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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 Aven-
turas). Essas taxas são válidas para acampamento à vista (Regulamento de 
Uso, Item 07) e associados quites com taxas de manutenção, cotas de subs-
crição e eventuais pendências. As tabelas completas são expostas nas por-
tarias 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 asso-
ciados das Séries AP (Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

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

4.551 (Farol). Instalações–padrão interrom-
pidas 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 equipa-
mento 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 
equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

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

do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 3250-
7050. Instalações–padrão, luz para equipamen-
tos (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) – Lo-
teamento Praia das Neves. Município de 
Presidente 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 cen-
tro da cidade. Instalações – padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, qua-
dra 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; 

TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 9,90 mais 
equipamento 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 Leste 
(BR-116), no sentido São Paulo/Curitiba. Tel.: 
(41) 3675-6999. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220V), chuveiros quentes, bos-
que com lago, churrasqueira coberta, pavilhão 
de lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha e 
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$ 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 Recife e 
João Pessoa. Tel.: (81) 3543-1011. Instalações-
-padrão interrompidas temporariamente para 
obras de recuperação. NÃO TEMPORADA: 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 
Anjos. Instalações–padrão, iluminação elé-
trica apenas para as dependências, chuveiros 
quentes. Módulos demarcados para a insta-
lação de equipamentos. NÃO TEMPORA-
DA: 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 TEMPORADA: 
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–pa-
drão, chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(220v), quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
piscinas naturais, cancha de bocha e churras-
queiras cobertas. NÃO TEMPORADA: 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 equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de 
lazer, quadras de esportes, piscinas cloradas 
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$ 9,80 
mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,40.

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 equipamen-
tos (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 Louren-
ço BR460, km40. Instalações completas, chu-
veiros quentes, variadas opções de esportes e 
lazer, piscinas, restaurante, luz para equipa-
mentos, chalés de aluguel. E-mail: fazenda@
recantodoscarvalhos.com.br 

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, bi-
cicletas, banana boat e passeios de barco. E-
-mail: sesiaruana@sistemafieg.org.br

BERLINQUE (Ilha de Itaparica) – Salva-
dor (BAHIA) – Praia de Berlinque na Estra-
da Cacha-pregos, km06. Tel: (71) 3838-1217. 
Instalações completas, chuveiros quentes, 
duchas, quadra de esportes, luz para equipa-
mentos (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, chuveiros 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), pisci-
nas, parque infantil, lago, praia artificial, chur-
rasqueiras 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 jo-
gos, churrasqueiras, aluguel de caiaques, pas-
seios 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 Nor-
te, 1.625 – Vila Luchetti, Trevo de Escobar, km 
51, Ruta 9 (Panamericana), a 51 km de Buenos 
Aires (ARGENTINA). Instalações completas, 
chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(220v), piscinas, quadra de esportes, pavilhão 
de lazer.

PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneá-
ria, 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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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

Noite dos Queijos e Vinhos agita a Serrinha este mês 

 ►O camping 
está pronto 

para receber 
bem os 

campistas para 
a festa 

A XLII Noite de Queijos 
e Vinhos da Serrinha 
será realizada no dia 

21 deste mês, 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, com animação 
de música ao vivo, promete 
repetir o sucesso das últimas 
edições. No dia do evento, o 
camping da Serrinha estará re-
servado apenas para os campis-
tas portadores de convites. 

 Para os campistas que ad-
quirirem 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. 

Para o campista que ainda 
não adquiriu o convite para o 
evento, segue abaixo a tabela 
com os valores dos ingressos 
deste mês. 

Cada convite dá direito a 
uma embalagem com cinco 
qualidades de queijos, uma 
porção de patê, manteiga e pão, 
mais um caneco personalizado 
para serviço de vinho tinto ou 
branco e refrigerante à vontade. 

Camping – o RJ-06 possui 
belíssimos atrativos naturais, 
piscinas e lagos, no curso do 
Rio Piratininga, além de uma 
completa infra-estrutura com 
sauna, playground, cantina, 
quadra de esportes, pavilhão de 
lazer e chuveiros quentes. 

Acesso – Para os campis-
tas quem vem do Rio e de São 
Paulo a Via Dutra é a melhor 
opção. Nas imediações de Re-
sende, deve-se entrar na altura 
do km 311, que dá acesso tam-
bém às localidades de Penedo 
e Visconde de Mauá, por via 
asfaltada. A partir do entronca-
mento que leva a Visconde de 
Mauá, deve-se prosseguir pela 
esquerda, entrando na estrada 
de terra em direção à Serrinha 
do Alambari, em ótimo estado 
de conservação.    

                      CONVITES                                             Em Junho
Associado Individual                                        R$   59,00
Associado Casa/Dupla                                     R$ 104,00
Associado Juvenil (Até 18 anos)                     R$   45,00
Convidado Individual                                      R$   74,00
Convidado Juvenil (Até 18 anos)                    R$   59,00

Confira a cobertura da 
Festa do Boteco no RJ-10 

No feriadão do trabalhador, 
no dia 03 de maio (sábado), foi 
realizada mais uma edição da 
Festa do Boteco no pavilhão de 
eventos do RJ-10, das 20 horas 
até as 01h30. 

Foram servidos durante o 
evento os mais variados tipos 
de petiscos, como batatas, cal-
dos de ervilha, mandioca, azei-
tonas, pastéis, ovos cozidos, 
queijos, torresmo, tocinhos, 

peixe em conserva, entre ou-
tros deliciosos aperitivos. O bar 
temático Manoel e Joaquim, 
montado especialmente para o 
evento, comercializou bebidas 
como cervejas, refrigerantes, 
caipirinhas, batidas e água mi-
neral.  O festejo teve música ao 
vivo com Jair e sua Banda.  A 
festa do Boteco teve a partici-
pação de 180 pessoas, entre as-
sociados e convidados. 

 ►Os saborosos 
petiscos e a grande 
variedade de tira-
gostos foram a 
atração do Boteco
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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 Savei-
ro, Strada, Montana, Courier 
ou Hoggar. 

Internamente, todos os 
campers são equipados com 
cama de casal extensível, 
mesa de jantar, sofá, pia, fo-pia, fo-
gão, geladeira, TV/DVD e 
armários produzidos em com-

pensado naval. Os campers 
maiores possuem banheiro 
com praia, chuveiro e vaso sa-
nitário, podendo 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 presen-
teará com uma subscrição de 
um Passaporte 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. 

Os campistas que não 
dispensam uma boa 
carne na brasa devem 

se programar para viajarem até 
Caldas Novas no mês de julho. 
No dia 19, sábado, acontece um 
dos eventos mais esperados do 
camping GO-02: a 18ª edição da 
tradicional Festa da Costelada. 
Na quinta-feira anterior ao even-
to, dia 17, os campistas poderão 
saborear um delicioso Carneiro 
no Buraco, outra programação 
gastronômica muito famosa que 
acontece no camping de Caldas 
Novas. 

O Carneiro no Buraco é pre-
parado com carne de carneiro, 
legumes, temperos e maçã, co-
zido em enormes tachos acon-
dicionados em buracos de 1,5m 
de profundidade, onde há um 
braseiro. Arroz branco, salada, 
aipim cozido e pirão acompa-
nham a iguaria. O almoço será 
um maravilhoso momento de 
confraternização entre os parti-
cipantes. 

A Festa da Costelada, pro-
gramada para o dia 19, começa-

rá bem cedo. As costelas serão 
colocadas para assar às 7 horas. 
Às 8h30min, será realizada uma 
missa campal.  Por volta das 13 
horas, as costelas já estarão no 
ponto certo para agradar até aos 
paladares mais exigentes. Músi-
ca e animação temperam festa.

Camping – O camping de 
Caldas Novas dispõe de uma 
área de 40.000m² e fica a 4km 
da cidade. É equipado com 
instalações-padrão, luz para 
equipamentos, chuveiros quen-
tes, pavilhão de lazer, quadra de 
esportes, playground, churras-
queiras, sauna e piscinas.

Acesso – Os campistas que 
vêm da região Sudeste devem 
seguir pela BR-050, passando 
por Uberlândia. Para quem sai 
de Brasília, o melhor é seguir 
pela BR-040 e continuar pela 
BR-050, passando por Cristali-
na. Ao chegar em Campo Alegre 
de Goiás, seguir pela estrada que 
vai de Ipameri a Caldas Novas. 
Caldas Novas fica a 1.021km do 
Rio de Janeiro, a 781 km de São 
Paulo e a 393km de Brasília.

Carneiro e Costelada prometem agitar Caldas Novas 

 ►Em julho, em Caldas Novas, um saboroso Carneiro antecede a Costelada
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Para quem deseja apro-
veitar o feriado de Cor-
pus Christi e  a Copa do 

Mundo de Futebol com fami-
liares e amigos, os campings 
do CCB estão mais do que pre-
parados para receber visitas. 
Em diferentes estados do país, 
os associados podem desfrutar 
da perfeita combinação entre a 
tranquilidade do camping e a 
proximidade da cidade, além 
das atrações turísticas de cada 
região. Os campings escolhi-
dos pela rede do CCB este mês 
foram: Campos do Jordão (SP-
02), Aracajú (SE-01) e Arraial 
do Cabo (RJ-05). 

CAMPOS DO 
JORDÃO (SP-02) 

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 pas-
seios para os campistas que vi-
sitam Campos do Jordão, uma 
boa sugestão fica por conta de 
um passeio ecológico pelas tri-
lhas do Horto Florestal, locali-
zado próximo ao camping do 
CCB. No roteiro de entreteni-
mento 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 
a todos os paladares. Os res-
taurantes locais possuem es-
pecialidades distintas, que vão 
desde os finos pratos da culiná-
ria francesa até os tradicionais 
fondues e casas de chocolate. 
Para quem gosta de aventura, o 
complexo da Pedra do Baú re-
serva momentos de pura aven-
tura nas formações rochosas 
formadas pelo Baú, Bauzinho e 
Ana Chata.

ARACAJÚ 
(SE-01) 

Camping - o camping de 
Aracaju possui uma área de 
20.000m², toda acampável e 
fica defronte à Praia de Atalaia 
Nova. O SE-01 oferece insta-

lações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes e 
telefone público. Além disso, o 
acesso ao camping é todo asfal-
tado.

Acesso - Para quem vem do 
sul, o acesso se dá pela BR-101, 
sem entrar em Salvador. Se 
vier pela capital baiana, a linha 
Verde deve ser utilizada até In-
diabora, de onde se volta para a 
BR-101. Para quem sai do nor-
deste, o caminho mais rápido é 
pela BR-101.

Atrativos - Aracaju tem 
como pontos fortes os atrativos 
naturais e culturais. O desta-
que litorâneo fica por conta da 
famosa praia de Atalaia, point 
dos finais de semana, que pos-
sui restaurantes à beira-mar e 
onde o artesanato local chama 

a atenção. Quem busca tranqui-
lidade, pode visitar o litoral sul 
da cidade, que reúne praias en-
cantadoras, como a de Aruana, 
Robalo, Náufrago e Mosquei-
ro. Para aqueles que gostam 
de esportes radicais, a cidade 
também tem praias ideais para 
a prática de surf, como Jatobá 
e Costa. Se o campista desejar 
um roteiro mais cultural, uma 
visita ao centro histórico de 
Aracaju é indispensável. Com-
pletamente revitalizado, o lu-
gar proporciona um verdadeiro 
passeio pela história, através de 
seus casarões, praças e merca-
dos.

ARRAIAL DO
 CABO (RJ-05) 

Camping - O RJ-05 fica na 
Avenida da Liberdade, próxi-

mo à Praia dos Anjos e a 2km 
do centro comercial. Tem uma 
área de 3.000m², própria para 
acampar, com capacidade para 
receber 70 equipamentos. O 
associado conta com as instala-
ções-padrão, além de chuveiros 
quentes e luz elétrica somente 
para as dependências. A rodo-
viária, o comércio e as casas 
especializadas em aluguéis de 
barcos são próximos ao cam-
ping, proporcionando ainda 
mais conforto aos associados. 

Acesso – Do Rio de Ja-
neiro, é preciso pegar a Ponte 
Rio-Niterói e depois a Niterói-
-Manilha pela rodovia BR-101 
em direção à Região dos La-
gos. Depois, é preciso seguir 
pela BR-106 até Cabo Frio, 
porém, sem passar pelo centro 
da cidade. Continuar pela RJ-
120 até Arraial. Há uma outra 
alternativa, que é seguir pela 
rodovia Amaral Peixoto, pas-
sando pelas cidades de Ararua-
ma, Iguaba Grande e São Pedro 
D Áldeia e depois, seguindo 
pelo mesmo caminho de Cabo 
Frio. 

Atrativos – Como curiosi-
dade, vale à pena conhecer a 
Estátua da Sereia Lorelei, uma 
antiga lenda da cidade, que fica 
localizada em um lago artifi-
cial, construído na Praça Da-
niel Barreto. Em relação aos 
pontos históricos, Arraial tem 
muito a oferecer, como a Igreja 
Nossa Senhora dos Remédios, 
a 500m do centro, na Praia 
dos Anjos. Arraial do Cabo é 
conhecida como a ‘Capital do 
Mergulho’ e, por isso, não fal-
tam na cidade atrações deste 
tipo. Museus e naufrágios tam-
bém podem ser visitados com 
guias especializados.

Venha curtir o Feriado e a Copa do Mundo nos campings do CCB 

 ►Praias tranquilas e mergulhos fantásticos são os melhores programas de Arraial do cabo

 ►O 
Camping 

de 
Campos 

do Jordão 
é apoio 
para os 

atrativos 
do 

Festival 
de Inverno

 ►Defronte 
à Praia de 
Atalaia, o 
Camping 
de Aracajú 
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Situado entre a Costa das 
Baleias e a Costa do Des-
cobrimento, o Município 

de Prado, na Bahia, é uma óti-
ma opção para passar ótimos 
momentos com a família e 
amigos. De origem histórica, 
no município encontram-se 
obras do século XIX como pré-
dios no estilo coloniais, desta-
cando-se a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Purificação, 
combinados com suas ruas es-
treitas de paralelepípedo e pra-
ças. Além disto, é composto 
por um cenário de belas praias 
com águas calmas, piscinas 
naturais e coqueirais.

Camping – O camping de 
Prado conta com instalações-
-padrão, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, cantina 
com área aberta e arejada, bi-
blioteca, luz elétrica para as 
dependências (220v) e ponto 
de energia para carga de bate-
ria de trailers. O camping está 
a 6 km da da praia do Farol, em 
uma ampla área arborizada, 
ocupando mais de 60.000m², 
com mais de 20.000m² pró-

prios para acampar.
Acesso – Para chegar ao 

BA-03, o campista precisa se-
guir pela BR-101 e escolher 
entre duas opções: entrar pelo 

km361, em Teixeira de Freitas, 
e seguir por uma estrada de 
asfalto de 94km até a entrada 
do camping. Outra opção é se-
guir por Itamaraju, no km428 

da BR-101, percorrendo 68km 
por uma estrada asfaltada até o 
camping. Prado encontra-se a 
812km de Salvador e a 200km 
de Porto Seguro.

Atrativos – A cidade pos-
sui praias para todos os gostos 
ao longo de seus 84 km 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.

Opinião Luiz Marcos Fernandes

A hora é essa
Depois de quatro anos de pre-

paração, o Brasil vive a partir de 
agora uma verdadeira maratona. 
Isso se dará não apenas no campo 
esportivo, mas também fora das 
quatro linhas. Depois de 64 anos, 
quando aconteceu aqui a última 
Copa da Fifa, o Brasil se prepara 
para sediar mais um mundial. Está 
em jogo mais do que uma taça ou o 
título de campeão. O que vale tam-
bém é a imagem e o legado deste 
evento de porte mundial. Serão 
mais de 3,2 bilhões de espectado-
res, milhares de turistas das mais 
diferentes nações. Todos de olho 
no Brasil. Os estádios, bem ou 
mal acabaram sendo inaugurados 
para os jogos. Mas a Copa envol-
ve muito mais do que o segmento 
esportivo. 

No setor de hospedagem a pro-
cura pelos campings do CCB têm 
sido grande. Poderia ser maior se 
o Governo tivesse tido a sensibi-
lidade de ver neste meio de hos-
pedagem uma alternativa econô-
mica para os milhares de turistas 

que virão ao país. Muitos jovens 
poderiam perfeitamente optar por 
esse tipo de hospedagem. Uma 
vez mais o Governo só se preo-
cupa em liberar financiamento 
para os grandes hotéis. Questões 
como a mobilidade urbana, meios 
de hospedagem, transporte aéreo, 
infraestrutura, serviços, gastrono-
mia, informações, segurança, tudo 
isso estará em jogo. Os resultados 
se farão conhecer até a primeira 
quinzena de julho, com o término 
da competição. 

Muitas das promessas de in-
vestimento, por parte das autori-
dades e governantes, acabaram 
não se concretizando, principal-
mente no quesito mobilidade urba-
na e na infraestrutura dos aeropor-
tos.  Certamente, os estrangeiros 
terão enormes dificuldades para se 
fazerem entender, uma vez que os 
cursos do Pronatec não foram su-
ficientes para capacitar a mão-de-
-obra, principalmente nas cidades-
-sede fora do eixo Rio-São Paulo. 
Os meios de transporte de massa 

também não terão como atender 
ao crescimento na demanda, ge-
rando problemas de locomoção, 
principalmente nos dias de jogos. 
Nos aeroportos os deslocamentos 
também preocupam.

Mas tudo isso são detalhes. 
Claro que a imagem do país, mais 
do que nunca estará em evidência 
no exterior e se as manifestações 
descambarem para a violência e 
começarem a acontecer eventuais 
depredações, quem ficará arranha-
da será a imagem do país. A vio-
lência urbana é outro item que cer-
tamente será explorado pela mídia 
internacional. Resta saber se o 
contingente de segurança mobili-
zado será suficiente para inibir a 
ação dos marginais. Enfim, a hora 
é essa. O Brasil pode ganhar mui-
to com a realização deste Mundial, 
mas corre também um sério risco, 
de dar um verdadeiro “tiro no pé” 
caso a situação fuja do controle 
das autoridades, colocando em 
risco até os Jogos Olímpicos em 
2016.

Neste mês, 
mais uma etapa 

de Xadrez no 
Recreio 

No dia 08 deste mês, novas 
as etapas dos Torneios Aberto e 
Escolar (Equipes) serão realiza-
das no camping do Recreio dos 
Bandeirantes. Ainda neste mês, 
no dia 21 (sábado), acontecerá a 
XV Clínica de Xadrez, no cam-
ping de Serrinha, junto com a 
tradicional Noite dos Queijos e 
Vinhos. 

No dia 18 de maio (domin-
go), foi realizado o LXVI Tor-
neio Escolar Individual e o 
CXLIV Torneio Aberto. Confi-
ra abaixo os primeiros coloca-
dos, por categoria:

LXVI TORNEIO ESCO-
LAR INDIVIDUAL: JUVE-

NIL: 1º) Beatriz  Camporez da 
Silva (GEO/ST), (2º) Samuel 
Marcos Almeida (GEO/ST) e 3º) 
Alexandre S. S. Júnior (GEO/
ST). INFANTIL: 1º) Adriano 
Augusto N. Santos (GEO/ST), 
2º) Ingrid (GEO/ST)  e 3º) Ka-
rolina Rodrigues (GEO/ST). 
MIRIM: 1º) Pedro Américo A. 
F. (GEO/ST), 2º) Lucas A. Al-
buquerque (GEO/ST) e 3º) Miro 
Carvalho (GEO/ST). 

  
CXLIV TORNEIO 

ABERTO: 1º)Geovane Ma-
riano de Oliveira (ADUX), 2º) 
Antônio Manoel Lima de Ho-
landa (TTC) e 3º) Fábio Amaral 
(CCB).  

Prado: uma combinação de história, belas praias e natureza

 ►O Camping de Prado margeia as lindas praias do Sul da Bahia
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Chegou a hora! E para 
quem ainda não reservou 
sua hospedagem para 

acompanhar de perto os jogos 
da Copa nas 12 cidades sede, o 
jeito é buscar opções econômi-
cas de hospedagem alternativa. 
E uma delas certamente é a rede 
de campings organizados ofere-
cida pelo CCB, que tem unida-
des em algumas delas e também 
opções nos arredores. O maior 
evento esportivo da FIFA co-
meça no dia 13 deste mês e se 
estende até o dia 14 de julho, 
quando estão sendo previstos 
intensos deslocamentos de tor-
cedores brasileiros entre essas 
cidades e a presença de milhares 
de turistas estrangeiros em nos-
so país. 

Para você, campis-
ta, entusiasta do fute-
bol e que busca uma 
hospedagem segura 
acessível na Copa, além 
de desfrutar dos encan-
tos da natureza, o CCB 
disponibiliza campings 
próximos a algumas 
dessas cidades. São 
elas: Belo Horizonte, 
Curitiba, Natal, Porto 
Alegre, Recife e Rio de 
Janeiro.

As partidas da pri-
meira fase de grupos já 
definidas, serão reali-
zadas este mês. 

BELO HORIZONTE 
Em Belo Horizonte serão 

realizadas as partidas entre Co-
lômbia e Grécia (dia 14), Bélgica 
e Argélia (dia 17), Argentina e 
Irã (dia 21) e Costa Rica e Ingla-
terra (dia 24). 

A 107 Km da capital minei-
ra, o CCB oferece o camping de 
Ouro Preto, situado na Rodovia 
dos Inconfidentes, a 2 km do 
perímetro urbano. A saída para 
Belo Horizonte se faz retornan-
do pela Rodovia dos Inconfiden-
tes, por 60 km até encontrar a 
BR-040, rodando mais 47 km. 
Em Ouro Preto construções 
históricas como a Igreja de São 
Francisco de Assis (obra-prima 
do famoso artista do barroco 
brasileiro: Aleijadinho) e as ma-
trizes de Nossa Senhora do Pilar 
(que carrega mais de 400 quilos 
de ouro em sua ornamentação) 
e de Nossa Senhora da Concei-
ção (que tem em anexo o Museu 
Aleijadinho, aberto de terça a 
sábado), estão entre os mais pro-
curados. 

CURITIBA
Em Curitiba serão realizados 

os jogos entra Irã e Nigéria (dia 
16), Honduras e Equador (dia 
20), Austrália e Espanha( dia 
20) e Argélia e Rússia (dia 26). 

O camping do CCB se situa 
na região metropolitana de Curi-
tiba a 10 km da Arena da Bai-
xada, onde os jogos serão reali-
zados. O PR-03 tem capacidade 
para receber 100 barracas e 50 
trailers e motor-homes, localiza-
do em meio a uma área verde de 
28 mil metros quadrados. Uma 
opção muito boa é aproveitar a 
chamada Linha do Turismo, que 
é passeio muito divertido, pas-
sando por 22 pontos turísticos 
num ônibus tipo jardineira, com 
duas horas num trajeto de pelo 
menos 40 km. As paradas in-
cluem, por exemplo, os parques 
Barigui e Tanguá, o Memorial 
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 Botânico. Um lugar fas-
cinante que também faz parte do 
roteiro é Santa Felicidade.

NATAL 
As partidas entre México e 

Camarões (dia 13), Gana e Es-
tados Unidos (dia 16), Japão e 
Grécia (dia 19) e Itália e Uru-
guai (dia 24) serão realizadas na 
Arena Das Dunas, na periferia 
de Natal, à beira da BR-101, por 
onde se chega à cidade. O cam-
ping da Lagoa do Bonfim (RN-
02) fica no Município de Nísia 
Floresta, às margens da mesma 
BR-101, A 25 km de Natal, em 
direção ao Sul. São 40 mil m² 
de um espaço muito agradável, 
fronteiro a lagoa, onde fica uma 
praia de água doce, muito procu-
rada para a prática de mergulhos 
e pesca. O local atrai os turistas 
pela beleza e pela agitada vida 
noturna dos finais de semana 
quando se tem diversão garan-
tida curtindo um bom forró. No 
roteiro de passeios, as dunas ao 
norte de Genipabu e a Praia da 
Pipa são muito procuradas para 
passeios de bugre e de escuna. A 
aventura dura cerca de duas ho-
ras. Vale à pena conhecer tam-
bém a Igreja de Santo Antônio 
e a Matriz da Nossa Senhora da 

Apresentação.
PORTO ALEGRE 

Os jogos em Porto Alegre 
serão entre França e Honduras 
(dia 15), Austrália e Holanda 
(dia 18), Coréia do Sul e Argélia 
(dia 22) e Nigéria e Argentina 
(dia 25) e os campistas poderão 
contar com o apoio do camping 
de Arroio Teixeira (RS-03), que 
fica a 135 km da capital gaúcha, 
através de rodovias muito bem 
conservadas. Entre as várias 
opções de diversão, o atrativo 
principal de Arroio Teixeira 
é o balneário de Capão da Ca-
noa, que atrai visitantes do país 
inteiro e moradores da região. 
Grande parte desses habitantes 
é descendente de colônias alemã 
e italiana, o que torna a culinária 
da região outro atrativo, com um 
sabor especial devido as mistu-
ras de ingredientes nativos de 
ambos os países.

RECIFE
Na capital pernambucana se-

rão realizadas as partidas entre 
Costa do Marfim e Japão (dia 
14), Itália e Costa Rica (dia 20), 
Croácia e México (dia 23) e Es-

tados Unidos e Alemanha (26). 
A alternativa de camping mais 
próxima é a área do CCB em 
João Pessoa, na praia do Seixas 
(Cabo Branco), que fica a 136 
Km de Recife, através da BR-
101. Em João Pessoa, a diver-
são concentra-se nas praias de 
Tambaú, Cabo Branco e Bessa. 
Com barracas rústicas, mar azul 
e areia fina, na praia da Ponta 
do Seixas o sol nasce primeiro 
no continente. Além das praias, 
esse belo lugar, guarda ainda 
um vasto acervo histórico-ar-
quitetônico formado, principal-
mente, por construções barro-
cas. A capital paraibana possui 
templos monumentais que até 
hoje impressionam pela beleza 

e riqueza de detalhes, 
como o Conjunto de 
São Francisco, o Mos-
teiro de São Bento, a 
Igreja da Guia e a Ca-
pela da Ordem Terceira 
do Carmo.
RIO DE JANEIRO

No Estádio do Ma-
racanã serão realizadas 
as partidas entre Ar-
gentina e Bósnia (dia 
15), Espanha e Chile 
(dia 18), Bélgica e Rús-
sia (dia 22) e Equador 
e França (dia 25). Vale 
lembrar que os campis-
tas podem contar com 

a hospedagem no camping do 
Recreio dos Bandeirantes. A re-
gião do Recreio dos Bandeiran-
tes oferece, além de suas praias, 
um diversificado roteiro de atra-
tivos. Entre eles, há o parque 
aquático Rio Water Planet, que 
funciona de sexta a domingo e 
feriados nos horários das 10 às 
17h. Outra atração da Barra da 
Tijuca e do Recreio são os sho-
ppings e grandes magazines. O 
Recreio fica distante 30 minutos 
do Centro mas apenas dois qui-
lômetros da estação do BRT que 
tem ligação direta com o Mara-
canã e Galeão.

FINAIS EM JULHO
As partidas classificatórias, 

nas oitavas e quartas de finais 
e semifinais serão realizadas 
na primeira quinzena de julho, 
distribuídas pelos estádios de-
terminados nas cidades de Belo 
Horizonte, São Paulo, Porto 
Alegre, Recife Rio de Janeiro. 
A partida final será realizada no 
dia 13 de julho, no Estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro. 
Quem sabe, Brasil? 

CCB oferece campings para hospedagem durante a Copa 

 ►O “Itaquerão”, em São Paulo, sem camping do CCB por perto, será o palco da abertura da Copa

 ►O Camping de João Pessoa, a pouco mais de 100km de 
Recife, pela BR-101

 ►De Ouro Preto a Belo Horizonte, apenas 107km de    
distância
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Mercado  ►Turismo, gastronomia e cultura, tudo à disposição a partir do camping

Curitiba: qualidade de vida e 
beleza em um só lugar 

Considerada uma das cida-
des com melhor qualidade 
de vida e também uma das 

cidades sede dos jogos da Copa 
do Mundo de Futebol, Curitiba é 
um verdadeiro exemplo mundial 
de soluções de urbanismo, edu-
cação, meio ambiente, propor-
cionando aos seus visitantes uma 
excelente estrutura turística apre-
ciada também pelos moradores da 
cidade e região.

É uma cidade com uma cultu-
ra diversificada e muito rica, devi-
do aos seus imigrantes italianos, 
alemães, poloneses e até mesmo 
ucranianos, dos quais descende 
a maioria da população de Curi-
tiba. Isso é facilmente percebido 
por quem visita a cidade ao notar 
a arquitetura, gastronomia e cos-
tumes 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 
acesso a Curitiba. Com capacida-
de para receber 100 barracas e 50 
trailers e motor-homes, localiza-
do em meio a uma área verde de 
28 mil metros quadrados. Além 
de instalações-padrão, o PR-03 
possui piscinas, pavilhão de even-
tos, quadra de esportes, cancha de 

bocha, playground e cantina.
 Acesso – Do Rio de Janeiro é 

preciso seguir pela Via Dutra até 
São Paulo, daí é preciso pegar a 
BR-116 até Curitiba a 13 km antes 
do entroncamento onde a BR-116 
coincide com o Contorno Leste, 
em direção às praias, toma-se a 
direita, até o acesso para o cam-
ping se faz à direita, ao lado do 
Curitiba Park Hotel. Para quem 
vem do Sul, o retorno se faz a um 
quilômetro adiante, junto ao Clu-
be Santa Mônica, de fácil visua-
lização.

Atrativos – Há muito para 
se fazer em Curitiba. Uma opção 
muito boa é aproveitar a chama-
da Linha do Turismo. Um passeio 
muito divertido, passando por 22 
pontos turísticos num ônibus tipo 
jardineira, com duas horas num 
trajeto de pelo menos 40 km. As 
paradas incluem, por exemplo, 
os parques Barigui e Tanguá, o 
Memorial Ucraniano, Ópera do 
Arame, Rua das Flores, a Rua 24 
Horas, o Teatro Paiol, que era o 
antigo Paiol de Pólvora de Curiti-
ba, o Jardim Botânico. Um lugar 
fascinante que também faz parte 
do roteiro é Santa Felicidade. É na 
verdade uma região administrati-
va com 16 bairros. Lá é possível 
apreciar deliciosos vinhos feitos 

na vinícola de Durigan onde são 
fabricados os vinhos que levam o 
nome da região, belos restauran-
tes, e uma charmosa queda d’água 
a Cascatinha. No Parque Barigui 
toda a família 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 Curitiba há 
vários bosques, entre eles tem o 
Bosque do Papa e o Bosque Gu-
tierrez, onde foram instalados 
o Memorial Chico Mendes e o 
Teatro de Bonecos. Fascinante 
também é a Torre das Mercês 
onde funciona também o Museu 
do Telefone. É o ponto mais alto 
de Curitiba, com uma altura de 
quase 110 metros que permite 
uma visão panorâmica. Na cida-
de, ocorre todo o ano dois eventos 
tradicionais que é a Festa de São 
Francisco da Ordem Curitiba, 
onde há uma grande quermesse 
popular com barracas típicas, mú-
sica e shows artísticos e o outro 
evento é o  Festival da Primavera 
que é realizado na Praça Japão. O 
Haru Matsuri Curitiba conta com 
a tradição japonesa para compor 
o festival no local. 

Cozido Sertanejo 
vai agitar Mury 

em setembro
Com a chegada da prima-

vera no mês de setembro, nada 
melhor do que um passeio pela 
região serrana.  No dia 06 (sá-
bado), véspera do feriado da 
Independência do Brasil, o cam-
ping de Mury realiza mais uma 
edição do Cozido Sertanejo, 
uma ótima pedida para reunir os 
amigos. 

O camping de Mury fica a 
150 Km do Rio de Janeiro, atra-
vés do acesso feito pela BR-101, 

seguindo em direção a Rio Bo-
nito. Logo depois de contornar o 
perímetro urbano de Itaboraí, é 
preciso seguir por Cachoeira de 
Macacu, sempre subindo a ser-
ra em direção a Nova Friburgo. 
O acesso ao camping é feito no 
Km69 da rodovia Rio-Friburgo, 
dobrando à esquerda, aproxima-
damente 2Km após o início da 
descida da serra, agora em dire-
ção à cidade, em frente ao totem 
de limitação de velocidade.

Boas novidades para curtir os 
campings do CCB

Para você aproveitar o feriado de Corpus Christi e a Copa do 
Mundo de Futebol, o Camping Clube do Brasil disponibiliza três 

produtos que não podem ser deixados de lado na hora de arrumar a 
mala para mais um camping : a Barraca Guepardo Atena 4 pessoas; 

o Kit Mor Infanto-Juvenil e a  Mochila Conquista Blues 25L. 

Barraca Guepardo Atena 4 pessoas:  Pro-
duzida em poliéster 190T respirável e piso em 
polietileno de alta densidade. É perfeita para as 
pessoas que buscam mais seguranças em suas 
aventuras. Sua estrutura é composta por varetas 
em fibra de vidro, dando maior praticidade à sua 
montagem. Para uma noite mais tranquila, acom-
panha mosqueteiro e ventilação superior, evi-
tando com que o ambiente fique abafado, dando 
maior circulação do ar em seu interior. Impedin-
do o aquecimento excessivo da barraca, possui 
avancê de 1,60m. Leve e compacta, acompanha 
bolsa para melhor manuseio no seu transporte. 
A Barraca Guepardo Atena 4p é ideal para pesso-
as que praticam esportes sobre terra ou famílias 
que buscam mais divertimento para suas férias. 
Para mais informações sobre o produto, acesse 
o site : http://www.kanui.com.br/camping-lazer/
equipamentos/ .

Kit Mor Infanto-Juvenil: O Kit estimula a 
criatividade e proporciona atividades saudáveis. 
O produto é composto em seus acessórios por 
mochila, saco de dormir, cantil e lanterna. Seu 
tecido interno é de 75% poliéster e 25% algodão 
e o tecido externo é de 100% poliéster, além de 
possuir enchimento holow fiber 240g/m². Mais 
informações no site: http://www.kanui.com.br/
camping-lazer/equipamentos/. 

Mochila Conquista Blues 25L: Prática e 
estilosa,  a mochila comporta diversos itens em 
sua parte interna, que ainda tem compartimen-
to para notebook. Possui bolso frontal vertical e 
bolso superior, além de bolsos laterais em tela. 
Para completar, foi confeccionada em tecido com 
tratamento para resistir à chuva.  Mais informa-
ções através do site:  

http://www.kanui.com.br/camping-lazer/
equipamentos/. 
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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 para o mês de 

junho, para os mais diferentes destinos do país, exceto em feria-
dos. Os preços abaixo 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, é chegado o momento de 

descansar com sua família e aproveitar os 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

FERIADO DE CORPUS CHRISTI  
A CCTUR sugere pacotes aéreos para Buenos Aires, com 

hospedagem em hotel, com saída no dia 19 de junho, em 03 noites, 
a partir de US$ 751,00. 

FERIADO DO ZUMBI DOS PALMARES 
A CCTUR sugere pacotes aéreos para Buenos Aires, incluin-

do hospedagem em hotel, com saída no dia 20 de novembro, em 
03 noites a partir de US$ 660,00. Para Foz do Iguaçu, a CCTUR 
também sugere pacotes aéreos, incluindo hospedagem em hotel, 
com saída no mesmo dia, a partir de R$ 986,00. 

FÉRIAS DE JULHO 
Na temporada de férias do mês de julho, a CCTUR sugere 

pacotes aéreos entre 05 e 06 dias, para diversos lugares do Brasil, 
incluindo hospedagem em hotel, a partir de: 

-Maceió, dia 24, R$ 1.213,00 
-Maragogi, dia 24, R$ 1.688,00 
-Salvador, dia 24, R$ 1.014,00 
-Fortaleza, dias 23 e 24, R$ 1.431,00 
-Foz do Iguaçu, dias 23 e 24, R$ 1.129,00 

004822-8 (SP)
008814-7 (RJ)
009969-3 (RJ)
013241-7 (RJ)
017160-7 (SP)
023872-6 (RJ)
025697-8 (SP)
028946-8 (SP)
037648-5 (RJ)
044234-1 (AL)
049732-0 (SP)
049910-2 (RJ)
052653-5 (SP)
053254-4 (RJ)
057400-9 (RJ)
074599-3 (SP)
074973-5 (SP)
077222-5 (SP)
079755-0 (RJ)
081395-8 (RJ)

083653-2 (RJ)
084988-6 (RS)
086147-2 (RJ)
092352-5 (RJ)
093362-7 (DF)
094156-5 (SP)
094201-6 (MG)
100635-0 (PR)
107813-7 (SP)
110233-4 (RJ)
119636-7 (RJ)
120862-7 (RJ)
122442-9 (RJ)
126500-1 (SP)
133393-5 (SP)
138084-3 (RJ)
141445-6 (MG)
142701-9 (ES)
144205-1 (SE)
146428-1 (SP)

152380-7 (RJ)
154527-3 (RJ)
160058-6 (RJ)
164472-6 (RJ)
164973-4 (RJ)
176983-5 (RJ)
178046-7 (RJ)
181509-2 (RJ)
188830-4 (SP)
191144-0 (SP)
196540-7 (SP)
197904-0 (PR)
200277-3 (RJ)
202076-3 (SP)
203933-0 (RJ)
206355-9 (RJ)
207094-6 (RS)
208229-4 (GO)
209904-7 (SP)
210834-1 (ES)

212848-0 (MG)
218092-9 (RJ)
220078-7 (ES)
222223-4 (MG)
222301-0 (BA)
225462-1 (RJ)
227158-4 (RJ)
229981-7 (MG)
232073-1 (SP)
232261-0 (SP)
232489-0 (DF)
234260-2 (RJ)
234463-8 (SP)
234591-9 (SP)
234788-0 (RJ)
234869-0 (RJ)
235187-1 (RJ)
235192-8 (RJ)
235202-1 (RJ)
235436-6 (RJ)

235445-5 (RJ)
235479-8 (RJ)
235698-6 (SC)
235757-6 (RJ)
235767-3 (RJ)
235775-4 (ES)
235813-2 (RJ)
235875-0 (RJ)
235925-1 (SP)
235937-4 (ES)
235950-2 (RJ)
235965-9 (SP)
235996-8 (SP)
236029-4 (RJ)
236066-8 (RJ)
236084-6 (SP)
236085-4 (RJ)
236117-7 (SP)
236143-6 (RJ)
236182-6 (RJ)

Neste feriado, concorra a bônus 
para curtir os campings

O presente ideal para você e 
sua família curtirem os fi-
nais de semana é viajar pelo 

país e conhecer novos lugares. E no 
CCB você ainda concorre a estadias 
grátis 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, des-
de que esses estejam identificados 
com suas respectivas carteiras so-
ciais. Cada associado pode ganhar 
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 abril dos sor-
teados. 

-Porto de Galinhas, dia 23, R$ 1.714,00 
-Natal, dias 23 e 24, R$ 1.514,00 
-Serra Gaúcha, dias 23 e 24, R$ 1.464,00 
-Beto Carrero, dias 23 e 24, R$ 1.368,00

OKTOBERFEST EM OUTUBRO 
A CCTUR desde já sugere pacotes para o Oktoberfest, in-

cluindo passagem aérea, traslados de chegada e saída, city tour 
em Balneário de Camboriú , Cristo Luz com ingresso,  01 dia de 
Beto Carrero ( sem ingresso) e  01 dia de Oktoberfest com trasla-
dos de chegada e saída, seguro viagem e bolsa, com saídas no dia 
16 e retorno no dia 20, a partir de R$ 1.750,00.

NATAL E REVÉILLON
Antecipe suas reservas das viagens, através de pacotes aé-

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

 
-Fortaleza, de 19 a 26/12/14, R$ 1.809,00 
-Natal, de 19 a 26/12/14, R$ 1.710,00 
-Porto de Galinhas, de 19 a 26/12/14, R$ 1.557,00 
-Gramado, de 29/12 a 05/01/15, R$ 2.905,00 

NATAL LUZ EM GRAMADO 
A CCTUR sugere pacote aéreo para a Serra Gaúcha com Na-

tal Luz de Gramado, com saídas em novembro e dezembro em 4 
noites, a partir de R$ R$ 2.238,00 por pessoa. O preço não inclui 
taxa de embarque. 

PACOTES EM NAVIO MSC 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes no Navio da MSC 

Lírica. Os valores estão sujeitos a alteração.  Consulte-nos para 
mais informações. 

O primeira saída será no dia 29/11/14, fazendo Rio/Búzios/
Ubatuba/Rio, em 04 noites, desde R$ 586,00 por pessoa em ca-
bine dupla. 

A segunda saída será no dia 14/12/14, fazendo Rio/Salvador/
Ilhéus/Búzios/Rio, em 06 noites, R$ 1.056,00 por pessoa em cabi-
ne dupla. A terceira saída será no dia 20/12/14, fazendo Rio/Ilha 
Grande/Salvador/Ilhéus/Búzios/Rio, em 07 noites, R$ 3.224,00 
por pessoa em cabine dupla. A última saída será no dia   27/02/15, 
fazendo Rio/Ilhabela/Punta Del Este/Buenos Aires/Rio, em 08 
noites, R$ 1.408,00 por pessoa em cabine dupla.

PASSEIOS NO RIO DE JANEIRO 
A CCTUR oferece passeios locais para a cidade do Rio de 

Janeiro. Consulte-nos para saber mais informações. A partir de: 

-Corcovado e city tour no Rio, duração de 04 horas, saída 
pela manhã, R$ 150,00 por pessoa

-Pão de Açúcar, Praias e Mirante do Leblon, duração de 04 
horas, saída à tarde, R$ 170,00 por pessoa

-Passeio de escuna as Ilhas de Angra dos Reis, um 01 dia, R$ 
184,00 por pessoa

-Búzios com passeio de escuna, 01 dia, R$ 190,00 por pessoa

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
- Embarque no Navio Iberostar Grand Amazon e participe 

de roteiros inesquecíveis pelo Rio Amazonas e afluentes, propor-
cionando hospedagem e infraestrutura com o mesmo charme e 
luxo dos cruzeiros internacionais. Consulte a CCTUR para mais 
informações. 

 ►Praias de Maragogi, um paraíso indescritível entre Pernambuco e Alagoas
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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 De Pai 

para Filho é válida 
para este mês 

Quem é apaixonado pelo cam-
pismo sabe os benefícios que essa 
prática oferece. Que tal comparti-
lhar esses privilégios com a famí-
lia? Faça uma bela surpresa para 
seu filho e sua família. Aproveite a 
promoção “De Pai para Filho” no 
feriado de Corpus Christi, presen-
teando-o com um título do CCB. 
Vocês poderão usufruir de um clu-
be de vantagens. 

Os associados ganham até 90% 
de desconto na compra de um novo 
título para seus parentes. 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.

Promoção Novos Associados garante 
descontos ainda este mês

O sucesso da promoção 
Novos Associados vale 
também para este mês de 

feriado de Corpus Christi com a 
possibilidade de garantir descon-
tos aos associados que recomen-
dam seus amigos para se tornarem 

sócios do CCB. Com isso é garan-
tido estadias gratuitas para você. 
Para participar, basta indicar um 
amigo para se associar ao clube. 
A cada indicação confirmada, os 
sócios e seus dependentes são be-
neficiados com bônus/pernoites. 

Os bônus, que têm validade de 
um ano para os associados e seus 
acompanhantes, servem para di-
minuir as despesas com pernoites 
de pessoas ou equipamentos. No 
total, eles somam valores entre 
R$25,00 e R$80,00. 

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os as-
sociados recebem mais 20% do 
valor total dos bônus entregues. 

Lembramos que essas bonifi-
cações não servem para reduzir 
as mensalidades de ocupação de 

módulos, nem para as taxas de es-
tadia diurna e outras específicas. 

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

Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológico e transfor-
mador 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 quartos, lona 
leve 6 x 5 reforçada, conjunto de prateleiras plásticas 
desmontáveis, bomba de 15 litros com bica. R$250,00. 
Sueli. Tel.: 2286-0256

Carreta barraca tipo Camping Star - Ano 2002, com 
fechamento removível, lona de cobertura e colchão de 
casal. José Fernandes: Tel. (21) 3392 – 3867.
Carreta Barraca Camping Car - Ano 1985, com equi-
pamentos de camping. Preço: R$ 2.500,00. Márcia:(21) 
9926-1072. 

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 reservatório de 
água e geladeira elétrica, vários acessórios, impecá-
vel, pronta para acampar. Wilson. Tel.: (19) 9173-1547/ 
3276-4605

Camping Star – Ano 86, em ótimo estado, 2 quartos, 
colchão casal novo e confortável. Excelência em qua-
lidade - 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

Trailer KC380 – ano 81, a venda – R$ 29000,00 - Úni-
co do Mercado. Acomodação para 4 a 5 pessoas, gela-
deira 120litros, fogão com forno, ar condicionado, mi-
croondas, Tv LCD e rádio com cd, torneiras e chuveiro 
novos com água quente na cozinha, banheiro com pia 
e box em fórmica, janelas de vidro e de acrílico sem 
arranhões, dobradiças, amortecedores de portas e 
alongadores de janela em perfeito estado, sem infiltra-
ções ou vazamentos, pneus novos, baú de lança com 
bujão de gás, acomodações (1 cama de casal, 1 cama de 
solteiro que viram mesas e 2 beliches em lona), toldo 
e ferragens para área de 4x3 metros anexa ao trailer 
e caixa d’água em fibra de 120 litros. Documentação 
em dia  com IPVA 2014 pg e parte elétrica toda nova 
e moderna com autonomia para 2 dias. O trailer quase 
não rodou e sempre ficou estacionado em área coberta. 
Está em Teresópolis no Rio de Janeiro.  Gleidys Canti-
ni.  Email: gcantini@globo.com e tels: (21)99770-6446 
/ (21) 98168-4583. 

Motortrailer Mod. Andorinha – Ano 1983, refor-
mado, fechamento novo, uma cama de casal e beliche, 
banheiro com box blindex. Documentação em dia, ins-
talado 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 conser-
vado, completo com TV 32 LCD polegada, 4 pneus 
novos, toldo com fechamento controle eletrônico 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 funcio-
nando e toldo de enrolar. Marcelo Huertas. Tels.: (11) 
9808-6644 / 3969-1747

Karmann Ghia 450 - Com duas camas de casal, ba-
nheiro com aquecedor a gás, dvd, tv, avancê com ge-
ladeira 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, toldo + fechamentos 
novos, telas + cortinas, geladeira, 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.bandeira@bol.com.br.

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

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo estado. 
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, cortinas 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 Pa-
raty (RJ). Documentação OK - placa de Paraty - Todo 
reformado, pronto para rodar, com geladeira 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, fogão, 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 condicionados 
sendo 2 splits, com armários, bar, adega, quarto de ca-
sal, beliche, pia granito, geladeira, fogão 4 bocas com 
forno, micro- ondas, sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, 
cx. d’água 180 litros, bomba surphlo 2.8, pneus novos, 
avancê completo. Glória ou José. Tels.: (22) 9726-
6959/ 9871-5001.

Turiscar Rubi – Super conservado e com inúmeros 
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 troca de seu 
motor-home por um bom trailer de um eixo. Motor-
-home ano 1994, motor MWM (o mesmo da F-4000), 
consumo entre 7 e 11km/L,pneus seminovos, carroce-
ria 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 
registrado 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 cabine 
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, blue-
tooth, transmissor FM, navegador 3D. Banheiro com 
vaso sanitário Thetford, aquecedor de frio 6.400W, 
lavatório, chuveiro regulável e ducha higiênica. Edi-
son 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, comprimento 9,50 m, 
55.000 km rodados, único dono, câmbio automático, 
suspensão pneumática, freio a ar, gerador 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 normal), 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, diesel, modelo Ita-
poá, 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 amplia-
do com chuveiro a gás, microondas, 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. Alexandre Dias. 
Tel: (21) 7887-0047.

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanternado, pintura nova, 
motor novo, GNV, pneus 8 lonas, mecânica 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.suporte@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 sim-
ples, 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, máqui-
na de lavar roupa, freezer, ar condicionado, microon-
das, 130.000 km originais com manual. Mecânica OK. 
R$130.000,00. Eduardo. Tels.: (11) 4367-2306/ 9784-
2067 / 9959-0131/ 7768-6405

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

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

Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforça-
do, tamanho 1X1X1m. R$1.600,00. Fernando. 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 enro-
la e guarda sem ocupar espaço. R$550,00. Fernando. 
Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 / (21) 2410-6247. 
E-mail: cfernand@ctex.eb.br / jfpuell@ibest.com.br 
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camping clube do brasil

Esta coluna foi criada para servir 
gratuitamente aos associados 
quites com seus compromissos 
sociais, com o objetivo de faci-
litar 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 instalados em 
campings do CCB deve ser observada a situação dos 
registros nas portarias. A transferência do registro de 
um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação 
de eventuais débitos.
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TRAILERS

CARRETAS/BARRACAS

ALUGUEL DE TRAILERS 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers peque-

nos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação dos equipa-
mentos 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-cam-

pings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão de luz. Os interessa-
dos 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.

BARRACAS
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 ►Laura e André Luiz, apaixonados campistas apaixonados

Uma homenagem ao Mês dos Namorados 
Este mês, O Campista não 

poderia deixar de prestar uma 
homenagem aos namorados, aos 
eternos apaixonados e harmo-
niosos casais, por isso prepara-
mos uma entrevista com o casal 
Laura Nascimento (36) e André 
Luiz (39). Laura, flamenguista 
de coração e seu companheiro 
André Luiz, botafoguense apai-
xonado, adoram fazer churrasco 
entre os amigos dentro do cam-
ping, conversar e jogar baralho. 

Laura tem 8 anos de asso-
ciada e André, 10 anos. Ambos 
se conheceram dentro do cam-
ping e a partir daí constituíram 
uma linda história de amor e 
união. O casal associou-se ao 
CCB, pois acham os campings, 
um ambiente propício para um 
bom convívio familiar, onde as 
crianças ficam livres com segu-

rança e também por ser um lu-
gar romântico.  Laura e André 
conheceram os campings da 
rede através de amigos, e ambos 
têm preferência pela área do Re-
creio, por ser mais perto da casa 
deles. 

Durante sua jornada dentro 
dos campings do CCB, o casal 
conheceu os de Mury, Ubatuba 
e Serrinha e agora deseja conhe-
cer as áreas do Nordeste, pois lá 
é um lugar onde encontra-se be-
las paisagens para apreciar. 

Com frequência em seus 
acampamentos, Laura e André, 
curtem os eventos nos campin-
gs, tendo como preferidas as 
festas juninas e de final de ano. 
Para eles, a iniciativa do CCB 
em incentivar a prática do cam-
pismo é de grande ponto posi-
tivo, pois como novamente res-

saltam, é um ambiente próprio 
para a família, para a criação 
dos filhos e também prega o res-
peito aos mais velhos, devido à 
convivência dentro dos campin-
gs, os valores prevalecem. 

Laura e André falam tam-
bém sobre a prática da atividade 
campista para a Copa do Mundo 
de Futebol, que tem sido polê-
mica devido às manifestações 
e a revolta do povo para uma 
melhor politização no país, o 
que causa receio para o casal, o 
Brasil receber os campistas du-
rante esse período. O Brasil não 
está preparado para um evento 
de grande porte como esse. 

Ao finalizar a entrevista, 
Laura e André deixam uma lin-
da mensagem a todos os casais:  
“Amor em primeiro lugar!”  “O 
amor está acima de tudo!”

Venha com sua família curtir os arraiás do CCB 

 ►O Camping de Cabo Frio abre a temporada dos arraiás do CCB

Os famosos arraiás do 
CCB vão reviver a cul-
tura das tradicionais 

festas juninas e julinas com di-
reito a comidas típicas, forró, 
quadrilha e quentão nos cam-
pings. 

Neste mês, Cabo Frio irá re-
alizar o seu arraiá no dia 28(sá-
bado), às 17 horas. O evento 
terá muita música e diversão, 
ao melhor estilo do interior, 
num evento organizado pelos 
associados, onde cada um terá 
de levar um prato de doce e 
outro de salgado, além de uma 
prenda para as brincadeiras. 
A cantina do camping fará a 
comercialização de quitutes 
típicos e bebidas. A festa terá 
diversos tipos de brincadeiras 
como corrida do saco, bola na 
lata, além da dança para agitar 
os participantes. 

Já no mês de julho, o CCB 
oferece aos associados e seus 
convidados a festa do camping 
de Mury, no dia 05, primeiro 
sábado do mês, que será às 19 
horas. Os convidados terão de 
levar um prato de doce, outro 
de salgado e uma prenda. As 
bebidas e o churrasco no es-
peto serão comercializados na 
cantina do camping. A festa 
também terá uma barraca de 
pescaria para animar a crian-

çada.  
No camping do Recreio, 

no dia 26 (sábado), barracas 
serão montadas com o que há 
de melhor da comida típica. 
Quadrilha, brincadeiras como 
a pescaria e muita música vão 

garantir o sucesso da festa.  O 
evento conta com a colabora-
ção das famílias que preten-
dam ir, levando um prato de 
doce e um de salgado, além de 
duas prendas para alegrar ain-
da mais as brincadeiras. A fes-

ta terá início às 19 horas. Além 
das comidas típicas trazidas 
pelos convidados,  a festa terá 
a distribuição de caldos, mi-
lhos, sorvete de paçoca e milho 
verde. A bebida e o churrasco 
serão comercializados pela 

cantina.  
CABO FRIO - O camping 

fica na Av. Wilson Mendes, 
700 (antiga Estrada dos Passa-
geiros), no bairro Jacaré. O RJ-
01 possui uma área de 20.000 
m² com quadra de esporte e 
acesso exclusivo ao Canal do 
Itajuru para os associados. Os 
campistas encontram também 
uma ótima cantina e tanques 
lava-roupas e lava-pratos, além 
de instalações-padrão que in-
cluem luz para equipamentos e 
chuveiros quentes.

MURY - O camping loca-
liza-se em meio a muito verde, 
com uma área de 45 mil metros 
quadrados. O RJ-08 tem uma 
capacidade para mais de 200 
equipamentos. Além das insta-
lações-padrão, conta também 
com campo de futebol society, 
quadra de vôlei uma refres-
cante piscina natural, sauna, 
churrasqueira e pavilhão de 
lazer. Dentro do camping, há 
também uma queda d’água de 
fonte natural.

RECREIO – O camping 
fica na Estrada do Pontal, 
5.900 (praia) e conta com ins-
talações-padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, praia fron-
teira e playground.


