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DISQUE-CAMPING
(21)

 ►O Camping de Canela recebe campistas que participam do melhor 
Natal da Serra Gaúcha (Página 4)

Recreio vai promover sua 
tradicional Festa Fantasy

Página 7

Aproveite os 
feriados na 
primavera 

para curtir seu 
camping

Na Serra Gaúcha 
o Natal começa 
em novembro

Esta é a edição de nº 
500 de O Campista, 
digna de um regis-

tro especial, simples, mas 
presente. Dentro de mais  
quatro meses, estaremos 
completando 42 anos de 
circulação, de comunica-
ção ativa entre os associa-
dos do Camping Clube do 

Brasil, um sinal de vida da 
nossa instituição, que às 
vésperas dos Jogos Olím-
picos, em 2016, vai festejar 
o seu cinquentenário.

Criado em 1973 pelo 
nosso fundador Ricardo 
Menescal, com o papel de 
via de diálogo entre nós, O 
Campista vem documen-

tando a história do cam-
pismo em nossa terra, sua 
ascensão, plenitude, seus 
contratempos, sua partici-
pação na vida social e eco-
nômica deste país. Alguns 
outros, como nós, vieram, 
compartilharam e se fo-
ram, por nada que os des-
merecesse, talvez só por 

menos garra e convicção 
do bem fazer pela causa.

E, mais uma vez, O 
Campista vem agradecer, 
especialmente aos asso-
ciados do CCB, desde 
aqueles que um dia fize-
ram parte desta família 
aos que continuam fazen-
do, àqueles que tem con-

tribuído com seus teste-
munhos, suas mensagens, 
suas críticas, seu patrocí-
nio, àqueles que apostam 
conosco no alcance do 
melhor futuro. E chegar 
aos 500, com esta vonta-
de, sempre em frente, é 
uma boa prova do cami-
nho certo.  
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PLACAR
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).

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos 
Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo Frio  ou Campos do Jordão. 

Acomodações para um casal e duas crianças. Informações com a 
CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo 

Disque – Camping (021) 2532-0203

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

4.551 (Farol). Instalações–padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas, NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,00 mais equipamento 
de R$ 1,75 até R$ 11,75; TEMPORADA(16/
Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul.) : R$ 12,30 mais 
equipamentos de R$ 3,10 até 20,60.

CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 
Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,00 mais equipamento de 
R$ 1,75 até R$ 11,75; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 12,30 mais equipamentos de R$ 
3,10 até 20,60.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. Luz elétrica 
apenas para as dependências (220v), ponto de 
energia para carga de bateria de trailers. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,00 mais equipamento de 
R$ 2,00 até R$ 14,00; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/ Fev. e Jun./Jul.): R$ 12,30 mais equipamento 
de R$ 3,10 até R$ 20,60.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-05) 
– Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 
(perímetro urbano). Tel:. (73) 3282-1024. 
Instalações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,00 mais equipamento 
de R$ 2,00 até R$ 14,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul./Ago.): R$ 12,30 mais 
equipamento de R$ 3,10 até R$ 20,60.

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

Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 3250-
7050. Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), quadra de esportes, play–ground, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 9,60 e 
mais equipamento de R$ 2,40 até R$ 16,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 13,80 
mais equipamento, de R$ 3,45 até R$ 23,20.

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) – 
Rodovia Adolpho Serra, km 16 – Cohab. Acesso 
pela BR-101. Instalações–padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,00 mais equipamento de 
R$ 1,10 até R$ 11,75; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 9,00 mais equipamento de R$ 1,00 
até R$ 15,00.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Setiba. 
Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão , luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 9,60 mais equipamento de 
R$ 2,40 até R$ 16,10; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 13,80 mais equipamento, de R$ 
3,45 até R$ 23,20. 

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – 
Loteamento 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$ 7,00 
mais equipamento de R$ 1,10 até R$ 11,75; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.) R$ 9,00 mais 
equipamento de R$ 1,00 até R$ 15,10.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do centro 
da cidade. Instalações – padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, piscinas quentes p/
adultos e crianças, piscina cloradas de água 
fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 10,80 
mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 18,20; 
TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 10,80 mais 

equipamento de R$ 2,70 até R$ 18,10.

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

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 9,00 
mais equipamento de R$ 1,10 até R$ 15,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 10,80 
mais equipamento de R$ 1,40 até R$ 18,10.

PARAÍBA
JOÃO PESSOA (PB –01) – Praia do 

Seixas, no Cabo Branco. Tel.: (83) 3251-1034. 
Instalações-padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, praia fronteira, playground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 9,00 mais equipamento de 
R$ 2,25 até R$ 15,10; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,30 mais equipamento de R$ 3,10 
até R$ 20,60.

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, bosque 
com lago, churrasqueira coberta, pavilhão de 
lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha e 
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 
9,00 mais equipamento de R$ 1,10 até R$ 15,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 10,80 
mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 18,10.

FOZ DO IGUAÇU (PR-01) – Estrada das 
Cataratas, junto ao portão do Parque Florestal. 
Tel:. (45) 3529-8064. Instalações–padrão 
interrompidas temporariamente para obras 
e reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 7,00 
mais equipamento de R$ 1,10 até R$ 11,75; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 9,00 
mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 15,10.

PRAIA DE LESTE (PR-04) – km 27 da 
Estrada das Praias, Matinhos (PR). Instalações–
padrão interrompidas temporariamente para 
obras e reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 
7,00 mais equipamento de R$ 1,10 até R$ 11,75; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.): R$ 9,00 
mais equipamento de R$ 2,25 até R$ 15,10.

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$ 
7,70 mais equipamento de R$ 1,25 até R$ 12,80; 
TEMPORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 12,80 
mais equipamento de R$ 3,30 até R$ 21,60.

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

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Instalações–padrão, iluminação elétrica 
apenas para as dependências, chuveiros 
quentes. Módulos demarcados para a instalação 
de equipamentos. NÃO TEMPORADA: R$ 
9,00 mais equipamento de R$ 2,25 até R$ 
15,10; TEMPORADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 
12,30 mais equipamento de R$ 3,10 até R$ 
20,60.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: 

(22) 2645-3202. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 10,80 mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 
18,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 
13,80 mais equipamento de R$ 3,45 até R$ 
23,20.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debossan. 
Entrada no km 69 da Estrada Rio–Friburgo, 
à esquerda da “lombada eletrônica”. Tel.: 
(22) 2542-2275. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas 
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 14,20 mais equipamento de 
R$ 3,55 até R$ 24,00; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 17,30 mais equipamento de R$ 4,35 
até R$ 29,00.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal 
. Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – 
padrão, iluminação elétrica somente para 
as dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,00 mais equipamento de 
R$ 2,00 até R$ 14,00; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 12,30 mais equipamento de R$ 
3,10 até R$ 20,60.

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$ 14,00 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
23,50; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 22,70 mais equipamento R$ 5,70 até R$ 
38,10.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo km 
311 da Via Dutra. Município de Resende. 
Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, 
iluminação elétrica apenas para as dependências, 
chuveiros quentes, quadra de esportes, play-
ground, sauna rústica, pavilhão de lazer, piscinas 
naturais, ducha de rio, quiosques e lago. Ponto 
de energia para carga bateria de trailers. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,00 mais equipamento de 
R$ 2,00 até R$ 14,00; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,30 mais equipamento de R$ 3,10 
até R$ 20,60.

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 
quentes, quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: 
R$ 7,00 mais equipamento de R$ 1,75 até R$ 
11,75; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 9,00 mais equipamento de R$ 2,25 até R$ 
15,10.

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

Paraguassu, acesso pelo km 49 da Estrada do Mar 
(RS-398). Tel.: (51) 3622-1209. Instalações– 
padrão, luz para equipamento (220v), chuveiros 
quentes, lagos, praia fronteira 300 metros. NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,00 mais equipamento de 
R$ 1,10 até R$ 11,75; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 9,00 mais equipamento de R$ 1,00 
até R$ 15,10.

CANELA (RS–01) – Estrada do 
Parque do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. 
Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz 
para equipamentos (220v), quadra de esportes, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, cancha 
de bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,00 mais equipamento de 
R$ 1,10 até R$ 14,00; TEMPORADA (Mai. Jun. 
Jul.): R$ 9,00 mais equipamento de R$ 1,00 até 
R$ 15,10.

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$ 7,00 
mais equipamentos de R$ 1,10 até R$ 11,75; 
TEMPORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 9,00 
mais equipamentos de R$ 1,00 até R$ 15,10.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 9,60 mais equipamento de 
R$ 2,40 até R$ 16,10; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 13,80 mais equipamento de R$ 3,45 
até R$ 23,20.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – Estrada 
do Horto Florestal, bairro Rancho Alegre. 
Instalações– padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
lareira e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,20 mais equipamento de R$ 2,55 até R$ 17,20; 
TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 16,00 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 27,00.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/
SP da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). Tel.: 
(12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, quadras de esportes, piscinas 
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 10,20 mais equipamento de R$ 2,55 até 
R$ 17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 10,80 mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 
18,10.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas 
Júnior, 3486. Jardim São Fernando. Acesso pela 
Rodovia Pedro Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-
0206. Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, praia fronteira e 
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$10,20 
mais equipamento de R$ 2,55 até R$ 17,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,30 
mais equipamento de R$ 4,35 até R$ 29,00. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de 
Maranduba, Rodovia SP –55. Tel.: (12) 3843-
1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 14,20 
mais equipamento de R$ 3,55 até R$ 23,80; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 23,50 
mais equipamento de R$ 5,90 até R$ 39,40.

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$ 9,00 
mais equipamento de R$ 2,25 até R$ 15,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 12,30 
mais equipamento de R$ 3,10 até R$ 20,60.

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 
completas, 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, bairro Plano 
Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. Instalações– 
padrão, luz para equipamentos, chuveiros 
quentes, quadra de esporte e lazer, piscinas 
para adultos e crianças, churrasqueiras, 
bicicletas, banana boat e passeios de barco. 
E-mail: sesiaruana@sistemafieg.org.br

BERLINQUE (Ilha de Itaparica) – 
Salvador (BAHIA) – Praia de Berlinque 
na Estrada Cacha-pregos, km06. Tel: (71) 
3838-1217. Instalações completas, chuveiros 
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, 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), 
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, chuveiros 
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 Palmital, 
a 29 km da Rodovia dos Inconfidentes. 
Instalações–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 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 Interbalneária, 
Km 128 – Maldonado, a 14km de Punta del 
Este (URUGUAI), Instalações completas, 
equipamentos de esportes, piscinas, Tel: (DDI-
00598) (42) 578902. supermercado, sala de TV 
e jogos, chalés e barracas de aluguel. E-mail: 
info@campinginternacionalpuntaballena.com 
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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

 ►Cercado de muito lazer e esporte, mais um evento de confraternização no camping

Bobó de Camarão foi sucesso em Cabo Frio 
No mês passado, o cam-

ping de Cabo Frio realizou 
mais uma edição do tradicio-
nal Bobó de Camarão promo-
vido pelos associados presen-
tes. O evento teve início na 
noite de sexta-feira, dia 19, 
com a apresentação musical 
do associado Mignon com 
seu teclado e guitarra, que 
contou ainda com um ani-
mado Karaokê. No sábado, 
dia 20, cerca de 70 pessoas 
compareceram ao Bobó de 
Camarão, saboreando a deli-
ciosa iguaria. Após o almoço, 
um grupo de associados im-
provisou um animado pagode 
e a noite uma nova apresen-
tação de teclado e guitarra. 
A próxima edição do Bobó 
promete !  ►Novamente premiado o camping com bobó de camarão 

Festejos para o dia de 
Nossa Senhora Aparecida
No mês de outubro é 

celebrado o dia de Nossa 
Senhora da Aparecida. Até 
o dia 12, domingo, muitas 
homenagens à padroeira 
do Brasil estão programa-
das para celebrar a data.

Diversas festividades 
ao redor da Basílica atra-
em a cada ano cada vez 
mais fiéis, romeiros em 
busca das bênçãos, missas 
e procissões. Até turistas 
que querem conhecer o 
enorme santuário religio-
so.

A programação reli-

giosa começa na primeira 
semana de outubro e vai 
até o dia 12 encerrando o 
evento com uma bonita ce-
lebração à Santa. 

O CCB oferece as me-
lhores condições de es-
tadia aos associados in-
teressados em participar 
dessa homenagem, dispon-
do do Camping do Clube 
dos 500, que fica a somente 
10 km da cidade de Apare-
cida, inclusive, para quem 
for participar da Chopada 
Alegre no dia anterior, sá-
bado, no mesmo camping.

Neste mês tem 
Chopada Alegre no 
Clube dos 500 
No dia 11 deste mês 

(sábado), véspera do 
feriado de Nossa Se-

nhora Aparecida e também 
Dia das Crianças, será rea-
lizada mais uma edição da 
Chopada Alegre no camping 
do Clube dos 500. 

Campistas vão se reunir 
no camping e garantir a di-
versão da chopada. Durante 
todo o evento o chope será 
consumido na cantina e as 
comidas serão comercializa-
das. A Chopada Alegre terá 
início às 20h30.

Na sexta-feira de véspe-
ra, o tradicional videokê será 
realizado no pavilhão da 
cantina, para a alegria dos 
espectadores e oportunidade 
de revelação de grandes “ar-
tistas” entre os acampados. 

Acesso – A 261 km do 
Rio de Janeiro e a 185 km da 
capital paulista, os que vêm 
dessas cidades precisam se-
guir pela Rodovia Presidente 
Dutra até o km 60, em Gua-
ratinguetá, onde está locali-
zado o camping Clube dos 
500. 
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Natal Luz de Gramado é opção neste final de ano

Os associados do CCB 
que visitarem a Serra 
Gaúcha a partir do 

final deste mês certamente 
terão uma grande surpresa. 
Gramado dá início a partir 
do dia 30 do seu tradicional 
Natal Luz. O evento que se 
estende até 11 de novembro 
tem uma programação que 
atrai mais de um milhão de 
visitantes. Concertos, teatros, 
shows e uma decoração espe-
cial transformam Gramado 
num grande presépio a céu 
aberto. A 29ª edição do Natal 
Luz de Gramado que inicia no 
dia 30 de outubro e vai até o 
dia 11 de janeiro do próximo 
ano apresentará inúmeras no-
vidades, entre as quais a am-
pliação da decoração natalina 
da cidade e as mudanças de 
roteiros nos espetáculos Nati-
vitaten, Fantástica Fábrica de 
Natal, Grande Desfile de Na-
tal e Natalis, os mais conheci-
dos da extensa programação.

Outra alteração será o ro-
teiro da Fantástica Fábrica de 
Natal. A menina Sofia agora 
terá a companhia de Alice, e 
o roteiro e as músicas foram 
totalmente renovadas. “O pal-

co também terá uma novidade 
para interagir melhor com o 
público, e vai entrar em torno 
de 13 metros para dentro da 
platéia”, conta o Diretor Vol-
taire Danckwardt.

O Grande Desfile de Natal 
terá mudanças no roteiro e no 
local de apresentação. Serão 
11 carros alegóricos e várias 
composições para cada tre-
cho do desfile, que acontecerá 
em uma pista especialmente 
construída no ExpoGramado. 
O espetáculo contará com 393 

figurantes - todos gramaden-
ses, um recorde na história do 
espetáculo. Além disso, a ca-
pacidade de público aumenta-
rá de 3,2 mil para 4,2 mil, que 
ficarão totalmente abrigados 
em caso de chuva. Também 
haverá um espaço VIP, o Ta-
pete Vermelho, que já era uti-
lizado em outros espetáculos 
do Natal Luz.

O Natalis conta este ano 
com 17 apresentações no Lago 
Joaquina Rita Bier. O espetá-
culo que conta a história da 

celebração do nascimento de 
Jesus Cristo terá novamente 
a voz de Cid Moreira na nar-
rativa tudo realizado em gi-
gantescas telas de água com 
dimensões de até 200 mts² 
de área de projeção, reunin-
do extraordinários efeitos so-
noros, luminosos, com águas 
dançantes e fogos sincroniza-
dos. Quem visitar Gramado 
durante os 74 dias do Natal 
Luz encontrará, também, ou-
tros espetáculos, como os que 
acontecerão na Rua Coberta, 

na Igreja Matriz São Pedro e 
no Palácio dos Festivais. No 
Palácio dos Festivais haverá 
apresentações do filme “As 
Aventuras de Noel”, em 4D. 
Outra novidade é a realização 
da Feira Natalina em área do 
ExpoGramado. Ali, junto aos 
prédios utilizados pela Festa 
da Colônia, haverá a Casa do 
Papai Noel e a apresentação 
de espetáculos com artistas 
locais. Durante o período de 
Natal, cerca de 1,5 milhão de 
pessoas visitam a Gramado, 
dos quais, cerca de 300 mil 
assistem aos seus espetáculos. 

Para o campista que este-
ja de passagem pela região e 
deseja hospedar-se com segu-
rança e apreciar os encantos 
nessa época tão esperada do 
ano, o CCB disponibiliza o 
camping de Canela para hos-
pedagem.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodo-
via RS-235 que liga Canela a 
Gramado, basta pegar a estra-
da asfaltada que dá acesso ao 
Parque do Caracol. Percorri-
dos quatro quilômetros, subir 
à direita e de lá percorrer mais 
um quilômetro até o RS-01.

 ►Nas ruas de Gramado, os espetáculos de Natal se sucedem por mais de dois meses 

Em Canela, o 
espetáculo é o Sonho 

de Natal
Na cidade vizinha de Ca-

nela, a temporada do Sonho 
de Natal, realizada há 27 anos, 
se inicia em 1º de novembro e 
se estende por 72 dias, até 11 
de janeiro de 2015. O evento 
é realizado pela Prefeitura de 
Gramado, em parceria com a 
D’Arte Multiarte e a Funda-
ção Cultural de Natal.

O projeto é inovador em 
seus itens artísticos, trilhas 
sonoras, personagens e estru-
turas técnicas, além do char-
me rústico e acolhedor da de-
coração, desde a abertura dos 
espetáculos, com a chegada 
do Papai Noel até às grandes 
proporções do Simplesmente 

Natal. Neste ano, a tempora-
da conta também com o Natal 
Gaúcho, um espetáculo que 
mistura a tradição gaúcha 
com o espírito natalino, apre-
sentando renomados artistas, 
músicos, cantores, bailarinos 
e diretores de espetáculos do 
Estado.

No curso do evento, a ci-
dade abriga abriga a Vila de 
Natal, um ponto de encontro 
com artesões da cidade e dos 
arredores que mostram e co-
mercializam o produto de seu 
trabalho.

O espetáculo Simplesmen-
te Natal, em forma de concer-
to reúne mais de 200 artistas 

 ►O Sonho de Natal cresce ano a ano, atraindo milhares de turistas 

e técnicos, entre músicos, bai-
larinos, cantores e atores que 
interpretam os clássicos das 
canções natalinas com arran-
jos inéditos, em quatro idio-

mas diferentes, tendo como 
cenário a Catedral de Pedra, 
um dos pontos turísticos mais 
imponentes de Canela.

Durante a temporada de 

Natal, os visitantes podem 
também apreciar o Mobile 
Humano, os Mosaicos de Na-
tal, o show Christmas in Con-
cert e o desfile alegórico.
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Para quem deseja apro-
veitar o feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida e 

Dia das Crianças com familia-
res e amigos, os campings do 
CCB estão mais do que prepa-
rados 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 
escolhidos pela rede do CCB 
este mês foram: Itanhaém 
(SP-03), Prado (BA-03) e La-
goa do Bonfim (RN01). 

ITANHAÉM 
(SP-03)

Camping – Localizado 
em frente à praia de Cibratel, 
o SP-03 fica na Av. Governa-
dor Mario Covas Junior, 380 
, no bairro Jardim São Fran-
cisco. O camping tem área de 
10 mil m² com instalações pa-
drão, pontos de serviço para 
equipamentos com energia 
elétrica (220v), quadra exter-
na de esportes, playground e 
telefone público. Por estar lo-
calizado próximo ao centro, o 
SP-03 oferece fácil acesso a 
todos os serviços necessários.

Acesso – Saindo de São 
Paulo, o melhor caminho para 
chegar a Itanhaém é descer 
pela Via Anchieta até Cuba-
tão e, em seguida, tomar a 
rodovia Padre Manoel da Nó-
brega, que passa pelo acesso 
à Praia Grande, Mongaguá e 
Suarão. Uma alternativa para 
quem vem do Rio é pegar a 
BR-101, depois de Ubatuba e 
Bertioga. Já para os que par-
tem do Sul, a viagem deve ser 
pela BR-116, passando por Re-
gistro e seguindo pela SP-165, 
logo depois de Miracatu, em 
direção ao litoral.

Atrativos – As praias 
são os principais atrativos de 
Itanhaém. A de Cibratel é a 
maior e mais badalada e tem 
ao fundo as serras da cidade 
de Peruíbe, distante 29Km. 
Já no Centro, estão a Praia 
dos Sonhos e a da Saudade, 
uma praia fluvial, alcançada 
por meio de trilhas e que fica 

Venha curtir o feriado nos campings do CCB 

 ►No litoral sul paulista, o camping de Itanhaém tem fácil acesso 
rodoviário 

 ►As praias de Prado são a maior atração do camping

 ►A 25km de Natal, direto pela BR-101, o pomar e o espelho da Lagoa 
do Bonfim

na margem direita do rio Ita-
nhaém. Além destas, há ain-
da opções como a Praia dos 
Pescadores ou Prainha, com 
grandes ondas e com um vi-
sual emoldurado pelo morro 
do Sapucaitava e pela Ilha das 
Cabras. Os campistas que es-
tiverem no SP-03 podem ain-
da utilizar o camping como 
ponto de partida para outros 
lugares, como o Morro de Per-
nambuco, o Casario do Centro 
e a Ermida de Barro (capela 
fora do povoado), o mais anti-
go santuário do Brasil.

PRADO 
(BA-03)

Camping – O BA-03 pos-
sui instalações padrão, chu-
veiros quentes, quadra de es-
portes, praia fronteira e ponto 
de energia para carga de bate-
ria de trailers. Além disso, a 
cantina é uma das mais bem 
equipadas da rede. O camping 
tem uma ampla área de muito 
verde e 20 mil m² acampaveis. 
Acesso – O camping fica na 
Praia do Farol, a 6km do Cen-
tro da Cidade. Para chegar ao 
BA-03, deve-se pegar a BR-
101. Há duas opções de cami-
nho, uma delas é entrar pelo 
km361, em Teixeira de Frei-
tas, e seguir pelo asfalto por 
cerca de 94km até o camping, 
passando antes por Alcobaça. 
A outra é ir por Itamaraju, no 
km428 da BR-101, também 
por asfalto em um percurso de 
66km até Prado.

Atrativos – A cidade pos-
sui praias para todos os gos-
tos ao longo de seus 84Km de 
litoral. A praia do Farol, que 
fica em frente ao camping, 
possui falésias multicoloridas 
que formam uma bela pare-
de entre a vegetação e a areia 
dourada. Já a praia do Novo 
Prado tem uma larga faixa 
de areia plana e é a preferida 
dos turistas pelo fácil acesso. 
Ainda na região encontram-
-se Parques Nacionais como a 
APA Ponta das Baleias Abro-
lhos, que recebe a visita anu-
al das baleias Jubarte. Outros 
passeios são, pelo manguezal, 
Recife das Guaratibas e Mon-
te Pascoal. Para quem procura 

um perfil mais cultural, o vi-
sitante não pode deixar de co-
nhecer lugares como a Matriz 
de Nossa Senhora da Purifica-
ção, o prédio da antiga Cadeia 
Pública, o prédio da Pousada 
Colonial e a Casa Colonial do 
Beco das Garrafas além de 
belas construções do século 
XIX que fazem parte do turis-
mo histórico e arquitetônico.

LAGOA DO BONFIM
(RN-02) 

Camping – O RN-02 pos-
sui instalações-padrão, pavi-
lhão de lazer, luz para equi-
pamentos, chuveiros quentes 
e quadra de esportes. São 40 
mil m² de um espaço muito 
agradável. Próxima ao cam-
ping fica uma praia de água 
doce, muito procurada para a 
prática de mergulhos e pesca.

Acesso – Os campistas 
devem seguir pela BR-101 
e entrar no Km119, pela Av. 
Dr. Severino Lopes da Silva. 
Após 2,5km chega-se ao cam-
ping. Lagoa do Bonfim está 
localizada 25Km antes de Na-
tal, via BR-101.

Atrativos – Mesmo fora 
das férias a Lagoa do Bonfim 
atrai pela beleza e pela agitada 
vida noturna dos finais de se-
mana quando se tem diversão 
garantida curtindo um bom 
forró. No roteiro de passeios, 
as dunas ao norte de Genipa-
bu e a Praia da Pipa são muito 
procuradas para passeios de 
bugre e de escuna. A aventu-
ra dura cerca de duas horas. 
Vale a pena conhecer também 
a Igreja de Santo Antônio e a 
Matriz da Nossa Senhora da 
Apresentação. Bem próxima a 
Lagoa do Bonfim ficam a La-
goa do Urubu, a Lagoa Ama-
rela, a Ponta da Ilha Verde, a 
Ponta de Búzios e a Praia de 
Pirangi, subdividida em Pi-
rangi do Sul e do Norte, co-
nhecida como a mais badalada 
durante os meses de veraneio. 
Lagoa do Bonfim também é 
famosa por possuir o maior 
cajueiro do mundo, com uma 
copa de mais de 8.500 metros. 
O kitesurf e o windsurf estão 
entre as grandes atrações da 
região.



6Jornal O Campista        - Outubro de 2014

Natureza e tranquilidade nas praias de Arraial do Cabo
Para desfrutar a primavera, 

nada melhor que um balneário 
da Região dos Lagos, no Rio de 
Janeiro, para fazer parte do desti-
no dos campistas nos finais de se-
mana e feriados. Arraial do Cabo 
oferece uma programação desde 
os banhos de sol em suas lindas 
praias de águas cristalinas até os 
melhores pontos para atividades 
mais aventureiras, como o mer-
gulho, pesca e o surf. Não é à toa 
que a cidade é conhecida como a 
Capital do Mergulho.

Sem dúvida, quem visita o 
município conhece também o 
Pontal do Atalaia, a Igreja de 
Nossa Senhora dos Remédios e 
curte os passeios de barco para 
conferir de perto as belezas na-
turais do lugar. De quebra, ainda 
é possível visitar Búzios e Cabo 
Frio, famosas cidades vizinhas. 
Os campistas do CCB contam 
com a unidade RJ-05 para apro-
veitar todo este paraíso do litoral 
fluminense.

Camping – O RJ-05 possui 
uma área de 3.000m com capa-
cidade para até 70 equipamentos. 
Os associados contam também 
com instalações-padrão, chuvei-
ros quentes e luz elétrica (somente 

para as dependências). Próximos 
ao camping, estão o comércio, a 
rodoviária e as casas especializa-
das em aluguéis de barcos, pro-
porcionando ainda mais conforto 
aos associados. 

Acesso – Arraial do Cabo 
está a 140 km do Rio de Janeiro 
e a aproximadamente 400 km da 
capital capixaba. Quem parte da 
Cidade Maravilhosa segue pela 
Ponte Rio-Niterói, prosseguin-
do pela Rio-Manilha por 25 km, 
depois pela BR-101 por 36 km até 
Rio Bonito. Desta, pegar a Via 
Lagos (com pedágio) até São Pe-
dro da Aldeia, depois mais 13 km 
até Cabo Frio e no trevo de São 
Cristóvão, ao final da Avenida 
América Central, entrar na RJ-
140, que liga Cabo Frio a Arraial 
do Cabo. O RJ-05 fica na Aveni-
da da Liberdade, próximo à Praia 
dos Anjos e a 2 km do centro.

Atrativos – Com águas trans-
parentes e ricas em vida marinha, 
o litoral de Arraial e adjacências 
oferece belos pontos para se vi-
sitar no passeio a barco, como a 
Praia do Pontal do Atalaia (Prai-
nhas), Ilha do Farol e Praia do 
Forno, passando pela Gruta Azul. 
A dica para o mergulho e a pesca 

são as praias do Farol (acessível 
somente por barco), do Pontal 
e dos Anjos, somando mais de 
1.200 pontos (entre eles locais de 
famosos naufrágios) para os mer-
gulhadores.

Um belíssimo pôr-do-sol e 
águas geladas (que variam de 12 a 
20 graus) podem ser encontrados 
na oceânica Praia Grande, onde 
também conferimos campeonatos 
de surf e bastante movimentação 
de turistas. No Pontal do Atalaia 
há também um destes espetáculos 
mais belos do sol no país.

A Igreja Nossa Senhora dos 
Remédios, a 500m do centro, é 
uma das primeiras edificações 
do país e pode ser vista na Praia 
dos Anjos. Para enriquecimento 
cultural, vale a pena conhecer a 
Estátua da Sereia Lorelei, uma 
antiga lenda da cidade, que fica 
localizada em um lago artificial, 
construído na Praça Daniel Bar-
reto. 

Aproveite para dar uma esti-
cada pelas praias da Região dos 
Lagos ou Costa do Sol, incluin-
do naturalmente os balneários 
de Búzios, Cabo Frio e São Pe-
dro D Áldeia que reservam belas 
praias. ►O camping fica junto das mais lindas praias da região

Sambão e Feijoada vão animar Mury no próximo mês

No dia 29 de novembro 
(sábado), o RJ-08 tem 
mais um motivo para 

reunir campistas e amigos com 
a concretização da 9ª edição do 
Sambão e Feijão em Mury. O tra-
dicional evento é realizado todos 
os anos e como sempre, promete 
muita animação.

A festa tipicamente brasilei-
ra começa a partir das 13 horas 
com uma deliciosa feijoada. A 
música ao vivo agita os campis-
tas por toda à tarde com muito 
samba. 

Mury é um lugar lindo, com 
paisagem exuberante e possui 
uma temperatura que nos per-
mite sentir a sensação de acon-

chego, além de ser um lugar 
romântico, o que é uma ótima 
pedida para passeios a dois. O 
RJ-08 fica a 150 Km do Rio de 
Janeiro, através do acesso feito 
pela BR-101, seguindo em dire-
ção a Rio Bonito. Logo depois de 
contornar o perímetro urbano de 
Itaboraí, é preciso seguir por Ca-
choeira de Macacu, sempre su-
bindo a serra em direção à Nova 
Friburgo. O acesso ao camping é 
feito no Km 69 da rodovia Rio-
-Friburgo, dobrando à esquerda, 
aproximadamente 2Km após o 
início da descida da serra, agora 
em direção à cidade, em frente 
ao totem de limitação de veloci-
dade.

Cozido Sertanejo bem sucedido em Mury 
Com uma paisagem linda e 

exuberante, além do clima per-
feito para confraternização entre 
amigos e o romantismo entre os 
casais que buscam momentos 
inesquecíveis, Mury , mais uma 
vez foi  garantia de sucesso em 
um dos seus eventos anuais. 

O Cozido Sertanejo, realiza-
do no primeiro sábado do mês 

passado, dia 06, às 12 horas, teve 
a participação de 60 campistas, 
entre associados e amigos. A fes-
ta foi realizada na cantina com 
música ao vivo durante o dia e a 
noite a música eletrônica tomou 
conta do evento.  Mais um ano, 
Mury contou com a colaboração 
de todos os convidados presen-
tes e a festa foi animada.  ►Cercados de lazer e natureza, mais um Sambão e Feijão 
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Neste mês, mais uma etapa de Xadrez no Recreio 
No dia 19 deste mês, terá o L 

Torneio Aberto no camping do 
Recreio dos Bandeirantes. Con-
forme informado na última edi-
ção do jornal O Campista, segue 
abaixo além dos resultados dos 
torneios realizados no dia 14 de 
setembro, o resultado dos cam-
peonatos do dia 31 de agosto, que 
foram os XXXIV Torneio Esco-
lar Equipes e o CXLVIII Torneio 
Aberto. 

Veja abaixo por ordem de data 
os resultados dos torneios. 

Dia 31 de agosto: XXXIV 
TORNEIO ESCOLAR INDI-

VIDUAL EQUIPES: CATEGO-
RIA JUVENIL: 1º)Antônio Lú-
cio Martins de Mello Sobrinho 
(SMON/T ), 2º) Thiago Paiva 
(SMON/T) e 3º) Natali de Car-
valho Ferreira (GEO/Cj). CATE-
GORIA INFANTIL: 1º) Matheus 
Araújo (GEO/Cj), 2º) Ismael So-
ars da Silva (GEO/Cj) e 3º) Walla-
ce Conceição Oliveira (GEO/Cj). 
CATEGORIA MIRIM: 1º) Pedro 
Albaneze (GEO/Cj), 2º)João Pe-
dro de Melo (GEO/Cj) e 3º) Ga-
briel da Silva (GEO/Cj). 

CXLVIII TORNEIO ABER-
TO: 1º) João Anderson de 
Sant’Ana (-), 2º) Antônio Lú-

cio Martins de Mello Sobrinho 
(SMON/T ) e 3º) Thiago Paiva 
(SMON/T).

Dia 14 de setembro: LXVIII 
TORNEIO ESCOLAR INDIVI-
DUAL: CATEGORIA JUVE-
NIL: 1º)Beatriz Camporez da 
Silva (GEO/ST). CATEGORIA 
INFANTIL: 1º) Pedro Henrique 
Monteiro (GEO/ST), 2º) Veni-
cios Santos Pereira (GEO/ST ) e 
3º) Henrique de Oliveira Ribeiro 
(GEO/ST). CATEGORIA MI-
RIM: 1º) Lucas Almeida Albu-
querque (GEO/ST), 2º) Gustavo 
da Silva Mendes (GEO/ST ) e 3º) 
Hiro P. Carvalho (GEO/ST).  ►Mais uma etapa dos circuitos deste ano

Festa Fantasy vai agitar o Rj-10
No dia 25 deste mês (sá-

bado), será realizada 
mais uma edição da Fes-

ta Fantasy no pavilhão da praia 
do Recreio dos Bandeirantes. O 
evento contará com uma deco-
ração típica, será das 21 horas 
às 02 horas e terá a presença 
do Dj Profissional Abóbora que 
irá tocar todos os hits do início 
ao final da festa. Além disso, a 
cantina ficará aberta para a co-
mercialização de bebidas e pe-
tiscos. 

A Festa Fantasy deste ano, 
terá  promoções, sendo elas, 
um combo que é a promoção de 
uma mesa e quatro convites por 
R$ 60,00 válida somente até o 
dia 15, vendas avulsas por R$ 
25,00 e convites individuais por 
R$ 15,00. 

É importante as pessoas que 
vão participar do evento virem 
fantasiadas, pois vai haver des-
file de fantasias e as três fan-
tasias vencedores  irão ganhar 

ingresso para o festejo de Ano 
Novo no Rj-10, que terá como 
tema o estado da Bahia. Não fi-
que de fora dessa! Participe!

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 45 km 
do centro do Rio, na Estrada do 
Pontal, 5.900, em frente à praia.

Comece a programar seu 
Réveillon nos campings 

do CCB
Falta pouco para os festejos 

de Ano Novo e já é tempo de se 
programar para comemorar a 
passagem para 2015 em um cam-
ping da rede do CCB.

Nos campings, o ambiente é 
sempre muito agradável, propor-
cionando o reencontro com os 
amigos e um clima excepcional 

de confraternização entre adul-
tos e jovens.

Na próxima edição, O Cam-
pista irá divulgar os campings 
que irão realizar as confrater-
nizações de final de ano. Venha 
com sua família garantir sua 
estadia nos campings nessa data 
tão especial. 

 ►Mais 
uma vez, os 

campistas vão 
se divertir com 

a descontração 
à fantasia

 ►Os eventos 
de réveillon 
deste ano 
nos campings 
encerram 
nosso 
calendário de 
festas 
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Boas novidades para curtir seu camping no feriado

Mercado

Aracaju, promessas de surpresas e diversão
Aracaju, capital sergipana, 

é uma cidade cheia de 
atrações. Além de be-

las praias de águas mornas nos 
arredores e áreas verdes, o “ca-
jueiro dos papagaios”, como é 
traduzido o nome da cidade em 
tupi-guarani, conta com opções 
diversas de lazer como feiras de 
artesanato, festas com comidas 
típicas e muito forró, ritmo mui-
to apreciado na região. O CCB 
tem a unidade SE-01 como al-
ternativa de hospedagem para os 
campistas que desejam visitar a 
cidade. 

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 instala-
ções–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quen-
tes, 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 Ver-

de deve ser utilizada até India-
bora, 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 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 Mosqueiro. 
Para aqueles que gostam de es-
portes 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 cen-
tro histórico de Aracaju é indis-
pensável. Completamente revi-
talizado, o lugar proporciona um 
verdadeiro passeio pela história, 
através de seus casarões, praças 
e mercados.  ►O Camping de Aracajú é uma rara oportunidade de acampamento no litoral nordestino 

  Colchão Inflável Aveludado Solteiro Nautika: O produto possui 
material em PVC Aveludado, com medidas de aproximadamente 187 x 
77 x 23 cm e peso de 2,1 kg. Prático e rápido inflador de pé de alta vazão 
embutido, possui também válvula de ar de segurança (dosadora) e vál-
vula de rápido esvaziamento e enchimento, além de incluir kit de reparo. 
Mais detalhes através do site: http://www.makalusports.com.br/ ou falar 
com Ceará através dos telefones: (21)3174-2515 / (21) 3174-2526.

Mochila Deuter Schmusebar Infanto-Juvenil: Voltada para o pú-
blico infantil, a mochila vai garantir praticidade na hora de transportar 
os itens dos pequenos. Com bom espaço interno, tem capacidade para 8 
litros, além de contar com boca ajustável, como se fosse um saco. Possui 
também identificador na parte interna, bolso frontal e laterais, além de 
vir acompanhado por um exclusivo ursinho de pelúcia. Ainda tem design 
todo esportivo para trazer um novo estilo para o futuro aventureiro da 
família. Para mais informações sobre o produto, acesse o site : http://
www.kanui.com.br/. 

 
Churrasqueira Mor Amazonas: O produto é uma combinação per-

feita para quem se amarra em fazer aquele churrasquinho maneiro com 
os amigos, acompanhado de uma roda de samba. Com construção resis-
tente e de alta qualidade, permite assar carnes, aves e peixes, além de 
evitar o acúmulo de fumaça. Pode ser usada em quintais, camping, área 
de piscina, praias, entre outros, pois apresenta um tamanho anatômico e 
exclusivo. .  Mais informações no site: http://www.kanui.com.br/.

Para você aproveitar o feriado do Dia das Crianças com sua família e reunir os amigos, 
o Camping Clube do Brasil sugere três produtos que não podem ser deixados de lado na 
hora de arrumar a mala para mais um camping: o Colchão Inflável Aveludado Solteiro 

Nautika, a Mochila Deuter Schmusebar Infanto-Juvenil e a Churrasqueira Mor Amazonas
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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 a 8 dias para os meses 

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

 -Maceió, R$ 1.491,00 
-João Pessoa, R$ 1.650,00 
-Serra Gaúcha, R$ 1.293,00 
-Aracaju, R$ 1.144,00 
-Porto Seguro, R$ 853,00 
-Fortaleza, R$ 1.845,00 
-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$ 1.476,00 
-Aracaju/Xingó, R$ 2.317,00 

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

PROMOÇÕES DE FERIADO 
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$ 868,00. Para Natal, o 
passeio aéreo será em 04 noites, também incluindo hospedagem 
em hotel, a partir de R$ 1.474,00. Para Fortaleza, em 04 noites, a 
partir de R$ 1.595,00 e Maceió, também em 04 noites, a partir de 
R$ 1.358,00, ambos com passeios aéreos e incluindo hospedagem 
em hotel. Os três últimos destinos terão saídas a partir do dia 19 
de novembro. 

NATAL E RÉVEILLON
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 
-João Pessoa, em 08 dias, R$ 1.789,00

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 entre 
5 e 7 noites, com preços a partir de R$ 2.125,00, R$ 2.238,00 e R$ 
2.555,00 por pessoa.  O preço não inclui taxa de embarque. 

PACOTES EM NAVIO MSC 
A CCTUR sugere pacotes no Navio da MSC Lírica. Os va-

013247-5(RJ)
014051-7(SP)
014423-6(RJ)
022488-2(SP)
041477-0(SP)
043016-6(RJ)
043155-2(SP)
044779-9(RJ)
049984-3(RJ)
058817-1(SP)
063860-9(SP)
064288-6(MG)
067134-8(SP)
072961-2(SP)
076595-1(SP)
085391-6(RJ)
092026-8(RJ)
095769-7(AM)
100266-5(MG)
1034125-(SP)

 ►O sonho da Disney está lançando seus programas para as férias de verão 

106609-1(SP)
114715-6(MG)
115648-0(RJ)
119184-6(SP)
132272-2(RJ)
132460-1(RJ)
135863-4(RJ)
143607-6(RJ)
143924-4(SP)
145308-6(RJ)
146968-9(RJ)
150221-7(PB)
159270-9(DF)
168237-6(ES)
179191-3(ES)
181107-2(RJ)
183572-5(MG)
184416-4(RJ)
192935-4(RJ)
196392-6(BA)

203844-9(RJ)
203920-9(MG)
204314-3(RJ)
205010-8(PE)
205561-1(SP)
210380-4(DF)
215790-0(RJ)
217600-1(RJ)
218314-7(SP)
220679-1(MG)
220733-1(RJ)
220880-8(SP)
221452-4(RJ)
223015-6(SP)
223514-8(SP)
224262-4(RJ)
225755-6(SP)
226441-4(RJ)
228025-8(RJ)
229009-1(SP)

229713-2(RJ)
230386-0(RJ)
231034-6(SP)
231875-0(RS)
231886-5(SP)
231975-6(RJ)
232026-0(SP)
232583-8(SP)
234506-6(RJ)
234689-2(RJ)
235060-5(RJ)
235099-8(SP)
235169-3(RJ)
235314-0(RJ)
235333-6(SP)
235389-9(RJ)
235410-4(RJ)
235554-0(SP)
235577-8(SP)
235610-6(RJ)

235613-0(RJ)
235668-5(RJ)
235717-8(RJ)
235760-7(BA)
235908-1(RJ)
236006-6(RJ)
236013-9(RJ)
236024-4(RJ)
236036-7(DF)
236039-1(SP)
236058-7(RJ)
236061-8(RJ)
236095-1(DF)
236105-4(SP)
236121-6(MG)
236123-2(SP)
236128-2(RJ)
236152-5(SP)
236155-9(RJ)
236160-6(RJ)

lores estão sujeitos a alteração.  Consulte-nos para mais informa-
ções. 

A 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.

ROBERTO CARLOS E CRUZEIRO 
A CCTUR sugere pacotes para o Cruzeiro que inclui o show 

do Roberto Carlos em Las Vegas somente para parte terrestre, a 
partir de US$ 1.058,00. 

PASSEIOS NO RIO DE JANEIRO 
A CCTUR sugere 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

FÉRIAS DE JANEIRO 
A CCTUR oferece pacotes aéreos, com hospedagem em ho-

tel, em 7 noites, para diversos lugares do Brasil para as férias de 
Janeiro de 2015.  A partir de: 

-Natal, R$ 2.006,00 
-Fortaleza, R$ 1.885,00 
-João Pessoa, R$ 1.992,00
-Maceió, R$ 2.151,00 
-Pipa, R$ 2.042,00 

ORLANDO EM 2015
A CCTUR sugere pacotes aéreos para Orlando em Janeiro 

2015, com hospedagem em hotel. O valor do sinal para o passeio 
é de US$ 250,00.

O passeio terá saída no dia 10/01/15, em 16 dias, no All Star 
com Discovery Cove nadando com os golfinhos e inclui 27 refei-
ções, a partir de US$ 4.949,00.

No dia 13/01/15, também em 16 dias, Orlando All Star com 27 
refeições, a partir de US$ 4.449,00.

Nova York em 06 noites, a partir de US$ 2.339,00. O preço 
não inclui taxa de embarque. 

CARNAVAL 2015
A CCTUR sugere desde já pacotes para você curtir o Car-

naval na Cidade Maravilhosa e assistir aos desfiles das Escolas 
de Samba, na passarela da Marquês de Sapucaí, Setor 9, sendo 
arquibancada, a partir de R$ 526,00 e frisas com 06 lugares no 
setor 9, a partir de R$ 6.422,00. 

A CCTUR também sugere pacotes aéreos, com hospedagem 
em hotel, de até 8 dias para diferentes cidades do Nordeste do Bra-
sil para o Carnaval. A partir de:

-Costa do Sauipe, R$ 3.911,00 
-Itacaré, de R$ 2.739,00 
-Natal, R$ 2.269,00
-Fortaleza, R$ 2.035,00 

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. 

O programa ideal para você e 
sua família curtirem o feriado 
do Dia das Crianças e tam-

bém de Nossa Senhora da Aparecida, 
é viajar pelo país e conhecer novos 
lugares. E no CCB você ainda con-
corre a estadias grátis nos campings 
da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para partici-
par, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas que você automatica-
mente já concorre.

Os sorteados têm até 90 dias para 
utilizar sua bonificação em qualquer 
um dos campings da rede. Os bônus 
podem ser utilizados pelo titular ou 
por seus dependentes, desde que es-
ses estejam identificados com suas 
respectivas carteiras sociais. Cada 
associado pode ganhar até cinco per-
noites para um mesmo acampamento. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos, parkings e animais 
permitidos. Confira aqui os resulta-
dos do mês de agosto dos sorteados. 

Concorra a bônus para 
curtir os campings do CCB 
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

Promoção Novos Associados garante 
descontos este mês 

O sucesso da promo-
ção Novos Asso-
ciados vale também 

para este mês de feriados 
com a possibilidade de ga-
rantir descontos aos associa-
dos que recomendam seus 
amigos para se tornarem 
sócios do CCB. Com isso é 
garantido um bônus de  es-
tadias gratuitas para você. 
Para participar, basta indicar 
um amigo para se associar 
ao Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus 
dependentes são beneficia-
dos com bônus/pernoites. 
Os bônus, que têm validade 
de um ano para os associa-
dos e seus acompanhantes, 
servem para diminuir 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 cin-
co indicações confirmadas, 
os associados recebem mais 

20% do valor total dos bô-
nus entregues. 

Lembramos que essas 
bonificações não servem 
para reduzir as mensalida-
des de ocupação de módu-
los, nem para as taxas de 

estadia diurna e outras espe-
cíficas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-
-mail.

Promoção De 
Pai para Filho: 

campismo em família
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” no 
Feriado do Dia das Crianças, 
presenteando-os com um título 
do CCB. Vocês poderão usu-
fruir de um clube 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 admis-
sões promocionais, a custos 
reduzidos, as taxas mensais de 
manutenção vinculadas aos no-
vos títulos passam a ser apro-
priadas a partir do mês seguin-
te ao da subscrição.
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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, bluetooth, transmissor FM, navegador 3D. 
Banheiro com vaso sanitário Thetford, aquecedor de 
frio 6.400W, lavatório, chuveiro regulável e ducha 
higiênica. Edison Sampaio. Tel.: (34) 3814-4603 (à 
noite). E-mail: edisonsampaio1950@yahoo.com.br

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi Indabra, mo-
tor Cummins 4 cilindros 140 HP, comprimento 9,50 
m, 55.000 km rodados, único dono, câmbio automáti-
co, 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: daydreamse-
venpaul@yahoo.com.br / suneves@gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 88, oito 
pessoas, com microondas, geladeira, TV, DVD, fo-
gão 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 trasei-
ro – motor 1620, pneu sem câmara – novo. Amandio. 
Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, diesel, mode-
lo 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 am-
pliado com chuveiro a gás, microondas, forno elétri-
co, climatizador, transformador de 2000W (110-220). 
O valor é de R$ 47.000,00. Marina ou Antônio:(21) 
7701-2238 / (21) 3502-2238.

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

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanternado, pintu-
ra 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, geladei-
ra 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, aque-
cedor à gás, bomba shulflo top, conversor de voltagem 
de 2500w e inversor de 1000w, som com DVD, rádio 
PX, TV 14’’ e DVD player, mini adega. Paga pedágio 
simples, revisado, pneus novos. Valor: R$110.000. Es-
tudo propostas. Christian. Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 
9201-4870. E-mail: cmcshm@yahoo.com.br

Turiscar Riviera 900 - Ano 88, modelo 89, chas-
si 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. Me-
cânica OK. R$ 105.000,00. Eduardo. Tels.: (11) 4367-
2306/ 9784-2067 / 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. 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 
enrola e guarda sem ocupar espaço. R$550,00. Fer-
nando. Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 / (21) 
2410-6247. E-mail: cfernand@ctex.eb.br / jfpuell@
ibest.com.br 

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

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

Turiscar Diamante Club – Ano 1997, super con-
servado, 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 
funcionando e toldo de enrolar. Marcelo Huertas. 
Tels.: (11) 9808-6644 / 3969-1747

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

Karmann Ghia KC 330 – Ano 1989, para 4 pes-
soas, novinho, guardado em garagem coberta, cama 
casal + beliche, banheiro químico + box, toldo + fe-
chamentos 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 ge-
ladeira, 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 esta-
do. Acomodação para 4 pessoas. Ver próximo ao cam-
ping 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 Paraty 
- Todo reformado, pronto para rodar, com geladeira 
nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, vaso sanitá-
rio 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 condicionados 
sendo 2 splits, com armários, bar, adega, quarto de 
casal, beliche, pia granito, geladeira, fogão 4 bocas 
com forno, micro- ondas, sofá-cama casal, MP3, cx. 
detrito, cx. d’água 180 litros, bomba 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

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, carro-
ceria 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 detri-
tos 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 

Canadense Nautika – Modelo para seis pessoas. 
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 ecoló-
gico, 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 prateleiras 
plásticas desmontáveis, bomba de 15 litros com bica. 
R$250,00. Sueli. Tel.: 2286-0256

Carreta Trabucar Luxo - Ano 1996 – Completa, 
com geladeira embutida de fábrica, com fechamen-
to, colchões, tapete ecológico, armários, mesas e 
cadeiras, sofá cama, ventiladores, montada no CCB 
do Recreio.  Valor R$ 4.500,00.  Ana Maria Mazzei. 
Telefone para contato: (21) 99201.7535.

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom estado de 
conservação, sempre em garagem, junto com título do 
CCB, documentação em dia. E mail para contato: wa-
gostinho@hotmail.com.br. Telefone: (15)3221-1810, 
Sorocaba.

Carreta barraca tipo Camping Star - Ano 2002, 
com fechamento removível, lona de cobertura e col-
chão de casal. José Fernandes: Tel. (21) 3392 – 3867.

Carreta Barraca Camping Car - Ano 1985, com 
equipamentos de camping. Preço: R$ 2.500,00. Már-
cia:(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 reserva-
tório de água e geladeira elétrica, vários acessórios, 
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. Excelência 
em qualidade - R$ 2.500,00 (aceitamos oferta). Paulo.  
Tel : (21) 9291-2005. 

Trabucar – Com fechamento, 1 colchonete, ar-
mário 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 
- Único do Mercado. Acomodação para 4 a 5 pessoas, 
geladeira 120litros, fogão com forno, ar condiciona-
do, microondas, Tv LCD e rádio com cd, torneiras e 
chuveiro novos com água quente na cozinha, banhei-
ro 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 
infiltrações ou vazamentos, pneus novos, baú de lan-
ça 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. Docu-
mentação 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 Cantini.  Email: gcantini@globo.com e tels: 
(21)99770-6446 / (21) 98168-4583. 

Motortrailer Mod. Andorinha – Ano 1983, 
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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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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.

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS



Vida de Campista

Opinião
Luiz Marcos Fernandes 

Boas amizades e preciosas recordações no campismo 

 ►O prazer de Sula é estar com os filhos entre amigos nos campings

A campista Sula Fioretti, 
de 58 anos, é fonoaudi-
óloga e também corre-

tora de imóveis, tem dois filhos, 
Isabella e Felipe. Moradora do 
bairro Jardim Guanabara, na 
Ilha do Governador, a carioca 
é campista desde os 20 anos de 
idade, mas afastou-se durante 
muito tempo e retornou à práti-
ca do campismo há dez anos. O 
retorno de Sula ao CCB não foi 
casual, pois não planejou nada 
naquele determinado momento. 

“Um belo dia, dez anos 
atrás, fui levar minha filha ao 
PROJAC e resolvi dar uma pas-
seada na prainha, só que errei 
o caminho e me deparei com 
um recanto que nunca tinha 
conhecido, um lugar de frente 
para a praia, muito arborizado, 
com lindas casuarinas. Aquilo 
me chamou atenção, pensei que 
fosse um clube qualquer, quan-
do me deparo com o símbolo do 
CCB. Parei, observei e fiquei 
em estado de êxtase. Imediata-
mente me dirigi à secretaria e 
pedi permissão para conhecer 
o local e cada passo que dava 
me encantava mais e mais. Não 
acreditava que, durante tantos 
anos morando no Rio de Janei-
ro e sendo sócia do camping 
desde alguns anos atrás, não 
tivesse conhecido a sede do Re-
creio dos Bandeirantes. Naque-
le dia me associei e na sema-

na seguinte resolvi alugar um 
trailler da CCTUR para poder 
pesquisar equipamentos para 
comprar. Cheguei com minha 
filha Isabella sexta-feira à noi-
te e no sábado quando acordei 
chovia muito. Fui dar uma volta 
e me deparei com uma carreta à 
venda. Não perdi tempo, liguei 
para o proprietário e fechei ne-
gócio no mesmo dia. As pesso-
as que assistiram minha chega-
da contam que disseram  entre 
eles: “essas duas peruas não 
vão ficar nem um mês aqui.” 
Daquele dia em diante, eu e mi-
nha filha só tivemos boas recor-
dações e amigos maravilhosos 
que conquistamos no camping”, 
relata Sula. 

O campismo para Sula é um 
estilo de vida, pois a campista 
aprecia estar em contato direto 
com a natureza, confraternizar 
com os amigos e sair da rotina. 
No camping, Sula se sente mais 
em casa, do que em sua própria 
residência. 

“Aqui é o meu paraíso que 
desejo desfrutar por toda a mi-
nha vida, as belezas são imen-
sas neste lugar, temos uma 
flora e fauna exuberante, peço 
a Deus que todos os respon-
sáveis pela administração do 
CCB sempre tenham o cuida-
do em preservar este paraíso. 
Embora a simplicidade seja a 
ordem do lugar, em nosso equi-

O Brasil para brasileiros
Durante todo este ano o nú-

mero de brasileiros que viajou 
ao exterior vem batendo recor-
des sucessivos. Isso acontece 
pelo fato de que muitas vezes 
falta ao mercado uma ofer-
ta que motive os brasileiros 
a conhecerem melhor o seu 
país. Durante a última Copa 
do Mundo o Ministério do Tu-
rismo promoveu uma pesquisa 
junto aos brasileiros que esta-
vam viajando pelo país. Pelo 
menos 61% revelaram que es-
tavam indo a um determinado 

destino pela primeira vez. In-
felizmente a realidade é essa. 
Faltam produtos e linhas de fi-
nanciamento para as chamadas 
viagens domésticas. O Gover-
no tem acenado com campa-
nhas como a da Melhor Idade e 
recentemente com a campanha 
Partiu Brasil. Já é um bom co-
meço, mas ainda insuficiente 
para que os brasileiros mudem 
seus programas de viagem.

As passagens aéreas estão 
nas alturas e fora das promo-
ções é praticamente impossível 

viajar. O mesmo acontece com 
boa parte da hotelaria. Ora, o 
Governo diz que quer estimu-
lar o turismo doméstico, mas 
não toma medidas práticas. 
Uma delas seria sem dúvida 
a opção de um turismo mais 
social para os jovens tendo 
como alternativa os campings 
do CCB. Para isso, bastaria 
criar medidas de incentivo que 
viesse a estimular a prática 
do campismo em nosso país. 
Infelizmente não temos essa 
cultura, apesar das distâncias 

continentais do Brasil. Cabe 
às nossas autoridades buscar 
parcerias junto à iniciativa 
privada. O programa de uso 
ordenado dos nossos parques 
nacionais continua ainda no 
papel. Muito pouco avançou 
até o momento. A adoção de 
campings organizados, com 
base no modelo do CCB, seria 
um ponto de partida. Para isso 
é importante que os nossos go-
vernantes busquem junto à in-
dústria do campismo formas e 
meios para fazer com que este 

setor possa voltar a ser incenti-
vado com medidas de modo a 
explorar todo o seu potencial.

Um país com essa natureza 
exuberante desperdiçar todo 
esse potencial sem utilizá-lo 
de modo racional e adequado 
é de fato um desperdício. Cabe 
aos empresários e governantes 
discutir programas de incenti-
vo ao turismo doméstico e ofe-
recer linhas de financiamento 
e redução da carga tributária 
como tem feito com outros se-
tores da economia.

pamento temos muito conforto. 
Não existe nada melhor do que 
deitar numa rede na sombra das 
casuarinas, ler um livro ao som 
dos pássaros, e à noite reunir os 
amigos ao som de sax, violão, 
baixo, bateria e a voz de can-
tores maravilhosos que temos 
aqui como amigos, sem falar 
na maravilhosa praia que temos 
em frente ao camping, um ver-
dadeiro paraíso. Hoje em dia 
tenho um trailler e vou todos os 
finais de semana, quando não 
posso ir fico muito chateada”, 
conta Sula. 

Durante a Copa do Mundo, 

Sula mostrou-se maravilhada 
com a alegria dos turistas hos-
pedados no RJ-10 em clima de 
confraternização, além da sim-
patia dos visitantes estrangei-
ros. Para ela, os Argentinos, no 
quesito simpatia, estão à fren-
te dos outros, pois são pessoas 
alegres. Sula fala de como se-
ria importante a divulgação do 
campismo no Brasil, pois viaja 
constantemente para o exterior 
e vê que lá a prática desta ativi-
dade é bem maior que aqui e os 
campings são excelentes. 

“Aqui o que não falta é 
animação, nossos eventos são 

sempre animados e bem or-
ganizados. Temos muitas fes-
tas durante o ano, as que mais 
gosto são a Festa Junina e o 
Réveillon. Neste mês de outu-
bro teremos o Halloween. Vou 
contar um segredo, espero que 
as crianças não leiam. Há mui-
tos anos me visto de bruxa no 
carnaval e me divirto e divirto 
muito a criançada, elas amam a 
bruxa, só que no carnaval pas-
sado estava muito cansada e re-
solvi emprestar a roupa da bru-
xa para uma amiga e foi uma 
decepção geral, as crianças 
gritavam “Queremos a outra 
bruxa, essa é muito boazinha” 
e eu fiquei bem escondida e eles 
foram pra porta de meu trailer, 
mais de 40 crianças e começa-
ram a gritar  e berrar, “Bruxa 
cadê você, viemos aqui só pra 
te ver” . Não teve jeito, tive que 
me vestir de bruxa e assustar 
a garotada. Detalhe: Eles mor-
rem de medo, mas adoram, e 
tem criança que dorme na cama 
dos pais de tanto medo, mas 
mesmo assim eles querem a 
bruxa má. Ah, tem adulto que 
também morre de medo!!!! Eles 
o ano inteiro me perguntam se a 
bruxa vai vir e eu digo que não 
sei nem quem é a bruxa, só que 
eles sabem que sou eu, mas não 
tem certeza. Na dúvida o me-
lhor é correr da bruxa”, finaliza 
Sula. 


