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 ►Atenção, juventude! É hora de lembrar aos pais sobre o Réveillon 
nos campings

Feriadão da República: escolha aqui seu camping preferido

Cabo Frio é atração com 
festa da Sardinha Frita 

este mês
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www.campingclube.com.br
Visite o site do CCB

(21)  2532-0203
DISQUE-CAMPING
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Réveillon no Recreio: Momento de se programar
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Ainda dá tempo 
de curtir o clima 
de Flashback em 

Ubatuba 
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Quem aprecia 
Sambão e Feijão 
não pode deixar 

de ir a Mury
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 ►O Camping de Canela é a opção para os campistas participarem dos espetáculos de Natal nas cidades irmãs (Página 7)
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PLACAR
Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, 
Mury, Serrinha 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). Tel.: (79) 3243-3957. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, 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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Este mês, Festa da Sardinha promove encontro 
entre amigos em Cabo Frio

Réveillon terá clima 
de Copa do Mundo no 

RJ-10  
Mais um ano termina e o RJ-

10 continua em total harmonia 
entre amigos e associados. Na 
noite do dia 31, a grande come-
moração terá sua decoração em 
clima de Copa do Mundo com 
brincadeiras como acerte o gol, 
caricaturas dos campeões do 
mundo, entre outras surpresas. 

Para quem não se progra-
mou, é hora de se preparar para 
a festa. O preço de cada convite 
para o associado está R$ 15,00, 
para o seu convidado R$ 20,00 
e a reserva de mesa com quatro 
lugares R$ 25,00. Não fique de 
fora dessa! Além disso, cada 
um poderá trazer sua comida e 
bebida. No dia da festa, haverá 
a comercialização de petiscos e 
também bebidas no pavilhão. 

Acesso - Para quem vem 

pela Rodovia Washington Luiz 
ou Via Dutra, o melhor cami-
nho é pela Linha Amarela. De-
pois de vencer os seus 15km, 
onde há um posto do pedágio 
para veículos, siga para a Bar-
ra da Tijuca passando Pela Av. 
Ayrton Senna, dobrando à di-
reita na Av. das Américas, em 
direção ao Recreio. Quem qui-
ser 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 dire-
ção 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.

Devido ao sucesso da úl-
tima edição do Bobó de 

Camarão no RJ-01, amigos e 
associados estarão reunidos 
em mais um encontro, no dia 
23 deste mês. Dessa vez, a Fes-
ta da Sardinha vai ser a anima-
ção garantida em Cabo Frio. 
A festa começa a partir das 13 
horas. O evento terá como de-
gustação prato luso-carioca e 
sardinha frita de alta qualida-
de e sabor. Além disso, os as-
sociados e amigos convidados 
terão diversão com um leve 
fundo musical durante a festa. 
Os amigos deverão trazer pra-
tos e talheres. No festejo, se-
rão servidas uma porção com 
6 sardinhas, acondicionada 
em embalagem de alumínio, 
acompanhada de uma quenti-
nha de isopor com arroz, um 
pote plástico com salada de 
tomate e cebola, além de um 
pão francês, tudo pelo valor 
de R$ 10,00. Para aqueles que 
preferem somente a sardinha, a 
porção com 6 unidades, custa-
rá R$ 5,00. 

Para a avaliação da quanti-
dade a ser adquirida, é solicita-

da a confirmação da presença, 
e se possível antecipação de 
pagamento, através de depósi-
to numa das seguintes contas 
bancárias: Nelson Tadeu Ma-
chado - Banco Itaú - Ag. 0706 
c/c. 00108-8 e Amaro Silvino 
da Paixão Bastos - Caixa Eco-
nômica Federal - Ag. 213 Op. 
001 - c/c. 504102-0.

Outras opções de refeição 
estarão disponíveis para aqui-
sição na Cantina com a con-
cessionária Dona Nice, que 
também irá comercializar as 
bebidas e sobremesas.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem 
seguir pela ponte Rio-Niterói e 
entrar na BR-101, via Rio Bo-
nito, tomando-se a Via Lagos 
até São Pedro da Aldeia. De-
pois basta pegar a RJ-140 até 
Cabo Frio. Outra opção para 
quem vem do Rio de Janeiro é 
atravessar a ponte Rio-Niterói 
e pegar a RJ-04 até Tribobó. 
Em seguida é necessário virar 
à direita, na RJ-106, passando 
por Maricá, Araruama e Igua-
ba até chegar a São Pedro da 
Aldeia.  ►Mais um evento de confraternização gastronômica vai levar campistas a Cabo frio

 ►O Camping do Recreio já vai começar o ano em clima de Copa do Mundo
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Este mês, Sambão e Feijoada agitam o camping de Mury 
No dia 30 deste mês, o RJ-

08 vai reunir campistas e 
amigos para a concretização 
da 8ª edição do Sambão e Fei-
jão em Mury. O tradicional 
evento é realizado todos os 
anos e como sempre, promete 
muita animação.

A festa tipicamente brasi-
leira começa a partir das 13 
horas com uma deliciosa fei-
joada. A música ao vivo vai 
agitar os campistas por toda à 
tarde com muito samba. 

Os interessados poderão 
adquirir os convites no próprio 
camping ou reservar pelo tele-
fone (22) 2542-2275. 

Camping – Um dos mais 
belos campings da rede, o 
camping de Mury (RJ-08), fica 
a poucos quilômetros de Fri-
burgo. Localiza-se em meio a 
muito verde, com uma área de 
45 mil m². O RJ-08 tem capaci-
dade para mais de 200 equipa-
mentos e módulos específicos 

para trailers e motor-homes 
em trânsito. Além das insta-
lações-padrão, possui campo 
de futebol society, quadra de 
vôlei, piscina natural, sauna, 
churrasqueira e pavilhão de 
lazer. Dentro do camping, há 
também uma queda d’água de 
fonte natural.

Acesso – Do Rio de Janei-
ro é percorrida uma distância 
de 150Km, através da BR-
101, seguindo em direção a 
Rio Bonito. Logo depois de 
contornar o perímetro urbano 
de Itaboraí, é preciso seguir 
por Cachoeira de Macacu, 
sempre subindo a serra em 
direção a Nova Friburgo. O 
acesso ao camping é feito 
no Km 69 da rodovia Rio-
Friburgo, dobrando à esquerda, 
aproximadamente 2 km após 
o início da descida da serra - 
agora em direção à cidade - em 
frente ao totem de limitação de 
velocidade.  ►Um novo encontro está marcado em Mury para curtir feijoada com samba

 ►Neste mês, encerram-se os circuitos de xadrez deste ano no 
Camping do Recreio

Confira os resultados e novos 
torneios de xadrez  

No dia 10 deste mês (do-
mingo), na sequência dos 
campeonatos realizados pelo 
Camping Clube do Brasil, vai 
acontecer o CXLIII Torneio 
Aberto de xadrez no Recreio. 

No dia 27 de outubro (do-
mingo), foram realizados o 
LXIV Torneio Escolar Indivi-
dual e o CXLI Torneio Aberto 
no RJ-10. Confira os resulta-
dos abaixo. 

LXIV TORNEIO ESCO-
LAR INDIVIDUAL: CATE-

GORIA JUVENIL: 1º) Thia-
go Alves Paiva (SMON/T); 
CATEGORIA INFANTIL: 
1º) Ruan Marques dos Santos 
(V.Grde) e CATEGORIA MI-
RIM: 1º) Vinicius Nunes Fer-
reira Caldas (SMON/B). 

CXLI TORNEIO ABER-
TO: 1º) Ivo Copetti (Avulso ); 
2º) Marcelo Michels (Avulso) e 
3º) Roger Brock (CMUN)

CATEGORIA VE-
TERANO: 1º) Sylvio 
Rezende(CMUN).

Merca
do

Mochila Nautika Drop 32L: Esse produto possui em 
sua confecção material resistente em poliéster Oxford e PU 
duplo de alta tenacidade e tem excelente resistência contra 
rasgos e abrasão. É ideal para pequenas e médias distân-
cias, contendo capacidade de 32 litros e divisão de compar-
timentos com dois bolsos laterais e um superior, todos de 
fácil acesso. Ainda contém ajuste lombar e peitoral, fecho 
na cor laranja com apito incorporado para maior praticida-
de e segurança em situações de emergência, zíper invertido 
e costado acolchoado com tela para maior conforto e ven-
tilação, mantendo as costas longe do calor e da umidade. 
Mais informações através do site : http://www.kanui.com.
br/camping-lazer/nautika/. 

Colchão Casal Nautika Zênite: O colchão é um pro-
duto prático e é ideal para ser usado em diversas situações. 
Simples de transportar e fácil de inflar e desinflar, este col-
chão acompanha inflador de pé embutido e sua fabricação 
é em PVC aveludado, que confere maior conforto e possui 
válvula de ar de segurança. Informações no site : http://
www.kanui.com.br/camping-lazer/nautika/. 

Barraca Nautika Indy ¾ pessoas: O produto é con-
fortável e cabe até 4 pessoas. A barraca possui porta ex-
terna de acesso lateral, janelas transparentes, piso interno, 
sobreteto de poliéster 190T com 1200mm de coluna d’água, 
aluminizado, costura selada termo-soldada e proteção UV. 
O piso de polietileno é de alta densidade e anti-fungo o in-
terior. Contém tela mosquiteiro que auxilia na ventilação.  
Para mais informações sobre o produto, acesse o site: http://
www.kanui.com.br/camping-lazer/nautika/.

Boas novidades para curtir seu camping 
Para você aproveitar o feriado que está próximo e esse final de 

ano 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: a Mochila Nautika Drop 32L ; 
Colchão Casal Nautika Zênite e Barraca Nautika Indy ¾ pessoas. 
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Para quem deseja aproveitar 
os feriados que se aproxi-

mam e também as férias de 
verão que estão por vir, os 
campings do CCB estão mais 
do que preparados para rece-
ber visitas. Em diferentes es-
tados do país, os associados 
podem desfrutar da perfeita 
combinação entre a tranquili-
dade do camping e a proximi-
dade da cidade, além das atra-
ções turísticas de cada região. 
Os campings escolhidos pela 
rede do CCB este mês foram: 
Caldas Novas (GO-02), Ar-
roio Teixeira (RS-03) e Araca-
jú (SE-01).

(GO-02) 

Camping – O GO-02 pos-
sui uma área de 40.000m². 
Oferece instalações-padrão, 
luz para equipamentos, chu-
veiros quentes, quadra de es-
portes, churrasqueiras, sauna 
e piscinas para adultos e crian-
ças. O camping fica próximo 
ao aeroporto a 4km da cidade.

Acesso – Para quem sai 
da região Sudeste, o melhor 
caminho é pela BR-050, pas-
sando por Uberlândia, Catalão 
e Araguarí. Para quem sai de 
Brasília, é melhor seguir pela 
BR-040 e continuar pela BR-
050, passando por Cristalina. 
Chegando em Campo Alegre 
de Goiás, deve seguir pela 
estrada que vai de Ipameri a 
Caldas Novas.

Atrativos – A cidade atrai 
turistas do mundo inteiro pela 
comprovada capacidade tera-
pêutica de suas águas termais 
que chegam até 51º e possuem 
propriedades químico-mi-
nerais que podem diminuir a 
pressão arterial e até desin-
toxicar o organismo. Caldas 
Novas possui muitas belezas. 
Há um repertório de saunas 
naturais, bosques, nascentes e 
cascatas. Uma mata frondosa 
com ipês, canelas, paineiras, 
localizada na Serra de Caldas 
e habitada por tucanos, juritis 
e canários, completa este “pa-
raíso das águas”. 

A cidade possui também 
uma variada culinária que 
mistura peixes e aves com 
frutos do cerrado como o pe-
qui, muito usado em pratos 
típicos como o arroz com pe-

Confira os melhores destinos que o CCB oferece a você 
qui e a tradicional galinhada. 
Outras delícias da região são 
o peixe na telha, a pamonha, 
o empadão goiano, doces ca-
seiros e licores produzidos 
na cidade. Outra atração da 
cidade é a tradicional a Fei-
ra do Luar, realizada durante 
os fins de semana, no centro 
da cidade. Com mais de 100 
barraquinhas, é um excelente 
lugar para conhecer o artesa-
nato local e experimentar a 
saborosa culinária caldano-
vense. Para um passeio com a 
família, Caldas Novas possui 
atrativos como o Monumento 
às águas, uma homenagem ao 
principal atrativo turístico da 
região, que possui magníficas 
esculturas, cascatas artificiais 
e jardins e o Mirante serra 
verde, que proporciona uma 
ampla visão de Caldas Novas 
e é um excelente local para 
fotografar a cidade. A cidade 
possui também diversos par-
ques aquáticos, onde crianças 
e adultos podem se divertir.

 (RS-03)

Camping – com uma área 
de 400.000m² o RS-03 possui 
instalações-padrão, grama-
dos, muita sombra, pavilhão 
de lazer e cantina. O local já 
foi uma fazenda e ainda pre-
serva suas lagunas e bosques. 
A praia fronteira é mansa e 
bastante freqüentada. 

Acesso - Para quem vem 
do Rio de Janeiro ou São Pau-
lo, o melhor caminho é pela 
BR-101, passando por Torres. 
Já para quem vem de Porto 
Alegre, a melhor alternativa é 
seguir via Osório, pela estrada 
das praias. Da capital gaúcha 
até a via são 140km. Seguir 
pela avenida Paraguaçu, via 
interior que cruza os centros 
de Atlântida, Shangri-lá, Ca-
pão da Canoa e Capão Novo, 
chegando ao camping de Ar-
roio Teixeira.

Atrativos – Um dos prin-
cipais atrativos da região é o 
balneário de Capão da Canoa, 
que atrai visitantes do país in-
teiro. Em Arroio Teixeira há 
diversas opções de diversão, 
como o Parque Aquático Ac-Ac-
qua Lokos e o Marina Park, 
localizado às margens da la-
goa dos Quadros. Para os que 

gostam de passeios ecológicos 
há o Parque Nacional da La-
goa do Peixe, que ocupa 34 
mil hectares de área com ma-
tas, águas rasas e dunas, além 
de uma criação de camarão e 
cerca de 200 espécies de aves 
migratórias, como marrecas, 
andorinhas do mar, flamingos 
e outras.

Grande parte dos morado-
res é descendente de colônias 
alemã e italiana, o que torna a 
culinária da região deliciosa, 
com misturas de ingredientes 
nativos de ambos os países.

(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 
asfaltado.

Acesso - Para quem vem 
do sul, o acesso se dá pela BR-
101, sem entrar em Salvador. 
Se vier pela capital baiana, a 
linha Verde deve ser utilizada 
até Indiabora, de onde se volta 
para a BR-101. Para quem sai 
do nordeste, o caminho mais 
rápido é pela BR-101.

Atrativos - Aracaju tem 
como pontos fortes os atra-
tivos naturais e culturais. O 
destaque litorâneo fica por 
conta da famosa praia de Ata-
laia, point dos finais de sema-
na, que possui restaurantes à 
beira-mar e onde o artesanato 
local chama a atenção. Quem 
busca tranqüilidade, pode vi-
sitar o litoral sul da cidade, 
que reúne praias encantado-
ras, como a de Aruana, Ro-
balo, Náufrago e Mosqueiro. 
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 dese-
jar um roteiro mais cultural, 
uma visita ao centro histórico 
de Aracaju é indispensável. 
Completamente revitalizado, 
o lugar proporciona um ver-
dadeiro passeio pela história, 
através de seus casarões, pra-
ças e mercados.

 ►O Camping de Aracajú é uma rara oportunidade de acampamento no 
litoral do Nordeste

 ►Além da praia fronteira ao Camping de Arroio Teixeira, Capão da 
Canoa e Torres são atrações próximas

 ►O Camping de Caldas Novas é base de hospedagem para os 
inúmeros programas em termas e parques naturais na cidade
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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)

3232-2681

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

Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Ubatuba terá diversão garantida ao som de flashback

Campos do Jordão: tranquilidade e sofisticação 

O camping de Ubatuba vai 
realizar no dia 16 deste 

mês sua V edição da Festa 
dos Anos 60,70 e 80.  Crian-
ças, jovens e adultos estarão 
reunidos para relembrar mú-
sicas que fizeram sucesso na 
época e a diversão será ga-
rantida com os amigos nessa 
grande confraternização.

Um DJ vai garantir a ani-
mação da festa tocando os 
mais variados repertórios com 
o melhor do flashback. Para 
acompanhar o ritmo, barmen 
servirão bebidas como cuba 
libre, gin tônica, hi-fi, além de 
refrigerante para as crianças a 
noite toda, além de petiscos, 

tudo “na faixa” (incluido no 
custo do convite). Para saber 
mais informações sobre a fes-
ta, ligue para o Camping: (12) 
3843-1536.

Acesso – Para quem vem 
de São Paulo é necessário se-
guir pela Rodovia Dutra até 
São José dos Campos, pegar 
a Rodovia dos Tamoios até 
Caraguatatuba e entrar na 
Rodovia Rio-Santos (sentido 
Rio de Janeiro) até Ubatuba. 
Aqueles que vêm do Rio de 
Janeiro devem ir pela Rodo-
via Dutra e seguir no sentido 
de Taubaté. Depois é preciso 
entrar na Rodovia Oswaldo 
Cruz direto até Ubatuba.

O clima serrano e o char-
me espalhado por todo o lado 
fazem de Campos do Jordão si-
nônimo de aconchego e sofisti-
cação. Conhecida como a “Su-
íça brasileira”, a cidade oferece 
ao seus visitantes, variadas op-
ções de diversão. O CCB conta 
com a unidade SP-02 para os 
que desejam curtir este paraíso 
localizado em plena 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 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.

 ►Adultos e jovens se integram perfeitamente ao som dos sucessos do século passado

 ►Depois dos festivais de inverno, a maior atração de Campos do Jordão é a primavera em flor
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 ►Confraternização total entre os campistas, com chope à vontade e música ao  ►A manifestação foi unânime na homenagem a Raphael Baraúna

Chopada no Clube dos 500 reúne campistas e homenageia associado
Cerca de 80 campistas se reu-

niram no último dia 19 para 
uma animada reunião no cam-
ping do Clube dos 500. Num cli-
ma de pura descontração, os cam-
pistas puderam degustar kits com 
salsichas, batata e queijo, servido 

pelo restaurante da Beth que tam-
bém montou um Buffet a quilo. 
Tudo acompanhado do mais puro 
chope artesanal, o Germânia, 
produzido no Vale do Paraíba.

A música ao vivo levou al-
guns casais para a pista e o am-

biente descontraído marcou o 
tom da noite de lua cheia, onde 
não faltaram nem mesmo algu-
mas homenagens. Na ocasião, o 
nosso campista benemérito do 
CCB, Raphael Baraúna, recebeu 
uma singela homenagem de seu 

companheiro campista Carvalho, 
que lembrou ser ele uma figura 
ícone do CCB. Quem também 
mereceu homenagens foi o cam-
pista Edson da Cunha, que tem o 
curioso apelido de Meméia e que 
aniversariava e teve o tradicional 

Parabéns pra Você cantado pelos 
amigos na comemoração de seus 
73 anos.

Enfim uma noite das mais 
agradáveis onde todos puderam 
se divertir no verdadeiro espírito 
campista.

 ►A nova roupagem musical em Gramado promete entusiasmar mais 
ainda os visitantes

 Venha curtir com a família o 
Natal de Gramado e Canela 

Os campistas que visitam a re-
gião Sul este mês já podem se pro-
gramar para assistir ao maior espe-
táculo natalino do país: as festas do 
Natal Luz de Gramado e o Sonho 
de Natal em Canela. Em Gramado, 
todos os três espetáculos (Grande 
Desfile de Natal, Nativitaten e Fan-
tástica Fábrica) estão sendo renova-
dos, e a decoração das ruas da ci-
dade ganharão novas atrações, com 
iluminação de lâmpadas leds e uma 
nova técnica de reaproveitamento 
de garrafas PETs. Nos desfiles, se-
rão três carros alegóricos com seis 
metros de altura, todos com muita 
movimentação de figuras. A trilha 
sonora do Grande Desfile de Natal, 
resgata um pouco do formato dos 
primeiros anos, mais angelical, e ao 
final serão apresentadas músicas na-
talinas conhecidas do público, com 
a presença de vários Papais Noéis.

O Nativitaten terá a participa-
ção de três tenores e dois sopranos, 
além de um grupo de oito atores que 
atuarão na ilha do Lago Joaquina 
Rita Bier. O palco será totalmente 
novo, e haverá telões de 30 metros 
quadrados para melhor visualiza-
ção do público. Da mesma forma, as 
balsas e as gôndolas do espetáculo 
serão totalmente novas.As músicas 
do Nativitaten serão novas, e o es-Nativitaten serão novas, e o es-
petáculo voltará a ter um “chafariz 

dançante”, como era no passado. 
Outra atração do Natal Luz, a 

Fantástica Fábrica será realizada 
novamente na Carriére, que recebe-
rá nova estrutura de telhado, novos 
pisos e nova instalação elétrica. No 
espetáculo, pela primeira vez, se-
rão introduzidas cordas indianas 
e os bonecos farão movimentos 
de elástico. Também haverá bolas 
gigantes que irão interagir com o 
público, além de bolas de equilíbrio 
que serão utilizadas pelos atores do 
espetáculo, que contará com a par-
ticipação de artistas do Grupo Toll, 
de Pelotas. Natalis é o nome do novo 
espetáculo da grade de programa-
ção do Natal Luz.  Com projeção de 
imagens sobre telas de água, o novo 
espetáculo se destaca pela sua re-
ligiosidade, e terá narração de Cid 
Moreira. 

Para garantir a qualidade dos 
espetáculos, estão sendo instaladas 
no Lago Joaquina Bier bombas de 
água que criarão as telas.  Haverá, 
também, efeitos de laser e fogos de 
artifício. Para este ano, foram esco-
lhidos 12 artistas gramadenses que 
cuidarão da “Rena Parade” e do 
Quebra-Nozes.

O SONHO DE NATAL

Em Canela, as atrações se ini-

ciam no dia 9 deste mês, com o show 
de abertura Christmans in Concert, 
na praça João Correa, transformada 
em Praça do Sonho, estendendo-se 
os eventos até 5 de janeiro.

A programação diária está re-
pleta de emoções, incluindo os Au-
tos de Natal, a Chegada de Papai 
Noel, o espetáculo do Christmans 
Bell’s, os Mosaicos de Natal, o Ter-
no de Reis, as Paradas de Natal e 
muitos outros encantos, montados e 
desenvolvidos com a mais moderna 
tecnologia para estes eventos de luz, 
cor e música.

Camping - O camping do 
CCB está localizado a 837m de al-
titude, em Canela. Numa bela área 
de 100 m², na Estrada do Caracol, 
margeado por um riacho que corre 
sobre pedras, formando uma pisci-
na natural. Num bonito bosque de 
araucárias, o RS-01 conta com um 
pavilhão de lazer com quadras de 
esportes, churrasqueiras cobertas, 
piscinas naturais e cancha de bocha, 
além das instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao cam-
ping de Canela, na Rodovia RS-235 
que liga Canela a Gramado, basta 
pegar a estrada asfaltada que dá 
acesso ao Parque do Caracol. Per-
corridos quatro quilômetros, subir 
à direita e de lá percorrer mais um 
quilômetro até o RS-01.
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Praia e caminhadas 
são atrações de 
Arraial do Cabo
Praia e sol constituem um ce-

nário perfeito para desfrutar 
das belas paisagens e aconchego 
de Arraial do Cabo. Se você de-
seja curtir momentos de muito 
lazer neste fim de ano, nada me-
lhor que mergulhar numa aven-
tura pelas lindas praias desse 
paraíso localizado na Região dos 
Lagos. O visitante também en-
contra na cidade trechos de Mata 
Atlântica preservada que propor-
cionam caminhadas ecológicas. 
A beleza da flora e da fauna sil-
vestres e a qualidade do ar que 
se respira são convites para o 
campista passear neste ambiente 
de paz.

Camping - O RJ-05 fica na 
Avenida da Liberdade, próximo 
à Praia dos Anjos e a 2km do 
centro comercial. Tem uma área 
de 3.000m², própria para acam-
par, com capacidade para receber 
70 equipamentos. O associado 
conta com as instalações-padrão, 
além de chuveiros quentes e luz 
elétrica somente para as depen-
dências. A rodoviária, o comér-
cio e as casas especializadas em 
aluguéis de barcos são próximos 
ao camping, proporcionando ain-
da mais conforto aos associados. 

Acesso – Do Rio de Janeiro, 
é preciso pegar a Ponte Rio-Ni-
terói e depois a Niterói-Manilha 
pela rodovia BR-101 em direção 
à Região dos Lagos. 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, 
passando pelas cidades de Ara-
ruama, Iguaba Grande e São Pe-
dro D Áldeia e depois, seguindo 
pelo mesmo caminho de Cabo 
Frio. 

Atrativos – Como curiosida-
de, vale à pena conhecer a Está-
tua da Sereia Lorelei, uma antiga 
lenda da cidade, que fica locali-
zada em um lago artificial, cons-
truído na Praça Daniel Barreto. 
Em relação aos pontos históri-
cos, Arraial tem muito a ofere-
cer, como a Igreja Nossa Senhora 
dos Remédios, a 500m do centro, 
na Praia dos Anjos. Arraial do 
Cabo é conhecida como a ‘Capi-
tal do Mergulho’ e, por isso, não 
faltam na cidade atrações deste 
tipo. Museus e naufrágios tam-
bém podem ser visitados com 
guias especializados.

Festa Fantasy foi sucesso no Recreio 

 ►Ano a ano este novo evento se consolida no Recreio

Na noite do dia 27 do último 
mês, mais uma edição da Festa 
Fantasy foi realizada com su-
cesso no camping do Recreio. 
O céu estava limpo e o tempo 
era favorável, o que ajudou a 
tornar a festa agradável. 

A decoração do evento foi 
baseada no Dia das Bruxas, em-
bora os campistas associados e 
amigos foram caracterizados 
de diversos tipos de fantasia. 
Cada um levou sua comida e 
sua bebida e a animação foi até 
altas horas ao som de um DJ 
profissional que tocou vários 
gêneros musicais desde a déca-
da de 80 até os estilos atuais. 

Antes da festa terminar, 
teve o concurso para eleger a 
melhor fantasia do evento. Os 
premiados foram Deise Lúcide 
com a fantasia de Anjo e Alex 
dos Santos com a fantasia do 
Patatí Patatá. Na categoria in-
fantil, todas as crianças foram 
premiadas. 

CCTUR 
aluga trailers 
em Cabo Frio

A partir deste mês, a CC-
TUR está ampliando para o 
Camping de Cabo frio as opor-
tunidades de aluguel de seus 
trailers, juntando-se às opções 
do Recreio dos Bandeirantes, 
Mury, Serrinha e Campos do 
Jordão.

Os trailers da CCTUR são 
de tamanho pequeno, com aco-
modações confortáveis para um 
casal de adultos e duas crianças, 
e dispõem de geladeira e sanitá-
rio químico.

As reservas são efetivadas 
diretamente com a CCTUR, 
pelo telefone (21) 2240-5390, e 
as diárias de locação custam R$ 
90,00 para uma ou duas pessoas, 
mais R$ 15,00 para cada criança 
integrada. Associados do CCB 
em dia com as taxas de manu-
tenção recebem 20% de descon-
to sobre os valores acima. 

 ►A pequena 
área de 

acampamento 
aproxima e 
integra os 
campistas

 ►Para quem 
aprecia 
passeios 
marítimos e 
atividades 
de mergulho, 
a região de 
Arraial é 
insuperável
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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 8 dias para os meses de 

novembro e dezembro, para os mais diferentes destinos do país, 
exceto em feriados. Os preços abaixo não incluem taxa de embar-
que. A partir de:

-Fortaleza, R$ 1.272,00
-Natal, R$ 1.036,00 
-Serra Gaúcha, R$ 1.836,00 
-Caldas Novas, R$ 1.560,00 
-Maceió, R$ 986,00
-Foz do Iguaçu, R$ 786,00 
-Porto de Galinhas, R$ 1.566,00 
-João Pessoa, R$ 906,00 

CRUZEIRO EM DUBAI 
Visite Dubai e inclua um cruzeiro em seus programas turísti-

cos, conhecendo Fujeirah, Khassab (Omã), Abu Dhabi e Muskat, 
a bordo do Costa Atlântica, em 7 noites, com 5 refeições. Participe 
também de um Safári no deserto, em jeep 4x4, incluindo um jantar 
em tenda árabe. Preço por pessoa de US$ 3.930,00, mais taxas. 
Consulte a CCTUR também sobre os Mini Cruzeiros, com saídas 
nos dias 15/12/13, 18/12/13 e 01/02/14.

PACOTES EM NAVIO MSC 
A CCTUR sugere pacotes para o MSC Preziosa, pela 1ª 

vez no Brasil, com saída de Santos, no dia 08/02/14, a partir de 
US$ 1.359,00 visitando Ilha Grande/Angra dos Reis/Salvador/
Búzios/Ilhabela/Santos. Em outro programa, o navio sairá no dia 
19/03/14 de Santos, fazendo Búzios/Salvador/Funchal (Ilha da 
Madeira)/Málaga(Espanha)/Palermo(Itália)/LaValletta(Malta)/
Veneza(Itália), a partir de US$ 2.119,00. Consulte a CCTUR para 
mais informações. 

A CCTUR disponibiliza ainda, pacote para o Navio MSC Or-
chestra com saída no dia 12/01/14, em 06 noites, a partir de US$ 
1.737,00.

PACOTES RODOVIÁRIOS 
Passeios entre 4 e 11 dias, com hospedagem em hotéis, a par-

tir de:
- Recanto das Hortências, saída em 10/11/13, R$ 845,00
-Natal Luz nas Serras Gaúchas, saída em 14/11/13, R$ 

3.345,00

PACOTES INTERNACIONAIS 
Nestes meses de novembro e dezembro, programe um passeio 

inesquecível ao exterior, via aérea, com hospedagem em hotéis 
entre 6 e 12 noites, com possibilidades de parcelamento em até 10 
vezes sem juros, a partir de:

-Fly Drive Portugal, US$ 1.827,00 
-Santiago com Lagos e Vulcões, US$ 967,00 
-Patagonia Chilena, US$ 1.982,00 
-Fly Drive Orlando no Réveillon, US$ 2.429,00 
-Tour Costa Oeste Americana, US$ 2.299,00 

Concorra a bônus no CCB 
para curtir os campings  

As festas de final de ano estão 
próximas. O presente ideal 

para você e sua família 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 
pernoites para os seus associados. 
Para participar, é fácil. Basta se  
manter em dia com as taxas que 
você automaticamente já concor-
re.

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da 
rede. Os bônus podem ser utiliza-
dos pelo titular ou por seus depen-
dentes, desde que esses estejam 
identificados com suas respectivas 
carteiras sociais. 

Cada associado pode ganhar 
até cinco pernoites para um mes-
mo acampamento. 

Não estão inclusos na promo-
ção equipamentos desocupados, 
ocupações de módulos, parkings e 
animais permitidos. 

Confira aqui os resultados do 
mês de setembro dos sorteados. 

005888-3(RJ)
006895-1(RJ)
009009-7(RJ)
013023-7(RJ)
013531-8(RJ)
016494-3(RJ)
017384-5(SP)
018434-1(RJ)
019576-6(RJ)
025697-8(SP)
037648-5(RJ)
037655-8(RJ)
043031-0(SP)
043077-6(RS)
051296-8(RJ)
057369-7(RJ)
058302-4(SP)
065745-9(CE)
066183-0(SP)
069506-7(RJ)

069600-5(MG)
072076-5(SP)
074599-3(SP)
077987-9(RJ)
081395-8(RJ)
081959-8(RJ)
104585-9(RJ)
107813-7(SP)
111454-3(MS)
117241-0(RJ)
121202-4(SP)
126500-1(SP)
126626-9(SP)
129827-4(SP)
142701-9(ES)
144339-0(RJ)
146968-9(RJ)
147071-1(RJ)
147226-8(ES)
154527-3(RJ)

169382-2(SP)
174345-7(ES)
175513-7(RJ)
175725-2(SP)
176964-9(DF)
176983-5(RJ)
180374-4(AL)
182628-9(RJ)
188318-4(RJ)
193393-9(PR)
193593-1(RJ)
193646-6(RJ)
202254-5(MG)
206355-9(RJ)
208229-4(GO)
210383-8(RJ)
214787-4(PR)
215922-9(RJ)
216374-9(DF)
216564-4(RJ)

217324-9(RJ)
220545-2(RJ)
220626-2(RJ)
221563-5(ES)
223497-2(ES)
224104-2(RJ)
225269-5(SP)
225762-9(SP)
225860-9(RJ)
227002-5(RJ)
227250-6(PR)
227376-4(SP)
228309-4(SP)
229672-0(RJ)
229785-7(RJ)
229981-7(MG)
231034-6(SP)
231743-7(RJ)
232560-0(SP)
232597-7(ES)

234250-5(RJ)
234380-2(ZZ)
234395-9(MS)
235235-6(ES)
235269-9(SP)
235364-5(SP)
235393-8(RJ)
235445-5(RJ)
235757-6(RJ)
235803-5(RJ)
235817-4(SP)
235834-4(RJ)
235837-8(SP)
235898-8(SP)
235964-1(RJ)
236037-5(RJ)
236043-0(ES)
236108-8(SP)
236109-6(SP)
236156-7(RJ)

 ►Se o verão de Salvador já é bom, imagine seus encantos como escala de cruzeiros fantásticos

-Reveillon 5 estrelas na África do Sul, US$ 6.389,00 
-Amanhecer em Machu Pichu, US$ 3.190,00

NATAL LUZ EM GRAMADO 
Não deixe para última hora o pacote aéreo para a Serra Gaú-

cha com Natal Luz de Gramado, com saídas em novembro e de-
zembro em 4 noites, a partir de R$ 1.531,00 por pessoa. O preço 
não inclui taxa de embarque. Veja matéria completa na página 7 
desta edição. 

RÉVEILLON 2014 
A CCTUR sugere pacotes nacionais aéreos de 8 dias para Ré-

veillon, para diferentes destinos, sem incluir taxa de embarque, 
a partir de: 

-Serras Gaúchas, R$ 3.094,00 
-Maceió, R$ 1.957,00
-Natal, R$ 2.478,00 
-Foz do Iguaçu, R$ 1.036,00
-Fortaleza, R$ 2.339,00 
-João Pessoa, R$ 2.115,00 

RÉVEILLON INTERNACIONAL 2014
A CCTUR sugere pacotes internacionais para você e sua fa-

mília curtirem a virada do ano. Os preços não incluem taxa de 
embarque. A partir de: 

-Punta Cana, 07 noites, US$ 2.730,00 
-Nova York com Orlando, 15 dias, US$ 3.940,00 
-Orlando Fly Drive, 10 dias, US$ 2.665,00 

OBS: Pacotes para Cancun, 07 noites, a partir de uma entrada 
de US$ 1.736,00 e o saldo em 09 de US$ 579,00.

PACOTES AÉREOS EM JANEIRO DE 2014 
A CCTUR sugere pacotes para o mês de janeiro do próximo 

ano de 7 noites para diferentes destinos do Brasil. Os preços não 
incluem taxa de embarque. A partir de: 

-Maceió, R$ 1.618,00 
-Fortaleza, R$ 1.821,00 
-João Pessoa, R$ 1.635,00 
-Porto de Galinhas, R$ 1.679,00 
-Fortaleza com Canoa Quebrada, R$ 2.350,00 
-Porto Seguro, R$ 1.402,00 
-Salvador, R$ 1.132,00 

DISNEY 2014 
-Disney Folia, 11 dias, saída em 01/03/14, a partir de US$ 

3.499,00, em aposento quádruplo.
-Nova York com Disney, 16 dias, saída em Janeiro/14, a partir 

de US$ 4.199,00, em aposento quádruplo.

CARNAVAL 2014 
Lembrando que o próximo Carnaval será entre 01 e 04 de 

março, a CCTUR sugere desde já pacotes para você curtir o even-
to na Cidade Maravilhosa e assistir aos desfiles das Escolas de 
Samba, na passarela da Marquês de Sapucaí, em arquibancadas no 
setor 9, a partir de R$ 526,00 e frisas com 06 lugares, a partir de 
R$ 6.105,00. Consulte-nos para mais informações. 

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. 
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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

Fim de ano 
se aproxima: 
Aproveite a 

Promoção De 
Pai para Filho 

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios que 
essa prática transmite. Que tal 
compartilhar esses privilégios 
com a família? Faça uma bela 
surpresa para seu filho e sua fa-
mília. Aproveite a promoção “De 
Pai para Filho” nesse final de ano, 
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 reduzi-
dos, as taxas mensais de ma-
nutenção vinculadas aos novos 
títulos passam a ser apropriadas 
a partir do mês seguinte ao da 
subscrição.

O sucesso da pro-
moção Novos As-

sociados vale também 
para as festas de final de 
ano que se aproximam 
com a possibilidade de 
garantir descontos aos 
associados que reco-
mendam 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 só-
cios e seus dependentes 
são beneficiados com 
bônus/pernoites. Os bô-
nus, que têm validade de 
um ano para os associa-
dos e seus acompanhan-

Oferta Novos Associados garante descontos 
para o campista 

tes, servem para dimi-
nuir as despesas com 
pernoites de pessoas ou 
equipamentos. No total, 
eles somam valores en-
tre R$25,00 e R$80,00. 

Para cada grupo de 
cinco indicações con-

firmadas, os associados 
recebem mais 20% do 
valor total dos bônus en-
tregues. 

Lembramos que essas 
bonificações não servem 
para reduzir as mensali-
dades 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 
secretarias 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

Kabana Camping da Trabucar – ano 1999,  
em ótimo estado,  com armação em alumínio, 
acompanha quarto em lona (conhecido como 
quarto da sogra). Documentação em dia. Tratar 
com Sirlei. Tel: (22) 9973-9202. 

Carreta Barraca Trabucar - Ano 96, com ge-
ladeira embutida, em nome de Nelson Tadeu e do-
cumentos. 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 aces-
sórios, 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. Documen-
tação 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, 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 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. 
Glória 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 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 semi-
novos, carroceria em fibra de vidro, rodado duplo 
traseiro, freios a disco, direção mecânica, con-
versor 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 trans-
formam em cama de solteiro, sofá-cama na cabi-
ne 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, comprimento 
9,50 m, 55.000 km rodados, único dono, câmbio au-
tomático, 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. Ma-
rina 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, 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, revisa-
do, pneus novos. Valor: R$110.000. Estudo pro-
postas. 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 funcio-
namento. 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. 
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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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 no Recreio dos 

Bandeirantes, Serrinha, Mury e Campos do Jordão, a diária de locação dos equipamentos pequenos mais 
o pernoite de até um casal é de R$90,00. 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 antecipa-
das podem ser feitas pelo telefone: (21) 2240- 5390.

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.
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OPINIÃO: Luiz Marcos Fernandes

Mais de três décadas de amor pelo campismo 
Ao chegar ao camping do 

Clube dos 500 tinha como 
objetivo entrevistar o mais anti-
go associado do CCB. Raphael 
Baraúna, torcedor do São Paulo 
e nascido em Salvador. Aos 98 
anos, seu Raphael inicia a entre-
vista afirmando com todo o seu 
bom humor que havia negocia-
do um acordo com seu amigo 
Matuzalém. “Inicialmente tinha 
feito um contrato com validade 
até os 100 anos. Aí foi chegando 
perto da data e resolvi renego-
ciar esse acordo para ser esten-
dido por mais um bom tempo”, 
afirma Raphael Baraúna, o 
campista mais antigo entre os 
associados do CCB, que con-
fessa sua paixão pelo camping 
do Clube dos 500. “Conheci a 
todas as unidades do CCB mas 
esse aqui é o que mais gosto e é 
a menina dos meus olhos e ve-
nho aqui desde 1974”, admite.

Esse baiano de Salvador, 
que tem a memória viva muito 
mais ágil do que a de muitos jo-
vens, lembra que nasceu em 12 
de julho de 1915. E o prazer em 
acampar começou antes mesmo 
do início do CCB, por meio dos 
campings selvagens. Casado 
com D. Anna há 62 anos, três 
filhos, ex funcionário público, 
fiscal de rendas, e que durante 
anos também curtia a atividade 
de rádio amador, lembra que es-

tava em Araruama e ali se asso-
ciou ao conhecer a estrutura do 
CCB. “Só tenho a agradecer ao 
CCB por ter me proporcionado 
a oportunidade de conhecer o 
Brasil nas regiões mais distan-
tes sempre tendo por perto uma 
unidade onde podia pernoitar”.

Ao falar dos campings do 
CCB ele não poupa elogios. “A 
organização dos campings e a 

 ►Anna e Baraúna conheceram o Brasil inteiro a bordo da inseparável Veraneio 74

localização privilegiada de mui-
tos deles sempre me chamou a 
atenção. Sempre fui muito bem 
recebido nos campings onde 
passei. Não tenho do que me 
queixar”. Lamenta que os filhos 
e netos não tenham freqüentado 
e tomado gosto pelos campings 
do CCB.

Ao lado do amigo Carva-
lho, Baraúna mostra com orgu-

lho o título de sócio honorário, 
numa homenagem prestada pela 
diretoria.”Sempre desejei parti-
cipar mais. Curto a natureza e 
no camping me sinto em casa. 
Fiz boas amizades em cada um 
deles por onde passei. As má-
goas a gente guarda e ficam as 
lembranças boas”. Lembra da 
vez que vindo de Araruama du-
rante o verão, sob forte calor e 

seguindo para o Clube dos 500 
comentou que para espantar 
o calor só mesmo uma chuva. 
Ao chegar veio a chuva tão es-
perada para refrescar na hora 
certa.”Como curti aquela chu-
va”.

Lamenta que o Governo 
não dê ao campismo a devida 
importância. “Aqui no Brasil 
temos uma outra mentalidade 
ao contrário do que acontece 
nos Estados Unidos e Europa. O 
Brasil vai sediar a Copa mas pa-
rece que os nossos governantes 
nem ligam e o campismo pode-
ria ser uma excelente opção de 
hospedagem para os torcedo-
res”, admite.

Lembra situações curiosas 
de suas andanças como uma 
noite que estava em Natal e co-
meçou a ouvir barulhos no teto 
do trailer. “Pensei que eram ga-
tos e no dia seguinte me surpre-
endi ao constatar que eram ca-
jus. Tínhamos parado embaixo 
de um cajueiro e para nossa sur-
presa o barulho vinha da fruta 
caindo no teto”. Ao finalizar faz 
questão de ressaltar a importân-
cia de se manter acesa viva o 
amor pelo CCB. “O meu maior 
prazer na vida foi acampar e fa-
zer amigos, e nisso o CCB me 
fez conhecer uma grande famí-
lia de muitas amizades e com-
panheirismo”.

Figura simples, afável, sim-
pática e querida de todos. Muitas 
podem ser as definições deste as-
sociado, que aos 98 anos, se tor-
nou uma presença lendária entre 
os campistas do CCB. Estamos 
falando de Raphael Baraúna. 
Tive o prazer de entrevistá-lo, e 
ouvir estórias curiosas e diverti-
das. Mas acima de tudo uma coi-
sa me chamou a atenção na sua 
pessoa: seu amor e paixão pelo 
campismo e pela vida.

Uma paixão que ele divide 
com a esposa, Dona Anna e com 
sua Veraneio 74. E foi justamente 
a trajetória como campista que o 
levou a viajar pelo Brasil, conhe-
cer os campings do CCB e fazer 
tantos amigos. Mesmo aos 98 
anos, não há como não se deixar 

impressionar pela vitalidade e 
bom humor deste campista, que 
mesmo às vésperas de comple-
tar um século de existência não 
deixa de acampar com a esposa 
e manter acesa a chama do prazer 
pela vida.

Fui encontrá-lo em seu trai-
ler e bastou uma conversa de 40 
minutos para perceber o grande 
homem e figura que é seu Rafael, 
exemplo para a família campis-
ta. Mesmo com as dificuldades 
que os anos lhe impuseram im-
pedindo-o de poder de acampar 
mais, ele não deixa de desfru-
tar, como ele mesmo define, de 
um dos maiores prazeres da sua 
vida: estar num camping na com-
panhia da esposa e dos amigos. 
Uma filosofia de vida simples que 

ele curte entre um copo de cer-
veja e uma ida à pista de dança 
para arriscar alguns passos com 
D. Anna. O cuidado que ele tem 
com o carro é o mesmo que ele 
preserva com o trailer e com as 
amizades. Ali está presente o 
verdadeiro exemplo de um cam-
pista que traz na alma o espírito 
aventureiro, que o levou a ir até 
ao Chuí pela praia sem qualquer 
conforto ou segurança, levando 
consigo a determinação e a cer-
teza de chegar ao seu destino. A 
mesma determinação que cer-
tamente o levará também a co-
memorar seus 100 anos daqui a 
dois anos, deixando a todos como 
lembrança o exemplo e a inspira-
ção do que é ser um verdadeiro 
campista. Parabéns, seu Raphael!

Um ícone e uma referência do CCB

 ►Essas almas gêmeas interagem com o CCB sua razão e forma de 
viver


