
COMUNICADO AOS ASSOCIADOS 
ANEXO II – ATA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE 12 DE JANEIRO DE 2019 

REF À ÁREA DE CAMPING  

Prezado Associado(a) 

Visando a melhoria contínua em todas as dependências do Clube e especificamente para manter as comodidades oferecidas aos 

nossos usuários da área de Camping, informamos algumas pequenas, mas importantes, alterações que serão realizadas a partir 

de 01/02/2019. 

Como é de conhecimento de todos os nossos associados que costumam usufruir com frequência de nossa área de camping, o 

setor já passou por melhorias após a posse da nova diretoria, mas ainda necessita de reparos e manutenção.  

Nos últimos anos, nosso lindo Camping não teve a atenção que merece e a nova administração tem como um dos grandes 

objetivos, tornar a Área de Camping da AABB uma referência, sendo atração de qualidade e com ótima estrutura, entretanto, 

demandará investimentos e cada recurso captado é de suma importância para concretização deste objetivo. 

O clube investe considerável soma de recursos para tornar prazerosa a estadia dos usuários do Camping com itens que muitas 

vezes passam despercebidos pela maioria, como papel higiênico, papel toalha, produtos de limpeza, funcionário exclusivo para 

limpeza dos banheiros entre outros, mas que fazem toda a diferença na estadia de cada um. 

Já há muito tempo, é tradicional que o associado da AABB Jurumirim é isento de diária para usufruir da área de Camping. 

Entendemos que manter acesso gratuito dos sócios ao Camping é fundamental, porém faremos uma pequena, mas importante 

alteração na forma de concessão de diárias gratuitas. Cada associado terá direito a até 3 diárias gratuitas por mês (Titular e 

dependentes, desde que acampando juntos) não acumuláveis. A partir da 4ª diária dentro do mesmo mês, será cobrado o 

equivalente a 60% da diária cobrada dos não associados. 

Em alta temporada há grande aumento no consumo de energia elétrica e insumos necessários a proporcionar comodidade e 

conforto aos campistas e o valor das mensalidades acaba não sendo suficiente para cobrir tais despesas. 

Sendo assim, antes de adentrar à área do Camping, será necessário comparecer à recepção para realização do Check-in e 

depósito da Contribuição de Manutenção para liberação do acesso. 

Comunicamos também que, para maior segurança e controle, principalmente em relação a usuários não associados ao clube, o 

portão de acesso ao camping permanecerá fechado e será necessário que o usuário acampado dirija-se à recepção para a 

liberação de entrada e saída de veículos; dentro dos horários estabelecidos a serem oportunamente divulgados. 

VALORES CAMPING À PARTIR DE 01/02/2019 

NÃO SÓCIOS SÓCIOS 

 
Diária de R$ 45,00 por pessoa 

Isento até a 3ª diária de cada mês 
Diária de R$ 27,00 (60% de R$ 45,00) por pessoa à partir da 

4ª Diária dentro do mesmo mês 

ALGUNS EXEMPLOS 

Família com 3 adultos por 3 diárias: R$ 405,00 
Família com 4 adultos por 3 diárias: R$ 540,00 

Família com 3 adultos por 3 diárias: R$     0,00 
Família com 4 adultos por 3 diárias: R$     0,00 

Família com 3 adultos por 4 diárias: R$ 540,00 
Família com 4 adultos por 4 diárias: R$ 720,00 

Família com 3 adultos por 4 diárias: R$   81,00 
Família com 4 adultos por 4 diárias: R$ 108,00 

Família com 3 adultos por 5 diárias: R$ 675,00 
Família com 4 adultos por 5 diárias: R$ 900,00 

Família com 3 adultos por 5 diárias: R$ 162,00 
Família com 4 adultos por 5 diárias: R$ 216,00 

 

Certos da compreensão e colaboração de todos e empenhado em tornar a AABB Jurumirim cada vez melhor; 

 

Atenciosamente 

A Diretoria 


