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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) 2646-4256. 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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Venha com sua família para o Cozido Sertanejo em Mury

Com a chegada da pri-
mavera nada melhor 
do que um passeio 

pela região serrana. No dia 
06 deste mês, o camping de 
Mury realiza mais um Cozido 
Sertanejo às 12 horas, ao som 
de música ao vivo durante o 
almoço. Na parte da noite, o 
estilo eletrônico vai comandar 
a festa.

A cantina estará funcio-
nando normalmente para a 
comercialização de bebidas e 
lanches. O preço do convite é 
de R$ 25,00 por pessoa. Para 
mais informações sobre a fes-
ta, é só entrar em contato com 
o camping através do telefone: 
(22)2542-2275. 

Mury é um lugar lindo, 
com paisagem exuberante e 

possui uma temperatura que 
nos permite sentir a sensação 
de aconchego, 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, se-
guindo em direção a Rio Boni-
to. Logo depois de contornar o 
perímetro urbano de Itaboraí, 
é preciso seguir por Cachoeira 
de Macacu, sempre subindo a 
serra em direção a Nova Fri-
burgo. O acesso ao camping 
é feito no Km69 da rodovia 
Rio-Friburgo, dobrando à es-
querda, aproximadamente 
2Km após o início da descida 
da serra, agora em direção à 
cidade, em frente ao totem de 
limitação de velocidade.

 ►O Camping de 
Mury vai abrigar 
mais uma edição do 
Cozido Sertanejo 
no primeiro sábado 
deste mês

Neste mês, mais uma etapa de Xadrez no Recreio 
 ►No dia 20 deste mês, o Camping de Cabo Frio aguarda os apreciadores do bom camarão

No dia 14 deste mês, terá o LXVIII Torneio 
Escolar Individual e o CXLIX Torneio Aberto no 
camping do Recreio dos Bandeirantes. 

No dia 17 do mês passado (domingo), foi reali-
zado o LXVII Torneio Escolar Individual e o CXL-
VII Torneio Aberto no RJ-10. 

No dia último domingo de agosto, dia 31, foram 
realizados mais dois torneis de Xadrez no Recreio, 
o XXXIV Torneio Escolar Equipes e o CXLVIII 
Torneio Aberto. Na próxima edição, os resultados 
dos vencedores serão publicados. Confira a seguir, 
o resultado dos vencedores dos jogos do dia 17. 

LXVII TORNEIO ESCOLAR INDIVIDU-

AL: CATEGORIA JUVENIL: 1º)Lucas Cruz 
de Souza (CESMON), 2º) William Conceição de 
Oliveira (GEO/Cj) e 3º) Rickson Francisco V. de 
Moura (GEO/Cj). CATEGORIA INFANTIL: 1º)
Wallace Conceição Oliveira (GEO/Cj), (2º)Ismael 
Soars da Silva (GEO/Cj) e 3º)Vinicius Petzold de 
S. Oliveira (GEO/Cj). CATEGORIA MIRIM: 1º)
Pedro Albaneze (GEO/Cj), (2º)João Pedro de Melo 
(GEO/Cj) e 3º) Arthur Pereira da Silva (GEO/Cj). 

CXLVII TORNEIO ABERTO: 1º) Geovane 
Mariano de Oliveira (ADUX), 2º) Roger Cristiano 
Brock (CMUN) e 3º)Ivo Copetti (CMUN). 

Tudo pronto para o 
Bobó de Camarão em 

Cabo Frio 
O camping de Cabo Frio se 

prepara para mais uma edição 
da deliciosa festa do Bobó de 
Camarão que será realizada no 
dia 20 de setembro (sábado). Os 
sucessos dos anos anteriores vão 
garantir mais uma vez a progra-
mação do evento, que tem como 
objetivo principal a integração e 
a confraternização de campistas 
e associados. 

O Bobó vai custar R$ 20,00 
por pessoa, junto com uma quen-
tinha com o bobó e outra com 
arroz branco. Durante o evento 
terá também a comercialização 
de bebidas e outros pratos na 
cantina do camping. O evento 
culinário terá início às 13 horas 
e será preparado pelos próprios 

campistas. Além de degustar o 
saboroso prato, os presentes vão 
se animar ao som de muita mú-
sica popular brasileira para não 
deixar ninguém parado. 

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem 
seguir pela ponte Rio-Niterói e 
entrar na BR-101, via Rio Boni-
to, tomando-se a Via Lagos até 
São Pedro da Aldeia. Depois 
basta pegar a RJ-140 até Cabo 
Frio. Outra opção para quem 
vem do Rio de Janeiro é atraves-
sar a ponte Rio-Niterói e pegar a 
RJ-04 até Tribobó. Em seguida é 
necessário virar à direita, na RJ-
106, passando por Maricá, Ara-
ruama e Iguaba até chegar a São 
Pedro da Aldeia. 

Em outubro, não perca mais uma 
edição da Festa da Sardinha 

No próximo mês, dia 18 (sábado), a Festa da Sardinha vai ser 
a animação garantida em Cabo Frio. O evento terá como degusta-
ção, prato luso-carioca e sardinha frita de alta qualidade e sabor. 
Além disso, os associados e amigos convidados terão diversão 
com um leve fundo musical durante a festa. Outras opções de re-
feição estarão disponíveis para aquisição na Cantina. Mais deta-
lhes sobre o evento na próxima edição do jornal O Campista. 
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Boas novidades para curtir seu camping no feriado

Mercado

Conheça os encantos de Campos do Jordão na Primavera 

 ►Nos arreadores do camping, Você pode apreciar a beleza das cerejeiras em flor

Campos do Jordão chama 
a atenção na Primavera 
pelo lindo cenário alegre 

e colorido com clima agradá-
vel e as belezas de sua natureza 
exuberante que apresentam tons 
que vão do rosa ao violeta, mes-
clados aos tons de verde das ma-
tas e árvores e ao azul do céu. 
Uma explosão de cores onde os 
jardins florescem e dominam a 
cidade e a suavidade do clima 
ameno, além das brisas que tra-
zem o aroma das flores.  

Na gastronomia durante 
a estação, os pratos ganham 
molhos leves com ervas aro-
máticas, frutas frescas, flores 
e shitake, entre outros saboro-
sos ingredientes para degustar. 
Uma diversidade de flores, co-
res, temperos e sabores esperam 
pelo visitante em uma das es-
tações mais bonitas do ano nas 
montanhas do interior paulista. 

Campos do Jordão é uma 
ótima opção para o turista que 
deseja fugir das altas tempe-

raturas e das praias lotadas e 
desfrutar do clima de serra com 
mais tranqüilidade. Para você 
campista que deseja visitar a 
cidade, a rede do CCB dispo-
nibiliza o SP-02 que fica locali-
zado no bairro Rancho Alegre, 
bem ao lado do Horto Florestal, 
a 7Km do centro da cidade. A 
paisagem do camping é deslum-
brante, com araucárias ao redor. 
Além das instalações-padrão, o 
camping conta ainda com canti-
na, chuveiros quentes e quadra 
de vôlei. 

O acesso ao SP-02 para 
quem vem do Rio de Janeiro 
ou São Paulo 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). Ou-
tra alternativa para quem vem 
de São Paulo é pela Rodovia 
Ayrton Senna e para quem sai 
de Belo Horizonte, o melhor é 
passar por Taubaté.

Para você aproveitar o feriado da Independência 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: a Barraca Jumbo 6/7 Nautika, o Colchão Inflável 
Mor Casal com Inflador Elétrico 220V e a Churrasqueira Mor Arizona Bacia Esmaltada

Barraca Jumbo 6/7 Nautika: A barraca possui Iglu com sobrete-
to completo, em tecido poliéster 190T laminado com poliuretano com 
1200mm de coluna d’água, parcialmente aluminizado, com costura se-
lada termo-soldada e proteção UV. Na parte interior; poliéster 190T 
respirável e tela mosquiteiro No-see-um, piso em polietileno de alta 
densidade e anti-fungo. Sua estrutura contém varetas de fibra de vidro 
composto Flex-Max, interligadas por elástico e seu peso é de 6,4kg. 
Duas portas com avancê, abrigado completo para melhorar a ventilação 
e circulação de pessoas, com fechamento total para aumentar o espa-
ço. Mais detalhes através do site: http://www.makalusports.com.br/ ou 
falar com Ceará através dos telefones: (21)3174-2515 / (21) 3174-2526.

Colchão Inflável Mor Casal com Inflador Elétrico 220V:  De-
senvolvido com material de alta qualidade, o produto é ideal para quem 
gosta de acampar ou viajar, pois é prático e versátil. Possui revesti-
mento aveludado, durabilidade alta e parte superior em PVC. É fácil 
de inflar, através do inflador elétrico. Para mais informações sobre o 
produto, acesse o site : http://www.kanui.com.br/ .

Churrasqueira Mor Arizona Bacia Esmaltada: É ideal para to-
dos os tipos de churrasqueiros, desde o profissional até os de finais de 
semana. Fácil de usar, a churrasqueira oferece conforto e segurança em 
suas reuniões em família e amigos, dando mais sabor aos seus pratos, 
aproveitando melhor o seu lazer. Produzida com material de alta qua-
lidade, é prática, portátil e resistente, perfeita para assar carnes, aves e 
peixes.  Mais informações no site: http://www.kanui.com.br/.
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Para quem deseja apro-
veitar o feriado da Inde-
pendência  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 escolhi-
dos pela rede do CCB este mês 
foram: Paraty (RJ-04), Ber-
tioga (SP-05) e Caldas Novas 
(GO-02). 

Camping - O RJ-04 está 
localizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa 
de Misericórdia e, além das 
instalações-padrão, tem capa-
cidade para 120 equipamen-
tos, divididos entre trailers, 
motorhomes e barracas. 

Acesso – A cidade de Para-
ty fica a 240km do Rio de Ja-
neiro e a 305km de São Paulo. 
O acesso é feito pela BR-101 
(Rio/Santos). Após a cons-
trução da rodovia, na década 
de 70, a cidade tornou-se um 
importante pólo de turismo 
nacional e internacional. Pa-
raty possui também um pe-
queno aeródromo para aviões 
mono ou bimotor, com pista 
de 30 metros de largura e 585 
de comprimento, revestida de 
asfalto.

Atrativos – Vale a pena 
passear de barco pela Baía de 
Paraty. No trajeto o visitante 
conhece as ilhas Sapeca Ca-
timbau, Algodão, Praia Ver-
melha, entre outras. Para os 
mais interessados pela história 
local o Centro Histórico de Pa-
raty revela muitas curiosida-
des. Em suas ruas, protegidas 
por correntes que impedem 
a passagem dos carros, o en-
canto colonial é preservado. O 
Centro Histórico de Paraty é 
considerado pela UNESCO “o 
conjunto arquitetônico colo-
nial mais harmonioso do Bra-
sil”. Entre os atrativos naturais 
de Paraty, o campista encontra 
um grande repertório de par-
ques e reservas ecológicas, 

Venha curtir o feriado da Independência nos campings do CCB 

 ►Certamente quando Você acampar em Paraty, um evento ocorre na 
cidade

 ►Defronte ao Camping de Bertioga, a tranquila praia da 
Enseada

 ►Ainda há tempo de acampar em Caldas Novas aproveitando o 
clima quente

como a cachoeira Pedra Bran-
ca, e a do Poço da Laje.

Camping – O camping de 
Bertioga possui instalações–
padrão e praia fronteira. Está 
localizado na Av. Anchieta, 
nº10.500, na praia da Enseada, 
que fica a 6km do centro da 
cidade. 

Acesso – Os campistas 
que vêm de São Paulo devem 
seguir pela rodovia Presi-
dente Dutra, entrar em Mogi 
das Cruzes e pegar a rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 070). Já os 
que vêm do Rio de Janeiro po-
dem escolher entre seguir pela 
Dutra até a rodovia Mogi-Ber-
tioga ou pela rodovia Oswaldo 
Cruz, que começa em Taubaté, 
até pegar a Rio-Santos.

Atrativos – Bertioga é um 
verdadeiro paraíso. Possui 
33km de belíssimas praias, de 
mares calmos ou agitados. Há 
opções para todos os gostos. 
Destaque para a praia de São 
Lourenço, que possui 4,6km 
de mar limpo e águas trans-
parentes. A praia da Enseada 
é uma das mais procuradas 
pelos turistas que visitam a re-
gião, pois é o local onde acon-
tecem shows e eventos que 
animam a cidade. Quem gosta 
de ecoturismo irá se divertir 
muito pelas trilhas que cortam 
o município. Banhos em rios e 
cachoeiras que formam pisci-
nas naturais no meio da mata, 
além do contato com a fauna e 
flora da Mata Atlântica fazem 
valer a pena o passeio. Além 
disso, Bertioga tem ótimos 
pontos para prática de pesca 
esportiva, passeios de escuna, 
esportes radicais, como raf-
ting, canoagem, tirolesa e surf.

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 es-
trada que vai de Ipameri a Cal-
das 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-mine-
rais 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 fru-
tos do cerrado como o pequi, 
muito usado em pratos típicos 
como o arroz com pequi e a 
tradicional galinhada. Outras 
delícias da região são o peixe 
na telha, a pamonha, o em-
padão goiano, doces caseiros 
e licores produzidos na cida-
de. Outra atração da cidade é 
a tradicional a Feira do Luar, 
realizada durante os fins de 
semana, no centro da cidade. 
Com mais de 100 barraqui-
nhas, é um excelente lugar 
para conhecer o artesanato lo-
cal e experimentar a saborosa 
culinária caldanovense. 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 escul-
turas, cascatas artificiais e jar-
dins 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 tam-
bém diversos parques aquá-
ticos, onde crianças e adultos 
podem se divertir.

PARATY 
(RJ-04)

BERTIOGA 
(SP-05)

CALDAS NOVAS 
(GO-02)
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Chopada Alegre agita Clube dos 500 no próximo mês
No dia 11 de outubro (sá-

bado), véspera do fe-
riado de Nossa Senho-

ra Aparecida e também Dia 
das Crianças, será realizada 
mais uma edição da Chopada 
Alegre no camping do Clube 
dos 500. 

Campistas vão se reunir no 
camping e garantir a diversão 
da chopada. Durante todo o 
evento o chope será consu-
mido na cantina e as comi-
das serão comercializadas. A 
Chopada Alegre terá início às 
20h30.

Na sexta-feira de véspera, 
o tradicional videokê será rea-
lizado no pavilhão da cantina, 
para a alegria dos espectado-
res e oportunidade de revela-

ção de grandes “artistas” entre 
os acampados. 

Camping – Com instala-
ções-padrão cercadas da mata 
nativa, o SP-01 oferece aos 
seus campistas capacidade 
para 300 equipamentos, play-
ground, piscinas para adultos 
e crianças, quadra de vôlei e 
campo de futebol society. Há 
também um pavilhão de lazer 
equipado com churrasqueira, 
ideal para reunir os amigos.

Acesso – A 261 km do Rio 
de Janeiro e a 185 km da capi-
tal paulista, os que vêm dessas 
cidades precisam seguir pela 
Rodovia Presidente Dutra até 
o km 60, em Guaratinguetá, 
onde está localizado o cam-
ping Clube dos 500.  ►Mais um tema de confraternização vai reunir os campistas no Clube do 500

 ►O pavilhão do camping abrigou mais uma festa julina no Recreio

 ►Os campistas se esmeram nas fantasias alusivas ao evento

Em outubro, participe da 
Festa Fantasy no RJ-10
O Camping Clube do Bra-

sil vai realizar mais uma edi-
ção da Festa Fantasy no RJ-10, 
no dia 25 de outubro (sába-
do) no pavilhão do camping. 
Cada campista deverá trazer 
um prato de doce ou salga-
do e uma bebida. A cerveja, 
os refrigerantes e água serão 
comercializados no evento. O 
evento vai realizar um concur-
so das melhores fantasias en-
tre o público masculino, femi-
nino e infantil. Mais detalhes 
sobre o evento será divulgado 
na próxima edição do jornal O 
Campista. Comecem a se pro-
gramar! 

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 direita na Av. das Américas, 
em direção ao Recreio. Quem 
quiser evitar a Linha Amare-
la, pode optar por uma opção 
mais longa e curtir o belo vi-
sual da orla marítima, seguin-
do pela Linha Vermelha, em 
direção a Copacabana, via Av. 
Atlântica, entrando depois em 
Ipanema, via Av. Vieira Sou-
to, em direção 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.

Arraiá do RJ-10 foi sucesso entre 
associados e amigos

Apesar da noite fria, o RJ-
10 realizou um grande arraiá 
no dia 26 de julho no pavi-
lhão do camping.  Organiza-
da pelos próprios campistas 
associados, a festa teve deco-
ração típica, música, quadri-
lha e a animação garantida 
com o Dj Anderson e Bola 
Preta tocando os melhores 
hits até o final do evento. Fo-
ram servidos na festa canjica, 
caldo verde, sopa de ervilha, 
cachorro quente e milho ver-
de, todos feitos em grandes 
panelas pelos próprios asso-
ciados. A Festa Julina teve 
uma grande mesa onde fica-
ram os pratos de salgados, 
bolos e doces típicos trazidos 
pelos associados e a comer-
cialização de bebidas como 
cerveja, água e refrigeran-
te. A criançada presente se 
divertiu com as barracas de 
prenda, boca de palhaço, bo-
linhas na lata e pescaria. A 
tradicional Festa Julina do 
RJ-10 teve início às 21 horas 
e estendeu-se até às 02 horas 
em clima de diversão entre 
as 300 pessoas presentes.  ►Adultos e crianças se divertiram a valer no arraiá
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 João Pessoa, o lugar onde os dias são mais longos
Uma das mais antigas 

capitais do Nordeste, 
João Pessoa tem todo 

o estilo de cidade do interior, 
porém, com infraestrutura ur-
bana. Este é o lugar ideal para 
visitar se a sua intenção é fugir 
um pouco de toda a badalação.

Os campistas que visita-
rem a unidade do CCB na 
região poderão desfrutar de 
lindas paisagens, praias de 
águas límpidas, piscinas na-
turais e passeios pelo centro 
histórico. Além disso, é em 
João Pessoa, na praia fronteira 
ao camping, que os primeiros 
raios de sol do país aparecem. 
Camping – O PB-01, em uma 
área de 20 mil m², é equipado 
com instalações-padrão, chu-
veiros quentes, luz para equi-
pamentos, playground, quadra 
de esportes, cantinas com va-
randas. Possui como fronteira 
a Praia do Seixas, no Cabo 
Branco. 

Acesso – O acesso é feito 
pela estrada BR-101, tanto para 
quem vem do norte quanto do 
sul. De ônibus, as empresas 
São Geraldo e Itapemirim têm 
saídas das principais capitais 
do país para João Pessoa.

Atrativos – As praias com 
maior concentração de turis-

 ►O Camping de João Pessoa é uma rara oportunidade de se acampar no litoral do Nordeste 

tas são Tambaú, Manaíra e 
Cabo Branco, que contam com 
a infraestrutura de barracas, 
bares e restaurantes. Para as 
crianças, a melhor opção são 

as piscinas naturais de Picão-
zinho, de águas claras e reple-
tas de peixes coloridos.

Para um passeio romântico, 
recomenda-se a Praia do Jaca-

ré. Lá é possível assistir ao pôr 
do sol ao som do Bolero de Ra-
vel nos piers dos bares à beira 
do rio.

Outro passeio imperdível 

é a visita de barco à Ilha de 
Areia Vermelha, vista somen-
te durante 15 dias do mês, 
quando a maré está baixa. 
Em Camboinha e Poço, em-
barcações partem em direção 
a esse banco de terra de tom 
sutilmente avermelhado, que 
é cercado por corais e piscinas 
naturais.

João Pessoa também é uma 
cidade famosa por ter em seu 
território o “lugar onde o sol 
nasce primeiro” ou o ponto 
oriental extremo das Améri-
cas: a Ponta do Seixas. Do alto 
do Farol do Cabo Branco, car-
tão-postal da cidade, é possí-
vel avistar essa bela paisagem.

O turismo histórico da re-
gião conta com diversos atra-
tivos, como a Igreja e o Con-
vento de Santo Antônio, a 
Fortaleza de Santa Catarina e 
o Parque Solon de Lucena. 

Os campistas que estive-
rem por lá também não podem 
deixar de experimentar a tra-
dicional culinária paraibana, 
incluindo pratos típicos feitos 
com camarões, lagostas, ma-
caxeira, arroz de leite e a car-
ne-de-sol que faz um imenso 
sucesso entre os turistas. Sem 
esquecer, é claro, da rapadura 
de sobremesa. 

Oktoberfest é atração maior em Santa Catarina

 ►Mais uma vez, em Santa Catarina, um dos eventos mais 
frequentados no país

A maior festa da cerveja do 
país, realizada em Blumenau,  
recebe mais de 500 mil visitan-
tes e será aberta no dia 8 de ou-
tubro, às 22h, logo após o desfi-
le na Rua XV de Novembro, às 
19h30.  O acesso aos Pavilhões 
abrem diariamente a partir das 
18h. Aos sábados e domingos, os 
pavilhões abrem às 11h. Praça de 
alimentação e Biergarten abrem 
diariamente, a partir das 11h, 
com atrações musicais. 

O Concurso Nacional de 
Tomadores de Chope em Metro 
sempre anima o Setor 2 do Par-
que Vila Germânica. A disputa 
ocorre todas as noites às 21h45, 
com exceção do primeiro e últi-
mo dia (8 e 26 de outubro). As 
inscrições são gratuitas, e po-
dem ser feitas ao lado do palco 
com a organização até o horário 
do início do concurso. Blume-

nauenses e turistas com mais de 
18 anos podem participar.  Os 
grupos de dança folclórica ger-
mânica são outra bela atração da 
Oktoberfest de Blumenau. Além 
de abrilhantarem os desfiles pela 
Rua XV de Novembro, os gru-
pos fazem apresentações diárias 
dentro dos pavilhões do Parque 
Vila Germânica. As apresenta-
ções, que atraem grande públi-
co, são realizadas de segunda a 
sexta durante a noite e nos finais 
de semana de dia e de noite, no 
horário da troca de bandas. 

Atualmente, Blumenau conta 
com 15 grupos folclóricos ger-
mânicos.  Em Blumenau existem 
cerca de 40 clubes de caça e tiro. 
Todos se dedicam ao culto das 
tradições germânicas, à cultura 
e à recreação. Na Oktoberfest 
o público poderá participar das 
competições do Rei do Tiro, uma 

modalidade esportiva de tiro ao 
alvo organizada pelo Schützen-
vereine (Sociedade de Atirado-
res) da cidade. Diariamente, no 
Setor 1 da festa. 

Para quem se programa orga-
nizar uma viagem de automóvel, 
passando pelo Rio de Janeiro 
é preciso seguir pela Via Dutra 
até São Paulo, daí é preciso pe-
gar a BR-116 até Curitiba e pe-
gar a BR-101 em direção ao Sul, 
descendo até as proximidades 
de Balneário Camboriú, onde 
se pega à direita a rodovia para 
Blumenau. 

Excursões – A CCTUR pode 
sugerir excursões aéreas para 
a Festa, incluindo hospedagem 
em hotel, translados, variações 
de city-tours, seguro viagens e 
bolsa promocional. Confira no 
Informe da CCTUR, na página 9 
desta edição.
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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

 ►Coloque desde já na sua agenda o compromisso gastronômico de novembro em Mury

Depois do Cozido 
Sertanejo, o Sambão 
e Feijoada em Mury 
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 
tradicional evento é realizado 
todos os anos e como sempre, 
promete muita animação.

A festa tipicamente bra-
sileira começa a partir das 13 
horas com uma deliciosa feijo-
ada. A música ao vivo agita os 
campistas por toda à tarde com 
muito samba. 

Acesso – Do Rio de Janeiro 

é percorrida uma distância de 
150 Km, através da BR-101, 
seguindo em direção a Rio Bo-
nito. Logo depois de contornar 
o perímetro urbano de Itaboraí, 
é preciso seguir por Cachoeira 
de Macacu, sempre subindo a 
serra em direção a Nova Fri-
burgo. O acesso ao camping 
é feito no Km 69 da rodovia 
Rio-Friburgo, dobrando à es-
querda, aproximadamente 2 
km após o início da descida da 
serra ,agora em direção à ci-
dade ,  em frente ao totem de 
limitação de velocidade. 

 Aracruz, riquezas culturais e naturais em um só lugar

 ►Pés na areia na Praia de Putiry, defronte ao camping

Localizada no litoral capixaba, 
Aracruz reúne uma infinidade de 
atrativos naturais, entre eles ex-
tensas áreas verdes, lindas praias, 
restingas, enseadas, recifes, monta-
nhas e coqueirais. A cidade é ideal 
para os associados do CCB que 
contam com uma unidade na região 
para desfrutar melhor seus atrativos 
oferecendo boas opções para quem 
deseja distância da conturbada vida 
dos grandes centros urbanos. 

Além das paisagens exuberan-
tes, a rica cultura local também é 
um importante atrativo turístico. 
Aracruz possui uma diversificada 
gastronomia, construções históri-
cas, diversas aldeias indígenas e 
grupos folclóricos.

Camping - O ES-04 possui ins-
talações-padrão, capacidade para 
300 equipamentos, quadra de espor-
tes, cantina e playground. Situado 
no meio de um bosque, o camping 
de Aracruz fica em frente à Praia de 
Putirí, com vasta área arborizada. 
Localizado na estrada da Barra do 

Sahy, o camping é rodeado de praias 
limpas, ideais para banho e pesca.

Atrativos – O principal atrativo 
da região para aqueles que desejam 
contato com a natureza é a Barra 
do Sahy, localizada em Santa Cruz, 
uma vila de pescadores a 20 km do 
centro. A praia é formada por pe-
quenas enseadas, com piscinas na-
turais entre os recifes na maré bai-
xa, e margeada por amendoeiras.

Outras praias que valem um 
mergulho são: a Praia do Coquei-
ral, de águas calmas e temperatura 
agradável, com piscinas naturais na 
maré baixa, ideal para famílias e a 
Praia dos Padres, com trechos de 
águas calmas e outros de mar agita-
do, recifes e vegetação de mangue, é 
boa para surf e pesca de arremesso.

Um dos passeios mais bonitos 
da região é o de escuna pela Reserva 
do Manguezal Piraquê-Açu. O tour 
dura cerca de duas horas e apresenta 
toda a biodiversidade do encontro 
do rio com o mar. 

Os barcos partem do cais da 

Avenida Piraquê-Açu, também em 
Santa Cruz.

A cidade possui também im-
portantes reservas e propriedades 
rurais como o Parque Natural Mu-
nicipal David Victor Farina, o Par-
que Natural Municipal do Aricanga 
e a Reserva Biológica de Comboios, 
que preservam espécies de fauna e 
flora dos ecossistemas naturais. 

O circuito de agroturismo de 
Aracruz, um projeto implantado a 
alguns anos, é composto por quatro 
roteiros estabelecidos nas proprie-
dades rurais dos distritos de Guara-
ná e Jacupemba. 

Nesses locais os turistas podem 
passar um dia agradável, andando a 
cavalo ou a charrete, praticando es-
portes, curtindo o pesque-pague ou 
se deliciando nos restaurantes com 
música ao vivo.

Além de todos esses atrativos, a 
cidade também apresenta algumas 
igrejas e prédios do início do século 
XX, que são reconhecidos como pa-
trimônio histórico. 
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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 o mês de  setembro, 

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

 
-Maceió, R$ 1.491,00 
-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

ZUMBI DOS PALMARES 
A CCTUR sugere pacotes aéreos para Buenos Aires, incluindo hos-

pedagem em hotel, com saída no dia 20 de novembro, em 03 noites a par-
tir 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 João Pessoa, o passeio aéreo será em 05 dias, também 
incluindo hospedagem em hotel, a partir de R$ 1.153,00. Para Fortaleza, em 
05 dias, a partir de R$ 1.071,00 e Maragogi, também em 05 dias, a partir de 
R$ 1.359,00, ambos com passeios aéreos e incluindo hospedagem em hotel. 

OKTOBERFEST EM OUTUBRO 
A CCTUR sugere pacotes para a Oktoberfest, em Blumenau, incluin-

do passagem aérea, traslados de chegada e saída, city tour em Balneário de 
Camboriú, Cristo Luz com ingresso, 01 dia de Beto Carrero ( sem ingresso) 
e  01 dia de Oktoberfest com traslados de chegada e saída, seguro viagem 
e bolsa, com saídas no dia 16 e retorno no dia 20, a partir de R$ 1.529,00.

NATAL E RÉVEILLON
Antecipe suas reservas das viagens, através de pacotes aéreos sugeri-

dos 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 Natal Luz de 

Gramado, com saídas em novembro e dezembro entre 5 e 7 noites, com pre-
ços 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 valores estão 

sujeitos a alteração.  Consulte-nos para mais informações. 
A primeira saída será no dia 29/11/14, fazendo Rio/Búzios/Ubatuba/

Rio, em 04 noites, desde R$ 586,00 por pessoa em cabine 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 cabine dupla. A ter-
ceira 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 Ai-
res/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 Ro-

berto 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

EXPOFLORA 
A CCTUR sugere pacotes rodoviários em classe turística com ar con-

dicionado, mantas, travesseiros, serviço de bordo, som ambiente, DVD, com 
saídas desde os dias 05 a 19 de setembro, a partir de R$ 999,00 por pessoa 
em apartamento duplo. O passeio também inclui 02 noites em Campinas com 
hospedagem incluindo café da manhã e jantar, ingresso para a Expoflora 
em Holambra, ingresso para a Festa dos Morangos em Atibaia, com guia de 
turismo, visita para compras a cidade de Pedreira, passeio de Maria Fumaça 
de Jaguariúna/Tanquinho/Jaguariúna. O parcelamento pode ser feito com 
12% de entrada + 06 parcelas em cheques predatados ou 12% de entrada + 
09 parcelas no cartão de crédito. 

FÉRIAS DE JANEIRO 
A CCTUR oferece pacotes aéreos, com hospedagem em hotel, 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 Dis-
covery Cove nadando com os golfinhos e inclui 27 refeições, a partir de US$ 
4.949,00.

No dia 13/01/15, também em 16 dias, Orlando All Star com 27 refei-
ções, 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 Carnaval na Ci-

dade 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 Brasil 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, proporcionando hospedagem 
e infraestrutura com o mesmo charme e luxo dos cruzeiros internacionais. 
Consulte a CCTUR para mais informações. 

 ►Coloque no orçamento da família passar férias de verão em um cruzeiro marítimo

Concorra a bônus para curtir os 
campings do CCB 

O presente ideal para você e 
sua família curtirem o feria-
do da Independência é viajar 

pelo país e conhecer novos lugares. 
E no CCB você ainda concorre a es-
tadias grátis nos campings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados pelo 
titular ou por seus dependentes, des-
de que esses estejam identificados 
com suas respectivas carteiras so-
ciais. Cada associado pode ganhar 
até cinco pernoites para um mesmo 
acampamento. 

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

013023-7 (RJ)
023798-2 (MG)
024951-5 (SP)
033242-3 (RJ)
038191-9 (SP)
045734-6 (SP)
051680-7 (RJ)
052673-9 (SP)
057369-7 (RJ)
068198-7 (SP)
075582-5 (SP)
081070-6 (RJ)
083230-0 (RJ)
086781-8 (RJ)
089733-4 (SP)
091515-8 (RJ)
096508-0 (SP)
100132-6 (SP)
106849-1 (SP)
126563-7 (RJ)

127709-0 (RJ)
127982-2 (RJ)
133224-8 (RJ)
136059-2 (RJ)
142513-0 (RJ)
159867-4 (RJ)
162657-4 (RJ)
165553-1 (SP)
174471-2 (SP)
182460-1 (SP)
182506-3 (SP)
183078-3 (RJ)
183999-9 (RJ)
188128-9 (SP)
191532-1 (RJ)
192215-8 (RJ)
196391-8 (ES)
197199-5 (SP)
198698-2 (RJ)
199985-4 (SP)

203623-5 (SP)
203626-9 (SP)
208354-1 (RJ)
209099-6 (RJ)
213408-3 (ES)
214212-5 (ES)
214427-4 (SP)
214736-1 (RJ)
215251-0 (RJ)
215719-6 (RJ)
216001-8 (SP)
217324-9 (RJ)
217615-8 (RJ)
218086-4 (RJ)
220545-2 (RJ)
221870-6 (RJ)
222040-2 (SP)
223126-7 (SP)
223473-6 (SP)
224549-4 (SP)

225312-0 (SC)
225381-1 (SP)
226578-7 (SP)
226651-3 (SP)
226871-9 (SP)
227425-7 (SP)
230460-4 (RJ)
231670-8 (RJ)
231743-7 (RJ)
231834-4 (MG)
231917-0 (RJ)
234186-8 (SP)
235125-3 (RJ)
235337-8 (RJ)
235338-6 (SP)
235393-8 (RJ)
235453-6 (SP)
235468-3 (SP)
235527-3 (RJ)
235536-2 (SP)

235537-0 (SP)
235622-9 (RJ)
235697-8 (SP)
235725-9 (RJ)
235742-9 (RJ)
235831-0 (RJ)
235834-4 (RJ)
235860-3 (RJ)
235872-6 (RJ)
235876-8 (RJ)
235904-9 (SC)
235983-7 (RJ)
236005-8 (RJ)
236016-3 (RJ)
236022-8 (SP)
236054-5 (SP)
236065-0 (SP)
236145-2 (ES)
236151-7 (SP)
236154-1 (RJ)
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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 feriado com 
a possibilidade de garantir 
descontos aos associados 
que recomendam seus ami-
gos para se tornarem sócios 
do CCB. Com isso é garan-
tido um bônus de  estadias 
gratuitas para você. Para 
participar, basta indicar um 
amigo para se associar ao 
Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus 
dependentes são beneficia-
dos com bônus/pernoites. 
Os bônus, que têm validade 
de um ano para os associa-
dos e seus acompanhantes, 
servem para diminuir as 

Promoção De Pai 
para Filho é válida 

para o feriado 
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privi-
légios com a família? Faça 
uma bela surpresa para seu 
filho e sua família. Aprovei-
te a promoção “De Pai para 
Filho” nos finais de semana 
deste mês e também no feria-
do da Independência, presen-
teando-o com um título do 
CCB. Vocês poderão usufruir 
de um clube de vantagens. 

Os associados ganham 
até 90% de desconto na com-
pra 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 novos títulos passam a ser 
apropriadas a partir do mês 
seguinte ao da subscrição.

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.
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Canadense Nautika – Modelo para seis pesso-
as. 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 esta-
do. 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 – Com-
pleta, com geladeira embutida de fábrica, com fecha-
mento, 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 
colchão de casal. José Fernandes: Tel. (21) 3392 – 3867.

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

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

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com 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, 

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 
conservado, completo com TV 32 LCD polegada, 4 
pneus novos, toldo com fechamento controle eletrôni-
co 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 
pessoas, novinho, guardado em garagem coberta, 
cama casal + beliche, banheiro químico + box, toldo + 
fechamentos novos, telas + cortinas, geladeira, bom-
ba 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 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 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, úni-
co dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar condiciona-
dos sendo 2 splits, com armários, bar, adega, quarto 
de casal, beliche, pia granito, geladeira, fogão 4 bo-
cas 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 semi-
novos, carroceria em fibra de vidro, rodado duplo 
traseiro, freios a disco, direção mecânica, conversor 
2.500W, inversor 1.200W, tanque de água doce 250L, 
tanque de detritos 250L, bomba d’água importada, 
doc 2012 paga, CRLV registrado como motor-casa. 
Interior montado em 2011: cama 2,09m X 2,70m, 

poltrona e mesinha que se transformam em cama de 
solteiro, sofá-cama na cabine do motorista, fogão 4 
bocas, pia em aço inox, frigobar, dois climatizadores, 
rádio/CD/MP3, TV 14” SEMP-TOSHIBA/DVD, câ-
mera de ré, GPS, anti-radar, bluetooth, transmissor 
FM, navegador 3D. Banheiro com vaso sanitário 
Thetford, aquecedor de frio 6.400W, lavatório, chu-
veiro regulável e ducha higiênica. Edison Sampaio. 
Tel.: (34) 3814-4603 (à noite). E-mail: edisonsam-
paio1950@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, gerador 
branco BD 4.000 CFE. R$265.000,00. Suzana Neves. 
Tels.: (41) 9613-2288 / 3322-6547. E-mail: daydream-
sevenpaul@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, 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, ba-
nheiro ampliado com chuveiro a gás, microondas, 
forno elétrico, climatizador, transformador de 2000W 
(110-220). O valor é de R$ 47.000,00. Marina ou An-
tônio:(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, geladeira 
de 80L, pneus novos. Valor: R$45.000,00. Tardelli. 
Tel.: (11) 8130-0307. E-mail: tard.suporte@gmail.com

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

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

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

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

Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, 
reforçado, tamanho 1X1X1m. R$1.600,00. 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 
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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 – Editor do Jornal O Campista

Três décadas de histórias divertidas no campismo

 ►Campistas veteranos, Jorge e Celina adoram contar seus “causos” entre os amigos nos campings

O que esperar?
Em outubro teremos elei-

ções federais e estaduais. Nos 
programas eleitorais o que mais 
temos ouvido são promessas de 
candidatos, projetos miraculo-
sos e muita baboseira. Afinal de 
contas, promessa de campanha 
é algo que só se recorda quan-
do chegarem as novas eleições 
daqui a quatro anos, em 2018. 
Até lá, o que foi prometido fica 
no esquecimento. Os altos salá-
rios, a sensação de impunidade 
e o prazer pelo poder seduzem 
os candidatos dos mais diferen-
te níveis e partidos. Poucos são 
os que buscam se aventurar na 
política por ideologia, ou mes-
mo com planos de fazer alguma 
coisa pela sua cidade ou pelo seu 
país. O resultado é o que está aí. 
A credibilidade de boa parte dos 
nossos políticos beira a zero, sem 
esquecer que muitos respondem 
a processos na justiça, com a 
certeza de que ficarão impunes 
eternamente. Esse é o quadro da 
política brasileira, transformado 
num verdadeiro balcão de negó-
cios onde quem menos ganha é 
o povo. Todos querem tirar van-

tagem e usam de todos os expe-
dientes – lícitos e ilícitos – para 
tentarem atrair o voto do eleitor. 
É pena. Um país com esse po-
tencial e dimensões continentais 
poderia estar figurando entre as 
lideranças mundiais. Infelizmen-
te não tem sido assim. Os eleitos 
certamente irão convidar para as 
pastas principais de seus gover-
nos aliados políticos, amigos e 
parentes. O fator técnico não terá 
qualquer peso. E os resultados 
são os que estamos acostumados 
a ver. Enquanto setores como a 
saúde, educação e segurança não 
forem priorizados e a política for 
utilizada como meio de escalada 
para a independência financeira e 
objeto de poder, vamos continuar 
a assistir a esses processos eleito-
rais que deveriam ter como meta 
a eleição de políticos compro-
metidos com o desenvolvimento 
econômico e social. Certamente 
um dia, quem sabe, nossos fi-
lhos, netos, bisnetos ou futuras 
gerações possam entender que 
a história de uma grande nação 
começa pelo caráter das pessoas 
de bem.

Jorge Vieira dos Santos, 
de 64 anos, aposentado 
e morador do bairro de 

Jacarepaguá, é sócio do CCB 
desde 1989. Casado com Ce-
lina Luiza dos Santos, o casal 
tem duas filhas, Janaina Luiza 
de 42 anos e Juliana Luiza de 
34 e dois netos, Lucas (13) e 
Maria Luiza (12). 

Flamenguista de coração, 
Jorge tem como hobby atuar 
no conserto de objetos em ge-
ral. Durante a Copa do Mundo, 
entre junho e julho deste ano, 
Jorge destacou como a vinda 
de turistas para os campings 
contribuiu para a interação dos 
brasileiros com outras naciona-
lidades.

Como campistas aventurei-
ros e apaixonados pela nature-
za, Jorge e Celina, teveram ex-
periências para relatar durante 
sua jornada nos campings até 
os dias de hoje. 

“Ao chegarmos em Guara-
pari, ventava muito, montamos 
a barraca com dificuldade. Na-
quela época, era lá em cima, no 
morro,  quem conhece sabe do 
que estou falando, e com medo 
que minha esposa e filhas não 
se adaptassem, passei pratica-
mente dois  dias segurando a 
barraca para que não voasse. 
Gostaram tanto, que acampa-
mos ate hoje.”

Jorge conheceu o CCB atra-
vés de um amigo, indo para Al-
cobaça visitar parentes que lá 
residiam.  Durante esse perío-
do, Jorge curtiu com sua famí-
lia o acampamento na região e 
no mesmo ano (1989), comprou 
o título de sócio e até hoje não 
deixa de acampar. 

O camping preferido de Jor-
ge e sua família é o de Guara-
pari, pois foi o primeiro cam-
ping em que acamparam e seu 
neto tomou o primeiro banho 
de mar, em Janeiro de 2002, 
aos seis meses de vida. 

Jorge conhece alguns cam-
pings do CCB, mas como se 
aposentou a cerca de um ano, 
espera conhecer os campings 
de Canela, Campos do Jordão e 
Lagoa do Bonfim no Rio Gran-
de do Norte. 

Jorge acampa com frequên-
cia e o período que mais gosta 

de praticar o campismo é na 
época de chuva, pois aprecia a 
água caindo sobre o teto de seu 
motor-home. 

Como todo campista de 
longa estrada, Jorge teve al-
guns equipamentos ao longo 
de sua jornada, como a Alba 
Casa Grande, carreta-barraca 
Camping Star e atualmente o 
motor-home projetado e cons-
truído por ele mesmo. Para ele, 
o CCB é ótimo como referência 
nesta modalidade, primeira-
mente pelo fato de ser o único 
com unidades abertas durante 
todo o ano e também pelo res-
peito e preservação ao meio 
ambiente. Para Jorge, cabe aos 
sócios fomentar o campismo 
para que não se perca a prá-
tica de acampar. O campis-
mo para ele, é algo tão bom e 
importante, que deixa de lado 
alguns afazeres para acampar, 
pois através do contato com a 
natureza, ele esquece de qual-
quer problema existente em 
sua vida, torna-se uma pessoa 
mais feliz. 

Jorge fala de como o cam-
pismo é um ambiente familiar 
propício, pois nele criou as fi-
lhas e hoje em dia traz os seus 
netos para desfrutar dos encan-
tos da natureza, além de fazer 
grandes amizades.

É dado o momento de falar 
sobre os eventos que aconte-
cem nos campings do CCB e 
Jorge mais uma vez não po-
deria ficar de fora. O campista 
curte todas as festas do CCB, 
apesar de atualmente ter mar-
cado presença em poucas, 
como a Noite dos Queijos e 
Vinhos na Serrinha, Costelada 
em Caldas Novas e o Bobó de 
Camarão em Cabo Frio, e mais 
recente, a Festa Julina do Re-
creio. Em outubro pretende ir 
ao Clube dos 500, na Chopada 
Alegre. 

Outra experiência vivida 
no campismo também marcou 
Jorge. “Em Guarapari, há mui-
tos anos, estava eu, com minha 
barraquinha montada, quando 
vi chegando aquela veraneio 
cor de ouro, linda, rebocando 
um trailer Rubi da Turiscar. 
Aquele sim, era o meu sonho 
de consumo, infelizmente não 

realizei, mas me marcou  mui-
to.“

Jorge fala de como a fal-
ta de apoio das autoridades e 
também a ausência de divulga-
ção atrapalha a prática do cam-
pismo no Brasil.

Desde quando começou a 
acampar, Jorge vivenciou his-
tórias curiosas e divertidas.

“Um dia, montamos a bar-
raca uma semana antes do 
carnaval, no RJ10, acho que 
em 1994, pois o camping lo-
tava, e não encontraríamos 
vaga, passamos o final de se-
mana, e como gostamos muito 
de animais, fizemos amizade 
com um cachorro, e ele não 
saiu mais de perto de nós. No 
domingo à noite, fomos para 
casa, pretendendo voltar na se-
mana seguinte. Ao voltarmos 
na sexta-feira, a noite,  para 
nossa surpresa, o danado do 
cachorro tinha arrumado uma 
namorada, e estava dormin-
do dentro de nossa  Camping 
Star , no nosso colchão. Ima-
gine a situação, estava todo 
cheio de pulgas, a ponto de 
eu ter de praticamente des-
montar tudo,   limpar e trocar 
toda a roupa de cama, e ainda 
por cima passar a noite, sendo 
picado pelas pulgas que sobra-
ram.” , finaliza Jorge.


