto no
calendário da
cidade

PROCISSÃO DO
FOGARÉU
Um dos pontos altos da Semana Santa em Paraty é a Procissão do Fogaréu da qual, no início,
somente homens participavam,
sendo as mulheres proibidas de

OBITUÁRIO

► Defronte à
Praia do Pontal,
o camping de
Paraty

Salvador Luiz Gomes Fernandes
* 1927 + 2022

Faleceu em janeiro passado o médico Salvador Fernandes, aos 95 anos
de idade, deixando esposa, Branca
Maria Fernandes, de 97 anos, com
quem estava casado há 72 anos, sete
filhos, dez netos e três bisnetas. Dr.
Salvador era carioca, mas tornou-se
Cidadão Petropolitano desde 1965.
Em 1954, fixou residência em
Petrópolis, ingressando por concurso no INSS, onde trabalhou por 37
anos. Na cidade, fundou o Serviço
de Clínica Médica na Beneficência
Portuguesa e, mais tarde, no Hospital
Santa Teresa, onde criou o primeiro

CTI do município.
Um de seus filhos, o jornalista Luiz Marcos Fernandes, durante
vinte anos foi Editor de O Campista,
onde atualmente assina a coluna Opinião.
O Camping Clube do Brasil associa-se a essa homenagem póstuma ao
Dr. Salvador, com expressiva carreira
médica no Brasil e no Exterior, onde
fez residência hospitalar em Massachusetts, especializações em Laboratório em Boston e ocupou a cadeira
vitalícia na Academia de Ciência de
Medicina de Nova York.

vê-la até pelas janelas. Dessa
procissão, reativada na década
de 70 por um grupo de jovens
paratienses, participava a figura
do Centurião, que ia à frente do
andor tocando uma corneta quando chegava a frente das igrejas. O
Fogaréu, que se inicia à meia noite de Quinta-Feira, simboliza a
prisão de Cristo. Nesta procissão
secular os fiéis saem pelas ruas de
pedras do Centro Histórico portando fifós (tochas), com as luzes
dos postes apagadas e ao som
incessante de matracas - o que
nos transporta a outros tempos.
As matracas vieram substituir os
sinos que, por serem motivo de
júbilo, silenciam na Quinta-Feira
Santa e só voltam a tocar no Domingo de Páscoa.
É curioso notar, durante a
procissão que, em fila, os fiéis
entram pelas laterais saindo pela
porta principal de todas as igrejas do Centro Histórico. São duas

explicações para este fato: uma
litúrgica e uma popular. A versão
litúrgica trata da indulgência plenária, o perdão dos pecados sem
a confissão; e a popular estipula que a procissão do Fogaréu é
uma dramatização dos passos de
Cristo, isto é, as igrejas representam os lugares por onde Cristo
teria passado após a prisão: Anás,
Caifás, Herodes, Pilatos. E presos nunca entram pela porta da
frente.
Além de Paraty, uma das poucas cidades onde ainda se mantém viva a tradição do Fogaréu,
embora realizada de maneira
distinta, sobretudo nos figurinos,
é na cidade de Goiás Velho, em
Goiás, recém-agraciada pela
Unesco com o título de Patrimônio da Humanidade.
HOSPEDAGEM / PARATY
Camping - O RJ-04 está localizado em frente à praia do

Pontal, próximo à Santa Casa de
Misericórdia. Conta com instalações-padrão, chuveiros quentes,
cantina e 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).
SERVIÇO:
Evento: Semana Santa em Paraty
Data: 14 a 17 de abril
Site da Prefeitura: www.paraty.
rj.gov.br
Informações sobre o evento: www.
paraty.com.br
Camping de Paraty (RJ-04): (21)
3371-1050
Site
do
CCB:
www.
campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 982867627
Disque Camping: (21) 3549-4978
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Prado, Caldas Novas e Mury: história, turismo e natureza

O

s projetos de vida seguem
retomando seus rumos após
o grande avanço nacional na
vacinação, com milhares de campistas dispostos a viajar para desfrutar
de estadas voltadas ao lazer e encantos naturais em regiões atraentes do País. As áreas sugeridas para
sua escolha neste mês são: Prado (BA-03), Caldas Novas (GO-02)
e Mury (RJ-08).
Em Prado, além das praias paradisíacas, temos um pouco mais de
história e cultura do Brasil, enquanto em Caldas Novas as águas termais
terapêuticas beneficiam a saúde do
corpo e da mente. Em Mury, a cidade chama atenção por sua natureza
diferenciada e também por sua gastronomia e opções de passeios.

com frutos do cerrado, como o pequi, usado em pratos típicos como
o arroz com pequi e na tradicional
galinhada. Outra atração da cidade é
a Feira do Luar, realizada durante os
finais de semana no centro da cidade.

MURY:

► Alvorecer na
Praia do Farol
é atração no
Camping de
Prado

PRADO:

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

CALDAS NOVAS:

TURISMO TERMAL
Camping – O GO-02 possui
uma área de 40.000m². Oferece
instalações-padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra
de esportes, churrasqueiras e piscinas frias. O camping fica próximo ao

► Associados
se preparam
para reviver a
Costelada em
Caldas Novas

► O Camping
de Mury é
cercado de
natureza pura
aeroporto a 4 km da cidade.
Acesso - Para o campista que sai
de carro ou ônibus da região Sudeste, o melhor caminho é pela BR-050,
passando por Uberlândia, Catalão e
Araguarí. Para quem sai de Brasília é melhor seguir pela BR-040 e
continuar pela BR-050, passando

por Cristalina. Chegando em Campo
Alegre de Goiás, siga pela estrada
que vai de Ipameri a Caldas Novas.
Atrativos - Suas águas termais
chegam até 51º e possuem propriedades químico-minerais que podem
diminuir a pressão arterial e até desintoxicar o organismo. Há um re-

pertório de saunas naturais, bosques,
nascentes e cascatas. Uma mata frondosa com ipês, canelas, paineiras,
localizada na Serra de Caldas e habitada por tucanos, juritis e canários,
completa este “paraíso das águas”. A
cidade possui também uma variada
culinária que mistura peixes e aves

NATUREZA E
GASTRONOMIA
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 à cidade, defronte ao totem de limitação
de velocidade.
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 ecológicas, a prática de
canoagem, os banhos de cachoeira
no Rio Macaé 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.
SERVIÇO:
Camping de Prado (BA-03):
(73) 99113-7352 ou (73) 999945148
Camping de Mury (RJ-08):
(22) 2542-2275
Disque Camping: (21) 35494978
Site do CCB: www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB: (21)
98286-7627

6

O CAMPISTA - MARÇO DE 2022

O CAMPISTA - MARÇO DE 2022

7

Fernando Cespe é eleito Presidente Nacional do CCB

E

m Assembléia Nacional realizada em 12 de fevereiro passado,
o Benemérito Fernando Cespe
Barbosa foi eleito por aclamação como
Presidente Nacional do CCB para o
triênio 2022/2025. Nos dois últimos
triênios de gestão, de 2016 a 2022,
Fernando ocupou a segunda e primeira
Vice-Presidência do Clube, que tiveram
como Presidente Nacional o Benemérito João Luiz Pimentel Neiva de Lima.
Fernando Cespe reside na cidade do
Rio de Janeiro, é associado do CCB há
41 anos, tem 70 anos de idade, Administrador de Empresas, casado há 34 anos
com Ana Maria Mazzei, com quem teve
uma filha, Renata, Bióloga Marinha. De
um casamento anterior, Fernando teve
um filho primogênito, Fernando Cespe
Filho, e uma neta.
Além de campista atuante e dedicado, Fernando iniciou-se em cargos
diretivos no Clube em 1996, quando
foi eleito Representante Regional/RJ,
sendo reeleito por mais três triênios sucessivos. De 2002 a 2005, foi nomeado
Diretor Nacional de Comunicações e
em 2005, foi eleito Presidente Regional/RJ. Em 2008, ao completar seu
mandato como Presidente Regional,
teve ratificada a condição de associado
Benemérito pela Assembléia Nacional. Naquele mesmo ano, foi nomeado
como membro da Comissão Nacional
de Disciplina. Em 2021 passou a ocupar
cadeira vitalícia no Conselho de Beneméritos do Clube, pelo falecimento do
Conselheiro Aurélio Machado.
Fernando Cespe foi eleito por unanimidade da Assembléia Nacional, juntamente com seus dois Vice-Presidentes, pela ordem, os Beneméritos Luiz
Fernando Napolitano, de São Paulo, e
João Luiz Pimentel Neiva de Lima, de
Curitiba.
Ao ter homologada a sua posse,
Fernando se dirigiu aos companheiros
da Assembléia, primeiramente para
“agradecer a confiança e a honra de estar sendo eleito naquele momento como
Presidente Nacional em um evento de
tamanha importância para o Clube”.
Agradeceu, também, “à Diretoria
Administrativa e aos funcionários de todas as unidades, aos companheiros que
compõem as Diretorias Nacional e Regionais, que juntos mantiveram o Clube
vivo e de pé até hoje”, e parabenizou ao
“Jornal O Campista pelos seus 50 anos
de belíssimas edições”.

UM CAMPSTA EXPERIENTE
“ Como experiência de campismo, continuou Fernando, comecei a
acampar com barraca “de chão”, passei
para carreta-barraca, evoluí para trailer
“roda quadrada” e voltei para barraca
“de teto”. Em 2018, adquiri um trailer
moderno e iniciamos, eu e Ana, uma
vigem pelo Brasil, visitando partes das
regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e
todo o Nordeste, durante 300 dias, per-

correndo 23.700 km em 15 Estados e o
Distrito Federal, visitando 12 capitais,
106 municípios, 6 parques nacionais”.
“Em setembro de 2019, retomamos
nossa viagem para o Sul, pelas Serras
Catarinenses e Gaúchas e pelo litoral.
Em novembro daquele ano, resolvemos
fazer nossa primeira viagem internacional, partindo de Gramado, entrando
pelo Chuí (RS), fazendo a costa do Uruguai e da Argentina, comemorando o
Natal em Ushuaia e o Ano Novo em El
Calafate, seguindo por Bariloche, Mendoza, Córdoba, Rosário e Santa fé, num
programa de 70 dias e 13.000km”.

A NOVA DIRETORIA
Como companheiros de Direção
Nacional, além de seus dois Vice-Presidentes, Fernando recebeu a homologação da Assembléia Nacional para os
seguintes Diretores, para o mesmo triênio 2022/2025: LÚCIA MARIA MARTINS GUALBERTO (RJ) – Tesoureira;
LUIZ CARLOS CULIBTRET NEIVA
DE LIMA (SC) – Secretário; JORGE LUIZ NOGUEIRA DE MORAES
(RJ) – Patrimônio; CARLOS RICARDO MONTEIRO (RJ) – Caravanismo;
AYMBERÊ GUEDES DE ARAUJO
(SP) - Comunicações; JOSÉ CARLOS
DE SÁ VASQUINHO (RJ) – Diretor
Nacional para a Região RJ; EVERALDO FRANCISCO DA SILVA (SP)
– Diretor Nacional para a Região SP;
CHRISTIAN FRIC DE CAMARGO
JERIN (SC) – Diretor Nacional para a
Região Sul.
O PROGRAMA DE GESTÃO
Depois de apresentada e formalizada a posse da Diretoria Nacional indicada à Assembléia, Fernando Cespe passou a comentar sobre o seu programa
de condução do Clube nesses próximos
três anos. “Minha gestão será pautada
em divulgar de forma correta e respeitosa a prática do campismo e do caravanismo organizado no Brasil e, para
isso, também quero convidar a todos,
aos Presidentes Regionais com suas Diretorias e Representante para multiplicarmos a boa conduta de acampamento
e que também nos ajudem a banir maus
associados, que não são tantos, mas que
sabemos que existem. Vamos fazer nossas vozes serem ouvidas”.
“Sobre a operação dos campings,
comentou Fernando, minhas maiores preocupações são os reajustes das
tabelas, principalmente das taxas de
manutenção, das estadas diurnas e dos
pernoites para convidados acompanhados e desacompanhados. Vamos buscar
aperfeiçoamentos dos sistemas de controle das receitas, para evitar a omissão
de valores recebidos, identificar ações
para estimular a frequência de não associados nos campings, avaliar as rotinas
de portaria e da segurança interna nos
campings, investir na ampliação da instalação de medidores de energia elétrica

► O Associado Edison da Cunha (ao microfone) agradece o título de
Benemérito aprovado pela Assembléia

► Fernando Cespe, eleito, apresenta à Mesa o texto de sua plataforma para o triênio

► João Luiz
passa o cargo
para o novo
Presidente
Fernando Cespe

► Anival de
Moraes Braga
(centro), o mais
antigo, presidiu
a reunião do
Conselho de
Beneméritos

► Ao final, João Luiz recebeu homenagens dos funcionários do Clube

► A nova Direção Nacional homologada para o triênio 2022/2025
em novos campings, suprir a rede de
acampamentos de sistemas de comunicação pela internet e cobertura de wi-fi”
Ainda como projetos voltados
para a ampliação e otimização das estatísticas de frequências nos campings,
Fernando programa “realizar reuniões
conjuntas de trabalho com os guardas-campings e com os Presidentes Regionais, buscar parcerias para operação de
campings que hoje estão desativados,
promover encontros associativos em
campings de menor frequência e manter
permanentemente em todos os nossos
campings a bandeira do CCB hasteada”.
Finalizando a apresentação de sua
plataforma, Fernando apresentou como
“um sonho em seu programa a implantação do Museu do Camping Clube do
Brasil, compatível com a grandeza da
memória e do acervo que o Clube reúne, por entender que um Museu é o
retrato vivo da nossa história”.

ELEIÇÃO DO
CONSELHO FISCAL
Na sequência da Ordem do Dia da
Assembléia Nacional, foram escolhidos
os novos membros do Conselho Fiscal
do Clube para o triênio 2022/2025, tendo sido eleita a única chapa apresentada ao plenário, composta dos seguintes
membros: TITULARES: Anival de Moraes Braga, Marcos Vinícius Coutinho
e Pedro Alves Pereira; SUPLENTES:

Luiz Carlos Alves de Assis, Maurício
Silva Santos e João Estevão Mota.
A PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em momento anterior à eleição do
novo Presidente Nacional para o triênio 2022/2025, o Presidente ainda em
exercício, João Luiz Pimentel Neiva
de Lima, cumpriu o primeiro item da
Ordem do Dia, apresentando o seu relatório de gestão durante o triênio que
ali se encerrava, referindo-se em síntese
ao Relatório que havia sido distribuído
antecipadamente aos constituintes da
Assembléia Nacional.
João Luiz iniciou sua fala agradecendo a dedicação e o trabalho parceiro dos diretores, dos conselheiros e
dos funcionários, ressaltando também
o apoio recebido do quadro social, especialmente a partir de março de 2020,
quando as restrições determinadas pelos
poderes públicos para o enfrentamento
dos malefícios causados pela pandemia
da Covid-19 levaram ao fechamento
dos campings.
Discorreu também sobre as medidas propostas e aprovadas pala Direção
Nacional, em sua alçada estatutária,
com vista à consolidação dos preceitos
regulamentares e dos procedimentos sociais nos acampamentos, tornando mais
objetivo e dinâmico o relacionamento
entre o Clube e os campistas.
Na busca pelo estímulo ao aqueci-

mento da frequência, comentou sobre a
aprovação da Direção Nacional, ainda
em 2021, das medidas de redução dos
custos de frequência nos campings para
os convidados, acompanhados e desacompanhados, em 30% e 40%, visando
também, com esta medida, atrair novas
adesões ao quadro social.
Outra medida também comentada
por João Luiz, na intenção de atrair novos associados para o Clube, contando
com o apoio do próprio quadro social,
foi a substituição do programa de bonificação aos associados premiados com
cupons de acampamento, ampliando a
sua validade de três para seis meses e
estendendo alternativamente o benefício para convidados indicados, sem hipótese de revalidação de seus períodos
de vigência.
Lamentou, por outro lado, as limitações da frequência nos campings a
partir de março de 2020, em razão da
pandemia da Covid-19, com a redução
expressiva das receitas do Clube, frustrando a realização de alguns projetos
de melhorias em campings, como em
itens de infraestrutura das redes hidráulicas, elétricas e sanitárias, com vistas
a proporcionar mais conforto para os
equipamentos.
Como mensagem, João Luiz comentou que além do Clube estar procurando “fazer a sua parte”, será muito
positivo para o campismo organizado

como um todo que a indústria de veículos de recreação (trailers e motor-homes) e demais equipamentos e acessórios, procure caminhar sempre no
sentido de ampliar a oferta de seus produtos, fomentando o desenvolvimento
de novos pontos de vendas, adotando
estratégias de publicidade e a programação de feiras, exposições e ciclos de
palestras para o debate de idéias.
Finalizando seus comentários, João
Luiz agradeceu a presença expressiva
dos companheiros na Assembléia, mesmo com cuidados preventivos em face
da pandemia, vista por ele como um
elevado interesse pela perenidade do
Clube, tendo sido muito aplaudido pelo
plenário.
No item seguinte da Ordem do Dia,
foram apreciados os pareceres positivos
do Conselho Fiscal sobre os atos administrativos e financeiros da Direção Nacional no triênio que encerrava, tendo o
plenário ratificado a sua aprovação.
Antes de devolver a palavra ao
Conselheiro Anival de Moraes Braga,
Presidente da Mesa, em tom de dever
cumprido, João Luiz agradeceu aos
membros do Conselho de Beneméritos,
todos alí presentes na Assembléia, pela
presença e participação na reunião formal do colegiado, ocorrida na véspera,
pelo interesse demonstrado nos debates
e pela apreciação positiva dos temas do
encontro.
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e-mail: cctur@campingclube.com.br
com mais de 700 espécies de plantas espalhadas por
jardins inspirados em diversas culturas. O Camping
Clube do Brasil opera o seu camping no Bairro Rancho Alegre, a caminho do Horto Florestal.

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
VEM AÍ O OUTONO: PROGRAME
SUAS VIAGENS
O outono é uma das melhores épocas para viajar,
além de agradar a todos por conta das temperaturas
amenas, que garantem passeios mais tranquilos, pois
há menor número de pessoas viajando no período. A
estação favorece o bolso do turista, já que na baixa
temporada as passagens e as diárias costumam ficar
mais acessíveis. Quem fizer essa opção terá tempo para
programar-se tempo até junho, quando começa o inverno. Confira os destinos brasileiros ideais para conhecer no outono.
CHAPADA DIAMANTINA (BA)
Cavernas, cânions e cachoeiras fazem desta reserva um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil.
Durante o outono, época mais seca, as quedas d’água
não estão tão cheias, sendo que as temperaturas mais
baixas contribuem para as longas trilhas sob o sol. A
luz fica na posição perfeita para iluminar o Poço Azul,
uma das grandes atrações naturais da região. Outra
vantagem com a diminuição das chuvas é a facilidade
para encarar as trilhas à beira dos rios, pois as pedras
do leito ficam menos escorregadias.
CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Durante o outono, as ruas da cidade ficam forradas
com as folhas dos plátanos. A partir de abril começa
a época mais seca da região, diminuindo a frequência
das chuvas. O turista com certeza frequentará bastante a Vila Capivari, onde concentram-se os principais
bares e restaurantes do município, além de lojas de
malhas. Lembrando que não se pode deixar de visitar
também o Morro do Elefante, onde foi construído o
primeiro teleférico do Brasil, e o Amantikir, parque

CUNHA (SP)
Situada na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro e próxima do Camping do Clube dos 500, é
conhecida como a terra dos ceramistas e abriga diversos ateliês. Por estar entre duas reservas (Parque
Estadual da Serra do Mar e Parque Nacional da Serra da Bocaina), a região também concentra trilhas
e quedas d’água. O principal atrativo do município
certamente é seu lavandário que lembra os campos
de Provence, na França.
MONTE VERDE (MG)
Destino romântico por excelência, Monte Verde
também oferece passeios tranquilos para a família e
atrações de aventura e ecoturismo. A trilha da Pedra
do Chapéu do Bispo é uma das principais com percurso menos íngreme e diversos mirantes pelo caminho. Outras sugestões de passeios são a Fazenda
Radical, onde há duas mega tirolesas, e a Escola de
Falcoaria, na qual os turistas podem servir de apoio
para os voos das aves de rapina.
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de Janeiro para curtir
as praias, os passeios ou rever amigos é lógico que
o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. Mas quando vier a negócios, em viagem
rápida, experimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia,
com café da manhã, diárias acessíveis, restaurantes
no entorno, ao lado do Metrô, a duas estações do
VLT até o Aeroporto Santos Dumont.
No sentido contrário, em percurso maior, o VLT
passa em frente à Rodoviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.com.br

ESTÃO ACABANDO COM ELA

Bônus de Pernoites tem
validade ampliada

D

entro das medidas de ajuste das condições e custos
de acampamentos na Rede
do CCB, aprovadas a partir do mês
de julho passado, a Direção Nacional autorizou a ampliação do prazo
de validade dos bônus de pernoites
sorteados mensalmente entre os associados proprietários adimplentes,
de três para seis meses, com o sorteio mensal de trinta matrículas, sem
hipótese de revalidação.
Outra novidade no novo sistema
foi a extensão da possibilidade dos
bônus serem utilizados alternativamente para famílias convidadas dos
associados, caso estes não desejem
usar pessoalmente as bonificações

034475-5 (SP)
038191-9 (SP)
068567-2 (ES)
117777-9 (PR)
179494-5 (BA)
180691-2 (ES)
183914-3 (SP)
196103-9 (SP)
197199-5 (SP)

recebidas, bastando identificar o
titular do grupo indicado, não associado do Clube, sem a necessidade
de acompanhá-lo durante o acampamento escolhido.
As trinta matrículas relacionadas
a seguir correspondem aos associados sorteados dentro do novo sistema de validade improrrogável de
seis meses, a partir de abril próximo.
Os bônus sorteados anteriormente, pelo sistema antigo de vigência
trimestral, que não tenham sido utilizados em seus prazos, poderão ser
revalidados a pedido de seus titulares
a partir de quando as recomendações
de isolamento social estiverem em
fase de abrandamento.

202076-3 (SP)
203737-0 (ES)
217664-5 (ES)
218844-8 (SP)
227250-6 (PR)
234303-0 (SP)
234463-8 (SP)
235364-5 (SP)
235429-3 (RJ)

236117-7 (SP)
236120-8 (SP)
236135-5 (SP)
236157-5 (SP)
236315-3 (ES)
236319-5 (SP)
236443-4 (RJ)
236445-0 (ES)
236448-4 (SP)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

Coloque também nos seus projetos de viagens
uma visita ao Pantanal Matogrossense. Entre os meses de maio e setembro acontece a vazante dos rios,
quando os animais se aproximam para beber água,
facilitando a observação de jacarés e onças. Durante
o outono, quando as estradas de terra não estão alagadas, o acesso até as fazendas pantaneiras é mais
prático.

► Na Chapada Diamantina, passeios incríveis com muita natureza e nenhuma aglomeração. Consulte a
CCTUR

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

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

VENHA NOS VISITAR!

Aldeias Guaranis
em Ubatuba:
curta sua cultura

C

om o desaparecimento dos
Tupinambás, a comunidade
indígena em Ubatuba hoje
é representada por tribos de origem
Tupi-Guarani e Guarani, que migraram para a região. São duas Aldeias
em Ubatuba, a Renascer e a Boa Vista, que mesmo tendo seu território
garantido, enfrentam problemas para
assegurar sua sobrevivência e o modo
de vida tradicional. Neste contexto, o
desenvolvimento de alternativas para
geração de renda de forma sustentável é um dos desafios prioritários dos
indígenas da região.
A caça, que era uma das principais fontes de alimentação nas
Aldeias, já não é tão abundante na
região. Ao mesmo tempo, o contato
com os juruás (não índios), também
introduziu nas tribos o consumo de
alimentos industrializados e produtos
como roupas e supérfluos. Para sobreviver de acordo com o novo modo
de vida, os índios se tornam cada vez
mais dependentes do dinheiro. Um
dos desafios prioritários aos povos
indígenas é o desenvolvimento de alternativas para a geração de renda de
forma sustentável, e que ao mesmo
tempo ajudem a preservar a tradição
cultural nas aldeias.
ALDEIA BOA VISTA
A Aldeia é habitada pelo povo
indígena Guarani Mbya, que, além
de ocupar terras em outras regiões
do Estado de São Paulo, possui comunidades no Espírito Santo, Rio de
Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
O povo Guarani também está presente na Argentina, Paraguai, Uruguai
e Bolívia.
ORIGEM
Sua origem deu-se no Paraguai
e Argentina, de onde migraram para
o Paraná, mais tarde sendo trazidos
para Paraty antes da chegada a Ubatuba. Na Aldeia Boa Vista da Nação
Guarani foi implantada, sem perder
as raízes indígenas e a identidade
com seus antepassados, a escola
“Tembiguai” (Mensageiro) mantida
pela Prefeitura, onde os alunos de 1ª
e 2ª séries aprendem sua língua de
origem, o “guarani-mbya” e os de 3ª
e 4ª séries recebem aulas em português. A aldeia conta com placas solares para a captação de energia, fossa
séptica, telefone comunitário e posto
de saúde, permitindo que a comunidade controle doenças com o a gri-

O CAMPISTA - MARÇO DE 2022

9

pe e verminose, baixando também a
taxa de mortalidade infantil.
ACESSO
A chegada à Aldeia Boa Vista é
pela Rodovia Rio-Santos (BR-101),
Km 29,5, sentido Ubatuba-Paraty,
cerca de 500 metros antes da Cachoeira do Prumirim. A entrada para
a aldeia está localizada a 1,5 Km da
rodovia, e o caminho é feito por estrada íngreme de terra até a antiga
Escola Estadual Indígena. Algumas
famílias indígenas moram ao lado
deste prédio, e o acesso à tribo é feito
por trilha, uma caminhada de 7 a 8
minutos pela Mata Atlântica. A aldeia
conta com uma área de 920 hectares,
habitada por aproximadamente 40
famílias e mais de 300 índios, sendo
a língua oficial da tribo o Guarani.
Uma grande atração natural que encontra-se nas terras desta aldeias, são
as águas que formam a bela Cachoeira da Boa Vista, e que mais abaixo,
descendo a Serra do Mar, vão formar
a Cachoeira do Prumirim.
LOCALIZAÇÃO
A terra indígena está localizada
em área de Mata Atlântica, o que é
fundamental para os Guaranis, e na
visão deles, um bom “Tekoa” (expressão para denominar o local onde
é possível realizar o modo de ser Guarani) deve ficar próximo da floresta.
HOSPEDAGEM / UBATUBA
Camping – O SP-04 fica às margens da Praia de Maranduba, na Rodovia SP-55. Possui instalações-padrão, pavilhão de lazer, cantina com
self-service, luz para equipamentos,
chuveiros quentes, módulos para trailers e motor-homes com energia livre
computada.
Acesso – Vindo de São Paulo, seguir pela Via Dutra até São José dos
Campos, e “descer” pela Rodovia dos
Tamoios. Saindo do Rio de Janeiro,
também pela Via Dutra, segue-se até
Taubaté e entra na Rodovia Osvaldo
Cruz direto até Ubatuba.
SERVIÇO:
Camping de Ubatuba (SP-04):
(12) 3843-1536
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 982867627
Disque Camping: (21)35494978

► É fascinante
conhecer a
sociedade e os
costumes dos
índios Guaranis

► Defronte
à praia de
Maranduba,
o conforto do
Camping de
Ubatuba

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Mercado

Aproveite as novidades do mercado para curtir os campings conferindo os três
novos produtos para levar para os acampamentos: a Mochila Trekking Trilhas
e Rumos, o Cooler inflável de 31 litros Bestway e a Garrafa Naty da Azteq.
Mochila Trekking Trilhas e Rumos: Possui as costas acolchoadas, barrigueira
para distribuição da carga e dois bolsos laterais, além de um frontal. Um elástico permite pendurar roupas leves e/ou molhadas. Oferece acesso pelo fundo e pela tampa.
Para maiores informações, acesse o site: www.makalusports.com.br
Cooler inflável de 31 litros Bestway: Em formato de rádio com fechamento
superior e estrutura resistente, o produto é ideal para te acompanhar nas maiores
diversões. Sua estrutura tem capacidade para até 31 litros, sendo facilmente inflada
em poucos segundos. Possui tampa para fechamento superior e grafismos na parte
frontal que imitam um aparelho de rádio. É o companheiro ideal para refrescar seus
dias de sol com muito estilo e conveniência. Ele vem com válvulas de segurança,
área para gelo isolada com 31 litros de capacidade. Mais informações no site: www.
kanui.com.br
Garrafa Naty da Azteq: A Naty é uma garrafa da Azteq para te acompanhar
em todas as aventuras. Esse modelo tem capacidade para até 1 litro e é fabricada em
material resistente com alça “loop top” na tampa, que evita sua perda. Detalhes no
site: www.adventura.com.br
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Campanha de Pai para Filho
continua com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

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

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

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.

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

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

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

Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

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

Local e Data

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

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

TERMOFIX Desumidificador

-

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

Anti-môfo

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

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

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

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

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

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

55
anos

FUNDADOR: Ricardo Menescal

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.

Presidente Nacional: ...................................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
1º Vice-Presidente Nacional: ......................Luiz Fernando Napolitano (SP)
2º Vice-Presidente Nacional: ......................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
Diretora Tesoureira: ...................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário: ......................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor de Patrimônio: ...............................Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor de Caravanismo: ............................Carlos Ricardo Monteiro (RJ)
Diretor de Comunicações: ..........................José Carlos de Sá Vasquinho (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP:...........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL:........Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)

Alba Casa Grande - Para 6
pessoas e mesa com quatro bancos. R$ 750,00.Eduardo. Tel:
(21) 2551-0993

CONSELHO FISCAL
Titulares: Anival de Moraes Braga, Marcos Vinicius Coutinho e Pedro Alves Pereira

CARRETAS / BARRACAS

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: José Carlos de Sá Vasquinho
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Everaldo Francisco da Silva
Vice-Presidente: Valmir Benedito de Oliveira Ribeiro
DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin
Vice-Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano
(Cadastro); Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados);
Pedro Alves Pereira (Conservação e Obras); Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário
Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria
Cremilda de Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).
ENDEREÇOS
SEDE NACIONAL: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP
20031-914) - RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 3549-4978 - 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
SITE: www.campingclube.com.br
DISQUE-CAMPING: (21) 3549-4978

Periodicidade: Mensal
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3549-4978 - 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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Tribuna - Editora e Gráfica

BARRACAS

Kabana Camp Luxo – Ano
1998, com reservatório de água
e geladeira elétrica, vários acessórios, impecável, pronta para
acampar. Wilson. Tel.: (19) 91731547/3276-4605.
Compro – Camping Star com
um quarto. João Batista ou Rosa.
Tel.: (21)3242-4839 / 9113-5885.

TRAILERS
Turiscar 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)999652660. 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 ca-

sal novo, mesa com 4 lugares. Armários diversos. Localizado na cidade do Rio de Janeiro. Valor: R$
35.000,00. Contato: (21)996185163.
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) 27431267/(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) 9230-9238
– Luci.
Turiscar Rubi – Ano 1980.

Instalado no CCB de Paraty (RJ).
Documentação OK - placa de
Paraty - Todo reformado, pronto
para rodar, com geladeira nova,
fogão 4 bocas, exaustor, banheiro,
caixa d’água, mesa que vira cama
de casal, dormitório de casal. Varanda branca, fechada, com pia e
fogão. R$37.000,00. Lindamir.
Tels.:(11)7104-1771.
Turiscar Quinta roda - Ano
2007, único dono, acomodação
para 8 pessoas, 3 ar condicionados sendo 2 splits, com armários,
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia granito, geladeira, fogão
4 bocas com forno, micro- ondas,
sofá-cama casal, MP3, cx. detrito,
cx. d’água 180 litros, bomba shurflo 2.8, pneus novos, avancê completo. Glória ou José. Tels.: (22)
9726-6959/ 9871-5001.

MOTORHOMES
Mercedes Benz – Ano 72,
montagem 88, oito pessoas,
com microondas, geladeira, TV,
DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um banho, outro normal),
aquecedor de passagem a gás
para chuveiro e pia, termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar,
motor traseiro 1620, pneus sem
câmara – novo. Amandio. Tel.:
(11) 5851-4953
Mercedes Benz MB 180 –
Ano 94, diesel, modelo Itapoá,
acomodação para 4 pessoas.
R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.:
(53) 9995-4099

DIVERSOS
Reboque baú – Todo em
chapa galvanizada, reforçado,
tamanho 1X1X1m. R$1.600,00.
Fernando. Tels.: (21) 9958-3185
/ 3157-2714

ALUGUEL DE TRAILERS
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio,
Serrinha e Mury, a diária de locação dos equipamentos pequenos mais o
pernoite de até um casal é de R$140,00. Para os trailers maiores, a diária
para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associados em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de
20% nas séries AA e AP.
Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de R$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e
reservas antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390
ou (21) 2292-9354.

► Em frente à Catedral de Pedra, em Canela, sucedem-se os espetáculos e as comemorações

► A Parada da Páscoa, na avenida principal de Gramado, movimenta os fins de semana

Páscoa em Canela e Gramado,
o evento mais doce do ano

A

data mais doce do ano
está chegando, com a
Capital Nacional do Chocolate Artesanal se preparando
para receber a Páscoa. O evento
deixa as cidades ainda mais lindas
e sofisticadas, atraindo visitantes
de todos os cantos do Brasil e
do mundo. O período da Páscoa
em Canela será realizado entre
os dias 31 de março e 24 de abril
próximos e deixará a cidade decorada com coelhos de todos os
tamanhos e cores, além das belas esculturas de chocolate que
completam a decoração, fazendo
da Páscoa uma das mais belas do
País.
Já em Gramado, o evento será
entre os dias 25 de março e 17 de
abril, com os principais pontos turísticos da cidade decorados nesses dias com muitos coelhinhos,
ovos de chocolate e outros itens
que fazem referência à Páscoa
tradicional. Programe sua viagem
à Serra Gaúcha e deixe sua vida
mais doce. O camping de Canela
(RS-01) encontra-se disponível
para hospedagem.
CANELA
ESPETÁCULOS E
ATRAÇÕES
Além da beleza da decoração, a programação contará com
espetáculos e encenações religiosas e infantis relacionadas ao
momento pascal. A Catedral de
Pedra, o cartão postal da cidade,
fica toda iluminada, tornando o
cenário perfeito para as exibições. As noites da cidade ficam

feccionados na cidade, além de
uma programação variada de intervenções artísticas.

► O Camping de Canela, entre as duas cidades oferece apoio aos campistas

mais belas com a iluminação da
decoração, além dos enfeites que
acolhem os visitantes. As lojas e
fábricas de chocolates ficam abertas diariamente com a criançada
podendo acompanhar a produção
de chocolates.
Gastronomia Típica Em todo
o período do evento, a gastronomia da cidade de Canela e região
procuram criar pratos e opções
típicas, especiais nessa época do
ano. Curtir a bela Serra Gaúcha,
que possui variadas opções de
entretenimento, complementa o
programa.
GRAMADO
PARADA DA PÁSCOA
Nos fins de semana, a Avenida
Borges de Medeiros recebe a Parada de Páscoa, que conta com a
participação de diversos artistas,
dando vida a um dos momentos
mágicos da programação da Páscoa na cidade.

Interativas e divertidas, as
Paradas trazem à tona um mundo
incrível, que reúne personagens,
artistas caracterizados, belas alegorias, coreograﬁas, música e,
claro, muito chocolate.
RUA COBERTA
A Rua Coberta, um dos principais pontos turísticos de Gramado, localizada no coração da
cidade, oferece uma programação
variada com intervenções artísticas gratuitas. O Espaço Kids
receberá os visitantes e a comunidade com atividades lúdicas
e educativas, fazendo brilhar os
olhos de adultos e crianças.
VILA DE PÁSCOA
A Praça das Etnias, localizada
em ponto central de Gramado, dá
lugar à Vila de Páscoa durante o
período do evento. Lá reúnem-se
artesãos gramadenses expondo e
comercializando produtos con-

CORRIDA E CAMINHADA
DO COELHO
A Corrida e Caminhada de
Coelho visa incentivar a prática
de atividade física, novos hábitos saudáveis e cuidado com a
saúde de forma temática, através
de um dia de evento esportivo e
comemorativo, que fará parte da
programação da Páscoa em Gramado. Como incentivo à participação serão oferecidas medalhas
de participação e troféus para premiação, por categorias.
GRAMADO ALELUIA
Mais do que chocolate, a Páscoa em Gramado é uma celebração da fé com o Gramado Aleluia
onde luz, sons, encenações artísticas e o clima religioso despertam
os melhores sentimentos com a
Procissão de Passos e a Procissão
de Ramos.
SERVIÇO:
Páscoa em Canela:
Site: www.canela.com.br
Facebook: www.facebook.
com/PascoaEmCanela
Instagram: @pascoaemcanelaoficial
Páscoa em Gramado:
Data: 25/03 a 17/04/2022
Site: www.gramado.com.br
Facebook: www.facebook.
com/PascoaEmGramado
Instagram:
@PascoaEmGramado

Opinião
Luiz Marcos Fernandes

Uma justa
homenagem
Vida de campista é coisa
que se aprecia somente depois
da experiência de acampar. Assim tem sido ao longo das últimas décadas, quando gerações
de campistas se sucedem. Ao
mesmo tempo que se encontra
tempo para o merecido lazer,
não faltam obrigações onde cada
um desempenha as tarefas que
lhe cabem, seja na família ou
entre os amigos. Uma coisa não
se pode negar: o papel das mulheres neste contexto. Sem elas,
tudo perde a graça.
Neste dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da
Mulher, mas bem se sabe que
elas merecem ser homenageadas todos os dias pelo papel
que desempenham na família ou
mesmo na vida de um casal. São
elas que contribuem para colocar
ordem na casa e também durante
as estadas nos campings, quando assumem a responsabilidade
para que nada venha a faltar.
Por isso mesmo, é mais do que
justo o reconhecimento de todos
às campistas e funcionárias do
CCB. Nosso muito obrigado a
todas as mulheres.
Dizem até com uma certa
razão, que o ano começa depois
do Carnaval. A expectativa é de
que, com a diminuição de casos
da Covid-19, se possa voltar gradualmente à normalidade. Isso
não impede que se aproveite os
finais de semana para curtir seu
camping predileto com maior
tranquilidade e sossego. No
mais, é arrumar as malas e boa
viagem.

