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Veja como foi a entrega de Prêmios aos campeões de Xadrez 2013

Vem aí a Noite de 
Queijos e Vinhos na 

Serrinha
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 ►Além das variadas atrações de esportes e lazer, o Camping de Mury recebe neste feriadão de abril para a Paella Dançante (Página 3)

 ►O torneio de abertura de xadrez deu a partida para os circuitos deste 
ano (Página 6)

Aproveite o 
clima para 

curtir as delícias 
de Campos do 

Jordão
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É hora da Paella Dançante em Mury
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PLACAR
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.

INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem insta-
lações 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.

- 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 (Regula-
mento 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.

- 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).

BAHIA
ALCOBAÇA (BA-06) – Av. Oceânica, 

4.551 (Farol). Instalações–padrão interrompi-
das temporariamente para obras e reformas, 
NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais equipa-
mento de R$ 1,60 até R$ 10,50; TEMPORA-
DA(16/Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul.) : R$ 11,25 
mais equipamentos de R$ 2,85 até 18,80.

CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 
Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 6,30 mais equipamento de R$ 
1,60 até R$ 10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamentos de R$ 
2,85 até 18,80.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Insta-
lações–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 TEM-
PORADA: R$ 7,10 mais equipamento de R$ 
1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/ Fev. e Jun./Jul.): R$ 11,25 mais equipamen-
to de R$ 2,85 até R$ 18,80.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-05) 
– Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 
(perímetro urbano). Tel:. (73) 3282-1024. Ins-
talações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,10 mais equipamento de 
R$ 1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev. e Jun./Jul./Ago.): R$ 11,25 mais equi-
pamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 
3250-7050. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), quadra de esportes, play–
ground, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 8,80 e mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 
14,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
12,65 mais equipamento, de R$ 3,20 até R$ 
21,15.

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) 
– Rodovia Adolpho Serra, km 16 – Cohab. 
Acesso pela BR-101. Instalações–padrão in-
terrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Setiba. 
Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão , luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,80 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 14,70; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 12,65 mais equipamento, de R$ 
3,20 até R$ 21,15. 

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lote-
amento Praia das Neves. Município de Pre-
sidente Kennedy. Acesso pelo km 419 da 
BR- 101. Instalações-padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. Não 
há luz elétrica. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 
mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.) R$ 8,00 
mais equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do centro 
da cidade. Instalações – padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, sauna, piscinas quentes p/adultos 
e crianças, piscina cloradas de água fria p/
adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 9,90 mais 
equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,50; TEM-
PORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 9,90 mais equi-
pamento de R$ 2,45 até R$ 16,50.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos 

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 8,10 
mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 9,80 
mais equipamento de R$ 1,20 até R$ 16,40.

PARAÍBA
JOÃO PESSOA (PB –01) – Praia do Sei-

xas, no Cabo Branco. Tel.: (83) 3251-1034. 
Instalações-padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira, playground. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 8,10 mais equipamento de R$ 2,05 
até R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 11,25 mais equipamento de R$ 2,85 
até R$ 18,80.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km depois, 

seguindo à direita, do trevo do Contorno Les-
te (BR-116), no sentido São Paulo/Curitiba. 
Tel.: (41) 3675-6999. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220V), chuveiros quen-
tes, bosque com lago, churrasqueira coberta, 
pavilhão de lazer, piscinas cloradas, cancha de 
bocha e quadra de esportes. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 8,10 mais equipamento de R$ 1,00 até 
R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 9,80 mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 
16,40.

FOZ DO IGUAÇU (PR-01) – Estrada das 
Cataratas, junto ao portão do Parque Flores-
tal. Tel:. (45) 3529-8064. Instalações–padrão 
interrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

PRAIA DE LESTE (PR-04) – km 27 da 
Estrada das Praias, Matinhos (PR). Instala-
ções–padrão interrompidas temporariamente 
para obras e reformas. NÃO TEMPORADA: 
R$ 6,30 mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 
10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 
13,40.

PERNAMBUCO
ENGENHO MONJOPE (PE-01) - BR-

101, km 45. Município de Igarassu, entre Re-
cife e João Pessoa. Tel.: (81) 3543-1011. Insta-
lações-padrão interrompidas temporariamente 
para obras de recuperação. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 7,00 mais equipamento de R$ 1,10 até 
R$ 11,80; TEMPORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
19,70.

RIO DE JANEIRO
ARRAIAL DO CABO (RJ-05) – Av. 

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos An-
jos. Instalações–padrão, iluminação elétrica 
apenas para as dependências, chuveiros quen-
tes. Módulos demarcados para a instalação de 
equipamentos. NÃO TEMPORADA: R$ 8,10 
mais equipamento de R$ 2,05 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 11,25 
mais equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos Pas-
sageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: (22) 
2646-4256. Instalações–padrão, luz para equi-

pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, playground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 9,90 mais equipamento de R$ 2,45 até 
R$ 16,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) 
R$ 12,65 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
21,15.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debos-
san. Entrada no km 69 da Estrada Rio–Fri-
burgo, 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$ 13,00 mais equipa-
mento de R$ 3,25 até R$ 21,80; TEMPORA-
DA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,80 mais equipa-
mento de R$ 3,95 até R$ 26,40.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . Tel 
: . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, ilumi-
nação elétrica somente para as dependências, 
chuveiros quentes, praia fronteira. Camping de 
área reduzida. NÃO TEMPORADA: R$ 7,10 
mais equipamento de R$ 1,80 até R$ 11,85; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 
mais equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-
10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). Tel/
Fax: (21) 2490-0584. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadras de esportes, pavilhão de lazer, praia 
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 12,80 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
21,35; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
20,80 mais equipamento R$ 5,20 até R$ 39,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo km 
311 da Via Dutra. Município de Resende. Tel.: 
(24) 3381-7042. Instalações– padrão, ilumi-
nação elétrica apenas para as dependências, 
chuveiros quentes, quadra de esportes, play-
-ground, sauna rústica, pavilhão de lazer, pis-
cinas naturais, ducha de rio, quiosques e lago. 
Ponto de energia para carga bateria de trailers. 
NÃO TEMPORADA: R$ 7,10 mais equipa-
mento de R$ 1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamen-
to de R$ 2,85 até R$ 18,80.

RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) – Av. 

Dr. Severino Lopes da Silva, 2500, Balneário 
Bonfim, Município de Nísia Floresta. Acesso 
pelo km 119 da BR-101. Instalações-padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: 
R$ 6,30 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 
10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 1,90 até R$ 
13,40.

RIO GRANDE DO SUL
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. Pa-

raguassu, acesso pelo km 49 da Estrada do 
Mar (RS-398). Tel.: (51) 3622-1209. Instala-
ções– padrão, luz para equipamento (220v), 
chuveiros quentes, lagos, praia fronteira 300 
metros. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

CANELA (RS–01) – Estrada do Parque 
do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Instalações–
padrão, chuveiros quentes, luz para equipa-
mentos (220v), quadra de esportes, pavilhão 

de lazer, piscinas naturais, cancha de bocha 
e churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 7,10 mais equipamento de R$ 0,85 
até R$ 11,85; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 0,90 até R$ 
13,40.

GARIBALDI(RS-04) – Estrada Buarque 
de Macedo, S/nº - Vila Borgheto (próximo à 
antena da Rádio Garibaldi) Instalações padrão 
interrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamentos de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamentos de R$ 0,90 até R$ 13,40.

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-9329. 
Em implantação. Praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 8,80 mais equipamento de R$ 
2,20 até R$ 14,70; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,50 mais equipamento de R$ 
3,15 até R$ 20,90.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – Estra-
da do Horto Florestal, bairro Rancho Alegre. 
Instalações– padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
lareira e play-ground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 
15,50; TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
14,00 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
23,40.

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, pa-
vilhão de lazer, quadras de esportes, piscinas 
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 
até R$ 15,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 9,80 mais equipamento de R$ 2,45 
até R$ 16,40.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas 
Júnior, 3486. Jardim São Fernando. Aces-
so 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$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 
15,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento de R$ 3,90 até R$ 
25,90. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Maran-
duba, Rodovia SP –55. Tel.: (12) 3843-1536. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
13,00 mais equipamento de R$ 3,25 até R$ 
24,70; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
21,50 mais equipamento de R$ 5,40 até R$ 
40,90.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,10 mais equipamento de 
R$ 2,05 até R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamento de R$ 
2,85 até R$ 18,80.

HOMOLOGADOS
RECANTO DOS CARVALHOS – São 

Lourenço (MINAS GERAIS) – Rodovia MG 
–158 (Dutra/Caxambu) – Tel :. (35) 3332-
7900, entrada 4 km depois do trevo para São 
Lourenço BR460, km40. Instalações com-
pletas, chuveiros quentes, variadas opções 
de esportes e lazer, piscinas, restaurante, 
luz para equipamentos, chalés de aluguel. 
E-mail: fazenda@recantodoscarvalhos.com.
br 

SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 
– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bair-
ro Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. 
Instalações– padrão, luz para equipamen-
tos, 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

BERLINQUE (Ilha de Itaparica) – 
Salvador (BAHIA) – Praia de Berlinque 
na Estrada Cacha-pregos, km06. Tel: (71) 
3838-1217. Instalações completas, chuvei-
ros quentes, duchas, quadra de esportes, 
luz para equipamentos (110V e 220v), praia 
fronteira.

CALDAS DO JORRO – Parque das 
Águas – Av. Antônio Carlos Magalhães, 215 
– Caldas do Jorro (BAHIA).Tel.:(75) 3256-
1193/ 3256-1377. Instalações completas, luz 
para equipamentos (220v) piscinas cloradas, 
play-ground.

BARRA ENCANTADA PARK – Rua 
Francisco Chagas, 13 - Praia do Barro 
Preto (Iguape) – Município de Aquiraz, 
a 50km de Fortaleza (CEARÁ). Tel.: (85) 
3253-1133. Instalações completas, chuvei-
ros quentes, luz para equipamentos (220v), 
quadra de esportes, piscinas para adultos 
e crianças.

IBIRAPUERA – Travessa 1° de Maio, 
2.345 – Estrela - Castanhal (PARÁ). Tel.: 
(81) 3721-1447. Instalações completas, 
chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(110v), piscinas, parque infantil, lago, praia 
artificial, churrasqueiras cobertas.

ITAOCA – Av. Beira Mar, s/nº. Praia de 
Itaoca, entre Marataízes e Piúma (município 
de Itapemirim) (ESPÍRITO SANTO). Tel.: 
(27) 3529-1409. Instalações completas, chu-
veiros quentes, quadra de esportes, salão de 
jogos, churrasqueiras, aluguel de caiaques, 
passeios e aulas de iatismo (hobie-cat), luz 
para equipamentos (220v), praia fronteira. 
E-mail: pousadacamping@praiadeitaoca.
com.br

ITABIRITO (MG-03) – Fazenda Palmi-
tal, a 29 km da Rodovia dos Inconfidentes. Ins-
talações–padrão, iluminação elétrica somente 
para as dependências, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, cachoeira e piscina 
natural. 

COUNTRY RODA – Las Azucenas 
Norte, 1.625 – Vila Luchetti, Trevo de Es-
cobar, km 51, Ruta 9 (Panamericana), a 51 
km de Buenos Aires (ARGENTINA). Ins-
talações completas, chuveiros quentes, luz 
para equipamentos (220v), piscinas, quadra 
de esportes, pavilhão de lazer.

PUNTA BALLENA – Ruta Interbalne-
ária, Km 128 – Maldonado, a 14km de Punta 
del Este (URUGUAI), Instalações comple-
tas, equipamentos de esportes, piscinas, Tel: 
(DDI-00598) (42) 578902. supermercado, 
sala de TV e jogos, chalés e barracas de alu-
guel. E-mail: info@campinginternacional-
puntaballena.com 
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Comece a se programar para os Queijos e Vinhos
A 42ª Noite de Queijos e 

Vinhos da Serrinha será reali-
zada no dia 21 de junho (sába-
do), ligada ao feriado de Corpus 
Christi, quinta-feira, dia 19, 
sem nenhum jogo do Brasil na 
Copa do Mundo. 

 A festa, que é um dos even-
tos mais tradicionais organiza-
dos pelo CCB, promete repetir 
o sucesso das últimas edições. 
No dia do evento, o camping da 
Serrinha estará reservado ape-
nas para os campistas portado-
res de convites. 

 Para com campistas que 
adquirirem seus convites até o 
dia 15 (domingo), a partir da-
quele dia poderão deixar seus 
equipamentos desocupados no 
camping, isentos da taxa, até 
o dia da festa, na proporção de 
um equipamento para cada ma-
trícula social. 

Camping – o RJ-06 possui 

belíssimos atrativos naturais 
piscinas naturais e lago. Possui 
uma completa infra-estrutura 
com sauna, playground, canti-
na, quadra de esportes, pavi-
lhão de lazer e chuveiros quen-
tes. O camping está instalado 
em uma ampla área verde de 
200 mil m2, sendo 90 mil m2 
acampáveis. 

Acesso – Para os campistas 
quem vem do Rio e de São Pau-
lo 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 Viscon-
de 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 Alamba-
ri, em ótimo estado de conser-
vação.    

Este mês tem Paella Dançante em Mury 
No dia 19 deste mês (sába-

do), aproveitando o feria-
do nacional de Tiradentes que 
cai numa segunda-feira (21) e 
o feriado regional de quarta-
-feira (23), dedicado a São Jor-
ge, para os cariocas, o Camping 
de Mury realizará mais uma 
tradicional festa espanhola: a 
Paella Dançante (diz-se Paelha). 
O evento começa às 13 horas e 
promete trazer muita animação 
e música para os associados e 
convidados. 

A Paella é um dos pratos 
típicos da culinária espanhola. 
Ela é preparada com o arroz 
cozido com carnes, frutos do 
mar, hortaliças e açafrão. Além 
do prato saboroso, o campista 
vai ter a oportunidade de des-
frutar de um ambiente de pura 
natureza, florido e sombreado. 
Para maiores informações, os 
interessados devem ligar para 
o telefone (22)2542-2275 e falar 
com o próprio Guarda-camping 
João ou com a recepcionista Jo-
seane.     

Camping- O RJ-08 fica a 
11 km antes do centro de Nova 
Friburgo, em um bosque flori-
do com área de 45 mil m². Com 
capacidade para abrigar mais 
de 200 equipamentos, o local 
dispõe de módulos específicos 
para trailers e motor-homes em 
trânsito, limitados a 10 dias de 
permanência. Além das insta-
lações-padrão, o camping está 
equipado com churrasqueira, 

sauna, piscinas naturais, qua-
dras de vôlei e futebol society e 
pavilhão de lazer.

Acesso- Saindo do Rio de 
Janeiro, o acesso se dá pela Pon-
te Rio-Niterói, seguindo-se pela 
BR-01 (Niterói-Manilha) con-
tornando pela direita o períme-
tro urbano de Itaboraí, na dire-
ção de Rio Bonito. Em seguida, 
deve-se dobrar à esquerda para 
Cachoeiras de Macacu e Nova 
Friburgo. O acesso ao camping 
se faz pela rodovia Rio-Fribur-
go, dobrando-se novamente à 
esquerda, aproximadamente 2 
km após o início da descida da 
serra - agora em direção à cida-
de – em frente ao totem de limi-
tação de velocidade (lombada 
eletrônica). 

Atrativos – Uma das refe-
rências de Mury é o Circuito 
Gastronômico Sabor Mury. 
Composto por vários bares e 
restaurantes típicos, oferece 
diversos pratos regionais e in-
ternacionais, além de deliciosos 
queijos, amanteigados e doces 
caseiros. Os visitantes dispõem 
ainda de várias lojas de arte-
sanato, decoração e produtos 
naturais. Localizada no cora-
ção da Mata Atlântica, Mury é 
o ponto de partida para opções 
de lazer que proporcionam o 
contato direto com a natureza, 
como caminhadas ecológicas, 
prática de canoagem, banhos de 
cachoeira no Rio Macaé e pas-
seios nas Furnas do Catete.

 ►Os 
cariocas que 
preferem 
assistir de 
longe os 
jogos do 
Brasil na 
Copa ainda 
contam com 
o feriado da 
segunda-
feira, 23

 ►Um prato 
delicioso que já caiu 
na preferência dos 
campistas

 ►O maior feriadão 
deste ano traz como 

brinde a Paella em 
Mury
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  OPINIÃO Luiz Marcos Fernandes Mercado
Boas novidades para curtir seu camping na Semana Santa

Para você aproveitar os campings do CCB junto com a família, 
o Camping Clube do Brasil sugere três produtos que não podem 

ser deixados de lado na hora de arrumar as malas para mais 
um acampamento: o Repelente Exposis Gel; o Mor Ice Cooler 

Pedestal 32L e a Barraca Nautika Jumbo 6/7 Pessoas

Repelente Exposis Gel: O produto é hipoalergênico e contem 
o princípio ativo Icaridina-Saltidin®, que oferece proteção à 
pele por até 10 horas contra pernilongos, mosquitos, anófeles, 
muriçocas, culex e até o mosquito transmissor da dengue, 
o  Aedes Aegypti.  O repelente não contém perfumes. 
Mais informações sobre o produto no site : http://www.kanui.com.br/ . 

Mor Ice Cooler Pedestal 32L:  O produto é a combinação perfeita 
para tornar as reuniões com os amigos ainda mais gostosas e especiais 
nos campings. Conta ainda com pedestal que facilita na utilização 
e abertura na parte superior, que contribui para uma coleta mais 
rápida do conteúdo interno. Possui um sistema de proteção na parte 
interna, podendo ser removido facilmente, além de ser fácil de limpar. 
Para mais informações, acesso o site :  http://www.kanui.com.br/ .

Barraca Nautika Jumbo 6/7 Pessoas: Com formato tipo iglu 
e 1 quarto, o modelo possui sobreteto completo confeccionado 
em poliéster 190T, parcialmente aluminizado, com 1200mm de 
coluna de’água, costura selada termo-soldada e proteção UV. O 
piso em polietileno de alta densidade possui anti-fungo, para um 
ambiente mais higiênico. O interior da barraca é produzido em 
poliéster 190T respirável e possui tela de mosqueteiro No-see-
um®. Varetas de fibra de vidro composto Flex-Max interligadas 
por elástico, para maior resistência e firmeza. Pesando 3,4kg, 
a barraca possui design com duas portas avancê abrigado 
completo, para melhorar a ventilação e circulação de pessoas, 
além de fechamento total, para aumentar o espaço. 

Espírito Campista
Ao longo de quase meio sé-

culo, o Camping Clube do Brasil 
tem cumprido um papel funda-
mental na história do campismo 
deste país. Mas além das unidades 
espalhadas de Norte a Sul do país, 
o CCB tem cumprido também 
uma função social ao estimular 
não apenas o campismo, mas a 
socialização do ser humano, nes-
te caso, o campista. É justamente 
por meio dos relacionamentos que 
vão se estabelecendo no convívio 
diário que se dá este trabalho qua-
se que invisível. As pessoas vão 
se conhecendo, num ambiente 
saudável e descontraído, e crian-
do novas amizades. Muitas delas 
foram além. Formaram círculos 
de amigos, grupos e associações 
de campistas e até acabaram por 
ter papel preponderante na forma-
ção de uma nova família. Quan-
tos casais se conheceram numa 
das unidades do CCB e acabaram 
estabelecendo um relacionamento 
mais duradouro? E o que inspira 
isso tudo é justamente o espírito 
campista que associados e convi-
dados trazem consigo junto com 
seus equipamentos. Quantas his-
tórias e lembranças ficaram ao 
longo de quase meio século. Basta 

dar uma circulada pelos campings 
para ouvir relatos e aventuras que 
ficaram entre as boas lembranças. 
E é justamente isso que ainda 
mantém vivo o verdadeiro espíri-
to campista. Na vida tudo passa. 
Ficam as boas recordações, sejam 
elas alegres ou amargas. Importa, 
sim, guardar tudo isso, pois no fim 
das contas, é o que vale a pena. A 
gente não leva muita coisa desta 
vida. Mas as amizades ficam , não 
importa a distância e nem mesmo 
o tempo. Estão lá consolidadas, 
firmes e guardadas. Todos quere-
mos um campismo forte, que vol-
te a ser como nos velhos tempos. 
Mas não devemos nos esquecer 
que são justamente os associados 
os que fazem a história do CCB. 
Foi esse mesmo espírito campis-
ta que levou nossos primeiros 
dirigentes a levar essa bandeira 
de empreendedorismo e a sonhar 
com um campismo forte e uma 
indústria baseada no pioneirismo 
e desenvolvimento. Infelizmente, 
por outros fatores não tem sido 
assim. Mas o que importa é que 
o espírito campista esteja sempre 
vivo nos corações dos campistas 
e dirigentes do CCB. Isso é o que 
realmente importa.

 Campos do Jordão: tranquilidade, lazer e gastronomia 
O clima serrano e o charme 

espalhado por todo o lado 
fazem de Campos do Jordão 
sinônimo de aconchego e sofis-
ticação. Conhecida como a “Su-
íça brasileira”, a cidade oferece 
aos seus visitantes, variadas op-
ções de diversão. O CCB conta 
com a unidade SP-02 para os 
que desejam curtir no feriadão 
este paraíso localizado em ple-
na Serra da Mantiqueira, entre 
as cidades do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Camping – O SP-02 fica 
localizado no bairro Rancho 
Alegre, bem ao lado do Horto 
Florestal, a 7km do centro da 
cidade. A paisagem do camping 
é deslumbrante, com araucárias 
ao redor. Além das instalações-
-padrão, o camping conta ainda 
com cantina, chuveiros quentes 
e quadra de vôlei.

Acesso – Para quem vem do 
Rio de Janeiro ou São Paulo, a 
melhor opção é seguir pela Via 
Dutra. Campos do Jordão fica 

a 192Km da capital paulista, 
via Quiririm-Taubaté (SP-50) e 
a 184Km via Caçapava ou São 
José dos Campos (SP-123). 

Atrativos - Entre os passeios 
para os campistas que visitam 
Campos do Jordão, uma boa 
sugestão fica por conta de um 
passeio ecológico pelas trilhas 
do Horto Florestal, localizado 
próximo ao camping do CCB. 
No roteiro de entretenimento 
há o passeio na Litorina pela 
Estrada de Ferro do Jordão com 
direito a uma paisagem seduto-
ra. Já a gastronomia de Campos 
do Jordão conquista a todos os 
paladares. Os restaurantes lo-
cais possuem especialidades 
distintas, que vão desde os finos 
pratos da culinária francesa até 
os tradicionais fondues e casas 
de chocolate. Para quem gosta 
de aventura, o complexo da Pe-
dra do Baú reserva momentos 
de pura aventura nas formações 
rochosas formadas pelo Baú, 
Bauzinho e Ana Chata.  ►A natureza do outono e o clima da região completam as atrações do camping
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Para quem deseja aproveitar 
o feriadão da Semana San-

ta e de Tiradentes que se apro-
xima, entre 18 e 21 de abril, os 
campings do CCB estão mais 
do que preparados para receber 
visitas. Em diferentes estados 
do país, os associados podem 
desfrutar da perfeita combi-
nação entre a tranquilidade 
do camping e a proximidade 
da cidade, além das atrações 
turísticas de cada região. Os 
campings escolhidos pela rede 
do CCB este mês foram: Gua-
rapari (ES-01), Paraty (RJ-04) e 
Prado (BA-03).  E não se esque-
ça de que, em âmbito nacional, 
a Semana Santa emenda com 
o feriado de Tiradentes, na se-
gunda-feira (21), e ainda mais, 
para alguns cariocas privilegia-
dos, a quarta-feira (23), também 
é feriado, onde celebra-se o dia 
de São Jorge. 

GUARAPARI (ES-01)
Camping - O ES-01 está 

situado em uma enorme área 
verde, sombreada por amen-
doeiras, e oferece 20 mil m2 
com divisão de módulos para 
trailers e motor-homes. Possui 
instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes e 
Praia fronteira.

Acesso – A melhor manei-
ra de se chegar a Guarapari, a 
partir do Rio de Janeiro, é pela 
ponte Rio-Niterói e seguir dire-
to com destino a Vitória, pela 
BR-101. Quem preferir desfru-
tar de uma paisagem mais en-
cantadora a dica é seguir pela 
Rodovia do Sol, depois de Ma-
rataízes, passando por diversos 
balneários como Iriri, Piúma, 
Anchieta e Meaípe. 

Atrativos – Em Guarapari 
há cerca de 40 praias, de va-
riados tamanhos, que agradam 
a todos os gostos. Alguns visi-
tantes chegam a Guarapari atra-
ídos pela fama da radioativida-
de de suas areias, para estes o 
mais indicado é um passeio até 
a praia de Areia Preta, que fez 
o município ganhar o título de 
“Cidade Saúde”. Além dos ido-
sos que se enterram nas areias 
em busca de suas propriedades 
medicinais, muitos jovens fre-
quentam o local. Outras atra-
ções na cidade são o artesanato 
de conchas e o lado histórico 

do município, que inclui visitas 
a pontos turísticos tradicionais 
como o Convento da Penha e a 
histórica cidade de Anchieta. A 
culinária da região merece uma 
atenção especial. Famosa inter-
nacionalmente, a Moqueca Ca-
pixaba é o prato mais conhecido 
da culinária do Espírito Santo, 
que ao contrário da  moqueca 
baiana não leva azeite de dendê 
e nem leite de coco. Logo em 
seguida vem a Torta Capixaba, 
preparada com vários frutos do 
mar como siri desfiado, cama-
rão, ostra e sururu. Em Guara-
pari há também o Turismo Sub-
marino, onde o visitante pode 
praticar o mergulho recreativo 
e conhecer a mais rica biodi-
versidade de peixes de recife do 
Brasil. Várias embarcações ex-
clusivas operam Turismo Sub-
marino na cidade, conhecidas 
como “Dive Boats”, que foram 
construídas especialmente para 
navegar na região de Guarapari 
atendendo todas as necessida-
des de mergulhadores inician-
tes ou experientes.

PARATY (RJ-04) 
Camping - O RJ-04 está 

localizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa de 
Misericórdia e, além das insta-
lações-padrão, tem capacidade 
para 120 equipamentos, dividi-
dos entre trailers, motorhomes 
e barracas. 

Acesso – A cidade de Paraty 
fica a 240km do Rio de Janei-
ro e a 305km de São Paulo. O 
acesso é feito pela BR-101 (Rio/
Santos). Após a construção da 
rodovia, na década de 70, a ci-
dade tornou-se um importante 
pólo de turismo nacional e in-
ternacional. Paraty possui tam-
bém um pequeno aeródromo 
para aviões mono ou bimotor, 
com pista de 30 metros de lar-
gura e 585 de comprimento, re-
vestida de asfalto.

Atrativos – Vale à pena 
passear de barco pela Baía de 
Paraty. No trajeto o visitante 
conhece as ilhas Sapeca Ca-
timbau, Algodão, Praia Verme-
lha, entre outras. Para os mais 
interessados pela história local 
o Centro Histórico de Paraty 
revela muitas curiosidades. Em 
suas ruas, protegidas por cor-
rentes que impedem a passagem 
dos carros, o encanto colonial é 

Aproveite o feriadão nos campings do CCB 

 ►O melhor sabor das praias do Nordeste começam no camping de 
Prado. 

 ►A enseada de Setiba, fronteira ao Camping de Guarapari é a sua 
grande atração 

 ►O camping de Paraty proporciona o apoio ideal para o calendário de 
festas o ano todo

preservado. O Centro Histórico 
de Paraty é considerado pela 
UNESCO “o conjunto arquite-
tônico colonial mais harmonio-
so do Brasil”. Entre os atrativos 
naturais de Paraty, o campista 
encontra um grande repertório 
de parques e reservas ecológi-
cas, como a cachoeira Pedra 
Branca, e a do Poço da Laje.

PRADO (BA-03)
Camping – O BA-03 pos-

sui instalações padrão, chuvei-
ros quentes, quadra de espor-
tes, praia fronteira e ponto de 
energia para carga de bateria 
de trailers. Além disso, a can-
tina é uma das mais bem equi-
padas da rede. O camping tem 
uma ampla área de muito verde 
e 20 mil m² acampaveis. Aces-
so – O camping fica na Praia 
do Farol, a 6km do Centro da 
Cidade. Para chegar ao BA-03, 
deve-se pegar a BR-101. Há 
duas opções de caminho, uma 
delas é entrar pelo km361, em 
Teixeira de Freitas, e seguir 
pelo asfalto por cerca de 94km 
até o camping, passando antes 
por Alcobaça. A outra é ir por 
Itamaraju, no km428 da BR-
101, também por asfalto em um 
percurso de 66km até Prado.

Atrativos – A cidade pos-
sui praias para todos os gostos 
ao longo de seus 84Km de lito-
ral. A praia do Farol, que fica 
em frente ao camping, possui 
falésias multicoloridas que for-
mam uma bela parede entre a 
vegetação e a areia dourada. 
Já a praia do Novo Prado tem 
uma larga faixa de areia pla-
na e é a preferida dos turistas 
pelo fácil acesso. Ainda na 
região encontram-se Parques 
Nacionais como a APA Ponta 
das Baleias Abrolhos, que re-
cebe a visita anual das baleias 
Jubarte. Outros passeios são, 
pelo manguezal, Recife das 
Guaratibas e Monte Pascoal. 
Para quem procura um perfil 
mais cultural, o visitante não 
pode deixar de conhecer lu-
gares como a Matriz de Nossa 
Senhora da Purificação, o pré-
dio da antiga Cadeia Pública, 
o prédio da Pousada Colonial 
e a Casa Colonial do Beco das 
Garrafas além de belas cons-
truções do século XIX que fa-
zem parte do turismo histórico 
e arquitetônico.
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Venha para 5ª edição da Festa de 
Boteco no Recreio

No início de maio, dia 03, 
aproveitando o feriadão do dia do 
trabalho (01), que cai numa quin-
ta-feira, o primeiro sábado do 
mês promete diversão e união en-
tre campistas associados e convi-
dados com a 5ª edição da Festa de 
Boteco, no pavilhão do camping 
do Recreio dos Bandeirantes. 

O evento começa às 20 horas, 
mas a alimentação será iniciada a 
partir das 21h e terá seu término 
01h. A bebida será comercializa-
da no pavilhão, mas os associa-
dos poderão também trazer suas 
bebidas. O custo do convite é de 
R$ 20,00 por pessoa com direi-

to a buffet completo com petis-
cos  de botequim. Além disso, a 
festa terá mesas limitadas para 
aluguel, com 4 cadeiras. Os as-
sociados que desejarem reservar 
mesas, deverão entrar em contato 
com o associado Tatá (Henrique), 
através do número: (21) 7713-
8523.   A Festa do Boteco terá, 
também, música ao vivo com 
Bandisco e seu teclado até o final 
do evento. 

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é pela 
Linha Amarela. Depois de ven-
cer os seus 15km, onde há um 

posto do pedágio para veículos, 
siga para a Barra da Tijuca pas-
sando Pela Av. Ayrton Senna, 
dobrando à direita na Av. das 
Américas, em direção ao Re-
creio. Quem quiser evitar a Linha 
Amarela, pode optar por uma 
opção mais longa e curtir o belo 
visual da orla marítima, seguindo 
pela Linha Vermelha, em direção 
a Copacabana, via Av. Atlântica, 
entrando depois em Ipanema, via 
Av. Vieira Souto, em direção a 
São Conrado e Barra da Tijuca. O 
camping fica a 45km do centro do 
Rio, na Estrada do Pontal, 5.900, 
em frente à praia.

 ►Aproveitando o feriadão de maio, o camping do Recreio prepara 
mais um evento gastronômico

Xadrez realiza premiação e inicia os torneios de 2014
No dia 23 de março (domin-

go), apesar do tempo chuvo-
so, os enxadristas não deixaram 
o tempo atrapalhar os primeiros 
torneios do ano e a entrega de 
prêmios para os melhores compe-
tidores de 2013. Antes da entrega 
de prêmios, o professor Sylvio 
Rezende falou da importância do 
xadrez para sua vida, propiciando 
uma mudança de caráter positivo 
em sua carreira tanto estudantil 
quanto profissional. Em 1972, 
Sylvio descobriu que o xadrez 
tinha a capacidade de melhorar 
o aprendizado e no ano de 1976, 
ele decidiu abandonar a carreira 
de técnico de Handball e seguir 
com dedicação total ao xadrez, 
pois além do rendimento escolar, 
tinha descoberto também o bene-
fício desse jogo na concentração, 
na auto-estima, na confiança e no 
desenvolvimento técnico despor-
tivo. Para ele, o xadrez faz uma 
analogia com a gramática, onde 
a pessoa também precisa de me-
mória, atenção e concentração no 
que precisa escrever e o raciocí-
nio lógico também é fundamen-
tal nessa questão. Sylvio explica 
que para fazer um único lance 
no xadrez, o jogador precisa ter 
observação da posição das peças 
do tabuleiro, memória para o co-
nhecimento das regras, capacida-
de de análise para traçar seu ob-
jetivo e decidir o melhor lance a 
fazer e executar o jogo. É o mes-
mo processo de escrever a frase 
“Vovó viu a uva”, afirma Sylvio. 

O xadrez também previne 
o Mal de Alzeimer, uma doen-
ça que pode atingir as pessoas 
a partir dos 55 anos, já que este 
esporte atua diretamente no sis-
tema neurológico, colocando-o 
em atividade e vale lembrar que 

a prática do xadrez ajuda no tratamento de 
crianças com debilidade de raciocínio.  

Durante a cerimônia da entrega de prê-
mios o clima era de alegria e descontração 
entre os participantes, comandada presidente 
do Clube, Luis Cláudio, ladeado por diretores 
do Clube, pelo professor Sylvio Rezende e 
pelo Professor Antônio Holanda, este repre-
sentando a comunidade enxadrista. A entre-
ga de prêmios teve sorteio de peças de jogos 
de xadrez,  entrega de medalhas, presentes e 
troféus.  Confira abaixo, a lista dos torneios e 
enxadristas vencedores de 2013. 

XVII CIRCUITO ESCOLAR GERAL 
- INDIVIDUAL: 1º) Raiany Santiago Olivei-
ra (GEO/ST); 2º) Beatriz Camporez da Silva 
(GEO/ST) e 3º) Wescley Nascimento Lima 
(GEO/ST).  

EQUIPES - CATEGORIA JUVENIL: 

1º) Wescley Nascimento Lima (GEO/ST) ; 2º) 
Igor Medeiros dos Santos (GEO/ST) e 3º) Iná-
cio José Queiroz Almeida (GEO/ST). CATE-
GORIA INFANTIL : 1º) Beatriz Camporez 
da Silva (GEO/ST) ; 2º) Karolina Reis Rodri-
gues (GEO/ST) e 3º) Larissa C. Estevão Olin-
to de Oliveira (GEO/ST). CATEGORIA MI-
RIM: 1º) Raiany Santiago Oliveira (GEO/S); 
2º) Gabriela dos Santos Araújo (GEO/ST) e 
3º) Lucas Almeida de Albuquerque (GEO/
ST). CATEGORIA PRÉ-MIRIM: 1º) Pedro 
Pessoa Gomes ( GRUMETE) e 2º) Guilherme 
Ferraz Leite (SMON/T). 

No estabelecimento, a grande vencedora 
do ano foi a Escola Juan Antônio Samaranch, 
situada no bairro de Santa Treza, na cidade do 
Rio de Janeiro.

XIX CIRCUITO ABERTO GERAL: 
1º) Ivo Copetti e 2º) Antônio Manoel Lima de 

Holanda (TTC). CATEGORIA VETERANO 
: 1º)  Laucof Migon (JTC) ; 2º) Bartholomeu 
de Aquino Santos (-) e 3º) Juvenal Pereira Ba-
tista (CXGR).

Logo após a entrega das premiações, deu-
-se início ao Torneiro de Abertura 2014, va-
lendo premiações e contagem de pontos para 
os Circuitos Aberto e Escolar. 

No XX Circuito Aberto foram vencedo-
res na Categoria Geral, os competidores Geo-
vani Mariano de Oliveira (1º), Jéssica Trinda-
de Hubner (2º) e Antônio Lima  Holanda (3º). 
Na Categoria Sub-20 (juvenil) destacaram-se 
Pedro Henrique Monteiro (1º), Adriano Ne-
ves (2º) e Gabriel Soares Padilha (3º). 

No XVIII Circuito Escolar os vencedores 
foram Raiany Santiago de Oliveira (1º), Vitor 
Matheus (2º) e Talita Fernanda Prêmoli (3º), 
todos da Escola GEO Juan Antônio Sama-
ranch. 

 ►Dos oito aos oitenta anos, os enxadristas premiados se 
confraternizaram na solenidade

 ►O professor Antônio Holanda, da Escola Juan Antônio Samaranch, a 
grande vencedora do Circuito Escolar



O Campista      - 7RIO DE JANEIRO - ABRIL DE 2014

Canela Folia este mês é diversão extra na Serra Gaúcha 

Chocofest em Gramado é atração durante todo o mês 
Para os campistas que visi-

tam a Serra Gaúcha e aprovei-
tam para curtir o camping do 
CCB em Canela, nunca é de-
mais lembrar que Gramado se 
torna neste mês de abril a terra 
do chocolate. É que ali acon-
tece a edição da Chocofest - 
2014, a Festa Nacional do Cho-
colate, com inúmeras atrações. 
Para visitar o Planeta Chocola-
te, na Rua Coberta, assistir à 
Parada do Conde Guloseima, 
e as demais atrações diárias 
do evento não são cobrados 
ingressos. Tudo tem entrada 
gratuita e diversão garantida. 
As únicas atrações em que a 
entrada é permitida mediante 
apresentação de ingresso são: 
Desfile de Páscoa - Um Cho-
coamor à Terra, O Mundo En-
cantado da Páscoa, Caravana 
de Páscoa e o Fogão Mágico 
da Vovó Coelha.Os ingressos 
podem ser adquiridos online 
ou na Rua Coberta/Planeta 
Chocolate, em frente à Fábrica 
de Chocolates, na Bilheteria. 

O Desfile de Páscoa - Um 
ChocoAmor à Terra acontece 

na Rua Garibaldi, nos dias 05, 
12 e 19 de abril, às 16h30min 
e nos dias 13 e 20 de abril, às 
11h30min. . Os valores va-
riam entre R$35 (arquiban-
cada) e R$50 (cadeiras). Já o 
espetáculo Mundo Encantado 
da Páscoa acontece nos dias 
17 e 19 de abril, às 18h30min 
e nos dias 05, 12, 17, 19 e 20 
de abril, às 20h30min na Rua 
Coberta. Os ingressos custam 

R$35 por pessoa. Outro atrati-
vo do evento é a Caravana do 
Conde Guloseima, um passeio 
pelas principais ruas de Gra-
mado, Fábrica de chocolate 
e Bazar de Páscoa. O trajeto 
acontece em um carro temáti-
co e a saída é em frente ao Pla-
neta Chocolate (Rua Coberta). 
O valor é de R$20 por pessoa. 
As crianças também podem 
curtir o espetáculo Fogão 

Mágico da Vovó Coelha que 
acontece de quinta a domin-
go, conforme aprogramação 
divulgada. Valor do ingresso: 
R$20. Idosos têm desconto 
de 50% no valor dos ingres-
sos. Crianças de até dois anos, 
sentadas no colo, não pagam. 
 
VINICOLA JOLIMONT 
– Voltando a Canela, vale a 
pena fazer uma visita à Viní-

cola Jolimont. É no interior do 
município que a Jolimont une 
a tradição das mais antigas 
cantinas e o cultivo de vinhas 
nobres, trazidas da França, 
e origina bebidas puras e in-
comparáveis. Uma união per-
feita para quem deseja provar 
surpreendentes sensações em 
meio a uma natureza de tirar 
o fôlego. Ali você encontra 
vinhos reserva tintos ou bran-
cos, espumantes e também su-
cos de uva preparados de for-
ma artesanal. Os turistas são 
convidados a visitar o parrei-
ral e em seguida conhecem o 
processo de produção e degus-
tação antes de seguirem para a 
loja de showroom.

Idealizado por um Fran-
cês estabelecido na região em 
1948, a Vitivinícola Jolimont 
é uma das pioneiras no Estado 
na produção de vinhos finos e 
artesanais. A Vinícola fica no 
Morro Calçado  próximo ao 
centro de  Canela e atende pelo  
(54) 3227-6600. Informações 
pelo site:www.vinhosjolimont.
com.br

No dia 26 de abril, carnava-
lescos e foliões de Canela 

e da região vão se reunir em 
clima de grande festa. É o Ca-
nela Folia 2014, um Carnaval 
fora de época no sul do país. 

O evento será realizado no 
Parque do Lago e terá a ave-
nida como passarela para o 
desfile das escolas de samba 
da cidade, com a participação 
de integrantes da Liga Car-
navalesca. Em busca de uma 
melhor estrutura para garan-
tir o Carnaval da cidade este 
ano, a Prefeitura Municipal de 
Canela, através da Secretaria 
Municipal de Turismo, Espor-
te e Lazer cadastrou o proje-
to “Canela Folia 2014” junto 
ao Sistema de Convênios do 
Governo Federal (SICONV), 
onde a captação de recursos 
será aplicada em equipamen-
tos e estruturas para garantir 
a segurança do evento. Para os 
campistas que buscam desfru-
tar das belas paisagens e fes-
tividades da Serra Gaúcha, o 
CCB disponibiliza o camping 
de Canela para hospedagem. 

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodo-
via RS-235 que liga Canela a 
Gramado, basta pegar a estra-
da asfaltada que dá acesso ao 

Parque do Caracol. Percorridos 
quatro quilômetros, subir à di-
reita e de lá percorrer mais um 
quilômetro até o RS-01.

Atrativos – Para os adep-

tos do turismo de aventura, a 
cidade possui diversas opções 
como trekkings, rapel e raf-
ting. A maior atração natural 
de Canela é a cachoeira ‘Cas-

cata do Caracol’, com 131 me-
tros de altura, localizada no 
Parque do Caracol que possui 
uma moderna infraestrutura 
com observatório ecológico 
com elevador panorâmico, 
restaurante, lojas de artesana-
to e passeio temático de trem. 
Guias especializados orientam 
os visitantes por trilhas, que 
exibem fauna e flora variadas, 
praticando cicloturismo ou ca-
valgadas por estradas secun-
dárias e bosques. 

No centro da cidade tam-
bém há atrações como a Ca-
tedral da Pedra, um marco da 
arquitetura em estilo gótico 
inglês e o Mundo a Vapor, 
local onde os turistas podem 
visitar a reprodução de um 
famoso acidente ferroviário 
que aconteceu no ano de 1895, 
em Paris, e conhecem réplicas 
perfeitas de locomotivas do 
século passado.

As lojinhas com artigos em 
malha e couro que dividem o 
espaço com as que vendem 
chocolates caseiros e artesa-
nais.

 ►O camping de Canela espera os campistas para mais dois eventos na sua região

 ►O encanto e as delícias da Chocofest atraem crianças e adultos para o evento
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Considerada uma das ci-
dades com melhor qua-

lidade de vida e despontando 
como uma das sedes da Copa 
do Mundo de Futebol deste 
ano, Curitiba é um verdadeiro 
exemplo mundial de soluções 
de urbanismo, educação, meio 
ambiente, proporcionando aos 
seus visitantes uma excelente 
estrutura turística apreciada 
também pelos moradores da 
cidade e região.

É uma cidade com uma 
cultura diversificada e muito 
rica, devido aos seus imigran-
tes italianos, alemães, polone-
ses e até mesmo ucranianos, 
dos quais descende a maioria 
da população de Curitiba. Isso 
é facilmente percebido por 
quem visita a cidade ao notar 
a arquitetura, gastronomia e 
costumes locais. O CCB conta 
com a opção de hospedagem 
no seu camping, localizado a 
10 km do perímetro urbano de 
Curitiba.

Camping – O PR-03 fica a 
200 metros da Rodovia que dá 

Participe da Promoção 
Duaron - CCB 

A Camper Duaron é uma 
empresa catarinense, sediada 
em Rio do Sul, especializada 
na fabricação de campers e 
está assumindo a missão de 
popularizar o uso deste equi-
pamento em nosso país, a 
exemplo do que já ocorre nos 
Estados Unidos e na Europa. 

O camper Duaron é pro-
duzido com materiais leves, 
de alta resistência, com isola-
mento térmico e acústico. Sua 
linha de produção distingue 
três modelos básicos, um para 
veículos de cabine dupla, ou-
tro para cabines simples e o 
mais novo lançamento, o Mini 
Camper Duaron, para pick-
-ups menores, como a Saveiro, 
Strada, Montana, Courier ou 
Hoggar. 

Internamente, todos os 
campers são equipados com 
cama de casal extensível, mesa 
de jantar, sofá, pia, fogão, ge-pia, fogão, ge-
ladeira, TV/DVD e armários 
produzidos em compensado 

naval. Os campers maiores 
possuem banheiro com praia, 
chuveiro e vaso sanitário, po-
dendo abrigar ainda outros 
acessórios. 

Nesta fase de apresentação 
de seus produtos, durante este 
primeiro semestre do ano, a 
Camper Duaron está lançan-
do uma promoção entre os 
adquirentes de seus campers, 
premiando os sócios proprie-
tários com doze meses de taxa 
de manutenção ou os subscri-
tores de passaportes, com uma 
renovação por um ano. Para os 
clientes adquirentes que ainda 
não sejam associados do CCB, 
a Duaron os presenteará com 
uma subscrição de um Passa-
porte anual.

Para se habilitar à pro-
moção, basta que no contato 
da compra do equipamento, 
pessoalmente ou por e-mail, 
o cliente apresente o anúncio 
publicado nesta página de O 
Campista. 

Curitiba: qualidade de vida e beleza em um só lugar 

 ►O bosque denso e a quietude do camping esperam os simpatizantes  da cidade

acesso a Curitiba. Com capaci-
dade para receber 100 barracas 
e 50 trailers e motor-homes, 
localizado em meio a uma área 
verde de 28 mil metros quadra-
dos. Além de instalações-pa-
drão, o PR-03 possui piscinas, 

pavilhão de eventos, quadra 
de esportes, cancha de bocha e 
playground. 

Atrativos – Há muito para 
se fazer em Curitiba. Uma op-
ção muito boa é aproveitar a 
chamada Linha do Turismo. 

Um passeio muito divertido, 
passando por 22 pontos turísti-
cos num ônibus tipo jardineira, 
com duas horas num trajeto de 
pelo menos 40 km. As paradas 
incluem, por exemplo, os par-
ques Barigui e Tanguá, o Me-

morial Ucraniano, Ópera do 
Arame, Rua das Flores, a Rua 
24 Horas, o Teatro Paiol, que 
era o antigo Paiol de Pólvora 
de Curitiba, o Jardim Botâni-
co. Um lugar fascinante que 
também faz parte do roteiro é 
Santa Felicidade. É na verdade 
uma região administrativa com 
16 bairros. Lá é possível apre-
ciar deliciosos vinhos feitos 
na vinícola de Durigan onde 
são fabricados os vinhos que 
levam o nome da região, belos 
restaurantes, e uma charmosa 
queda d’água, a Cascatinha. 
No Parque Barigui toda a fa-
mília pode aproveitar o dia 
nos brinquedos instalados do 
parque além de passar um dia 
junto à natureza. No Memorial 
Ucraniano vale à pena visitar a 
Igreja de São Miguel Arcanjo, 
um das construções ucranianas 
mais antigas do país. Em Curi-
tiba há vários bosques, entre 
eles tem o Bosque do Papa e o 
Bosque Gutierrez, onde foram 
instalados o Memorial Chico 
Mendes e o Teatro de Bonecos. 
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME DA CCTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES PROMOCIONAIS  
 A CCTUR sugere pacotes aéreos de 5 dias entre 

os meses de abril até junho, para os mais diferentes 
destinos do país, exceto em feriados. Os preços abai-
xo não incluem taxa de embarque, a partir de: 

 
-Maceió, R$ 1.155,00 
-João Pessoa, R$ 1.136,00 
-Serra Gaúcha, R$ 1.293,00 
-Aracajú, R$ 1.144,00 
-Porto Seguro, R$ 853,00 
-Fortaleza, R$ 1.154,00 
-Canoa Quebrada, R$ 1.522,00 
-Jericoacoara, R$ 1.386,00 
-Recife, R$ 1.247,00 
-Porto de Galinhas, R$ 1.074,00 
-Natal, R$ 1.383,00 

RESORTS EM BAIXA TEMPORADA
Depois das agitações do verão e do carnaval, é 

chegado o momento de descansar com sua família 
nos resorts nesse período de baixa temporada.  A 
seguir, algumas sugestões da CCTUR, a partir de: 

-Ritz Lagoa da Anta/Maceió, 1 + 9 de R$ 128,00
-La Torre Resort/Porto Seguro, 1+ 9 de R$ 

165,00
-Ocean Palace Resort/Natal, 1 + 9 de R$ 174,00
-Catussaba Resort /Salvador, 1 + 9 de R$ 128,00

PACOTES PARA A SEMANA SANTA
A CCTUR sugere passeios aéreos para diversos 

recantos turísticos na Semana Santa, em 5 dias, in-
cluindo hospedagem em hotel, a partir de: 

-João Pessoa, R$ 1.207,00 
-Foz do Iguaçu, R$ 1.369,00 
-Serras Gaúchas, R$ 1.410,00 
-Beto Carrero, R$ 1.168,00 
-Resort Praia do Forte, R$ 1.874,00 

FERIADO DO DIA DO TRABALHADOR 
A CCTUR sugere pacotes aéreos de até 5 dias 

para diferentes destinos do país no feriado do tra-

003128-9(RJ)
006424-0(RJ)
008961-4(RJ)
011012-2(SP)
013247-5(RJ)
014919-7(RJ)
015778-4(SP)
018321-4(RN)
018949-8(RJ)
018959-5(RJ)
041477-0(SP)
043016-6(RJ)
047910-2(GO)
053290-0(RJ)
058817-1(SP)
061800-7(MG)
064288-6(MG)
067134-8(SP)
069757-2(MG)
072961-2(SP)

074214-9(SE)
076595-1(SP)
081011-2(RJ)
083340-3(RJ)
095769-7(AM)
104498-4(SP)
106609-1(SP)
110118-4(ES)
114715-6(MG)
119184-6(SP)
123925-4(SP)
124982-7(RJ)
132272-2(RJ)
134455-4(RJ)
142548-1(ES)
143607-6(RJ)
145308-6(RJ)
148306-5(RJ)
161145-6(RJ)
183572-5(MG)

189043-2(RJ)
193412-1(RJ)
199869-6(RJ)
201266-3(SP)
203844-9(RJ)
203920-9(MG)
205428-3(RJ)
206603-6(RJ)
215790-0(RJ)
217664-5(ES)
217698-8(RJ)
218314-7(SP)
220733-1(RJ)
220879-3(SP)
222170-9(RJ)
224262-4(RJ)
225572-4(RJ)
225764-5(SP)
228025-8(RJ)
228580-0(PE)

231055-8(RJ)
231886-5(SP)
232474-3(PR)
232583-8(SP)
234431-1(ES)
234506-6(RJ)
235060-5(RJ)
235081-7(RJ)
235169-3(RJ)
235203-9(SP)
235272-0(SP)
235314-0(RJ)
235348-3(SP)
235513-4(SP)
235517-6(RJ)
235577-8(SP)
235717-8(RJ)
235867-9(SP)
235869-5(SP)
235883-1(RJ)

235895-4(RJ)
235926-9(SP)
236006-6(RJ)
236013-9(RJ)
236025-2(SP)
236035-9(SP)
236039-1(SP)
236061-8(RJ)
236063-4(SP)
236071-5(SP)
236073-1(SP)
236075-7(RJ)
236076-5(MG)
236080-4(SP)
236095-1(DF)
236123-2(SP)
236124-0(RJ)
236128-2(RJ)
236140-2(SP)
236167-2(RJ)

balho, incluindo hospedagem em hotel, a partir de: 

-Florianópolis, R$ 758,00 
-Natal, R$ 1.268,00 
-Foz do Iguaçu, R$ 858,00 
-São Luis, R$ 1.108,00 
-Maceió, R$ 968,00 

FÉRIAS DE JULHO 
Na próxima temporada de férias do mês de ju-

lho, a CCTUR sugere pacotes aéreos para diversos 
lugares do Brasil, incluindo hospedagem em hotel, 
a partir de : 

-Beto Carrero, de 16 a 20, R$ 1.130,00 
-Bonito, de 22 a 27, R$ 2.172,00 
-Natal, de 23 a 30, R$ 2.230,00 
-Maceió, de 22 a 29, R$ 1.840,00 
-Fortaleza, de 17 a 24, R$ 2.140,00 
-Gramado, de 25 a 29 com entrada de R$ 443,00 

e saldo em 09 de R$ 148,00

OKTOBERFEST EM OUTUBRO 
A CCTUR desde já sugere pacotes para o Okto-

berfest, com saídas no dia 11, para você garantir sua 
participação no evento. Os preços abaixo não in-
cluem taxa de embarque. A partir de: 

-Somente o evento:  R$ 1.369,00 
-Com Beto Carrero: R$ 1.539,00 

NATAL E REVÉILLON
Antecipe suas reservas das viagens, através de 

pacotes aéreos sugeridos pela CCTUR, incluindo 
hospedagem em hotel, a partir de: 

 
-Fortaleza (Natal), de 19 a 26/12/14, R$ 1.809,00 
-Natal (Natal), de 19 a 26/12/14, R$ 1.710,00 
-Porto de Galinhas (Natal), de 19 a 26/12/14, R$ 

1.557,00 
-Gramado (Revéillon), de 29/12 a 05/01/15, R$ 

2.905,00 

NATAL LUZ EM GRAMADO 
A CCTUR sugere pacote aéreo para a Serra Gaú-

cha com Natal Luz de Gramado, com saídas em no-
vembro e dezembro em 4 noites, a partir de R$ R$ 
2.238,00 por pessoa. O preço não inclui taxa de em-
barque. 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
- Embarque no Navio Iberostar Grand Amazon 

e participe de roteiros inesquecíveis pelo Rio Ama-
zonas e afluentes, proporcionando hospedagem e 
infraestrutura com o mesmo charme e luxo dos cru-
zeiros internacionais. Consulte a CCTUR para mais 
informações. 

Concorra a bônus para curtir 
os campings com sua família

O presente ideal para você e sua 
família curtirem o feriadão da 

Semana Santa é viajar pelo país e 
conhecer novos lugares. E no CCB 
você ainda concorre a estadias grá-
tis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoi-
tes para os seus associados. Para 
participar, é fácil. Basta se manter 
em dia com as taxas que você auto-
maticamente já concorre.

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados pelo 
titular ou por seus dependentes, 
desde que esses estejam identifica-
dos com suas respectivas carteiras 
sociais. Cada associado pode ga-
nhar até cinco pernoites para um 
mesmo acampamento. 

Não estão inclusos na promo-
ção equipamentos desocupados, 
ocupações de módulos, parkings e 
animais permitidos. Confira aqui os 
resultados do mês de fevereiro dos 
sorteados. 

 ►Parece cedo, mas não é! Fica mais barato programar agora os seus cruzeiros do verão que vem
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

O associado                                                                                     , matrícula:
indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

Promoção Novos Associados 
continua este mês

O sucesso da promo-
ção Novos Associa-

dos vale também para 
este mês com a possibili-
dade de garantir descon-
tos aos associados que 
recomendam seus amigos 
para se tornarem sócios 
do CCB. Com isso é ga-
rantido estadias gratui-
tas para você. Para par-
ticipar, basta indicar um 
amigo para se associar 
ao clube. A cada indica-
ção confirmada, os sócios 
e seus dependentes são 
beneficiados com bônus/
pernoites. Os bônus, que 
têm validade de um ano 
para os associados e seus 
acompanhantes, servem 
para diminuir as despesas 

Aproveite a 
Promoção De Pai 

para Filho na 
Semana Santa 
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática transmite. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e sua 
família. Aproveite a promoção 
“De Pai para Filho” no feriado 
da Semana Santa, presenteando-
-o com um título do CCB. Vocês 
poderão usufruir de um clube de 
vantagens. 

Os associados ganham até 
90% de desconto na compra de 
um novo título para seus paren-
tes. Quanto maior for seu tempo 
de associado, maior o desconto. 

Em se tratando de admissões 
promocionais, a custos reduzidos, 
as taxas mensais de manutenção 
vinculadas aos novos títulos pas-
sam a ser apropriadas a partir do 
mês seguinte ao da subscrição.

com pernoites de pesso-
as ou equipamentos. No 
total, eles somam valores 
entre R$25,00 e R$80,00. 

Para cada grupo de 
cinco indicações confir-
madas, os associados re-

cebem mais 20% do valor 
total dos bônus entregues. 

Lembramos que essas 
bonificações não servem 
para reduzir as mensa-
lidades de ocupação de 
módulos, nem para as 

taxas de estadia diurna e 
outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para 
qualquer uma das secreta-
rias do CCB pelo correio, 
fax ou e-mail.
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Canadense Nautika – Modelo para seis pes-
soas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21) 9589-8383

Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológico e 
transformador de voltagem. R$2.000,00. Nelson. 
Tels.: (21) 9631-9516 / 3012-1536

Estrutural Ferpi 7 – Raridade. Excelente 
estado. R$400,00. Jorge. Tels.: (21) 2404-2771 / 
9339-4080

Nautika - Seminova, para 6 pessoas, piso 
ecológico, tenda 3x3 com fechamento lateral e 
compressor. Tel.: (21) 2581-9001 / 9856-1342.

Oásis – Completa, medidas: 2,80 x 4, 2 quar-
tos, lona leve 6 x 5 reforçada, conjunto de pratelei-
ras plásticas desmontáveis, bomba de 15 litros com 
bica. R$250,00. Sueli. Tel.: 2286-0256

Carreta Barraca Camping Car - Ano 1985, 
com equipamentos de camping. Preço: R$ 
2.500,00. Márcia:(21) 9926-1072. 

Carreta Barraca Trabucar - Ano 96, com 
geladeira embutida, em nome de Nelson Tadeu e 
documentos. A carreta acompanha um avance com 
fechamento lateral e frontal,  2 quartos de sogra e 
piso ecológico de 6x5 m. e lona cobertura de 7x6 
azul. Ver camping de Cabo Frio. Nelson Tadeu 
: (21)3361-2506  ou  (21)7862-4422.

Caming Car – Ano 1986, ótimo estado, com 2 
camas de casal e amplo avancê, mais acessórios de 
camping: mesa, copa, fogão, etc. Mario Antonio 
Massura. Tel.: (11) 8282-1561 / 4362-2468. E-mail: 
mmass51@gmail.com 

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com reser-
vatório de água e geladeira elétrica, vários acessó-
rios, impecável, pronta para acampar. Wilson. Tel.: 
(19) 9173-1547/ 3276-4605

Camping Star – Ano 86, em ótimo estado, 
2 quartos, colchão casal novo e confortável. Ex-
celência em qualidade - R$ 2.500,00 (aceitamos 
oferta). Paulo.  Tel : (21) 9291-2005. 

Trabucar – Com fechamento, 1 colchonete, 
armário de aço, fogão 2 bocas, cortinas, tapetes e 
TV 14”. R$4.000,00. Tel.: (21) 9998-1657 / 9193-
7267

Compro – Camping Star com um quarto. 
Geny ou Amélio. Tels.: (21) 3681-2426 / 8881-3248.

Compro – Camping Star com um quarto. João 
Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-4839 / 9113-5885

Motortrailer Mod. Andorinha – Ano 1983, 
reformado, fechamento novo, uma cama de casal e 
beliche, banheiro com box blindex. Documentação 
em dia, instalado no CCB de Cabo Frio (RJ-01). 
R$ 22.000,00. Carlos Alberto Gonçalves Bomfim. 
Telefones: (21) 2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

Turiscar-5ªRoda – Completo, perfeito estado, 
“lindo”. Documentos ok. R$ 58.000,00. Ver no 
Camping do Recreio. Shirley, após meio-dia. Tel 
: (21) 7887-7379.

Turiscar Diamante Club – Ano 1997, super 
conservado, completo com TV 32 LCD polegada, 
4 pneus novos, toldo com fechamento controle ele-
trônico de nível da caixa’água, pintura nova, etc. 
Roberto. Tel : (12) 9170-7734 / (12) 3152-3537. 

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 2 camas 
de casal, fogão 4 bocas com forno, geladeira. Tel.: 
(21) 9974-0455. 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

Karmann Ghia 450 - Com duas camas de ca-
sal, banheiro com aquecedor a gás, dvd, tv, avancê 
com geladeira duplex e fogão 6 bocas. A combinar. 
Hamilton. Tels.:(21)2294-9395 / 9595-2083

Karmann Ghia KC 330 – Ano 1989, para 4 
pessoas, novinho, guardado em garagem coberta, 
cama casal + beliche, banheiro químico + box, tol-
do + fechamentos novos, telas + cortinas, geladei-
ra, bomba nova, bateria e 3 pneus novos, fogão 2 
bocas gás, armários, inversor 110/220/12V, vários 
acessórios. R$12.000,00. E-mail: ernesto.bandei-
ra@bol.com.br.

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, com ge-
ladeira, fogão de 3 bocas com forno, bateria, caixa 
d’água, aquecedor de água a gás e elétrico, banhei-
ro com chuveiro. R$16.000,00. Fausto. Tel.: (11) 
9932-2709. E-mail: pedroifko@hotmail.com

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo es-
tado. Acomodação para 4 pessoas. Ver próximo ao 
camping de Mury. Alberto. Tel.: (21)9434-2482

Trailer - Ano 90, 2 TVs, microondas, lava-
-louças, ar condicionado, geladeira duplex, cor-
tinas e estofados novos, som. Ver no camping de 
Ubatuba. Mário Paiva. Tels.: (11) 9171-3715 / 2684-
6701.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado no CCB 
de Paraty (RJ). Documentação OK - placa de Para-
ty - Todo reformado, pronto para rodar, com gela-
deira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, vaso 
sanitário fixo, 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 Vila Rica – SL de 7 metros, com duas 
camas de casal e dois beliches, ar condicionado, fo-
gão, etc. R$18.000,00. Valter. Tel.: (11) 8158-1709.

Turiscar Vila Rica - 7,5m, ano 1980, perfeito 
estado, ar condicionado, boiler, sem vazamento. 
R$ 20.000,00. Aceita troca. Vera. Tels.: (21) 2446-
6011/ 9343-4220.

Turiscar - 5° roda, ano 2007, motor trailer, 
único dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar con-
dicionados sendo 2 splits, com armários, bar, ade-
ga, 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, bom-
ba surphlo 2.8, pneus novos, avancê completo. Gló-
ria ou José. Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

Turiscar Rubi – Super conservado e com inú-
meros extras e importados. Karl. Tels.: (19)8133-
7238

Industrailer – Vitória Star. Motor Mercedes 
Benz 914 – Ano 2002/2003. Novíssimo – Equipado 
com tudo. Tel: (044) 9978-0604 – Zezo Moreira.

Agrale Ultravan – Proprietário propõe tro-
ca de seu motor-home por um bom trailer de um 
eixo. Motor-home ano 1994, motor MWM (o mes-
mo da F-4000), consumo entre 7 e 11km/L,pneus 
seminovos, carroceria em fibra de vidro, rodado 
duplo traseiro, freios a disco, direção mecânica, 
conversor 2.500W, inversor 1.200W, tanque de 
água doce 250L, tanque de detritos 250L, bomba 
d’água importada, doc 2012 paga, CRLV registra-
do como motor-casa. Interior montado em 2011: 
cama 2,09m X 2,70m, poltrona e mesinha que se 
transformam em cama de solteiro, sofá-cama na ca-
bine do motorista, fogão 4 bocas, pia em aço inox, 
frigobar, dois climatizadores, rádio/CD/MP3, TV 
14” SEMP-TOSHIBA/DVD, câmera de ré, GPS, 
anti-radar, bluetooth, transmissor FM, navegador 
3D. Banheiro com vaso sanitário Thetford, aque-
cedor de frio 6.400W, lavatório, chuveiro regulá-
vel e ducha higiênica. Edison Sampaio. Tel.: (34) 
3814-4603 (à noite). E-mail: edisonsampaio1950@
yahoo.com.br

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi Indabra, 
motor Cummins 4 cilindros 140 HP, comprimen-
to 9,50 m, 55.000 km rodados, único dono, câmbio 
automático, suspensão pneumática, freio a ar, gera-
dor branco BD 4.000 CFE. R$265.000,00. Suzana 
Neves. Tels.: (41) 9613-2288 / 3322-6547. E-mail: 
daydreamsevenpaul@yahoo.com.br / suneves@
gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 88, oito 
pessoas, com microondas, geladeira, TV, DVD, 
fogão 4 bocas, 2 banheiros (um banho, outro nor-
mal), aquecedor de passagem a gás para chuveiro e 
pia, termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar, motor 
traseiro – motor 1620, pneu sem câmara – novo. 
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, die-
sel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pessoas. 
R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 9995-4099

Safári - Ano 86, bege, documento em meu 
nome em dia, duas cozinhas interna e externa com 
gaveteiro e tomada, toldo com fechamento total, 
banheiro ampliado com chuveiro a gás, microon-
das, forno elétrico, climatizador, transformador 
de 2000W (110-220). O valor é de R$ 47.000,00. 
Marina ou Antônio:(21) 7701-2238 / (21) 3502-
2238.

Safári - Ano 88, gasolina / GNV, IPVA 2011 
pago, Kit gás com vistoria 2011, todo revisado. Ale-
xandre Dias. Tel: (21) 7887-0047.

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanternado, pin-
tura nova, motor novo, GNV, pneus 8 lonas, me-
cânica 10090, estado de novo Claude. Tels.: (21) 
8135-9522 / 9464-4877. 

Safári – Ano 86, em ótimo estado, banheiro 
e box fechado, cozinha/fogão/mesa, climatizador, 
TV com DVD, bi-volts com duas baterias novas, 
geladeira de 80L, pneus novos. Valor: R$45.000,00. 
Tardelli. Tel.: (11) 8130-0307. E-mail: tard.supor-
te@gmail.com

Turiscar Bambino – Ano 1995, montagem 
2009, para 4 pessoas. Acessórios: toldo de enrolar, 
câmera de ré, microondas (funciona no inversor), 
refrigerador 120L, fogão 2 bocas, antena winegard, 
vaso sanitário, ducha higiênica, box separado, 2 
ventiladores, aquecedor à gás, bomba shulflo top, 
conversor de voltagem de 2500w e inversor de 
1000w, som com DVD, rádio PX, TV 14’’ e DVD 
player, mini adega. Paga pedágio simples, revisado, 
pneus novos. Valor: R$110.000. Estudo propostas. 
Christian. Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 9201-4870. E-
-mail: cmcshm@yahoo.com.br

Turiscar Riviera 900 - Ano 88, modelo 89, 
chassi 7/110. Marca Volkswagen, motor atrás. 
Suporte para moto, 06 pneus novos, aquecedor 
de passagem, máquina de lavar roupa, freezer, ar 
condicionado, microondas, 130.000 km originais 
com manual. Mecânica OK. R$130.000,00. Eduar-
do. Tels.: (11) 4367-2306/ 9784-2067 / 9959-0131/ 
7768-6405

Freezer – Ártico, ótimo estado em pleno fun-
cionamento. Antônio. Tel.: (21) 9343 9376 / 2712 
3454

Freezer – Ártico, para trailer ou barraca, se-
minovo. Diomedes da Mota. Tel.: (21) 2581-9001 / 
9856-1342

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

Porta Potti 165 Thetford – Novo na caixa. 
R$500,00. Karl. (19) 8133-7238

Thule Box Ranger 90 – Novo, sem uso, você 
enrola e guarda sem ocupar espaço. R$550,00. Fer-
nando. Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 / (21) 
2410-6247. E-mail: cfernand@ctex.eb.br / jfpuell@
ibest.com.br 
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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

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associa-
dos 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, pelo correio, fax, e-mail 
ou através do Disque- Camping (21) 
2532-0203
Nas transações de equipamentos insta-
lados 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.
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DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS/BARRACAS

BARRACAS

ALUGUEL DE TRAILERS 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers pequenos no Re-

creio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação dos equipamentos pequenos mais 
o pernoite de até um casal é de R$90,00. Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$130,00, 
no Recreio e em Cabo Frio. Os associados que se encontram 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$12,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipadas podem ser 
feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

RESERVAS DE BARRACAS 
Alguns campings da rede e mais a Secretaria de Salvador, através dos próprios guarda-campings, 

mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão de luz. Os interessados podem entrar 
em contato diretamente com as áreas de Arraial do Cabo, Itanhaém, Ubatuba, Campos do Jordão, Curitiba, 
João Pessoa ou com a Secretaria de Salvador.



Vida de Campista

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

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

3232-2681Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home

 ►A liberdade da criançada e a descontração dos adultos são o ponto 
forte dos carnavais do Recreio

Carnaval do Recreio foi sucesso 
entre sócios e amigos 

Como todo o ano, o camping do Recreio rea-
liza seu Carnaval com a presença maciça de asso-
ciados e convidados.  No domingo de Carnaval, 
dia 02 de março, a folia teve a sua agitação com o 
Bloco das Piranhas, onde os homens se vestiram 
de mulher e passearam pelo RJ-10 das 16 horas até 
às 19 horas, terminando na praia fronteira ao cam-
ping. Além disso, a presença da Banda do Teco, 
vinda de Bangu, também foi palco para música e 
diversão no primeiro dia de Carnaval. 

Na segunda-feira, dia 03, o almoço da Alegria, 
comandava cedo a harmonia e animação entre os 

presentes, onde os campistas trouxeram as bebidas 
e seus respectivos pratos e compartilharam entre 
si,  tornando o ambiente satisfatório e de extrema 
confraternização entre amigos e sócios. 

Na terça-feira, dia 04, o RJ-10 encerrou seu 
Carnaval com o tradicional baile e desfile de fan-
tasia infantil, onde todos os participantes foram 
premiados com medalhas. 

Os eventos de Carnaval foram realizados no 
pavilhão da cantina, com decoração multi-colori-
da, lembrando o tema da Copa do Mundo de Fu-
tebol. 

Quatro décadas de vivência no campismo e amor pela natureza  

 ►O maior prazer de Lúcia é curtir as amizades conquistadas dos campings

Maria Lúcia de Sousa Caval-
cante, de 66 anos, é casada 

com Petan Lopes Cavalcante, 
de 68 anos, mãe de Peron (43) 
e Greice (38). Tem três netos, 
Mairon (05), Nicole (03) e Ja-
mile (02). Sócia do CCB há 40 
anos, a tricolor de coração, teve 
sua primeira experiência com o 
campismo em Grumari, antes de 
conhecer o CCB. 

Lúcia, como é conhecida en-
tre os amigos campistas, costu-
ma acampar frequentemente e 
desde que conheceu o camping 
do Recreio, um dos campings 
da rede, resolveu associar-se ao 
CCB, onde construiu fortes la-
ços de amizades, além de tornar 
a prática de acampar como tera-
pia em sua vida, pois lhe trou-
xe diversos benefícios, sendo o 
principal deles o contato direto 
com a natureza. 

Lúcia tem vontade de conhe-
cer os campings da região Sul do 
país e também teve vivência no 
campismo europeu, na Espanha. 

Durante toda sua jornada no 
mundo do campismo, Lúcia teve 

diversos equipamentos, entre 
eles, uma barraca grande de 2 
quartos, um Trailler Karmann 
Ghia 330 , outro 520 e atualmen-
te um 640.  

Lúcia fala também da impor-
tância das festas no camping, as 
amizades e reuniões, as quais 
podem levar as pessoas a que-
rerem acampar mais vezes e os 
campings são um grande ponto 
positivo para um harmonioso 
ambiente familiar, pois o con-
vívio direto com a natureza traz 
paz e une as pessoas. Em sua 
longa trajetória no campismo, 
Lúcia curtiu todas as festas do 
CCB e atualmente vem se pro-
gramando para ir na Noites dos 
Queijos e Vinhos na Serrinha. 

Esse ano é de extrema impor-
tância para o turismo no Brasil, 
pois terá a realização da Copa 
do Mundo de Futebol e Lúcia 
retrata o campismo de forma po-
sitiva nesse período, mas o que 
atrapalha a prática do campismo 
no Brasil, segundo ela, é a difi-
culdade financeira e os custos 
extras para essa atividade. 


