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Editorial

Meu amigo
Barbieri
Amigo do “peito”, de coração. Amigo dos acampamentos,
das viagens, amigo dos aniversários dos netos, das reuniões no
Clube, da organização dos eventos. Amigo dos jantares semanais,
às quartas-feiras, no camping do
Recreio, onde, invariavelmente, esticávamos a conversa até o
amanhecer do dia seguinte. E os
assuntos fluíam, no embaçar da
fumaça de muitos charutos e na
absorção de doses de licor, providas pela generosidade do nosso
anfitrião que, àquela hora, já estava no terceiro sono.
Nos equipamentos de outros
companheiros, nossas repentinas
cochiladas à noite, durante conversas regadas a vinho e cerveja,
eram impagáveis!
Dividimos muitas coisas:
alegrias, tristezas, idéias, problemas. Dividimos até a “bronca”
das esposas.
O que mais nós unia era o
imenso amor pela família e pelo
nosso Clube. Nosso amor pela
família nunca foi verbalizado,
era subentendido pelos anseios,
projetos e divagações envolvendo esposas, filhos e netos.
O amor pelo Clube, ah, o nosso
Clube! Era sempre assunto para
varar madrugada adentro.
A pandemia e outros fatores
que nos afastaram um pouco jamais abalaram nossa amizade.
Nos falávamos por mensagens
ou telefone. Seu trailer, aqui no
Recreio, ao lado do meu, era
sempre objeto de minha atenção,
tentando identificar sua presença,
tão aguardada.
Estamos sentindo muito a
sua falta, meu amigo.
José Carlos de Sá Vasquinho
Vice-Presidente Regional/RJ

► Há noventa anos de braços abertos para todos, o Cristo Redentor tem uma história prá contar (Página 12)
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Obituário
Jorge Barbieri
(Página 9)

Em Canela,
visite o Museu
Egípcio
(Página 6)
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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).

RADA: 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.

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo
Frio ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças.
Informações com a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (021) 2532-0203
BAHIA

CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia
de Atalaia, s/nº. Operação temporariamente interrompida por demanda judicial. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (110v), quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 17,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) :
R$ 14,80 mais equipamentos de R$
3,00 até 22,20.
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.

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.

MINAS GERAIS

OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 3551-1799. Operação
temporariamente interrompida por
demanda judicial. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra de esportes.
NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 26,70.

PARANÁ

► Camping de Prado
ESPÍRITO SANTO

ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí. Operação temporariamente interrompida por
demanda judicial. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), quadra
de esportes, play–ground, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
e mais equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 22,90 mais equipamento, de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90
mais equipamento, de R$ 3,00 até R$
34,30.

CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo
do Contorno Leste (BR-116), no sentido São Paulo/Curitiba. Área desativada temporariamente para obras
e reformas. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220V), chuveiros
quentes, bosque com lago, churrasqueira coberta, pavilhão de lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha e quadra de esportes. NÃO TEMPORADA:
R$ 16,90 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.

RIO DE JANEIRO

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à
Cidade). Tel.: (22) 2620-1209. 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 dependências, chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica, pavilhão de
lazer, piscinas naturais, ducha de rio,
quiosques e lago. Ponto de energia
para carga bateria de trailers. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,80 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 22,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 20,50 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 30,70.

RIO GRANDE DO NORTE

LAGOA DO BONFIM (RN-02) –
Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 2500,
Balneário Bonfim, Município de Nísia
Floresta. Acesso pelo km 119 da BR101. 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; TEMPORA-

DA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.

RIO GRANDE DO SUL

CANELA (RS–01) – Estrada do
Parque do Caracol. Tel.:(54) 32824321. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), quadra de esportes, pavilhão
de lazer, piscinas naturais, cancha
de bocha e churrasqueiras cobertas.
NÃO TEMPORADA: R$ 11,50 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 17,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 14,80 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 22,20.

SÃO PAULO

BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13)
3311-9329. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), pavilhão de lazer. 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.

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 equipamentos
(220v), chuveiros quentes, praia fronteira
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$
16,90 mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 26,70.
UBATUBA (SP-04) – Praia de Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.:
(12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220v), chuveiros
quentes, pavilhão de lazer, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 23,50 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 35,20;
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$
38,90 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 58,30.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79)
3243-3957. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, praia fronteira.
NÃO TEMPORADA: R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 22,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 30,70.
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
RROIO 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

► Camping do Clube dos 500

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km
83,5 (perímetro urbano).

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira
e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 17,80 mais equipamento de R$
2,00 até R$ 26,70; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 39,60.

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

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 TEMPO-

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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► Pouco conhecido dos turistas, o Bairro da Passagem preserva a arquitetura dos mais antigos nativos
da cidade
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► Construída pela Família Real, a antiga residência abriga hoje a Pousada
Solar do Arco

Bairro da Passagem, um rico patrimônio em Cabo Frio

O

que fazer no Bairro da Passagem? Se você está viajando
para a região, precisa reservar ao menos um dia para conhecer
este cantinho de Cabo Frio longe do
agito da Praia do Forte. De um lado,
o Canal Itajuru que deságua nas águas
de tons verdes e azuis do Oceano
Atlântico e do outro lado, construções
históricas e ruas arborizadas fazem do
Bairro da Passagem um lugar surpreendente, que não pode ficar fora do
seu roteiro em Cabo Frio.
Para o campista que esteja em visita à região, o camping de Cabo Frio
(RJ-01) é uma boa opção para sua
hospedagem.
ESTILO
Com suas casinhas coloridas, becos e ruas de pedra, o Bairro da Passagem tem uma estética que lembra um
pouco Paraty. O bairro colonial é um
dos lugares mais belos da Região dos
Lagos. É um lugar para quem quer fugir do agito e desligar-se do mundo.
HISTÓRIA
Como em diversos lugares do
Brasil e do mundo, tudo começou
com a construção de uma igreja. Em
Cabo Frio não foi diferente. A histórica Igreja de São Benedito foi construída por escravos no século XVIII. E
após a construção da igreja, uma vila
se desenvolveu às margens do Canal
Itajuru. O Bairro do Passagem foi batizado com esse nome, pois era ponto de travessia nos tempos do Brasil
colonial. O Bairro é o primeiro lugar
de povoação portuguesa na cidade e
o mais antigo de Cabo Frio. É um
dos vilarejos mais antigos do Brasil.
A sua riqueza arquitetônica e histórica transformaram o lugar num ponto
turístico, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.

ton Massa na altura do número 424.
Depois caminhe por aproximadamente quatro minutos e estará no Bairro
da Passagem. As linhas de ônibus
303, 304, 311 e 354 são as que chegam no Bairro da Passagem.
Carro: Chegando na rodoviária
de Cabo Frio, você vai contornar o
canal. Seguindo em direção à Av. Júlia Kubitschek, você passará pela rua
Itajuru, chegando à Av. Hilton Massa.
Depois, basta pegar o primeiro retorno. Você verá que as construções já
começam a mudar e com certeza terá
chegado ao Bairro da Passagem.

► A partir do camping, pelo Canal de Itajurú, chegasse de barco ao Bairro da Passagem
O QUE FAZER
No roteiro de um dia no Bairro
da Passagem, o horário noturno fica
reservado para o campista conhecer a
culinária local e jantar em um dos diversos bares ou restaurantes espalhados pelo bairro. O horário diurno, fica
reservado para você explorar vielas
e ruas do Bairro ou fazer um passeio
para Ilhas e praias próximas.
BECO DO PRÍNCIPE
Às margens do Canal Itajuru um
belíssimo casarão colonial foi construído em 1958 pela Família Real Orleans e Bragança. Após a conclusão
da enorme obra, a família foi informada que não era permitido construir
na área um imóvel com essa dimensão. O terreno da casa também era
passagem para os pescadores locais.
Para que os pescadores não alterassem sua rota foi construído uma passagem dentro de uma parte do terreno
que foi desapropriada. Para unir as

duas edificações foi construído um
arco e o lugar ficou conhecido como
“Beco do Príncipe”. Hoje, a casa se
transformou num belo hotel chamado
“Solar do Arco”.
VER O SOL NASCER
NO CANAL
Ao passear às margens do Canal
Itajuru, o campista verá pequenos
barcos multicoloridos ancorados por
lá. É um ótimo passeio para qualquer
hora do dia. O campista certamente ficará impressionado com a beleza desse canal de águas límpidas, tornando
a paisagem um encanto.
O sol nascendo por trás das montanhas e as primeiras luzes do sol
refletindo nas águas esverdeadas do
canal são um espetáculo da natureza.
As primeiras horas do dia garantem a
melhor luz para tirar fotos.
IGREJA DE SÃO BENEDITO
Para quem ama história, vale vi-

sitar a Igreja de São Benedito, com
arquitetura colonial primorosa. É difícil encontrá-la aberta. Para visitá-la
procure ir aos domingos quando há
missa. Mas em qualquer dia, vale conhecer a igreja por fora. Por dentro,
ela é bem simples e há poucas imagens de santos.
CULINÁRIA LOCAL
O Bairro da Passagem possui
diversas opções gastronômicas, sendo um bom local para uma resenha
entre amigos e familiares. Os bares
e restaurantes servem os tradicionais
caldos, frutos do mar e as concorridas feijoadas com direito a roda de
samba.
COMO CHEGAR
Ônibus: Chegando na rodoviária
de Cabo Frio, anda-se até ao ponto de
ônibus municipal que fica na Av. Júlia
Kubitschek. De lá serão seis paradas
até o destino final. Desça na Av. Hil-

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.
Dentro do camping há 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:
Camping de Cabo Frio (RJ01): (22) 2646-6838
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br
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Na Região dos Lagos, um show de praias

P

raias encantadoras, mar
de águas claras, natureza
exuberante e paisagens
de tirar o fôlego. Assim é a Região dos Lagos, no Estado do Rio
de Janeiro, há tempos que mais
atrai a atenção de turistas como
um dos principais destinos para
viajar no Brasil. Também conhecida como Costa do Sol, a região
é formada por sete municípios,
sendo Búzios, Arraial do Cabo
e Cabo Frio os mais procurados.
Para ajudar a montagem do seu
roteiro, O Campista deste mês
selecionou alguns dos principais
pontos turísticos da Região dos
Lagos. Reserve seu camping e
não esqueça do uso da máscara,
álcool em gel 70% e comprovante
de vacinação. Confira!

ARRAIAL DO CABO
Conhecida como Caribe brasileiro, Arraial do Cabo concentra
praias deslumbrantes, com águas
claras que variam entre tons de
azul e verde. A cidade possui uma
incrível biodiversidade e não é
difícil encontrar golfinhos e tartarugas no mar, sendo esse um dos
principais motivos que tornam
Arraial a capital do mergulho. No
local, há diversas opções de lazer,
como passeios de barco, surf e
trilhas para quem deseja apreciar
a natureza e contemplar as belas
paisagens da cidade.

► Por estar no centro de Cabo Frio, a Praia do Forte é a mais movimentada da cidade

CABO FRIO
A maior cidade da Região dos
Lagos, Cabo Frio possui localização privilegiada, já que está entre
Búzios e Arraial do Cabo. A cidade se destaca pela ótima infraestrutura para os turistas, com diversas opções de hospedagem, entre
elas o camping de Cabo Frio, e
um comércio movimentado para
quem gosta de fazer compras.
Apesar de serem distantes umas
das outras, as praias da região são
de fácil acesso e oferecem paisagens naturais incríveis.
PRAIA DO FORTE
A mais conhecida e frequentada de Cabo Frio, a praia do Forte
é ideal para quem busca por agitação e boa infraestrutura. Está localizada no centro da cidade e possui
uma extensa orla com excelente
gastronomia. No canto esquerdo
da praia está o Forte São Mateus,
mirante que oferece um belo visual da paisagem de Cabo Frio.
ILHA DO JAPONÊS
A pequena Ilha do Japonês é
uma região pouco frequentada em
Cabo Frio, mas encanta por suas
águas transparentes, rasas e calmas. A partir da Ilha, é possível
realizar uma trilha que leva até a
praia Brava, local com ondas fortes que atrai surfistas e praticantes
de nudismo.
CONCHAS E PERÓ
Separadas por uma formação
rochosa, a praia das Conchas e a
do Peró possuem faixas de areia

► A Praia da Armação em Búzios preserva ainda a no seu contorno a Orla Bardot e a Rua das Pedras

vizinhas. A praia das Conchas é
uma pequena enseada, com formato que dá origem ao nome, que
possui alguns quiosques e uma
estrutura mais simples. Já a praia
do Peró possui cerca de sete quilômetros de extensão, mar agitado e
estrutura mais ampla.
BÚZIOS
A Armação dos Búzios, ou
apenas Búzios, é uma península
de oito quilômetros de extensão,
que reúne mais de 20 opções de
praias com diferentes características que agradam todos os gostos.
A cidade encanta por suas belas
pousadas, excelente gastronomia,
vida noturna agitada, boas opções
de compras e, claro, pelas paisagens deslumbrantes. Apesar de pequeno, o balneário oferece tantas
opções de lazer que é difícil não
querer conhecer todas.

GERIBÁ
A mais agitada da cidade, a
praia de Geribá é ideal para quem
gosta de movimentação e boa infraestrutura. O local é extenso
e conta com diversas barracas e
atividades. O vento e as ondas
tornam o local uma boa opção
para praticar esportes como surf e
windsurf. Para quem gosta de mar
calmo, a dica é ficar no canto esquerdo da praia.
FORNO
Quase sempre vazia, a praia do
Forno tem mar de águas calmas,
transparentes e com temperatura
acima da média para a região. No
entanto, o destaque fica por conta
da areia cor de rosa, que dá charme para o local. Na praia do Forno
também há formações rochosas
sendo possível encontrar piscinas
naturais e grutas.

FOCA
Pequena e praticamente deserta, a praia da Foca é ideal para
quem busca sossego e pouca agitação. A praia possui uma curta
faixa de areia e muitas formações
rochosas. A variação da maré faz
com que o local apresente diferentes aspectos ao longo do dia, formando belas piscinas naturais no
fim da tarde.
ARMAÇÃO
Um dos principais pontos turísticos de Búzios, a praia da Armação não é a mais indicada para
banho, mas atrai a atenção dos turistas que visitam a cidade devido
a agitação. É na praia da Armação
que estão a Orla Bardot, passeio
ideal para relaxar em meio a natureza e apreciar o pôr do sol, e a
Rua das Pedras, point de compras
e gastronomia.

FAROL
Principal destaque de Arraial
do Cabo, a praia do Farol é considerada uma das mais belas praias
do Brasil. A areia clara, o mar calmo e as águas transparentes são os
principais atrativos. No entanto, a
praia possui acesso limitado. Para
chegar até lá, é preciso ir em um
passeio de barco autorizado pela
Marinha, com número de visitantes restrito e tempo máximo de
permanência.
ATALAIA
As Prainhas do Pontal do Atalaia são mais um dos passeios imperdíveis em Arraial. Compostas
por duas praias, são acessadas por
meio de uma escadaria que proporciona um visual paradisíaco
do local. O mar é calmo e a água
varia entre os tons azul e verde ao
longo do dia. Nas prainhas há também uma duna, que oferece um
mirante.
GRANDE
O mar com muitas ondas torna
a Praia Grande o point do surf em
Arraial, apesar da baixa temperatura da água. No local, há trechos
com boa infraestrutura quanto trechos mais desertos. A paisagem é
composta por belas dunas e o visitante pode aproveitar para contemplar um pôr do sol deslumbrante.
A faixa de areia da Praia Grande é
extensa e termina em Saquarema,
também pertencente à Região dos
Lagos.
SERVIÇO:
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Aracaju, Paraty e Serrinha: entre praias e serra

O

s projetos de vida gradativamente vêm retomando seus rumos, após o
grande avanço nacional na vacinação, 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 outubro foram Aracaju (SE-01), Paraty (RJ-04)
e Serrinha (RJ-06).
Em Aracaju, pontos culturais e
naturais de peso, como a Praia do
Atalaia, fronteira ao camping. Em
Paraty, história e eventos para todos os tipos de público alegram
a cidade, enquanto que, na Serrinha, o melhor da natureza em
suas áreas de proteção ambiental,
cachoeiras e clima romântico.
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 BR-101.
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, entre elas 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, proporciona
um passeio pela história, através
de seus casarões, praças e mercados.
PARATY: EVENTOS
Camping - O RJ-04 está localizado em frente à praia do Pontal,

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

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

► Aproveite a hospedagem em Paraty e acompanhe de perto a FLIP virtual no mês que vem

► Natureza pura e temperaturas amenas a seu dispor no Camping da Serrinha

próximo a Santa Casa de Misericórdia. Além das instalações-padrão, tem capacidade para 120
equipamentos, divididos entre
trailers, motor-homes e barracas.
Acesso – A cidade de Paraty
fica a 240 km do Rio de Janeiro e a 305 km de São Paulo. O
acesso é feito pela BR-101 (Rio/
Santos). Após a construção da rodovia, na década de 70, a cidade

tornou-se um importante pólo de
turismo nacional e internacional.
Atrativos – A cidade destaca-se pela realização de grandes
eventos, como a Festa do Divino
que é um marco de fé e devoção,
a Flip, feira literária internacional
que todo ano aborda um tema e
um autor diferente, e o Festival da
Cachaça, com bebidas variadas e
diversas atrações, entre outros. O

Centro Histórico é repleto de casarões coloniais e igrejas, como
a de Santa Rita, erguida em 1722
e cartão-postal do município.
Além disso, ali se concentram várias atividades e os melhores bares que capricham nos cardápios e
na programação musical regada a
MPB, bossa-nova e rock que dão
vida a diversão noturna. Durante
o dia, os passeios de barco pela

SERRINHA: NATUREZA
Camping – O RJ-06 possui
atrativos como piscinas naturais
e lago. Uma completa infraestrutura com sauna, playground, cantina, quadra de esportes, pavilhão
de lazer e chuveiros quentes.
Acesso – Para os campistas
quem vêm do Rio e de São Paulo,
a Via Dutra é a melhor opção. Nas
imediações de Resende, deve-se
entrar na altura do km 311, que
dá acesso também às localidades
de Penedo e Visconde de Mauá,
por via asfaltada. A partir do entroncamento, que leva a Visconde
de Mauá, deve-se prosseguir pela
esquerda, entrando na estrada de
terra em direção à Serrinha do
Alambari.   
Atrativos - Para os que buscam contato com a natureza, a
Serrinha do Alambari é um atraente paraíso. Belas cachoeiras,
rios com águas límpidas e frias
propiciando o criatório de trutas,
com lugares intocados e pedras
majestosas, algumas das atrações
que encantam os visitantes. Com
rica diversidade de fauna e flora, a Serrinha possui também
uma Área de Proteção Ambiental
(APA), que visa manter intocados
os maiores tesouros da natureza.
Outra atração do lugarejo é o próprio camping. Dentro de seu território encontram-se a maior parte
dos poços e cachoeiras da vila,
como, por exemplo, a Duchinha,
o Poço da Coruja, o Poço Dourado, entre outros.
SERVIÇO:
Camping de Aracaju (SE01): (79) 3243-3957
Camping de Paraty (RJ04): (21) 3371-1050
Camping da Serrinha (RJ06): (24) 3381-7042
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Museu Egípcio
em Canela,
uma atração
diferente

Museu Egípcio em Canela na atraente Serra Gaúcha brasileira apresenta
uma visão ampla da história egípcia, com mais de três milênios de
civilização, procurando contar a
história que ficou durante milhares de anos escondida no meio das
ruínas, sepultada nas areias, esquecida nas velhas inscrições que ninguém, até dois séculos atrás, sabia
traduzir. A sua imponente fachada
com as características colossais
dos templos do Antigo Egito atrai
a atenção e surpreende adultos e
crianças.
O Museu conta com um grande
acervo, o maior de América Latina, de peças egípcias produzidas
pelo artista plástico egípcio Essam
Elbattal, entre as quais podemos
destacar a Pirâmide com mais de 8
metros de altura com câmara mortuária no seu interior, ambientada
segundo os antigos túmulos egípcios, com as paredes e teto decorados com imagens e hieróglifos,
múmias, sarcófagos, esculturas de
deuses, faraós, coleção do faraó
Tutankhamon e muito mais, tudo
distribuído num ambiente temático de mais de 1000m² com visitas
guiadas.
Para o campista que visita a região de Canela, o camping RS-01,
encontra-se disponível para hospedagem. Não esqueça do comprovante de vacinação, do uso da máscara e do álcool em gel 70%.

O ARTISTA
Essam Elbattal, nascido no
Egito em 1970, no Estado de Sharkia. Formou-se nos cursos de artes
plásticas em 1989, na Universidade do Cairo, e em economia no
ano de 1992, pela Universidade
de Zakzek, na cidade de mesmo
nome. Estudioso da história do Antigo Egito desde 1987, Essam realizou vários cursos de museologia
no Brasil.
Desde muito cedo direcionou
seu talento artístico para criações
de obras inspiradas nas culturas do
Antigo Egito, no seu atelier ao lado
do Museu Egípcio, no Cairo. Atu-

almente produz suas obras em seu
atelier na cidade de Porto Alegre,
no Brasil.
Com o objetivo de valorizar e
apresentar a arte e cultura do Egito
Antigo, Essam começou a organizar exposições, de início em seu
país e posteriormente no exterior.
Em 1996, realizou pela primeira
vez no Brasil um ciclo de exposições e palestras em diversas cidades, levando réplicas de peças
famosas, como O Escriba, A Múmia, O Sarcófago de Tutancámon
e inúmeros objetos religiosos e de
adorno.
HOSPEDAGEM / CANELA
Camping – O RS-01, localizado num bosque de araucárias, conta
com um pavilhão de lazer, quadras
de esportes, cantinas, churrasqueiras cobertas, piscinas naturais e
cancha de bocha, além das instalações-padrão.
Acesso - Para se chegar ao
camping de Canela, na Rodovia
RS-235 que liga Canela a vizinha
Gramado, basta pegar a estrada
asfaltada que dá acesso ao Parque
do Caracol. Percorridos quatro
quilômetros, subir a direita e de lá
percorrer mais um quilômetro até o
RS-01. A distância entre a cidade
do Rio de Janeiro e a cidade de Canela é de 1.553 km. O tempo estimado do percurso da viagem entre
as duas cidades é de aproximadamente 19h.
SERVIÇO:
Endereço: Caracol - Rodovia
RS 466, 5201, Canela - RS
Telefones: (54)3278-3011/
(54)99271-2521
Horário: Segunda à
Domingo das 9h às 18h
Site: www.museuegipcio.com.br
Facebook: www.facebook.
com/museu.egipcio
Instagram:@museu.egipcio
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

► A decoração interna guarda as características da época e da civilização egípcia...

► ... que também são reproduzidas na parte externa

► O Camping de Canela é a base de hospedagem para visitar o Museu
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Guarapari reserva o Parque
aquático Acquamania
O
Acquamania fica em
uma área de Mata Atlântica bem preservada,
com mais de 200.000 m² de pura
diversão e conta mais de 40 atrações entre diversões aquáticas e
de aventura para toda a família
como Piscina de Ondas, Tirolesa,
Kamikazes, Lagoa Mirim, Navio
Pirata, Cachoeira do Pirata, Piscina com Hidromassagem, Piscinas de Biribol, Rio Lento, Super
Kroc, Toboáguas e muito mais.
Para o campista que esteja de passagem pela região, o camping de
Guarapari (ES-01) é a opção certa
para hospedagem. Não esqueça do
comprovante de vacinação, do uso
da máscara e do álcool em gel 70%.
O PARQUE
Localizado em Guarapari, um
dos principais destinos turísticos
do Estado, o parque aquático Acquamania vem proporcionando diversão, cultura e segurança, sendo
o maior parque aquático do Espírito Santo, referência em entretenimento para toda a família desde
1995, ano em que foi inaugurado.
O parque está localizado em
uma posição privilegiada, próximo das principais atrações do Espírito Santo: a 45 km do aeroporto
de Vitória, 36 km do Convento da
Penha, em Vila Velha, 23 km da
Praia do Morro, em Guarapari, a
37 km do centro histórico de Vitória e 88 km da Pedra Azul, na
região serrana.
Seu projeto arquitetônico tem
como princípios de sustentabilidade e preservação ambiental,
respeitando a topografia local e
adaptando cada atração ao cenário
da região onde se encontra.
Ao longo desses anos, mais de
dois milhões de pessoas conheceram as suas instalações, que fazem
parte de um projeto pioneiro neste
setor no Brasil.
HOSPEDAGEM /
GUARAPARI
Camping - O ES-01 oferece
aos campistas uma divisão de módulos que delimitam o espaço para
os equipamentos. O camping possui uma área de 20 mil m2, com
três baterias de banheiros, forne-

► Além das praias famosas, o Parque é uma das maiores alegrias da região

► Com a sua enseada preferida, o Camping de Guarapari

cimento de energia elétrica e área
modulada para trailers e motor-homes.
Acesso – A melhor maneira
de se chegar partindo do Rio de
Janeiro é pela ponte Rio-Niterói
e seguir direto a Vitória pela BR101 em direção à região Norte
Fluminense até a divisa com o
Espírito Santo. De lá, prosseguir
pela Rodovia do Sol até chegar a

Guarapari.
SERVIÇO:
Local: Acquamania
Parque Aquático
Endereço: 32, ES-477, s/n Amarelos, Guarapari - ES
Telefone: (27) 3221-6666
Informações gerais, preços e horários: www.
acquamania.com.br

Facebook: www.facebook.
com/Acquamania
Instagram: @acquamania
Camping de Guarapari
(ES-01): (27) 3262-1325
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978
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Luiz Marcos Fernandes

Jovens e
crianças: o
futuro do campismo
Neste mês, se comemora
o Dia da Criança. A elas nossa justa homenagem. A data
nos faz lembrar que o futuro
do campismo está diretamente relacionado a esses jovens
e crianças que frequentam as
unidades do CCB. A grande
maioria acompanhados de seus
pais. Nunca é demais lembrar
que muitas gerações de famílias campistas começaram a se
formar nos campings do CCB.
Não é pequeno o número de
associados que em meio ao clima de confraternização, festas,
eventos, acabaram conhecendo
seu par e, a partir dali iniciaram
uma amizade, ou uma relação
afetiva, que se seguiu de namoro e casamento. Basta que
se faça um levantamento, de
quantas famílias campistas nasceram e se consolidaram neste
convívio saudável. Até mesmo
festas de casamentos foram realizadas em algumas das unidades.
Faço esse registro com o
objetivo de ressaltar a importância de se trazer os filhos para
conhecerem o ambiente dos
campings, desde os primeiros
anos e, a partir desta convivência, perceberem o quanto
é agradável o ambiente da família campista. Neste sentido,
os associados têm uma grande
responsabilidade, pois são justamente as novas gerações que
haverão de dar continuidade, ao
sonho idealizado pelo professor
e arquiteto Ricardo Menescal e
seus amigos, na década de 60.
Claro que nos dias atuais,
a diversidade de atrativos para
a garotada aumentou consideravelmente, mas não se deve
esquecer das inúmeras vantagens que o CCB oferece como
opção de lazer saudável, no
contato com a natureza. Também neste mês se comemora o
início da primavera. É hora de
aproveitar o feriadão do dia 12
e curtir com a família e os amigos o seu camping preferido.
Vale lembrar que o CCB tem
mantido normas de higienização e distanciamento durante a
pandemia.

8

O CAMPISTA - OUTUBRO DE 2021

INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
RIO GASTRONOMIA
Uma nova razão para Você revisitar o Rio
de Janeiro, além das inúmeras alternativas de
turismo e lazer, está no Rio Gastronomia deste
ano, voltando ao formato presencial e que será
realizado nos fins de semana de 9 a 12 e de 16
a 19 de dezembro próximo no espaço Pião do
Prado, no interior do Jockey Clube Brasileiro,
na zona sul da cidade.
Em um espaço mais amplo e mais aberto
este ano, os quiosques de alguns dos melhores
restaurantes e food trucks da cidade vão fazer a
alegria dos visitantes com novas receitas, sem
falar nas delícias da feira de Produtores do Rio
de Janeiro e da Feira de Cachaças.
Em dois auditórios no local, serão realizados workshops e aulas sobre culinária com
chefs e profissionais mais famosos, uma chance de aprender ao vivo e ouvir dicas e histórias
sobre a nossa gastronomia.
Ao final de cada dia de atividades uma programação de shows musicais promete bons
momentos para os visitantes, como Diogo
Nogueira, Geraldo Azevedo, Tereza Cristina e
outros.
Todas as informações sobre a programação
diária do evento, assim como os protocolos sanitários recomendados, a exigência do passaporte da vacina podem ser alcançados no site
riogastronimia.com.
As reservas e ingressos podem ser conseguidos no site ingressocerto.com/riogastronomia.
FESTA LITERÁRIA EM PARATY
Não deixe de acompanhar no final do próximo mês de novembro e início de dezembro
a 19ª festa Literária Internacional de Paraty, a
segunda delas em edição virtual.
Está programado para a última mesa do
evento a participação de Muniz Sodré e Ailton
Krenak, um encontro inédito, onde os pensadores e escritores vão debater assuntos relacionados a “como fortalecer o aprendizado com o

reino vegetal” e “como construir uma rede de
florestas e escolas”.
Em uma outra mesa, será promovido
um debate entre a escritora americana Alice
Walker, autora de “A cor púrpura”, com a brasileira Conceição Evaristo, em mediação da
Professora Djamila Ribeiro.
Todas as atividades programadas estarão
no YouTube da FLIP.
A NEGÓCIOS NO RIO DE JANEIRO
Quando Você vier ao Rio de Janeiro para
curtir as praias, os passeios ou reunir ao amigos é lógico que o destino correto é o Camping
do Recreio dos Bandeirantes. Mas quando
vier a negócios, em viagem rápida, experimente hospedar-se no Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis,
restaurantes no entorno, ao lado do Metrô, a
duas estações de VLT até o Aeroporto Santos
Dumont.
No sentido contrário, em percurso maior, o
VLT passa em frente à Rodoviária Novo Rio,
trazendo ônibus de todo o país. Experimente!
reservas@itajubahotel.com.br

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Em 36 anos, entre 1985 e 2020, 1,67 milhão de km² do Brasil, ou 19,6% de todo o seu
território, pegou fogo ao menos uma vez. Em
média, uma extensão de 150 mil km² - área
maior que a Inglaterra- queimou a cada ano.
As informações são se uma nova série do projeto Map Biomas, que apresenta dados inéditos sobre áreas queimadas e incidências florestais no período acima.
Segundo o mapeamento, quase dois terços
(65%) do fogo degradaram áreas de vegetação
nativa. Os outros 35% foram registrados em
áreas ocupadas por atividades humanas.
Os biomas com maior área total incendiada foram o Cerrado e a Amazônia, com 1,42
milhão de km² mostrando cicatriz de fogo. Em
área proporcional, porém, foi o Pantanal que
sofreu mais, com 57,5% do território tendo
queimado ao menos uma vez (86.403 km²).
Para realizar esses levantamentos, os pesquisadores utilizaram imagens de satélites do
programa Landsat, da Nasa, e empregaram
inteligência artificial para analisarem as áreas
queimadas. O Map Biomas, que é composto
por um consórcio de universidades, empresas
de tecnologia e ONGs, pública toda a sua série
de dados e mapas para uso livre.
(Transcrito do Jornal O Globo, de
17.08.2021)

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

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
recebidas, bastando identificar o

017160-7(SP)
020776-7(RJ)
037648-5(RJ)
057369-7(RJ)
065690-8(SP)
073963-3(RJ)
086064-6(SP)
091779-4(RJ)

176679-8(SP)
182628-9(RJ)
186476-6(RJ)
189041-6(RJ)
196540-7(SP)
198894-2(RJ)
212861-8(MG)
215790-0(RJ)

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 novembro
próximo.
Os bônus sorteados anteriormente, pelo sistema de vigência
trimestral continuam válidos e
aqueles que não tenham sido utilizados em seus prazos poderão ser
revalidados a pedido de seus titulares a partir de quando as recomendações de isolamento social estiverem em fase de abrandamento.

220509-6(SP)
220545-2(RJ)
221870-6(RJ)
232073-1(SP)
235445-5(RJ)
235767-3(RJ)
235958-6(SP)
236104-6(SP)

236168-0(SP)
236184-2(RJ)
236260-2(RJ)
236275-9(SP)
236281-4(SP)
236382-8(SP)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

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

VENHA NOS VISITAR!
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É fácil acampar na Expo Motor-Home
J
á estão no site da Expo Motor-Home Show as Tabelas de
Estadia e Atrações para o período de realização da quinta edição
do evento, entre 9 e 12 de dezembro próximo, no Expotrade Center,
na cidade de São José dos Pinhais,
região metropolitana de Curitiba.
A promotora do encontro está
prevendo a participação de sessenta
expositores dentre as mais significativas empresas do mercado e a
presença de oito mil visitantes, frequentando a exposição e participando de em atividades de workshops
e palestras. Em área conjunta, a
exposição acolherá até quinhentos equipamentos, entre trailers,
motor-homes, campers, kombis e
barracas, com segurança, limpeza,
iluminação da área e banheiros com
chuveiros.
Neste ano, a disponibilidade do
camping será estendida para dez
dias, abrindo no dia 3 de dezembro e encerrando no domingo, dia
12, às 18 horas. Estarão disponíveis
para os visitantes três pacotes, para

Período/Dias
De.... Até

Duração
(Dias)

CONVITES

2 pessoas
(R$)

ADICIONAL

ADICIONAL

16 anos ou +

11 até 15 anos

(R$)

(R$)

03 a 12

10

1.000,00

500,00

325,00

04 a 12

9

920,00

460,00

300,00

05 a 12

8

840,00

420,00

275,00

06 a 12

7

760,00

380,00

250,00

07 a 12

6

680,00

340,00

225,00

08 a 12

5

600,00

300,00

200,00

09 a 12

4

480,00

240,00

160,00

10 a 12

3

360,00

180,00

120,00

OBS.: Crianças até 10 anos não pagam.
ocupantes em Barracas, Campers/
Kombis e Trailers/Motor-Homes.
No quadro acima, estão os valores e períodos para acampantes
em Trailers e Motor-Homes. Os
valores para Barracas e Kombis/
Campers podem ser consultados
nos endereços eletrônicos e sociais

da Expo.
Os pacotes acima, em suas variações de intervalos, incluem 2
dias de ingresso para cada integrante do pacote; Jantar na sexta-feira
(dia 10) na Churrascaria Fogo de
Chão, com Show da Banda Coração Brasil; Energia elétrica para os

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Mercado

► O seu acampamento está disponível ao lado do Pavilhão da Exposição

RVs e Barracas; Ponto de abastecimento de água.
Na Área de Convivência, estão
programados 3 shows com música
ao vivo, 1 Noite com DJ/Festa temática (no sábado, dia 11), Tenda
com palco para apresentações artísticas (com mesas e cadeiras), Jogos

e Atividades Físicas.
Entre outras atrações e facilidades, não incluídas no custo dos
pacotes, estarão presentes Food
Trucks para lanches, Restaurantes,
Pizzaria, Barracas com pães, verduras, lanches, gás de cozinha e ponto
de descarga de detritos e esgotos.

Obituário
JORGE BARBIERI
1952 † 2021

Aproveite as novidades do mercado deste mês de outubro, lembrando
que é o mês das Crianças, para curtir os campings conferindo os três
novos produtos para levar para os acampamentos: a Mochila Ginga
Equinox, a Garrafa Squeeze e o Fogareiro Duo Ceramik Nautika.

Mochila Ginga Equinox: Mochila de 1 alça para o uso diário. Muitos bolsos, saída para fone de ouvido e compartimento interno com zíper.
Especificações: Dois bolsos frontais; Porta celular de neoprene; Saída para
fone de ouvido; Bolso interno de tela com divisórias; Bolsinho de fácil
acesso com zíper na alça; Daisy chain na alça; Alça de ombro acolchoada
e regulável com fita estabilizadora removível; Alça de mão acolchoada. Informações: www.equinox.com.br
Garrafa Squeeze: A Garrafa Squeeze possui capacidade de 550 ml,
trava de segurança, alça para transporte. Ideal para atividades físicas, camping, escola ou escritório. É leve e fácil de carregar. Recomendações: Limpe usando uma esponja macia e detergente. Medidas: Comprimento: 6,5cm
x Largura: 6,5cm x Altura: 23cm; Material: Polipropileno. Mais informações no site: www.kanui.com.br
Fogareiro Duo Ceramik Nautika: O produto vem com um apoio de
panela removível, o que facilita a limpeza após o uso. Para acender, nada
de fósforos: você utiliza o sistema piezo de ignição automático, garantindo
mais segurança e praticidade para o uso. Ao acender, você pode regular a
chama para não gastar mais gás do que o necessário. Para facilitar ainda
mais, o modelo é flex fuel, ou seja, aceita tanto o GPL (gás de cozinha)
quanto o Campgás como combustível. Para usar o gás tradicional, é preciso
acionar a trava de segurança, que controla a saída de gás. Para maiores
informações, acesse o site: www.adventura.com.br

Com muita tristeza, o Camping
Clube do Brasil dá esta notícia do
falecimento do seu fiel colaborador Jorge Barbieri. Associado há
25 anos, assíduo frequentador dos
campings, muito cedo foi convidado a colaborar com a administração
do Clube, sendo eleito pela primeira
vez em 2005 como Representante
Regional do Departamento do Rio
de Janeiro e reeleito por sucessivos
triênios.
Na gestão de 2008/2011 foi eleito Vice-Presidente Regional/RJ e
nomeado também como Diretor Nacional de Caravanismo, cargos que
exerceu por duas gestões. Em 2011,

foi agraciado como Sócio Benemérito pela unanimidade da Assembléia
Nacional. Em 2017, foi eleito Presidente Regional do Departamento
do Rio de Janeiro e reeleito no ano
passado, tendo presidido neste mesmo período a Comissão Regional de
Disciplina.
De olhar atento, discreto e comportado, o advogado Barbieri trabalhou por décadas em uma multinacional brasileira, onde se aposentou.
Deixou como viúva a não menos
campista Sônia, a filha Natália, o
neto Lucas e muitos e muitos amigos
que colecionou no Clube nesses 25
anos.
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Campanha de Pai para Filho
segue com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos

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

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

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

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Fisioterapeuta

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

Periodicidade: Mensal
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2532-0203 - FAX (21) 2524-5794
Diretor Responsável: Ademar Moesia de Albuquerque
Editor: Arnaldo Martins
Redatora: Isabelle Machado
Diagramação: Edgar do Lago
Publicidade: Willian Tadeu
Designer Gráfico: Joacil Martins
e-mail: joacilmartins@hotmail.com
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Tribuna - Editora e Gráfica

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associados quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informações devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através
do e-mail ccb@campingclube.com.br
Nas transações de equipamentos instalados em campings do
CCB deve ser observada a situação dos registros nas portarias. A
transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.

BARRACAS
Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e mesa com quatro bancos. R$
750,00. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso
ecológico e transformador de voltagem. R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21)
9631-9516 / 3012-1536
Ferpi – Para 7 pessoas, em bom
estado. Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, parte elétrica e equipamentos Preço a combinar com Wilson. Telefone: (15) 3221-1810.

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

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

99126-3329. E-mail: alfredo28guara@hotmail.com
Turiscar Rubi - Ótimo estado,
cooktop elétrico, geladeira, ar condicionado Split, colchão de casal novo,
mesa com 4 lugares. Armários diversos. Localizado na cidade do Rio de
Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Contato: (21)99618-5163.
Motortrailer – Cisne 670 – Ano
1986, vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto de casal, duas beliches, sala
reversível para quarto de casal, cozinha com fogão 4 bocas, pia inox, geladeira, banheiro com box com água
quente, caixa d’água 250 litros. Avancê 20 m2, mobiliário e acessórios.
Tudo em perfeito estado e funcionando. R$ 46.000,00 à vista, sem trocas.
Ver nº465 no Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.
KC770 – Completo, acomoda 8
pessoas. Geladeira, ar condicionado,
fogão 4 bocas (embutido), chuveiro
com aquecedor à gás. Oscar Silva.
Tels: (21) 2743-1267/(21) 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 completo com tudo funcionando e toldo

de enrolar. Marcelo Huertas. Tels.:
(11) 9808-6644 / 3969-1747
Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado no CCB de Paraty (RJ). Documentação OK - placa de Paraty - Todo
reformado, pronto para rodar, com
geladeira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, caixa d’água, mesa que
vira cama de casal, dormitório de
casal. Varanda branca, fechada, com
pia e fogão. R$37.000,00. Lindamir.
Tels.:(11)7104-1771.
Turiscar Quinta Roda - Ano
2007, único dono, acomodação para
8 pessoas, 3 ar condicionados sendo
2 splits, com armários, bar, adega,
quarto de casal, beliche, pia granito,
geladeira, fogão 4 bocas com forno,
micro- ondas, sofá-cama casal, MP3,
cx. detrito, cx. d’água 180 litros, bomba shurflo 2.8, pneus novos, avancê
completo. Glória ou José. Tels.: (22)
9726-6959/ 9871-5001.

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

DIVERSOS
Pick-Up F 1000 diesel - motor
MWM 229/4, cabine dupla, chassis longo, caçamba tamanho grande
para qualquer trailer e/ou campers.
Pneus novos, bancos reclináveis,
sofá cama, geladeira, tv, ar, direção,
cortinas, console central e acessórios.
Caixa 05 marchas. Ano 82- IPVA
pago. R$ 35.000,00 - Luiz Carlos.
Tel: (21) 99915-5817.
Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforçado, tamanho
1X1X1m. R$1.600,00. Fernando.
Tels.: (21) 9958-3185 / 3157-2714.

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

Cristo Redentor completa 90 anos
E
xatamente há noventa
anos atrás, no dia 12 de
outubro, era inaugurada
a estátua mais famosa do Brasil,
o ponto turístico mais visitado,
eleita em 2007 como uma das
sete novas maravilhas do mundo,
por um pleito global que contou
com mais de cem milhões de
votos. Estamos falando, sim, do
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Quem já esteve no Rio de
Janeiro e visitou ou programou
visitar o Cristo Redentor? Ponto
turístico dos mais frequentados
do país, o morro do Corcovado se
destaca pela beleza e imponência
da estátua que abriga e ainda pela
visão total que proporciona da cidade, do seu contorno e dos seus
aspectos físicos.
Seguindo uma tradição milenar de instalar monumentos
religiosos em pontos elevados
nas cidades, desde os primeiros
ocupantes do Rio de Janeiro, o
pico do Corcovado era motivo de
desejo dos católicos em instalar
ali uma estátua religiosa.
O nome Corcovado – não se
sabe ao certo – pode ter origem
na semelhança que o cume tem
com a corcova de um camelo,
ou, talvez, pela adaptação da pergunta em latim “Cor quo vadis?”
(“Coração, para onde vou?”).
A primeira expedição oficial
à montanha, quando ainda era
habitada por índios, foi liderada
pelo Imperador D. Pedro I, em
1834, quando lá foi instalada
uma estação telegráfica. Mais de
três décadas depois, em 1859, o
padre francês lazarista Pierre–
Marie Boss sugeriu a construção
de uma imagem de Cristo no topo
do morro. Mais tarde, por ordens
do então Imperador D. Pedro II,
foi construído no alto do morro
o Mirante Chapéu de Sol, que
passou a atrair visitantes da elite
carioca para apreciar a rica paisagem da cidade.
Em 1988, desejando homenagear a Princesa Isabel, que acabara de assinar a Lei Áurea, um
grupo de frequentadores da Corte
sugeriu a construção de uma estátua dedicada a ela, que se chamaria “Isabel, a Redentora”. A
princesa se declarou lisonjeada,
mas recusou a homenagem, por
entender que “Cristo era o único
e verdadeiro redentor”. A sugestão, no entanto, serviu de inspi-

► Alpinistas integram a equipe de preservação permanente da estátua

► Neste infograma de Guilherme Pinheiro/G1, Você conhece a estátua por dentro

ração para que a princesa determinasse o início dos estudos para
a construção de uma imagem do
Sagrado Coração de Jesus, no
alto do Corcovado, ideia posta
de lado no ano seguinte, com a
Proclamação da República, que
separou o Estado da Igreja.
Somente em 1921 é que a
ideia voltou à tona, sob a liderança do Coronel Carolino Pinto
e da escritora Laurita Lacerda,
quando o grupo conhecido como
Círculo Católico escolheu o modelo da imagem concebida pelo
engenheiro carioca Heitor da Silva Costa, um Cristo sobre um pedestal segurando uma cruz cristã
na mão direita e o globo terrestre
na esquerda. O projeto foi autorizado pelo Presidente Epitácio
Pessoa à vista de um abaixo assinado de 22 mil mulheres apresentado pelo grupo.
O estudo da imagem evoluiu
e chegou à configuração de hoje,
pelos argumentos de ser identificada de mais longe e por lembrar
a visão da cruz cristã. A concepção definitiva da estátua começou a se materializar com a viagem do engenheiro Heitor Costa
a Paris, onde escolheu o escultor
franco-polonês Paul Landowski
para dar forma ao corpo do Cristo. A cabeça, o rosto e as mãos
ficaram sob a responsabilidade
de outro escultor, o romeno Gheorghe Leonida. Os trabalhos da

escultura e instalação da estátua
no alto do morro duraram cinco
anos, de 1926 a 1931.
Toda a estrutura de concreto
da estátua foi recoberta por um
mosaico formado por milhares
de peças triangulares de pedra-sabão, resistente à chuva, ao sol
e ao vento. As mãos e a cabeça da
estátua foram finalizadas pelo arquiteto Heitor Levy, em seu sítio
em São Gonçalo (RJ). Em 1929,
o Cardeal Dom Sebastião Leme,
então arcebispo do Rio de Janeiro, pediu – e foi atendido – para
que um coração fosse moldado
no peito da estátua, em referência ao Sagrado Coração de Jesus.
Em 12 de outubro de 1931,
enfim, data dedicada a Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil, foi inaugurada a estátua
do Cristo Redentor, transformando-se ao longo dos tempos em
uma das principais referências
visuais do país. Em 2007, a estátua foi tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional IPHAN, em reconhecimento à sua relevância cultural.
A estátua tem 30 metros de
altura e um peso total de 1.145
toneladas. O pedestal tem 8 metros de altura e abriga uma capela
no seu interior, onde são rezadas
missas frequentes e realizados
batismos e casamentos. A conservação do complexo obedece
a um cronograma permanente de
trabalho, com uma equipe que
reúne arquitetos, pedreiros e alpinistas.
As referências desta matéria
sobre as origens de criação da
estátua do Cristo Redentor foram
pesquisadas nas obras do Professor e historiador Paulo Reis,
especialista na história do Rio de
Janeiro.
O acesso ao Cristo Redentor
pode ser feito a bordo de trens
panorâmicos, que sobem até o
topo cortando a mata nativa da
Floresta da Tijuca -um passeio
original e deslumbrante–, ou pela
condução de vans oficiais, partindo da estação da praça do Largo
do Machado, no bairro vizinho
de Laranjeiras, ou ainda em vans
autônomas que estacionam na
praça anexa à estação dos trens,
no bairro do Cosme Velho.
Os tickets de embarque são
adquiridos antecipadamente pela
internet no site ingressos.paineirascorcovado.com.br .

