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► O Camping de Ubatuba, com o mar de Maranduba a seus pés, é um modelo de vida confortável ao ar livre. (Página 7)

Praia ou serra, programe seu próximo acampamento
(Página 5)

Escolha
um parque
temático para
visitar
(Página 12)

Mais vida ao ar
livre melhora
a saúde
► Proteja-se a si e aos amigos!

(Página 7)

Reserve seu camping na Expo Motor-Home
(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).

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.

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.

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

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 quen-

tes, 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.

► Camping do Recreio dos
Bandeirantes
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; 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.

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.
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.
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. 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.):

► Camping de Itanhaém
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
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália,
km 83,5 (perímetro urbano).
HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS)
– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro
Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221.
Instalações– padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de esporte
e lazer, piscinas para adultos e crianças,
churrasqueiras, bicicletas, banana boat e
passeios de barco. E-mail: sesiaruana@
sistemafieg.org.br
PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneária, Km 128 – Maldonado, a 14km de
Punta del Este (URUGUAI), Instalações
completas, equipamentos de esportes,
piscinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902.
supermercado, sala de TV e jogos, chalés
e barracas de aluguel. E-mail: info@campinginternacionalpuntaballena.com
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► Além dos esportes náuticos, o camping oferece sombras com espécies frutíferas

C

om uma distância de apenas
25 quilômetros de Natal, a
Lagoa do Bonfim, considerada a maior Lagoa do Rio Grande
do Norte, no município de Nísia Floresta, é ideal para aqueles que buscam descanso e passeios em qualquer época do ano. Apesar da pouca
estrutura, você com certeza se sentirá muito confortável nesta lagoa.
Veja o que você vai encontrar na
Lagoa do Bonfim, as características
do lugar e os passeios que pode programar na região.
A LAGOA DO BONFIM
O município de Nísia Floresta
possui algumas famosas lagoas que
se tornaram pontos turísticos principalmente para quem está de férias
no Rio Grande do Norte. Localizada na parte do litoral sul do estado,
esta é a maior de todas as lagoas da
região, com cerca de 9 quilômetros
quadrados de espelho d’água.
Lá, o turista encontrará mais de
83 milhões de metros cúbicos de
água, considerado o maior reservatório do litoral do Estado. A Lagoa
do Bonfim também é responsável
por abastecer o sistema Adutor
Agreste Trairi Potengi que tem 300
quilômetros de extensão. Isso significa que 220 mil habitantes dessa
região sobrevivem com a água potável da lagoa.
INFRAESTRUTURA
O local é de fácil e livre acesso
em seu lado mais movimentado, é
complicado em algumas partes da
lagoa, por ficar em uma Área de
Proteção Ambiental. Mesmo através de caminhadas, alguns trechos
da Lagoa do Bonfim não permitem
o acesso por questões de conservação do ecossistema, porém, quem
procura um lugar para descansar,
Lagoa do Bonfim é o paraíso. O
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► Próxima do camping, vale a pena visitar a prainha da Lagoa

Lagoa do Bonfim:
passeios em qualquer
época do ano

► Vários recantos no entorno da Lagoa oferecem lazer com tranquilidade

lugar possui poucas opções para
hospedagem, com destaque para o
camping de Lagoa do Bonfim (RN02). Existe uma parte da lagoa,
chamada pelos moradores locais
de Prainha, que não pode ficar de
fora do roteiro. É um espaço bem
simples e deserto, pouco acessado
por turistas que vão em passeios
diários. Nesta parte da lagoa existe
uma concentração maior de águas
mais calmas, claras e sempre limpas.
HOSPEDAGEM /
LAGOA DO BONFIM
Camping – O RN-02 possui
instalações-padrão, pavilhão de
lazer, luz para equipamentos, chuveiros quentes e quadra de esportes.
São 40 mil m² de um espaço muito
agradável.
Acesso – Os campistas devem
seguir pela BR-101 e nas cercanias
no Município de Nísia Floresta
entrar no km 119, pela Av. Dr. Severino Lopes da Silva, no sentido da chegada a Natal, por detrás
do Posto da Patrulha Rodoviária.
Após 2,5 km em asfalto chega-se
ao camping. Lagoa do Bonfim está
localizada 25 km antes de Natal, via
BR-101.
SERVIÇO:
Dúvidas e informações: www.
nisiafloresta.rn.gov.br
Facebook: www.facebook.com/
RMinformacoesturisticas
Instagram: @
RMinformacoesturisticas
Camping Lagoa do Bonfim
(RN-02): (84) 99977-2724
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Em Mury, os encantos da Serra Fluminense

F

elizes as cidades que têm
uma serra por perto para
que as pessoas possam dar
uma fugidinha nos finais de semana e curtir o que só uma cidade
serrana pode oferecer: montanhas, frio, ambientes com lareira
e culinária farta. Para quem mora
no Rio de Janeiro são muitas as
opções, entre elas, Nova Friburgo
e Mury na Serra Fluminense.
Mury é a “anfitriã” de todos
que sobem a serra pois é passagem
obrigatória para quem segue com
destino a Nova Friburgo, Lumiar
e São Pedro da Serra, porém, vale
lembrar que Mury é um distrito
de Nova Friburgo e lembra um
pequeno vilarejo que conserva em
várias de suas construções traços
da colonização suíço-alemã. Um
dos pontos urbanos mais importantes para conhecer na cidade é
o Mury Shopping.
O campista que está visitando
a região conta com o camping de
Mury (RJ-08) para hospedagem.
MURY SHOPPING
Lojas variadas, uma delicatessen e, ao fundo, o restaurante
Bräun & Bräun. Inaugurado em
janeiro de 1995, o shopping e o
restaurante Bräun Bräun foram
idealizados e construídos por um
carioca, Jorge Bräuniger, apaixonado por Nova Friburgo. O
proprietário desse oásis gastronômico é também proprietário
do shopping. A decoração do restaurante tem inspiração alemã e
pode ser apreciada nas bandeiras,
placas, brasões, pequenos estandartes e canecas. Tudo contribui
para que os clientes façam uma
imersão na cultura alemã durante
o almoço ou jantar.
São oferecidas no cardápio
em torno de 150 diferentes tipos
de cerveja: artesanal, nacional e
internacional. Os pratos da culinária suíço-alemã são a especialidade da casa, entre eles, o “kassler
com salada de batatas” e a batata
rostie mas também são servidos
outros de culinária tradicional.
HOSPEDAGEM/MURY
Camping - O RJ-08 fica a 150
km do Rio de Janeiro, através do
acesso feito pela BR-101, seguindo em direção a Rio Bonito. Logo
depois de contornar o perímetro
urbano de Itaboraí, é preciso se-

Opinião

Voltar a
acampar
Luiz Marcos Fernandes

► Além da arquitetura envolvente, o Mury Shopping oferece atrações de consumo

► Muitas opções de lazer e contemplação a seu dispor no camping

guir por Cachoeira de Macacu,
sempre subindo a serra em direção à Nova Friburgo.
Acesso - O acesso ao camping
é feito no km 69 da rodovia Rio-Friburgo, dobrando à esquerda,
aproximadamente 2 km após o
início da descida da serra, em di-

reção à cidade, defronte ao totem
de limitação de velocidade.
SERVIÇO:
Mury Shopping: Estrada
Friburgo Niterói, 257 Debossan, Nova Friburgo – RJ
Contato: (22) 2528-5526

Camping de Mury (RJ08): (22) 2542-2275
Site do CCB:
www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

A chegada da primavera,
aliada à proximidade das férias de verão e os feriadões de
7 de setembro e 12 de outubro, são elementos suficientes
para motivar a volta os campistas, às unidades do CCB,
espalhadas pelo país. Claro,
que tudo com as devidas restrições impostas em relação
ao número permitido de campistas, bem como no que diz
respeito às práticas de higiene
e distanciamento, ainda em
vigor, decorrência da Covid.
Com o término do inverno e as temperaturas mais
amenas, nada melhor do que
aproveitar para curtir em família ou com os amigos, um
final de semana no seu camping preferido. As florações
da primavera tornam o cenário dos campings ainda mais
encantador para os amantes
da natureza. Mesmo com a
redução de casos de Covid,
em boa parte do país, há que
se observar as regras estabelecidas pela Diretoria do
CCB, para o funcionamento
saudável, no convívio da família campista.
Nunca é demais lembrar
que a observação dos prazos
estabelecidos para quem já
foi vacinado, pode contribuir
em muito, para evitar futuras
dores de cabeça ou até mesmo
problemas mais graves. Com
as restrições impostas por boa
parte dos países, o melhor a
fazer é desfrutar dos destinos
turísticos onde o CCB mantem unidades. Além de ser
uma prática saudável ao ar
livre, há que se levar em consideração o baixo custo em
comparação a outros meios
de hospedagem, sem contar
com a possibilidade de rever
os amigos, num ambiente de
confraternização, ideal para
uns dias de descanso...Vamos
acampar!!!
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Cabo Frio, Campos do Jordão e Canela: programe seu acampamento

O

s projetos de vida seguem
retomando de forma gradativa seus rumos com
milhares de campistas dispostos a
viajar aos campings da Rede CCB
para desfrutar de boas estadas de
lazer e encantos naturais em regiões
atraentes do País. As opções para
sua escolha neste mês de setembro
são: Cabo Frio (RJ-01), Campos do
Jordão (SP-02) e Canela (RS-01).
Em Cabo Frio, estão as praias de
águas claras e areias finas e passeios
diversos pela Região dos Lagos,
além da agitação noturna, enquanto
Campos do Jordão, a “Suíça Brasileira”, reserva charme, elegância e
sofisticação, cabendo a Canela destacar-se por sua forte influência cultural europeia e potencial turístico.
CABO FRIO: PRAIAS
Camping – O RJ-01 fica na Avenida Wilson Mendes, 700, antiga
Estrada dos Passageiros, no bairro
Jacaré. Possui quadra de esporte e
está localizado às margens do Canal do Itajuru. Dentro do camping
há um acesso para embarcações ao
canal exclusivo para os associados e
visitantes. O camping conta com 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 e entrar à direita na RJ-106
até a cidade de São Pedro D’Aldeia.
O ideal é pegar a RJ-140 até Cabo
Frio. Outra opção é, a partir da ponte, pela BR-101 via Itaboraí e Rio
Bonito, seguindo pela Via Lagos até
São Pedro D’Aldeia.
Atrativos - Suas praias de águas
claras e areias finas destacam a beleza da região. Além dos quiosques
à beira-mar, quando o assunto é gastronomia, todos os caminhos levam
ao Boulevard Canal, um calçadão
às margens do Canal Itajuru repleto
de bares e restaurantes que oferecem
música ao vivo e diversos pratos desde a culinária local com peixes e frutos do mar às estrangeiras (italiana,
japonesa, brasileira e francesa). De
dia, o local proporciona passeios de
barcos (escunas) no Terminal Marítimo e visitas culturais ao espaço Carlos-Scliar. A noite os turistas mais
baladeiros podem curtir as boates,
bares e casas noturnas.
CAMPOS DO JORDÃO:
ELEGÂNCIA
Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre, ao
lado do Horto Florestal, a 7 km do
centro da cidade. Além das instalações-padrão, o camping conta ainda

lhor é passar por Taubaté.
Atrativos - No roteiro de entretenimento há o passeio na Litorina
pela Estrada de Ferro do Jordão com
direito a uma paisagem sedutora. Já
a gastronomia de Campos do Jordão
conquista os mais exigentes paladares. Os restaurantes locais possuem
especialidades distintas, que vão
desde os finos pratos da culinária
francesa até os tradicionais fondues,
enquanto as casas de chocolates marcam expressiva presença. Para quem
gosta de aventura, o complexo da
Pedra do Baú rese rva momentos de
pura aventura nas formações rochosas formadas pelo Baú, Bauzinho e
Ana Chata.

► A partir do camping de Cabo Frio, praias atraentes estão próximas do entorno

► Ainda há tempo de desfrutar das belezas da primavera em Campos do Jordão

► O camping de Canela já se prepara para receber campistas nos eventos de Natal
com chuveiros quentes e quadra de
vôlei.
Acesso - O acesso para quem
vem do Rio de Janeiro ou São Paulo

é seguir pela Via Dutra. Campos do
Jordão fica a 192 km da capital paulista, via Quiririm-Taubaté (SP-50),
e a 184 km via Caçapava ou São José

dos Campos (SP-123). Outra alternativa para quem vem de São Paulo é
pela Rodovia Ayrton Senna e para
quem sai de Belo Horizonte o me-

CANELA: TURISMO
Camping – O RS-01 está localizado num bosque de araucárias, o
RS-01 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 Gramado, basta pegar a estrada asfaltada que dá acesso
ao Parque do Caracol. Percorridos
quatro quilômetros, subir à direita e
de lá percorrer mais um quilômetro
até o RS-01.
Atrativos – Para os adeptos do
turismo de aventura, a cidade possui
diversas opções como trekkings, rapel e rafting. A maior atração natural de Canela é a cachoeira “Cascata
do Caracol”, localizada no Parque
do Caracol, que possui uma moderna infraestrutura com observatório
ecológico com elevador panorâmico, restaurante, lojas de artesanato
e passeio temático de trem. Guias
especializados orientam os visitantes
por trilhas, que exibem fauna e flora
variadas, praticando cicloturismo ou
cavalgadas por estradas secundárias
e bosques. No centro da cidade há
atrações como a Catedral da Pedra,
um marco da arquitetura em estilo
gótico inglês, lojas com artigos em
malha e couro que dividem o espaço
com as que vendem chocolates caseiros e artesanais.
SERVIÇO:
Camping de Cabo Frio
(RJ-01): (22) 2620-1209
Camping de Campos do Jordão
(SP-02): (12)3663-1557
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
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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Empresa lança o primeiro motor-home 100% nacional

► A criatividade da indústria nacional disponibiliza o reuso de água e fontes próprias de energia

de água servida, que faz automaticamente todo o tratamento da água. A
água retorna limpa para a caixa, livre de contaminantes e pronta para
o reuso. “Em casos extremos, as
pessoas conseguem fazer a captação
da água de rio por meio de uma mangueira ligada diretamente à caixa,
que faz todo o processo de tratamento automático”, complementa.
Outro diferencial está no uso do
sanitário compostável (composting
toilet), que em vez de utilizar água
para descarga, usa materiais orgânicos secos e úmidos, como papel higiênico e serragem, que evitam a criação de esgoto que seria jogado no
meio ambiente, poluindo rios. Além
disso, com o uso do sanitário compostável, o cheiro produzido pelas
fezes é eliminado automaticamente.
O motor-home torna-se assim duplamente sustentável, pois além de
ter sistemas adaptados à geração de
energia renovável, oferece a possibilidade de transformação dos resíduos
fecais em adubo.

por meio de solução criada unicamente no Brasil que utiliza um novo
equipamento acoplado ao veículo
gerando energia exclusivamente
para a casa do motor-home.
“Caso o motor-home fique es-

SERVIÇO:
Endereço: Rua Dorival da
Cunha Pinto 47 - Chácara Vale
do Sol - Santa Branca - SP
Telefone: (12) 3972-3965
Site: estrella-mobil.com.br/

Luiz Marcos Fernandes

A

Estrella Mobil, fabricante de
veículos recreativos personalizados, criou o primeiro e
único motor-home 100% autônomo
do país. Isso quer dizer que o veículo tem capacidade para oferecer
muito conforto ─ energia elétrica,
ar-condicionado, água quente de forma ininterrupta ─ sem depender de
nenhuma fonte de energia externa.
O Kit STARLIGHT pode ser instalado em qualquer modelo de motor-home ou nos modelos de expedição da Estrella Mobil. “Esta solução
foi criada a partir de sugestões de
clientes que precisavam de autonomia completa aliada à praticidade e
ao conforto durante longas viagens,
principalmente em certas regiões do
Norte e do Nordeste, em que o acesso à energia elétrica possa ser precário. Depois de muita pesquisa, estudos e testes, conseguimos criar esse
kit”, explica Júlio Lemos, fundador
da Estrella Mobil, uma das maiores
fabricantes de motor-homes do país.
Diferente dos motor-homes convencionais, que utilizam o alternador
do veículo localizado no motor para
produção de energia, o kit STARLIGHT possui duas fontes distintas de
geração de energia: o primeiro, por
meio de energia solar que gera até
1.200Watts de potência, e o segundo

tacionado dentro de uma caverna,
longe da luz do sol e com o motor
desligado por todo o período, o veículo ainda funciona completamente,
inclusive com o ar-condicionado,
por dois dias em razão de um robus-

to banco de baterias importadas!”,
explica Lemos.
Já o tratamento de água é realizado em duas etapas. Os resíduos de
água que caem no ralo do chuveiro
ou da torneira vão direto para a caixa

Expo Motor-Home divulga seus pacotes
Já 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

Período/Dias Duração
De.... Até

(Dias)

04 a 12

9

03 a 12
05 a 12
06 a 12
07 a 12
08 a 12
09 a 12
10 a 12

CONVITES

2 pessoas

10

R$ 1.000,00

8

R$ 840,00

7
6
5
4
3

ADICIONAL

ADICIONAL

R$ 500,00

R$ 325,00

16 anos ou + 11 até 15 anos

R$ 920,00

R$ 460,00

R$ 300,00

R$ 760,00

R$ 380,00

R$ 250,00

R$ 420,00

R$ 680,00

R$ 340,00

R$ 600,00

R$ 300,00

R$ 480,00
R$ 360,00

R$ 240,00

OBS.: Crianças até 10 anos não pagam.

disponíveis para os visitantes três
pacotes, para 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

R$ 180,00

R$ 275,00
R$ 225,00
R$ 200,00
R$ 160,00
R$ 120,00

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 Ban-

da Coração Brasil; Energia elétrica para os 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.
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Contatos com a natureza, fonte de e saúde
É
hora de capitalizar o contato
direto com a natureza que
proporciona um ganho especial à saúde em diversas formas e
fases da vida, sendo que durante o
processo de envelhecimento, práticas neste sentido revelam-se essenciais para a saúde física, cognitiva e
emocional.
O Campista apresenta pontos
considerados importantes para o
público da terceira idade. Confira e
programe-se.

VITAMINA D
O contato com a natureza inclui
a exposição ao sol, que é uma excelente fonte de Vitamina D. Sua ação
no corpo melhora a absorção do cálcio, responsável pelo fortalecimento
dos ossos e também na redução de
doenças como diabetes, câncer, acidentes vasculares cerebrais e complicações cardíacas.
MOMENTO DE PAUSA
A sobrecarga das atividades diárias pode nos levar a desencadear
quadros de estresse devido às grandes cargas de preocupações do dia-a-dia. Para quem gosta do contato com
a natureza, organizar caminhadas ao
ar livre, cuidar de hortas e interagir
com animais, entre outras ações,

tender mais sobre nossas próprias
identidades.
PRESSÃO ARTERIAL
O ar fresco da natureza promove
uma respiração com maior qualidade, visto que nas grandes cidades os
níveis de poluição são altos, fazendo
com que o corpo sinta uma necessidade de receber mais oxigênio. Além
disso, quando realizamos atividades
sob essas condições, o corpo acaba
promovendo uma quantidade maior
de batimentos cardíacos, levando ao
aumento da pressão arterial, fator
prejudicial à saúde.

► Os banhos de mar nos campings, como em Ubatuba, são fontes importantes de energia vital
pode promover uma pausa na rotina,
contribuindo para um momento de
tranquilidade e relaxamento.
MELHORIAS NA
CONCENTRAÇÃO
O contato com a natureza sem a
interferência da tecnologia é capaz
de melhorar a concentração, já que

é pode colocar deixar o stress seus
problemas em segundo plano. Além
disso, interagir com elementos naturais desperta aspectos sensoriais,
os quais associados à realização de
tarefas planejadas (como organizar
a sequência de uma construção e
cuidados de horta), são excelentes
exercícios cognitivos.

QUESTÕES DO DIA A DIA
Mesmo quando estamos em um
estado de relaxamento, nosso cérebro não para de trabalhar. Assim,
quando entramos em contato com a
natureza a mente entra em um estado
chamado de rede neural, que promove momentos de desenvolvimento
e compreensão, nos ajudando a en-

RESGATANDO MEMÓRIAS
Organizar uma rotina que contemple momentos com a natureza é
ter a possibilidade de resgatar algum
momento marcante da sua vida, tal
como cultivar algum tempero tradicional na culinária familiar, caminhar em lugares que remetem a
brincadeiras da infância, ou até fazer
artesanatos com elementos coletados na natureza.
SERVIÇO:
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Mercado

Aproveite as novidades do mercado deste mês de agosto para
curtir os campings conferindo os três novos produtos para levar para os
acampamentos: a Rede de Descanso Amazon Guepardo, o Cantil Trilhas &
Rumos Camelo com Capa e o Coador Dobrável X Brew da Sea to Summit.
Rede de Descanso Amazon Guepardo: rede com mosquiteiro em material
210T Nylon com tela mesh. Costura dupla reforçada. Peso suportado: 150 kg.
Tamanho da rede: 275x140 cm. Tamanho da rede com cordas: 275x305cm.
Tamanho dobrada: 25x20x7cm. Compacta, leve e resistente, a Rede de descanso Amazon, possui mosquiteiro com zíper o que proporciona maior conforto
e protege o aventureiro contra insetos. Possui anexada a rede, um bolso para
pequenos objetos que se transforma na própria sacolinha de transporte da rede.
Para maiores informações, acesse o site: www.makalusports.com.br
Cantil Trilhas & Rumos Camelo com Capa: O produto é fabricado em polietileno e possui uma capa térmica, ajudando a manter a temperatura do líquido
por muito mais tempo. Utilizado mundialmente pelas forças armadas, o cantil
não amassa e nem enferruja. Com capacidade de 900 ml, ele pode ser adaptado ao Estojo Enduro 2000. Ele é ideal para acampamentos, trilhas e caminhadas. Mais informações no site: www.kanui.com.br
Coador Dobrável X Brew da Sea to Summit: É a solução ideal para os
aventureiros amantes de café, que querem eliminar espaço em sua bagagem e
ter um café quente e passado na hora em suas aventuras. Contando com a tecnologia retrátil, já conhecida da Sea to Summit, que o deixa com 20 milímetros
de espessura quando colopsado. Ele é feito com um filtro metálico reutilizável,
não tendo necessidade do uso de papel-filtro. Informações no site: www.adventura.com.br

► Em razão das restrições vigentes, a edição deste ano será híbrida

Bienal do Livro no
Rio será em dezembro
Acontecerá entre os dias 3 e 12
de dezembro deste ano a Bienal do
Livro na cidade do Rio de Janeiro,
segundo anúncio já antecipado pela
organização do evento. O formato
será híbrido, sendo parte realizada
nos pavilhões do Rio Centro e outra
parte virtual, por meio de uma plataforma digital, já lançada em janeiro deste ano. Até lá, a Bienal estará
atenta aos protocolos de segurança
de saúde que estiverem vigorando
em face da pandemia da Covid-19
esperando-se que toda a população

a partir dos 12 anos de idade já esteja imunizada. O evento acontecerá
em dois turnos diários, das 9 às 15
horas e das 16 às 22 horas, ocupando uma área total de 100.000 metros
quadrados, dos quais 48.000 m² estarão em espaços externos. Durante
os intervalos diários de uma hora,
haverá higienização completa dos
ambientes.
A última edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro aconteceu em
2019, quando ainda não se falava
em pandemia da Covid-19.
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
TURISMO FAMILIAR COM OPÇÕES O ANO INTEIRO
O Brasil tem lugares incríveis que podem agradar crianças e adultos em qualquer estação do ano,
além de seus inúmeros atrativos que transformam
o país em campeão de diversificadas áreas do segmento turístico, entre elas o familiar, por conta de
suas opções para passeios. A CCTUR sugere aqui algumas opções de destinos considerados ideais para
a prática do turismo familiar, com as restrições de
distanciamento que o momento atual impões, sendo
importante não esquecer o uso da máscara e álcool
em gel 70%. Escolha um camping próximo ou contate a CCTUR para conhecer opções interessantes de
pacotes de viagens e se programe para participar de
alguns deles em breve
A VEZ DO TURISMO CONSCIENTE
Nesta expectativa de se voltar a um “novo normal”, Você já pensou em programar suas próximas
férias reunindo toda a família? A sensação de tranquilidade e de descanso, tão recomendável neste
momento, deve estar em pauta, lado a lado com a
ansiedade por um passeio incrível. Se Você mora
em uma cidade grande, pode optar por um destino
que ofereça mais natureza, onde seja possível praticar um turismo consciente. Ainda mais se os filhos
forem crianças, acostumá-los a adotar esse tipo de
programa será positivo e útil para toda a vida. Viajar
com mais contato com a natureza é uma bela oportunidades de conhecer e respeitar patrimônios arqueológicos, ambientais, artísticos e culturais.
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de janeiro para curtir
as praias, os passeios ou rever amigos é lógico que

o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. Mas quando vier a negócios, em viagem
rápida, experimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia,
com café da manhã, diárias acessíveis, restaurantes
no entorno, ao lado do Metrô, aduas estações do
VLT até o Santos Dumont. No sentido contrário, em
percurso maior, o VLT passa em frente à Rodoviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.
com.br
CONGRESSOS DA ABAV DE VOLTA
A maior feira de turismo da América Latina, a
ABAV/EXPO, retorna aos seus eventos itinerantes
e estará funcionando em Fortaleza, no Centro de
Eventos do Ceará, entre 6 e 8 de outubro próximo.
A programação da Feira e das palestras e debates
pode ser consultada pelo site abav@abav.com.br

ESTÃO ACABANDO COM ELA
O mês de junho passado teve o maior número de
focos de calor registrados na Amazônia desde 2007,
comparado ao mesmo mês nos anos anteriores, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe), divulgados pelo Greenpeace Brasil.
Os satélites mostram que foram identificados
2.308 focos de incêndio em junho deste ano. O número representa um aumento de 2,6% em relação
ao mesmo período em 2020, quando já havia sido
batido o recorde histórico.
Maio deste ano também teve recorde de focos de
queimadas para o mês desde 2007. De acordo com
dados do Inpe, foram registrados 1.166 focos de
calor, um aumento de 40,6% em relação ao mesmo
período em 2020.
Segundo um levantamento divulgado esta semana pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), o bioma conta com uma área de 5 mil
quilômetros, quase quatro vezes maior do que o município de São Paulo, que tem vegetação derrubada
e seca, “só esperando alguém chegar com o fogo”.
Mais de um terço desse território está concentrado
em dez municípios no Amazonas, Mato Grosso,
Pará e Rondônia.
A queimada é o último estágio do desmatamento, porque corresponde à forma mais barata e rápida
de limpar um terreno para uso posterior em outra
atividade econômica, como a formação de pastagens
para a pecuária.
(Transcrito de O Globo, de 02.07.2021)

► As queimadas nas florestas brasileiras preocupam o mundo inteiro

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 ajustes
das condições e custos de
acampamentos na Rede do
CCB, aprovadas a partir 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
por famílias convidadas dos associados, caso estes não desejem usar pessoalmente as bonificações recebidas,

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

008814-7 (RJ)

124982-7 (RJ)

228039-7 (PR)

235774-6 (RJ)

021395-4 (SP)

126626-9 (SP)

229619-4 (MS)

235808-5 (SP)

057400-9 (RJ)

210380-4 (DF)

231304-3 (MG)

236006-6 (RJ)

059146-7 (RJ)

220879-3 (SP)

232767-8 (SP)

236190-7 (RJ)

060765-8 (SP)

221954-0 (RJ)

235203-9 (SP)

236351-9 (RJ)

092352-5 (RJ)

222029-0 (SP)

235314-0 (RJ)

236451-5 (SP)

099728-1 (DF)

223015-6 (SP)

235333-6 (SP)

120654-4 (RJ)

226651-3 (SP)

235504-5 (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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O

setor de viagens e turismo
tem se organizado para
uma retomada verde diante das perdas provocadas pela pandemia do coronavírus que assola o
Brasil e o mundo desde março de
2020. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT)
há uma queda nas viagens internacionais desde o ano passado, sendo que para reverter esse quadro e
realinhar a indústria turística com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), aquela Organização elaborou um conjunto de
diretrizes para o setor trilhar um caminho verde, seguro e sustentável.
Vale conferir.
NOVO PANORAMA
A natureza estará cada vez mais
no centro da atividade turística. O
longo período de isolamento social
provocado pela pandemia realçou a
importância de valorizar e proteger
os ambientes naturais que têm um
papel muito importante para o bem-estar e a saúde das pessoas. O turismo em áreas naturais está entre as
experiências que mais trazem tranquilidade ao viajante neste cenário
de Covid-19. São espaços abertos,
com opções mais próximas de casa
e com custos adaptáveis a diversos
bolsos.
De acordo com a OMT, para
que o setor turístico pós-pandemia
consiga se alinhar a práticas mais
sustentáveis de desenvolvimento,
é necessário observar as linhas de
ação: saúde pública, inclusão social, conservação da biodiversidade, ações para o clima, economia
circular, governança e finanças.
Essas recomendações da entidade,
que é um braço da Organização das
Nações Unidas (ONU), favorecem
modalidades de visitação que, feitas
com responsabilidade, resultam em
proteção do meio ambiente, geração
de emprego, renda e inclusão.

mental. Um estudo do Instituto de
Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) indicou
aumento nos casos de depressão entre brasileiros. De acordo com uma
análise da consultoria Lab Turismo,
a pedido para o Sebrae, a preocupação com a saúde será uma das prioridades dos viajantes. A busca por
lugares que permitam o relaxamento, experiências humanizadas e sem
aglomerações irão crescer conforme
as pessoas optem pelo retorno às
viagens.

► A importância de um meio ambiente saudável como barreira natural para novas pandemias

Da natureza ao turismo
científico, com o
apoio da ONU e OMT

BASE COMUNITÁRIA
Dentro da linha de inclusão social, as diretrizes da OMT enfatizam
os pequenos e médios negócios e o
turismo em comunidades como tendências para o futuro. Em um país
com grande diversidade cultural
como o Brasil, isso favorece o turismo de base comunitária, aquele em
que uma comunidade se organiza
para oferecer, ela mesma, serviços
aos visitantes, como guias, produtos artesanais, passeios típicos, comidas tradicionais e hospedagem
local. Essa colaboração entre os
membros da comunidade gera um
turismo mais justo, solidário e sustentável.
VOLUNTURISMO
Segundo a análise a Lab Turismo, “a partir de agora, o viajante
estará muito mais atento às possibilidades de contribuir com os destinos que visitar”, buscando deixar
uma marca positiva no local, respeitando seu ambiente e sua sociedade. No volunturismo, as pessoas
viajam justamente com o propósito
de fazer trabalhos comunitários que
contribuam com a sociedade local,
ajudando em projetos que reduzem
desigualdades e promovem um
mundo sustentável.
TURISMO CIENTÍFICO
Além do turismo contemplativo,
em que o viajante busca ambientes
naturais para o seu relaxamento e
bem-estar, também é possível engajá-lo em passeios científicos que
permitam adquirir conhecimento e
contribuir com projetos de conservação da natureza e da biodiversidade. Assim, além de contemplar as
belezas naturais de paisagens como
o Cerrado ou a Mata Atlântica, por
exemplo, os turistas podem conhecer projetos e pesquisas realizadas
com o intuito de proteger espécies
da região.

VALOR À NATUREZA
De acordo com a OMT, a Covid-19 aumentou a consciência das
pessoas sobre a importância de um
meio ambiente saudável como barreira natural para novas pandemias,
principalmente no caso de zoonoses. Assim, destinos que valorizem
a natureza podem ter aumento significativo de demanda. No Brasil, isso
cria oportunidades para as Unidades
de Conservação (UCs), públicas ou
privadas, para que desenvolvam
planos de visitação turística e contribuam para o desenvolvimento
socioeconômico local e proteção da
biodiversidade.
FOCO NO BEM-ESTAR
A pandemia foi uma crise de
saúde pública, tanto física quanto
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► Sustentabilidade e turismo: bem-estar aliado ao isolamento social

SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Campanha de Pai para Filho
segue com benefício ampliado

C
Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro

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

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

Fisioterapeuta

O associado

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

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

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

, matrícula:

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

validade de até um ano para os associados e seus acompanhantes. Para cada grupo de cinco indicações confirmadas, os associados recebem mais 20% do valor total
dos bônus entregues. Lembramos que essas bonificações não servem para compensar taxas de ocupações de
módulos, equipamentos desocupados, estadas diurnas,
animais permitidos ou outras específicas. Preencha o
seu cupom abaixo e o envie para qualquer uma das secretarias do CCB pelo correio, fax ou e-mail.

TERMOFIX Desumidificador

-

Anti-môfo

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

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

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

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

O CAMPISTA - SETEMBRO DE 2021
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ClassiCamping

Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br
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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) 92309238 – 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 com-

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

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

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

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

► O Hot Park na Pousada do Rio Quente, bem próximo de Caldas Novas

► A 3 km antes do camping de Canela, o Vale dos Dinossauros

Os melhores lugares para viajar com crianças

V

iajar em família é uma das
experiências mais interessantes e recompensadoras
para os apreciadores de um bom
passeio, além da oportunidade de se
divertir e criar memórias que ficarão marcadas para sempre no coração de todos os envolvidos. Nesse
sentido, O Campista deste mês selecionou dez locais para os pais viajarem com as crianças, lembrando
que o próximo dia 12 de outubro,
além de ser proclamado por Nossa
Senhora Aparecida, também é celebrado como Dia da Criança.
Confira as opções e programe
já um pacote de viagens com a CCTUR ou se hospede em um camping de sua opção, quando for o
caso. Não esqueçam do uso da máscara e álcool em gel 70%. E evite
aglomerações.
BETO CARRERO
WORLD (SC)
O maior parque temático da
América Latina está localizado na
cidade de Penha, no litoral catarinense. Para chegar lá você pode pegar um voo até Navegantes e depois
seguir para Penha. Com diversas
áreas temáticas e vários brinquedos
para toda a família, o parque é uma
opção muito divertida para curtir
com os filhos. Para tirar as suas
dúvidas sobre restrições para determinados brinquedos (como idade
ou altura, por exemplo), você pode
entrar em contato diretamente com
o parque pelo chat online no site ou
pelo telefone (47)3261-2222.
BEACH PARK (CE)
Um dos maiores e mais famosos parques aquáticos do Brasil
está localizado em Fortaleza, com

te, que tem diversas atrações para
adultos e crianças, como o Parque
das Fontes, praias artificiais e hidromassagem. Com certeza você
e a família vão adorar relaxar nas
águas termais.
MARAGOGI (AL)
Mais um destino paradisíaco
para curtir em família: Maragogi é
parada obrigatória para quem ama
praia e natureza. Além do mar, nadar nas piscinas naturais pode ser
muito divertido para os pequenos,
que poderão entrar em contato com
os peixes e a fauna local. Mais uma
excelente oportunidade para conscientizar as crianças desde cedo
sobre a importância de cuidar da
natureza.

► Uma das maiores atrações de lazer no Nordeste, o Beach Park em Fortaleza

brinquedos e atrações para todos os
gostos e idades, dos mais tranquilos
aos mais radicais. Um exemplo é o
“Insano” que é adrenalina pura, por
ser um toboágua de 41 m de altura,
sendo um dos mais velozes e radicais do mundo. Lembrando que há
salva-vidas no parque para garantir
a segurança dos visitantes. Os brinquedos têm regras específicas para
que tudo corra bem. A curtição
além do parque pode ser esticada
na cidade.
PARQUE DA MÔNICA (SP)
Localizado na capital paulista,
e encanta adultos e crianças, tendo
como tema os personagens icônicos

de Maurício de Sousa, que fizeram
-e ainda fazem- parte da infância
uma parcela expressiva das crianças brasileiras. Será impossível não
entrar no clima da Rua do Limoeiro
ao ver os personagens ao vivo. Os
brinquedos são divertidos e temáticos. A Turma fica passeando pelo
parque pronta para tirar fotos com
os pequenos. Vale conferir as restrições de cada brinquedo no site e no
próprio local.
HOPI HARI (SP)
Um dos parques mais famosos do Brasil e da América Latina
está localizado em Vinhedo (SP).
O Hopi Hari é garantia de diver-

são para quem viaja em família,
com atrações para todas as idades
e uma grande variedade de brinquedos disponíveis. E, para quem viaja
com bebês, o local ainda possui em
sua infraestrutura fraldário, berços
e micro-ondas. Muita tranquilidade
e conforto para os papais e os pequenos.
HOT PARK (GO)
Já pensou em curtir um parque aquático de águas termais e
naturalmente quentinhas? É assim
no Hot Park, localizado na cidade
de Rio Quente, ao lado de Caldas
Novas (GO). O parque faz parte de
um resort a Pousada do Rio Quen-

CANELA/GRAMADO (RS)
Duas cidades vizinhas, adequadas para viagens solo, em casal
ou em família. Em canela, com os
pequenos, a dica é visitar o Parque
do Caracol, o Mundo a Vapor, o
Parque dos Dinossauros, a Casa de
Papai Noel e as lojas de chocolates.
Em Gramado, vale visitar o Reino
do Chocolate, espaço totalmente
dedicado a uma das principais delícias da cidade. O Mini Mundo e
Snowland também são atrações
super válidas para conferir com os
pequenos. Para curtir a tarde, é indicado o pedalinho no Lago Negro.
SERVIÇO:
CCTUR:(21)2240-5390
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

