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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
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia 

de Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (110v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, praia fron-
teira. NÃO TEMPORADA: R$ 7,80 mais 
equipamento de R$ 2,00 até R$ 13,20; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev) : R$ 
13,80 mais equipamentos de R$ 3,50 até 
23,10.

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$ 9,00 mais equipamento de R$ 2,20 até 
R$ 5,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ 
Fev. e Jun./Jul.): R$ 13,80 mais equipa-
mentos de R$ 3,50 até 23,10.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-
05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, 
km 83,5 (perímetro urbano). Acesso ao 
camping interrompido temporariamente 
para veículos. Tel:. (73) 3282-1024. Ins-
talações–padrão, luz para equipamento 
(220 v), chuveiros quentes, praia frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 9,00 mais 
equipamento de R$ 2,20 até R$ 14,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 
13,80 mais equipamento de R$ 3,50 até 
R$ 20,60.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da 

Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Públi-
co (27) 3250-7050. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), quadra de 
esportes, play–ground, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,80 e mais 
equipamento de R$ 2,70 até R$ 18,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento, de R$ 3,90 até 
R$ 26,00.

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$ 
11,40 mais equipamento de R$ 2,90 até 
R$ 18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 15,50 mais equipamento, de R$ 
3,90 até R$ 26,00. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Ro-

dovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 
km do centro da cidade. Instalações – 
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de espor-
tes, sauna, piscinas quentes p/adultos e 
crianças, piscina cloradas de água fria p/
adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 12,10 
mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
20,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): 

R$ 12,10 mais equipamento de R$ 3,00 
até R$ 20,30.

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 TEM-
PORADA: R$ 10,10 mais equipamento 
de R$ 1,20 até R$ 16,90; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 12,10 mais equi-
pamento de R$ 1,60 até R$ 20,30.

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. Ins-
talações–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 TEMPORA-
DA: R$ 10,10 mais equipamento de R$ 
1,20 até R$ 16,90; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 12,10 mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 20,30.

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

Av. Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia 
dos Anjos. Instalações–padrão, ilumina-
ção elétrica apenas para as dependências, 
chuveiros quentes. Módulos demarcados 
para a instalação de equipamentos. NÃO 
TEMPORADA: R$ 10,10 mais equipa-
mento de R$ 2,50 até R$ 16,90; TEMPO-
RADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 13,80 mais 
equipamento de R$ 3,50 até R$ 23,10.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cida-
de). Tel.: (22) 2646-4256. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
playground. NÃO TEMPORADA: R$ 
12,10 mais equipamento de R$ 3,00 até 
R$ 20,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28 
Fev.) R$ 15,50 mais equipamento de R$ 
3,90 até R$ 26,00.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada 
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada 
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Insta-

lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, sauna, pisci-
nas naturais, ducha de rio e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 15,90 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 26,90; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
19,40 mais equipamento de R$ 4,90 até 
R$ 32,50.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pon-
tal . Tel : . (24) 3371-1050. Instalações 
– padrão, iluminação elétrica somente 
para as dependências, chuveiros quentes, 
praia fronteira. Camping de área reduzi-
da. NÃO TEMPORADA: R$ 9,00 mais 
equipamento de R$ 2,20 até R$ 15,70; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
13,80 mais equipamento de R$ 3,50 até 
R$ 23,10.

RECREIO DOS BANDEIRAN-
TES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 
(Praia). Tel/Fax: (21) 2490-0584. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, praia frontei-
ra e playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 15,70 mais equipamento de R$ 3,90 
até R$ 30,80; TEMPORADA: (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 25,40 mais equipamento R$ 
6,40 até R$ 48,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Re-
sende. 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 natu-
rais, ducha de rio, quiosques e lago. Pon-
to de energia para carga bateria de trai-
lers. NÃO TEMPORADA: R$ 9,00 mais 
equipamento de R$ 2,20 até R$ 14,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
13,80 mais equipamento de R$ 3,50 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 equipamen-
tos (220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fron-
teira na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 
7,80 mais equipamento de R$ 2,00 até 
R$ 13,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 10,10 mais equipamento de R$ 
2,50 até R$ 16,90.

RIO GRANDE DO SUL
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 na-

turais, cancha de bocha e churrasqueiras 
cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 9,00 
mais equipamento de R$ 1,20 até R$ 
15,70; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): 
R$ 10,10 mais equipamento de R$ 1,10 
até R$ 16,90.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 11,40 mais 
equipamento de R$ 2,90 até R$ 19,30; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
19,40 mais equipamento de R$ 4,90 até 
R$ 32,50.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – 
Estrada do Horto Florestal, bairro Ran-
cho Alegre. Instalações– padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, pavilhão de lazer, lareira e play-
-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 11,40 
mais equipamento de R$ 2,90 até R$ 
19,30; TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): 
R$ 17,90 mais equipamento de R$ 4,50 
até R$ 30,20.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/
SP da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). 
Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
quadras de esportes, piscinas cloradas e 
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
11,40 mais equipamento de R$ 2,90 até 
R$ 19,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 12,10 mais equipamento de R$ 
3,00 até R$ 20,30.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario 
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernan-
do. Acesso pela Rodovia Pedro Taques, 
km 116. Tel.: (13) 3425-0206. Instala-
ções–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, praia fronteira 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,80 mais equipamento de R$ 2,70 até 
R$ 18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 
3,90 até R$ 26,00. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Ma-
randuba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: 
(12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz 

para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, pavilhão de lazer, praia frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 15,90 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,10; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
26,30 mais equipamento de R$ 6,60 até 
R$ 59,20.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Ata-

laia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 
3243-3957. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 mais 
equipamento de R$ 2,50 até R$ 16,90; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
13,80 mais equipamento de R$ 3,50 até 
R$ 23,10.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida 
Oceânica, 4551 – Bairro Farol - Alcoba-
ça – BA

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) 
– Rodovia Adolfo Serra, km 16 - Bairro 
Cohab – Conceição da Barra – ES

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lo-
teamento Praia das Neves - Município de 
Presidente Kennedy – ES

FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodovia 
das Cataratas, junto ao Parque Nacional   
- Foz do Iguaçú – PR

PRAIA DE LESTE (PR-04) – Av. 
Beira Mar, 5767 – Balneário Marajó – 
Matinhos – PR

ENGENHO MONJOPE (PE-01) – 
Rodovia BR 101, km 45 – Município de 
Igarassú – PE

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. 
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Tei-
xeira – Município de Capão da Canoa 
– RS

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Bu-
arque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – 
Garibaldi - RS

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 

– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bair-
ro Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. 
Instalações– padrão, luz para equipa-
mentos, chuveiros quentes, quadra de 
esporte e lazer, piscinas para adultos e 
crianças, churrasqueiras, bicicletas, ba-
nana boat e passeios de barco. E-mail: 
sesiaruana@sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta In-
terbalneária, 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@campinginternacionalpun-
taballena.com 

 ■Camping de Ouro Preto

 ■Camping de Campos do Jordão
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 ■A Procissão de Ramos em Gramado encanta os seus visitantes 

 ■O Camping de Canela convida para as festas da Semana Santa na 
Serra Gaúcha

Curta o melhor da Semana 
Santa em Canela e Gramado 

A Páscoa em Canela en-
canta os turistas e a comuni-
dade local. Coelhos de todos 
os tamanhos e cores enfeitam 
a cidade de Canela com mui-
to chocolate, numa decoração 
exuberante. 

Além da beleza da decora-
ção, a programação da Páscoa 
de Canela sempre conta com 
espetáculos e encenações reli-
giosas de Páscoa. A Catedral 
de Pedra fica iluminada tornan-
do o cenário perfeito para as 
apresentações. Durante a noite, 
as ruas de Canela ficam ainda 
mais belas com a iluminação.

Para as crianças não faltam 
opções e lazer. Além de poder 
curtir de pertinho os coelhos 
e a decoração de Páscoa, ati-
vidades e espetáculos infantis 
fazem parte da programação. 
As lojas e fábricas de chocola-
tes de Canela e Gramado ficam 
abertas todos os dias e a crian-
çada pode ver a produção dos 
deliciosos chocolates da região, 
além dos cenários para brincar 
de esconder ovos de Páscoa 
para as crianças procurarem. 

Além da bela Páscoa em 
Canela, Gramado também se 

destaca quando o assunto é fes-
ta e decoração. Os deliciosos 
e inesquecíveis chocolates de 
Gramado, os eventos e as atra-
ções fazem da Páscoa de Gra-
mado também uma das mais 
divertidas do país.

Gramado é uma cidade lin-
da e especial que tem muita tra-
dição em realizar grandes even-
tos e celebrações. A Páscoa em 
Gramado é um dos exemplos de 
eventos marcantes que a cidade 
realiza. A cidade fica toda de-
corada com coelhos e ovos de 
chocolate. Além disso, a Páscoa 
em Gramado conta com uma 
programação de shows, desfi-
les e espetáculos que encantam 
o público de todas as idades e 
atraem turistas de diversos can-
tos do Brasil e do mundo. 

As crianças ficam envolvi-
das com as atividades e com 
tanta opção de passeios e va-
riedade de ovos e chocolates 
deliciosos. São várias fábricas 
de chocolate em Gramado que 
podem ser visitadas enquanto 
produzem as iguarias que dei-
xam a Páscoa de Gramado ain-
da mais prazerosa. 

Venha com sua família e 

desfrute dos encantos numa 
das melhores Páscoas do Bra-
sil. Aproveite a Semana Santa!

Para melhor conforto e co-
modidade, além de um acon-
chego maior com a natureza, 
o CCB reserva o camping de 
Canela para você, campista, 
junto à sua família passarem o 
feriadão hospedados com lazer 
e segurança. 

O camping está localizado 
a 837 m de altitude, numa bela 
área de 100 m², na Estrada do 
Caracol, margeado por um 
riacho que corre sobre pedras, 
formando uma piscina natural. 
Num bonito bosque de araucá-
rias, o RS-01 conta com um pa-
vilhão de lazer com quadras de 
esportes, churrasqueiras cober-
tas, piscinas naturais e cancha 
de bocha, além das instalações-
-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodovia 
RS-235 que liga Canela a Gra-
mado, basta pegar a estrada as-
faltada que dá acesso ao Parque 
do Caracol. Percorridos quatro 
quilômetros, subir à direita e de 
lá percorrer mais um quilôme-
tro até o RS-01.

Comece a se programar para a Paella Dançante em Mury  

No dia 30 de abril (sába-
do), o Camping de Mury 
realizará mais uma tradi-

cional festa espanhola: a Paella 
Dançante. O evento promete 
trazer muita animação e música 
para os associados e convidados. 

A Paella é um dos pratos tí-
picos da culinária espanhola. Ela 
é preparada com o arroz cozido 
com carnes, frutos do mar, hor-
taliças e açafrão. Além do prato 
saboroso, o campista vai ter a 
oportunidade de desfrutar de um 
ambiente de pura natureza, flori-
do e sombreado. 

Na próxima edição de O 
Campista você poderá ter acesso 
a maiores informações sobre o 
evento. Desde já é bom se pro-
gramar para aproveitar o que há 
de melhor na região serrana do 
Rio. 

Camping- O RJ-08 fica a 11 
km do centro de Nova Friburgo, 
em um bosque florido com área 
de 45 mil m². Com capacidade 

para abrigar mais de 200 equi-
pamentos, o local dispõe de mó-
dulos específicos para trailers e 
motor-homes em trânsito, limi-
tados a 10 dias de permanência. 
Além das instalações-padrão, 
o camping está equipado com 
churrasqueira, sauna, piscinas 
naturais, quadras de vôlei e fu-
tebol society e pavilhão de lazer.

Acesso- Saindo do Rio de Ja-
neiro, o acesso se dá pela Ponte 
Rio-Niterói, seguindo-se pela 
BR-01 (Niterói-Manilha) contor-
nando pela direita o perímetro 
urbano de Itaboraí, na direção de 
Rio Bonito. Em seguida, deve-se 
dobrar à esquerda para Cachoei-
ras de Macacu e Nova Friburgo. 
O acesso ao camping se faz pela 
rodovia Rio-Friburgo, dobrando-
-se novamente à esquerda, apro-
ximadamente 2 km após o início 
da descida da serra - agora em 
direção à cidade – em frente ao 
totem de limitação de velocidade 
(lombada eletrônica).  ■O Camping de Mury abre a temporada das confraternizações gastronômicas 
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Mercado
Amilton Carlos Vick 

 ■Amilton Vick sempre somava nas confraternizações do CCB

Perde o Camping Clube do Brasil 
um dos seus campistas mais ativos 
e colaboradores, com o falecimento 
do Benemérito Amilton Carlos Vick, 
no mês passado. Associado há mais 
de 25 anos, Vick representava desde 
então um modelo de família unida e 
participante, com a esposa Cleusa, 
os filhos Ricardo e Fabiana, a sogra 
Maria Ruiz e quatro netas campistas. 

Paulistano da Mooca, “com mui-
to orgulho”, Vick sempre viveu com a 
família na capital, onde plantou seus 
projetos e obras por todos os cantos, 
cultivando nos campings amizades 
sempre marcantes, um prazer de con-

vivência. 
Com aqueles olhos simpáticos e 

sorridentes, vez por outra disfarçados 
por semblantes sizudos, Vick estava 
sempre presente nos encontros, even-
tos, reuniões, projetos, conduzindo 
com sua experiência soluções positi-
vas e harmônicas. Em sua trajetória 
na administração do CCB, deixou 
suas marcas como Representante Re-
gional e Presidente do Departamento 
de São Paulo, Diretor Nacional de 
Patrimônio e, mais recentemente, Di-
retor Nacional de Obras, acumulando 
desde 2005, função vitalícia como 
Sócio Benemérito. 

Ubatuba: Campismo, trilhas e passeios em família

 ■A praia de 
Maranduba, 
com águas 
límpidas, 
fica defronte 
ao Camping

Com nada menos do que 102 
praias, Ubatuba é conside-
rada a capital do surfe do 

estado de São Paulo. Por esse mo-
tivo, suas areias ficam lotadas de 
turistas circulando durante todo o 
verão.

Esse é um destino ideal para 
quem tem disposição para esportes 
como surfe e mergulho, além de 
passeios de escuna, trilhas por ca-
choeiras e visitas a aquários. Uba-
tuba é diversão garantida para toda 
a família. 

Camping – O camping de 
Ubatuba fica às margens da Praia 
de Maranduba, na Rodovia SP-55. 
Possui instalações-padrão, pavi-
lhão de lazer, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, módulos 
para trailers e motor-homes com 
energia livre computada.

Acesso – Para quem vem de 
São Paulo é necessário seguir pela 
Rodovia Dutra até São José dos 
Campos, pegar a Rodovia dos Ta-
moios até Caraguatatuba e entrar 
na Rodovia Rio-Santos (sentido 
Rio de Janeiro) até Ubatuba. Aque-
les que vêm do Rio de Janeiro de-
vem ir pela Rodovia Dutra e seguir 
no sentido de Taubaté. Depois é 

preciso entrar na Rodovia Osvaldo 
Cruz direto até Ubatuba. 

Atrativos – Para a prática do 
surfe, a Praia Itamambuca é a mais 
procurada, pois faz parte do circui-
to internacional. Para chegar até lá 
é preciso atravessar o Rio Itamam-
buca.

A Praia Brava da Almada tam-

bém tem boas ondas e recebe mui-
tos surfistas. O acesso é feito a par-
tir de uma trilha que dura em média 
40 minutos. Já a Praia Puruba, é 
uma opção para quem deseja des-
cansar da agitação. Deserta e com 
vegetação nativa preservada, o seu 
acesso é feito por barco, atraves-
sando os rios Puruba e Quiririm. 

Para as famílias, a melhor pe-
dida é a Praia da Caçandoquinha. 
São 10 minutos de caminhada leve 
até lá, mas o cenário compensa. A 
praia é tranquila, cheia de amendo-
eiras e de águas claras e limpas.

Os adeptos do mergulho tam-
bém terão atividade garantida. 
Ubatuba tem ótimos pontos para 

essa prática; as ilhas Anchieta, das 
Couves, Rapada, das Palmas, Vitó-
ria e Ilhote do Sul, todas próximas 
à costa.

Outra maneira de conhecer o 
litoral é através dos passeios de es-
cuna. São diversas opções de rotei-
ros, mas a visita à Ilha de Anchieta 
merece destaque. 

Além das praias, uma das prin-
cipais atrações turísticas de Ubatu-
ba é o Aquário. O local abriga vá-
rios espécimes da fauna e da flora 
marinha. O passeio é cheio de sur-
presas, vale à pena conferir. 

Os turistas que tem disposição 
de sobra para uma boa caminhada 
não podem deixar de visitar a Ca-
choeira Água Branca. Com mais 
de 300 metros de queda d’água, 
situa-se nos domínios do Parque 
Estadual da Serra do Mar em Uba-
tuba. Para chegar até lá são aproxi-
madamente 3 horas (só de ida) de 
uma trilha difícil, que deve ser feita 
com acompanhamento de um guia 
capacitado. Durante o trajeto ainda 
é possível conhecer o Lago Azul e 
as cachoeiras do Chafariz e da Cor-
rente. O passeio pela mata virgem é 
revigorante e encanta a todos pela 
beleza da paisagem. 

Boas novidades para curtir seu camping no feriadão 

Para você aproveitar o feriadão da Semana Santa junto à sua família e 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 acampamento: o Conjunto de Panelas de 

Alumínio New Express Nautika; a Squeeze Invicta Enjoy Sports Soft  e a Caneca 
Guepardo Adventure

Conjunto de Panelas de Alumínio New Express Nautika - O 
produto possui material em alumínio e plástico PP inodoro. O con-
junto contém 1 frigideira com teflon, 1 panela, 2 pratos e 2 cumbucas 
plásticas. Possui bolsa para transporte e é ideal para 2 pessoas.Mais 
detalhes e informações adicionais, através do site: http://www.maka-
lusports.com.br/ ou pelos telefones: (21)3174-2515 / (21) 3174-2526.

Squeeze Invicta Enjoy Sports Soft - A linha Enjoy da Invicta 
foi feita para quem gosta de produtos bonitos, práticos e modernos. 
Seguindo essa tendência o Squeeze Enjoy Sport Plus traz sofistica-
ção ao guardar sua bebida, ele foi desenvolvido em material altamen-
te resistente, que possui parede dupla com folha laminada no interior 
da garrafa que ajuda na manutenção da temperatura mantendo sua 
bebida gelada por até 3 horas. Seu corpo é de Titan BPA FREE ( 
Livre de Bisfenol ) dando mais qualidade e higiene ao produto  e seu 
bico retrátil com canudo facilita na hora de utiliza-lo. Para mais in-
formações sobre o produto, acesse o site: http://www.kanui.com.br/.

Caneca Guepardo Adventure - Confeccionada em aço inox du-
plo, a Caneca é leve, prática e resistente, perfeita para o uso durante 
suas aventuras ou práticas esportivas ao ar livre. Com capacidade 
para 220 ml, possui alça em mosquetão, que permite pendurar a ca-
neca em alças de mochilas, otimizando o espaço e deixando o acesso 
mais fácil. Mais informações no site: http://www.kanui.com.br/.
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Ainda dá tempo de você, 
campista, aproveitar e 
garantir sua estadia para 

passar o feriado da Semana Santa 
nos campings do CCB com ami-
gos e familiares. Em diferentes 
estados do país, os associados 
podem desfrutar da perfeita com-
binação entre a tranquilidade do 
camping e a proximidade da ci-
dade, além das atrações turísticas 
de cada região. Os campings es-
colhidos pela rede do CCB este 
mês foram: Mury (RJ-08), Ara-
cruz (ES-04) e Lagoa do Bonfim 
(RN-02).

Mury (RJ-08)
Camping - O RJ-08, em meio 

a uma área verde de 45 mil m2, 
tem capacidade para mais de 
200 equipamentos. Com insta-
lações padrão, o camping possui 
também campo de futebol e uma 
quadra de vôlei, onde os associa-
dos podem se divertir à vontade. 
Tudo com direito a um refrescan-
te mergulho na sua piscina, além 
de ducha, sauna, churrasqueiras e 
pavilhão de lazer.

Acesso - Mury, um belo dis-
trito de Nova Friburgo, está situ-
ado a 150 km do Rio de Janeiro. 
Para quem vem do Rio, o acesso 
é pela BR-101, seguindo em di-
reção a Rio Bonito. Na altura 
de Itaboraí seguir por Cachoeira 
de Macacu, subindo a serra em 
direção a Friburgo. O acesso ao 
RJ-08 se dá no km 69 da rodovia 
Rio-Friburgo, à esquerda, dois 
quilômetros após o início da des-
cida da Serra para a cidade.

Atrativos - Uma das referên-
cias de Mury é o Circuito Gastro-
nômico Sabor Mury. Composto 
por vários bares e restaurantes 
típicos, oferece diversos pratos 
regionais e internacionais, além 
de deliciosos queijos, amantei-
gados e doces caseiros. Os visi-
tantes dispõem ainda de várias 
lojas de artesanato, decoração e 
produtos naturais. Localizada no 
coração da Mata Atlântica, Mury 
é o ponto de partida para opções 
de lazer que proporcionam o con-
tato direto com a natureza, como 
caminhadas ecológicas, prática 
de canoagem, banhos de cachoei-
ra no Rio Macaé e passeios nas 
Furnas do Catete.

Aracruz (ES-04)
Camping - O ES-04 possui 

instalações-padrão, capacidade 
para 300 equipamentos, qua-
dra de esportes, cantina e play-
ground. Situado no meio de um 

Aproveite a Semana Santa nos campings do CCB

 ■Na imensidão da Lagoa do Bonfim, os campistas se divertem com 
esportes náuticos 

 ■O bosque aconchegante de Aracruz se completa com a praia fronteira 
de Putirí

 ■O Camping de Mury oferece muitas atividades de lazer aos campistas

bosque, o camping de Aracruz 
fica em frente à Praia de Putirí, 
com vasta área arborizada. Lo-
calizado na estrada da Barra do 
Sahy, o camping é rodeado de 
praias limpas, ideais para banho 
e pesca.

Acesso – Os campistas que 
partem do Rio de Janeiro e de 
São Paulo devem seguir pela BR-
101 até Campos, cruzar a frontei-
ra com o Espírito Santo e seguir 
e pela Rodovia do Sol até Gua-
rapari, de lá é só continuar em 
direção à Região Norte do litoral 
capixaba até Vitória. Quem vem 
do sul não precisa entrar em Vitó-
ria. Depois de passar pela entrada 
do contorno, são mais 60 km pela 
rodovia ES-10 - estrada para os 
balneários de Jacaraípe e Nova 
Almeida. Seguir pela estrada 
depois do aeroporto. Quem vem 
do norte do Estado, pela BR-101, 
deve entrar antes do município de 
Ibiraçu, no acesso a Aracruz.

Atrativos – O principal atra-
tivo da região para aqueles que 
desejam contato com a natureza 
é a Barra do Sahy, localizada em 
Santa Cruz, uma vila de pescado-
res a 20 km do centro. A praia é 
formada por pequenas enseadas, 
com piscinas naturais entre os re-
cifes na maré baixa, e margeada 
por amendoeiras.

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

Um dos passeios mais boni-
tos da região é o de escuna pela 
Reserva do Manguezal Piraquê-
-Açu. O tour dura cerca de duas 
horas e apresenta toda a biodiver-
sidade do encontro do rio com o 
mar. Os barcos partem do cais da 
Avenida Piraquê-Açu, também 
em Santa Cruz.

Em Aracruz ainda encon-
tram-se aldeias indígenas que até 
hoje conservam suas tradições e 
são abertas à visitação. Mas além 
de conhecer os costumes dos ín-
dios, é possível acompanhar de 
perto a produção do artesanato 
típico, principalmente nas aldeias 
de Caeiras Velha e de Boa Espe-
rança (Tekoá Porá).

A cidade possui também im-
portantes reservas e proprieda-
des rurais como o Parque Natural 
Municipal David Victor Farina, 

o Parque Natural Municipal do 
Aricanga e a Reserva Biológica 
de Comboios, que preservam es-
pécies de fauna e flora dos ecos-
sistemas naturais. 

O circuito de agroturismo de 
Aracruz é composto por quatro 
roteiros estabelecidos nas pro-
priedades rurais dos distritos de 
Guaraná e Jacupemba. Nesses lo-
cais os turistas podem passar um 
dia agradável, andando a cavalo 
ou a charrete, praticando espor-
tes, curtindo o pesque-pague ou 
se deliciando nos restaurantes 
com música ao vivo.

Além de todos esses atrativos, 
a cidade também apresenta algu-
mas igrejas e prédios do início do 
século XX, que são reconhecidos 
como patrimônio histórico. 

Lagoa do Bonfim (RN-02)
Camping – O RN-02 possui 

instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, 
chuveiros quentes e quadra de 
esportes. São 40 mil m² de um 
espaço muito agradável. Próxi-
ma ao camping 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 Lo-
pes da Silva. Após 2,5 km chega-
-se ao camping. Lagoa do Bonfim 
está localizada 25 km antes de 
Natal, via BR-101.

Atrativos – Mesmo fora das 
férias a Lagoa do Bonfim atrai 
pela beleza e pela agitada vida 
noturna dos finais de semana 
quando se tem diversão garan-
tida curtindo um bom forró. O 
‘Forró da Lua’, famoso na região, 
virou, inclusive, matéria do jor-
nal New York Times. No roteiro 
de passeios, as dunas ao norte de 
Genipabu e a Praia da Pipa são 
muito procuradas para passeios 
de bugre e de escuna. A aventura 
dura cerca de duas horas. Vale à 
pena conhecer também a Igreja de 
Santo Antônio e a Matriz da Nos-
sa Senhora da Apresentação. Bem 
próxima a Lagoa do Bonfim ficam 
a Lagoa do Urubu, a Lagoa Ama-
rela, a Ponta da Ilha Verde, a Pon-
ta de Búzios e a Praia de Pirangi, 
subdividida em Pirangi do Sul e 
do Norte, conhecida como a mais 
badalada durante os meses de ve-
raneio. Lagoa do Bonfim também 
é famosa por possuir o maior ca-
jueiro do mundo, com uma copa 
de mais de 8500 metros. O kite-
surf e o windsurf estão entre as 
grandes atrações da região.
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 ■As procissões do Divino pelo centro histórico de Paraty encantam os visitantes da cidade 

Neste mês, a 
premiação dos 
Circuitos de Xadrez

No dia 20 deste mês, acon-
tecerá no Camping do Recreio 
dos Bandeirantes a esperada pre-
miação dos competidores do XX 
Circuito Aberto e XVIII Circuito 
Escolar de Xadrez realizados no 
ano passado.

As duas competições, foram 
desenvolvidas em 14 torneios, 
sendo 8 abertos e 6 escolares, 
com a participação de 146 enxa-
dristas filiados a 6 associações 
e 16 estabelecimentos escolares. 
Os competidores dos dois cir-
cuitos e as escolas que mais se 
destacaram vão receber troféus, 
medalhas e certificados durante a 
solenidade.

Logo após o evento da pre-
miação, todos os enxadristas vão 
se reunir para disputarem o V 

Torneio de Abertura da tempo-
rada 2016, que vai abrigar o XXI 
Circuito Aberto e o XIX Circui-
to escolar, em 7 torneios, com 4 
Torneios Individuais e dois por 
Equipes.

Neste ano, os torneios serão 
interrompidos em agosto e setem-
bro, em razão da realização dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
na cidade do Rio de Janeiro.

Em todos os torneios, as ins-
crições poderão ser antecipadas 
pela Internet ou registradas nos 
dias das competições, entre 09h 
e 09h30, sempre aos domingos. 
Cada participante deverá com-
parecer com suas próprias peças 
de xadrez (Brancas e Negras). A 
seguir, estão as datas das compe-
tições neste ano:

 ■Enxadristas cariocas se movimentam para mais uma temporada do 
esporte este ano 

Em maio, Paraty promove mais uma 
edição da tradicional Festa do Divino 

Entre os dias 06 e 15 de 
maio a cidade de Paraty, 
na região da Costa Verde, 

promove uma de suas mais ba-
daladas festas onde o folclore e 
o turismo atraem visitantes à Ci-
dade. Os campistas associados e 
convidados do CCB podem usar 
o apoio do camping de Paraty, 
junto ao centro histórico e fron-
teiro à praia do Pontal. A festa 
em si é centenária. Atribuída à 
Rainha Isabel (1271 - 1336), a 
Festa do Divino chegou ao Bra-
sil trazida pelos colonizadores 
e vem acontecendo em Paraty 
desde o século XVIII. .Pelas 
suas enormes proporções, envol-
vendo praticamente toda a co-
munidade, a festa começa a ser 
organizada um ano antes de sua 
realização: escolhido pela Paró-
quia, um “festeiro” administra 
dezenas de voluntários, às vezes 
mais de um para cada atividade, 
seja religiosa ou profana.

São 09 dias inteiros de mis-
sas, ladainhas, leilões, rifas, 
bingos, bebidas, comidas e dan-
ças típicas, e shows musicais. É 
notável observar-se que o Divi-
no vem mantendo, ao longo dos 
séculos, o mesmo espírito comu-
nitário, religioso e folclórico dos 
primeiros tempos. Alguns as-
pectos foram adaptados à reali-
dade local como, por exemplo, a 
Folia do Divino, que foi suprimi-
da: mas a festa se mantém imu-
tável nos seus princípios básicos, 
como na distribuição de carnes 
aos pobres, comida ao povo e 
balas e doces às crianças: e os 
portugueses chamam de “vodos” 
do Divino. 

O final de semana da festa é 
o que tem maior programação: 
após a alvorada, no sábado de 
manhá, a carne é distribuída aos 
pobres pelos festeiros exatamen-
te como Dona Isabel fez há 702 
anos atrás. Ao meio dia, comida 

e bebida são distribuídos á popu-
lação. De noite, na Matriz, um 
adolescente da comunidade é co-
roado Imperador do Divino, que 
assiste missa com seus vassalos 
e, logo após, recebe homenagens 
do lado de fora da igreja, com a 
apresentação da Dança das Fitas, 
do Xiba Cateretê, da Dança dos 
velhos e dos bonecos folclóricos 
de Paraty: o Boi, o Cavalinho, 
o Peneirinha e a Miota ou Mi-
nhota, originária do Minho, em 
Portugal. Também é costume 
durante a festa do Divino acon-
tecer shows, gincanas, shows de 
calouros, etc. Aguarde para co-
nhecer a programação de shows 
deste ano.

A cidade de Paraty fica a 240 
km do Rio de Janeiro e a 305 km 
de São Paulo, com acesso pela 
BR-101 (Rio/Santos). O cam-
ping de Paraty tem instalações 
padrão, chuveiros quentes e can-
tina. 

  MÊS      DIA                                             ATIVIDADE

Março  20  (Dom)  Entrega dos Prêmios dos Circuitos de Xadrez -2015
  20  (Dom)  V Torneio de Abertura – Início após a premiação

Abril  10  (Dom)  LXXIII Torneio Escolar Individual
  10  (Dom)  CLVIII Torneio Aberto

Maio  18  (Dom)  LXXIV Torneio Escolar Individual
  18  (Dom)  CLIX Torneio Aberto

Junho  05  (Dom)  XXXVII Torneio Escolar Equipes
  05  (Dom)  CLXX Torneio Aberto - Inscrições
  26  (Dom)  LXXV Torneio Escoilar Individual
  26  (Dom)  CLXXI Torneio Aberto - Inscrições

Julho  10  (Dom)  CLXXII Torneio Aberto - Inscrições

Outubro  02  (Dom)  XXXVIII Torneio escolar Equipes
  02 (Dom)  CLXXIII Torneio Aberto - Inscrições

Novembro 06  (Dom)  III Torneio Camping Clube do Brasil
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 ■Os foliões em Ubatuba se divertiram a valer nos bailes e blocos 
internos

Confira a cobertura do Carnaval nos campings do CCB
O camping do Recreio dos 

Bandeirantes realizou, no do-
mingo, dia 07 de fevereiro, o 
Bloco das Piranhas, que teve a 
participação de 200 pessoas. O 
bloco teve também um carro 
de som percorrendo as ruas do 
CCB das 16h30 às 19h. Durante 
a noite, teve o show da Escola de 
Samba das Vargens no pavilhão 
da praia. O show teve início às 
19h30 e terminou às 21h. Na 
segunda-feira, dia 08, foi a vez 
do baile infantil e desfile para 
as crianças onde todas as crian-
ças receberão medalhas. O bai-
le teve início às 19h e terminou 
às 21h. A diversão foi garanti-
da entre os campistas e amigos 
convidados. 

No camping de Ubatuba, 
a programação do feriadão de 
Carnaval, realizada em home-
nagem aos 50 anos do CCB, foi 

aberta na noite de sábado, no dia 
06 de fevereiro, houve  brinca-
deiras entre os associados com 
a distribuição de prendas. No 
domingo, pela manhã, aconte-
ceu uma grande festa na praia 
com aula de zumba ao som de 
Beto Barão, no comando com 
a professora Carol Cassola. À 
noite, no pavilhão do camping, 
o baile de Carnaval, das 20hs às 
02hs, com direito a um concurso 
de fantasias. Houve muita folia 
com confetes e serpentinas du-
rante o festejo. Na segunda-feira 
de Carnaval, dia 08, houve no-
vamente aula de zumba, com a 
participação de homens, mulhe-
res, jovens e crianças. 

O Camping de Bertioga rea-
lizou mais uma edição do Car-
nachopp no dia 07 de fevereiro. 
A festa foi um sucesso, o tempo 
e a noite agradáveis consegui-

ram reunir aproximadamente 
160 pessoas entre sócios e con-
vidados. Foram consumidos 
cerca de 230 litros de chope e 50 
litros de refrigerante. Os foliões 
com muita criatividade na fan-
tasia se divertiram ao som do DJ 
Nininho que comandou a festa 
garantindo a animação dos cam-
pistas e convidados presentes. 

Outros destaques neste Car-
naval ficaram com os campings 
de Mury, Serrinha, Clube dos 
500, Campos do Jordão, Gua-
rapari e Aracruz. Só que a con-
fraternização se deu em torno 
de churrascos, banhos de mar, 
piscinas, descontração total. As 
lembranças do Carnaval fica-
ram mesmo com alguns breves 
passeios pelas cidades, desfiles 
de escolas pela televisão e mui-
to bate-papo com os amigos de 
sempre. 

Cabo Frio: Espetáculo de natureza 
Cabo Frio é um dos prin-

cipais pólos turísticos 
do Rio de Janeiro, até 

mesmo do Brasil. Suas belas 
praias de águas claras com areia 
fina e branca, as dunas que são 
um espetáculo à parte, as mara-
vilhosas ilhas de raras belezas, 
salinas, enseadas, além de uma 
noite bem animada. Tem atra-
ção para todos os gostos.

Camping – O RJ-01 fica 
localizado no bairro do Jacaré 
perto da ponte do Canal Itajuru. 
Tem uma área de 20 mil metros 
quadrados. Além das instala-
ções-padrão, oferece quadras 
de esportes e acesso ao Canal. 
Para comodidade dos associa-
dos e também dos visitantes, 
o camping dispõe de cantina 
e tanques lava-roupas e lava-
-pratos.

Acesso– Para quem sai do 
Rio de Janeiro, o acesso é feito 
pela ponte Rio-Niterói. Seguir 
pela RJ-04 até Tribobó e en-
trando ã direita na RJ-106 até a 
cidade de São Pedro D’Aldeia. 
Agora o ideal é pegar a RJ-140 
até Cabo Frio. Uma outra opção 
é, a partir da ponte, pela BR-101 
via Itaboraí e Rio Bonito se-
guindo pela Via Lagos até São 
Pedro D’Aldeia. 

Atrativos – As águas cris-

talinas e a natureza exuberante 
fazem um convite tentador para 
se conhecer Cabo Frio. Entre as 
praias, a mais conhecida e ba-
dalada é a do Forte, com exten-
são litorânea de 7,5 km, de areia 
branca e fina que completa o 
cartão-postal da cidade. Em seu 
extremo esquerdo fica o Forte 
São Mateus, uma construção 
portuguesa do século XVII, 
onde o mar é mais calmo, e à 
direita duas outras praias a deli-
mitam; a Praia das Dunas que é 

cercada por montes de areia que 
chegam a 30 metros  e a Praia 
do Foguete, ambas preferidas 
para a prática de surf e outros 
esportes radicais. Falando nis-
so, o município também abriga 
o Museu do Surf, o primeiro do 
país e o maior da América Lati-
na no assunto.

Cabo Frio possui ainda um 
roteiro de compras da moda 
praia que tem como atrativo do 
outro lado do Canal a Rua dos 
Biquínis, conhecida internacio-

nalmente como a maior rede de 
moda praia da região. As mais 
de 100 lojas abrem às 9 horas e 
não fecham antes das 20h.

Além dos quiosques à beira-
-mar, quando o assunto é gas-
tronomia todos os caminhos 
levam ao Boulevard Canal, um 
calçadão às margens do Canal 
Itajuru repleto de bares e res-
taurantes que oferecem música 
ao vivo e diversos pratos desde 
a culinária local com peixes e 
frutos do mar às  estrangeiras 

(italiana, japonesa, brasileira e 
francesa). De dia, o local ofe-
rece aos visitantes passeios de 
barcos (escunas) no Terminal 
Marítimo e visitas culturais ao 
espaço Carlos-Scliar. A noite os 
turistas mais baladeiros podem 
curtir as boates, bares e casas 
noturnas.

O primeiro 
camping próprio

Nesses 50 anos de existência 
do Camping Clube do Brasil, 
vale lembrar que o camping de 
Cabo Frio foi o primeiro da rede 
construído em área própria. Em 
novembro de 1966, o fundador 
Ricardo Menescal inaugurou o 
camping que até hoje é bastante 
requisitado pelos campistas. 

Naquela época não havia 
ainda luz elétrica no bairro que 
sedia até hoje o acampamento 
e os campistas usavam lam-
piões, fogareiros e recipientes 
térmicos. O acesso ao cam-
ping se fazia pela Estrada dos 
Passageiros, ainda de terra e à 
noite usava-se um gerador para 
iluminar as dependências de 
apoio. Somente em 1972 foi ins-
talada a luz elétrica na região do 
camping.

 ■Defronte ao Canal do Itajurú, o camping vai completar seus 50 anos
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 ■A Costelada de Caldas Novas, com mais de 20 anos, é uma das principais atrações gastronômicas do 
Calendário

Visite o grande acervo cultural e 
religioso do Museu de Congonhas

Para você, campista, que de-
seja aproveitar a Semana San-
ta que se aproxima em um dos 
maiores acervos culturais e reli-
giosos de Minas Gerais, o Mu-
seu de Congonhas,  inaugurado 
em dezembro passado , dedica-
-se a preservação da obra do ar-
tista mineiro Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho. Localiza-
da ao lado do Santuário do Bom 
Jesus dos Matosinhos, o prédio 
do Museu de Congonhas é uma 
construção moderna que desto-
na do resto do cenário que re-
mete ao período Brasil Colônia. 
O local conta com coleções de 
arte sacra e barroca. Congonhas 
é famosa por abrigar os 12 pro-
fetas, conjunto de esculturas em 
pedra sabão feitas entre 1794 e 
1804 por Aleijadinho.  A inau-
guração do espaço, projetado 
pelo arquiteto Gustavo Penna, 
fez parte das comemorações dos 

30 anos do reconhecimento do 
santuário como Patrimônio Cul-
tural Mundial.  O espaço preten-
de incentivar o desenvolvimento 
de técnicas para a restauração de 
esculturas produzidas em pedra 
sabão, consideradas um símbolo 
da região.

O artista Aleijadinho é até 
hoje um dos artistas brasilei-
ros mais importantes e um dos 
grandes nomes do barroco ame-
ricano, com lugar de destaque na 
história da arte ocidental. O ma-
terial de grande utilização pelo 
artista era a pedra sabão, que 
foi utilizada para produzir um 
dos principais cartões-postais de 
Minas Gerais, os 12 profetas em 
tamanho real que ficam do lado 
de fora do santuário. 

Durante o feriadão Santo, o 
CCB disponibiliza o camping 
de Ouro Preto para uma hospe-
dagem com lazer e segurança.  

Venha nos fazer uma visita e 
aproveite o melhor da natureza. 

O MG-01 fica na Estrada 
dos Inconfidentes e possui ins-
talações-padrão, chuveiros com 
águas quentes, quadra de espor-
tes, além de capacidade para 130 
barracas, 20 trailers e motor-
-homes.

Acesso - Para quem sai do 
Rio de Janeiro, o acesso é fei-
to pela BR-040, que liga o Rio 
a Juiz de Fora. O trevo para a 
Rodovia dos Inconfidentes fica a 
40km de Belo Horizonte. A par-
tir desse ponto, são mais 60km 
para chegar à cidade. De São 
Paulo e da região Sul, o melhor é 
seguir pela Rodovia Fernão Dias 
(BR-381), pegar a BR-356 na al-
tura de Lavras, passar por São 
João Del Rey até Barbacena e 
depois seguir pela BR-040, pas-
sando por Conselheiro Lafaiete, 
Congonhas e Ouro Preto.

Conheça o Calendário 
de Eventos deste ano

Depois de uma tempora-
da curta de verão, com 
o carnaval acontecendo 

na primeira semana de feve-
reiro, este ano de 2016 não vai 
ser dos melhores em termos de 
“feriadões” ligados aos fins de 
semana.

Neste mês, vamos ter a Se-
mana Santa proporcionando o 
único fim de semana prolon-
gado de fato. Os feriados de 
Tiradentes, em abril, Corpus 
Christi, em maio, e Proclama-

ção da República acontecem em 
quintas ou terças-feiras, prolon-
gando esses fins de semana para 
uns, mas não para todos. Os ou-
tros feriados tradicionais estão 
marcados para quartas-feiras.

Além de todos os pretextos 
de bons acampamentos para o 
nosso lazer, relaxar, compar-
tilhar das boas amizades, os 
eventos tradicionais vão se re-
petir em vários sábados este ano 
nos campings. Confira e come-
ce a se programar!

ABRIL –     Dia 30 – Paella Dançante em Mury (RJ-08)
MAIO –      Dia 28 – Noite de Queijos e Vinhos na Serrinha(RJ-06)
JUNHO –     Dia 26 – Festa Junina em Cabo Frio (RJ-01)
JULHO –     Dia  9 – Costelada em Caldas Novas (GO-02)
           Dia 16 – Festa da Tainha  em Ubatuba (SP-04)
            Dia 23 – Festa Julina em Mury (RJ-08)
            Dia 30 – Festa Julina no Recreio (RJ-10)
SETEMBRO –  Dia 10 – Bobó de Camarão em Cabo Frio (RJ-01)
  Dia 24 – Cozido sertanejo em Mury(RJ-08)
OUTUBRO –   Dia 15 – Chopada Alegre no Clube dos 500 (SP-01)
  Dia 29 – Festa à Fantasia no Recreio(RJ-10)
NOVEMBRO –Dia 26 - Feijão e Sambão em Mury (RJ-08)
DEZEMBRO–  Dia 31 - Noite de Réveillon no Recreio (RJ-01),
                    Ubatuba (SP-04) e em outros Campings
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME DA CCTUR PARA O MÊS DE MARÇO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

003039-8(RJ)
015540-7(MG)
018949-8(RJ)
019576-6(RJ)
022290-3(MG)
024951-5(SP)
025307-7(SP)
025852-2(SP)
051680-7(RJ)
057369-7(RJ)
061108-9(SP)
061457-4(SP)
067134-8(SP)
070736-9(SP)
075582-5(SP)
082544-2(MG)
083340-3(RJ)
084585-8(RJ)
086052-3(SP)
086781-8(RJ)

092026-8(RJ)
095769-7(AM)
102177-4(RJ)
113162-6(RJ)
119038-7(SP)
132460-1(RJ)
145308-6(RJ)
159270-9(DF)
159867-4(RJ)
162657-4(RJ)
169861-0(RJ)
183669-0(MG)
184416-4(RJ)
185172-1(RJ)
190037-6(RJ)
191228-4(SP)
191579-5(RJ)
192215-8(RJ)
192935-4(RJ)
196392-6(BA)

208354-1(RJ)
210834-1(ES)
220509-6(SP)
220545-2(RJ)
220626-2(RJ)
220880-8(SP)
221579-0(SP)
221870-6(RJ)
223015-6(SP)
223070-8(RJ)
223126-7(SP)
224262-4(RJ)
224549-4(SP)
225600-5(SP)
227980-9(SP)
228875-1(SP)
229713-2(RJ)
231670-8(RJ)
231875-0(RS)
231975-6(RJ)

232026-0(SP)
232568-4(RJ)
232763-6(SP)
234949-2(RJ)
235202-1(RJ)
235233-0(RJ)
235264-9(RJ)
235389-9(RJ)
235393-8(RJ)
235453-6(SP)
235554-0(SP)
235674-0(SP)
235760-7(BA)
235762-3(RJ)
235767-3(RJ)
235774-6(RJ)
235787-7(RJ)
235869-5(SP)
235940-5(RJ)
235950-2(RJ)

235957-8(ES)
235969-1(RJ)
236013-9(RJ)
236028-6(SP)
236039-1(SP)
236058-7(RJ)
236082-0(ES)
236130-5(SP)
236134-7(SP)
236152-5(SP)
236158-3(RJ)
236173-7(RJ)
236194-9(SP)
236238-5(RJ)
236239-3(ES)
236243-2(MG)
236252-1(RJ)
236262-8(MG)
236266-0(RJ)
236299-5(RJ)

A CCTUR sugere pacotes internacionais para este 
mês, com hospedagem em hotel, entre 03 e 07 noites. 
Os preços abaixo não possuem taxa de embarque. A 
partir de: 

-Deserto do Atacama, 07 noites : US$ 1.638,00 
-Montevidéu, 03 noites: US$ 584,00 
-Lagos e Vulcões chilenos, 07 noites: US$ 1.313,00 
-Patagônia Chilena, 06 noites: US$ 1.708,00
 -Lima, Cuzco e Machu Pichu, 07 noites: US$ 

1.593,00 
-Canadá, 10 dias visitando Toronto, Niagara, Mil 

Ilhas, Ottawa, Quebec e Montreal: US$ 2.363,00 em 
apartamento quádruplo 

 -Bogotá, 04 noites: US$ 499,00 
-Cancún, 04 noites: US$ 699,00 
-Bogotá e Cartagena, 06 noites: US$ 915,00 
-Cartagena, 03 noites: US$ 830,00 
-Alemanha Romântica, 07 noites: US$ 1.978,00

PASSEIOS NO RIO DE JANEIRO 
A CCTUR sugere passeios locais para a cidade do 

Rio de Janeiro. Consulte-nos para saber mais infor-
mações. A partir de: 

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

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

-Passeio de escuna às Ilhas de Angra dos Reis, 01 
dia, R$ 230,00 por pessoa

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

PACOTES NACIONAIS PARA FERIADOS
A CCTUR sugere pacotes nacionais para os pró-

ximos feriados, tudo parcelado com 20% de entrada + 
taxa e o saldo em até 09 vezes sem juros, para diferen-
tes destinos, a partir de:

-Fortaleza, saídas em 23/03/16 e 25/05/16, 04 noi-
tes: R$ 1.633,00 

-Florianópolis, saída em 21/04/16, 03 noites: R$ 

Concorra a bônus para 
curtir os campings do CCB 

O programa ideal para você 
e sua família curtirem o 
feriadão da Semana Santa 

que se aproxima é viajar pelo país 
e conhecer novos lugares. E no 
CCB você ainda concorre a esta-
dias grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube 
do Brasil sorteia 100 bônus de 
pernoites para os seus associados. 
Para participar, é fácil. Basta se 
manter em dia com as taxas que 
você automaticamente já concor-
re.

Os sorteados têm até 90 dias 

para utilizar sua bonificação em 
qualquer um dos campings da 
rede. Os bônus podem ser utiliza-
dos pelo titular ou por seus depen-
dentes, desde que esses estejam 
identificados com suas respectivas 
carteiras sociais. Cada associado 
pode ganhar até cinco pernoites 
para um mesmo acampamento. 

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

 ■As águas cristalinas dos rios de Bonito oferecem um espetáculo indescritível no Pantanal 

1.150,00 
-Foz do Iguaçu, saída em 21/04/16, 03 noites: R$ 

1.060,00 
-Maceió, saídas em 21/04/16 e 26/05/16, 03 noites: 

R$ 1.114,00 
-Porto de Galinhas, saídas em 20/04/16 e 25/05/16, 

04 noites: R$ 1.453,00 
-Aracaju, saídas em 20/04/16 e 25/05/16, 04 noi-

tes: R$ 1.403,00
-Bonito, saídas em 23/03/16 e 25/05/16, 04 noites: 

R$ 2.058,00 
-Maragogi, saídas em 21/04/16 e 26/05/16, 03 noi-

tes: R$ 2.044,00 
-Beto Carrero, saídas em 24/03/16, 21/04/16 e 

26/05/16, 03 noites com duas idas ao Parque: R$ 
1.699,00 

-Serra Gaúcha, saídas em 23/03/16, 20/04/16 e 
25/05/16, 04 noites: R$ 1.944,00 

CRUZEIROS NO BRASIL 
A CCTUR oferece pacotes para Cruzeiros no Bra-

sil para temporada de 2016 em 04 noites, a partir de 
entrada de R$ 215,39 + 12 parcelas de R$ 87,63 e 

Cruzeiro no Costa Fascinosa, a partir de 10 par-
celas de R$ 296,00. Aproveite e garanta desde já seu 
pacote e divirta-se! 

LOCAÇÃO DE MOTOR-HOME
Experimente um roteiro pessoal pelos Estados 

Unidos, alugando um motor-home C25 Standard, por 
08 dias, com  acomodação para até 04 pessoas em um 
percurso de até 500 milhas, com gerador ilimitado. 
Você retira o veículo em Los Angeles e devolve em 
Las Vegas. A partir de 10 parcelas de US$ 78,00 no 
período de 15 a 22/03/16. Consulte a CCTUR para 
mais informações! 

PACOTES PARA O OKTOBERFEST 
E NATAL LUZ 

Comece a se programar desde já para o Oktober-
fest, com saída no dia 12/10/16, 04 noites com duas 
idas ao Pavilhão com ingresso a partir de R$ 1.529,00 
e Natal luz, com saída no dia 11/11/16, 04 noites, a 
partir de R$ 1.970,00. Consulte a CCTUR para mais 
informações. 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Programe um passeio originalíssimo pelo Rio 

Amazonas, a bordo de um iate confortável, partindo 
de Manaus. A Amazon Santana oferece esta opor-
tunidade entre as belezas e os mistérios da floresta 
tropical em um roteiro de cinco dias. No programa 
estão incluídos visita ao Parque das Anavilhanas, pas-
seios de canoas, observação de aves, convivência com 
botos cor-de-rosa, visita à Aldeia Indígena Dessana, 
incursões pelo Rio Negro. E muito mais! Consulte a 
CCTUR. 
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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

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

2016
Ano do Cinquentenário do
Camping Clube do Brasil

De Pai para Filho: Aproveite 
a Semana Santa

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 neste mês 
de feriado. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” 
presenteando-os com um tí-
tulo do CCB. Vocês poderão 
usufruir de um clube de van-
tagens. 

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.

Promoção Novos Associados 
garante descontos este mês 

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

para este mês com a pos-
sibilidade de garantir des-
contos aos associados que 
recomendam seus amigos e 
familiares 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 es-
pecíficas. 

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 pessoas. R$300,00. Jaqueli-
ne. Tel.: (21) 9589-8383

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

Camping Star - Ano 93, em bom 
estado. Fica em local coberto em 
Arujá (SP). R$ 3.000,00. Álvaro Ber-
nardino. Tel: (11) 2409-3403 ou (11) 
99535-4675.

Camping Star Azul – Ano 74 – 
Bom estado de conservação, sempre 
em garagem, documentação em dia. 
E-mail: wagostinho@hotmail.com.
br. Telefone: (15) 3221-1810, Soroca-
ba.

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

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, 
com reservatório de água e geladei-
ra elétrica, vários acessórios, impe-
cável, pronta para acampar. Wilson. 
Tel.: (19) 9173-1547/ 3276-4605

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

Trailer KC770 – Completo, aco-
moda 8 pessoas. Geladeira, ar con-
dicionado, fogão 4 bocas (embutido), 
chuveiro com aquecedor à gás. Os-
car Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21) 
99644-2922. 

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

Turiscar Diamante Club – Ano 
1997, super conservado, completo 
com TV 32 LCD polegada, 4 pneus 
novos, toldo com fechamento contro-
le eletrônico de nível da caixa’água, 
pintura nova, etc. Roberto. Tel : (12) 

sal, MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 
litros, bomba surphlo 2.8, pneus no-
vos, avancê completo. Glória ou José. 
Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

Mercedes Benz – Ano 72, mon-
tagem 88, oito pessoas, com micro-
ondas, geladeira, TV, DVD, fogão 4 
bocas, 2 banheiros (um banho, outro 
normal), aquecedor de passagem a 
gás para chuveiro e pia, termoclima, 
câmara de ré, PX, freio a ar, mo-
tor traseiro – motor 1620, pneu sem 
câmara – novo. Amandio. Tel.: (11) 
5851-4953

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

Safári - Ano 88, bege/vinho, lan-
ternado, pintura nova, motor novo, 
GNV, pneus 8 lonas, estado de novo. 
Claude. Tels.: (21) 8135-9522 / 9464-
4877. 

Turiscar Bambino – Ano 1995, 
montagem 2009, para 4 pessoas. 
Acessórios: toldo de enrolar, câmera 
de ré, microondas (funciona no in-
versor), refrigerador 120L, fogão 2 
bocas, antena winegard, vaso sanitá-
rio, ducha higiênica, box separado, 2 
ventiladores, aquecedor à gás, bomba 
shurflo 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. Va-
lor: R$110.000. Estudo propostas. 
Christian. Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 
9201-4870. E-mail: cmcshm@yahoo.
com.br

Cabine Dupla Diesel F.1000 - 
Modelo Sulam Mônaco - Ano 91/92, 
em bom estado. Único dono. Motor 
MWM. R$ 34.000,00. Álvaro Ber-
nardino. Tel: (11) 2409-3403 ou (11) 
99535-4675.

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

Fundador: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional:  .....................Luiz Fernando Napolitano (SP)
2º Vice-Presidente Nacional:  .....................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
Diretora Tesoureira:  ..................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário:  .....................................Antônio Manoel do Nascimento Bento (RJ)
Diretor 2º Secretário:  .................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor de Caravanismo:  ...........................Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor Nacional para a Região/RJ:  .........Jorge Barbieri (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP:  .........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL:  ......Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)

CONSELHO FISCAL
Titulares: Lamberto Sérgio Nobili, Sócrates Elias Palheta e Anival de Moraes Braga  
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associa-
dos quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de 
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informa-
ções devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre 
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através 
do e-mail ccb@campingclube.com.br

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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DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

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

trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a 
diária de locação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é 
de R$90,00. Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$130,00, 
no Recreio e em Cabo Frio. Os associados que se encontram em dia com seus 
compromissos estatutários, tem um desconto de 20% nas séries AA e AP. Até 02 
crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de R$12,00 para 
cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipadas podem ser 
feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

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

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

FUNDADO EM 07/07/1966

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 com-
pleto com tudo funcionando e toldo 
de enrolar. Marcelo Huertas. Tels.: 
(11) 9808-6644 / 3969-1747

Karmann Ghia KC 380 – Ano 
1989, com geladeira, fogão de 3 bo-
cas 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

Trailer - Ano 90, 2 TVs, micro-
ondas, lava-louças, ar condicionado, 
geladeira duplex, cortinas e estofados 
novos, som. Ver no camping de Uba-
tuba. Mário Paiva. Tels.: (11) 9171-
3715 / 2684-6701.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Ins-
talado no CCB de Paraty (RJ). Do-
cumentação OK - placa de Paraty 
- Todo reformado, pronto para rodar, 
com geladeira nova, fogão 4 bocas, 
exaustor, banheiro, vaso sanitário 
fixo, caixa d’água, mesa que vira 
cama de casal, dormitório de casal. 
Varanda branca, fechada, com pia 
e fogão. R$37.000,00. Lindamir. 
Tels.:(11)7104-1771.

Turiscar - 5° roda, ano 2007, mo-
tor 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 ca-



VIDA DE CAMPISTA
Natureza e união são as chaves do amor pelo campismo 

Hudson Ridan de Pau-
la Britto, de 53 anos é 
casado há 32 anos com 

Maria Auxiliadora Silva, de 55 
anos. Hudson é químico e sua 
esposa é microempresária do 
ramo de lavanderia. O casal 
tem três filhos; Marcus Vinícius 
(31), Suellen Martha (29) e Hu-
dson Michel (25) e três netos; 
Pedro Henrique (9), Ana Júlia 
(3) e Benício de um ano e oito 
meses. O casal reside no bairro 
de Sepetiba, no Rio de Janeiro. 

Hudson Ridan é sócio do 
CCB desde 2012 e sua primei-
ra experiência no campismo foi 
montando barraca. Hudson co-
nheceu o clube através de ami-
gos e logo resolveu se associar, 
pois o amor e contato com a na-
tureza despertou essa vontade 
de se tornar sócio. Seu camping 
preferido é o RJ-10 e os campin-
gs que já visitou foram o cam-
ping Clube dos 500, Serrinha e 
Recreio e o camping que gos-
taria de conhecer é o de Mury, 
pela bela paisagem do local. 

Hudson acampa todos os fi-
nais de semana e não tem prefe-
rência de estação para a prática 
do campismo. Seus hobbies pre-
feridos dentro do camping além 
do descanso é também rever os 
amigos. O equipamento de cam-
ping de Hudson e sua esposa é a 
barraca, pois para eles é a raiz 
do campismo. 

Para Hudson o campismo 

Opinião                                                      Luiz Marcos Fernandes 

Visão míope 
Desde que começou a 

prosperar na década de 70, a 
indústria do campismo tem 
sido vista de modo distorcido 
por nossas autoridades e go-
vernantes. Enquanto outros 
setores receberam ao longo 
dos anos inúmeros incentivos, 
o setor do campismo recebeu 
apenas penalidades e descaso. 
O resultado disso é que inú-
meras empresas que estavam 
investindo no setor, acabaram 
fechando suas portas ou dire-
cionando suas ações estratégi-

cas para outros segmentos do 
mercado. Essa falta de percep-
ção e sensibilidade dos gover-
nantes faz com que o país des-
perdice o grande potencial que 
tem para o campismo.

Ao contrário de outros pa-
íses como Estados Unidos, 
Canadá e mesmo na Euro-
pa, o campismo é visto como 
uma atividade comercial capaz 
de oferecer a seus usuários a 
oportunidade de um contato 
saudável com a natureza. Aqui 
no Brasil muita gente ainda 

tem a visão distorcida de que 
campismo é coisa para aventu-
reiros. É lamentável. Com os 
inúmeros parques federais e 
estaduais, o campismo poderia 
ser uma prática bastante utili-
zada e um meio de hospeda-
gem alternativo e econômico. 
Enquanto o Governo estuda 
meios de realizar um ordena-
mento turístico dos parques 
que no ano passado registra-
ram um recorde de visitação, 
o grande potencial da indústria 
do campismo permanece igno-

rado. 
Prova disso é que o Cam-

ping Clube do Brasil, a única 
organização institucional de 
campismo no país, com 50 
anos de tradição, sequer é con-
siderada por esses governantes 
e autoridades de porta de ga-
binete que teimam em elaborar 
programas e modelos de gestão 
sem o mínimo conhecimento 
de causa. Para quem pratica o 
campismo como atividade de 
lazer tem ideia do que estou 
falando. No ano em que o país 

realiza as Olimpíadas, se po-
deria realizar um programa de 
investimento em campings or-
ganizados para atrair os adep-
tos deste tipo de atividade. 
Um programa que poderia ser 
perfeitamente coordenado pelo 
CCB com recursos públicos e 
privados. Mas uma vez mais, 
veremos passar essa oportuni-
dade e continuar nos discursos 
e promessas que jamais deco-
lam e são apenas um instru-
mento de nossos governantes 
para se promoverem.

 ■Hudson considera fundamental o ambiente dos campings para o bem estar da família e a convivência com 
os amigos

significa a fuga da rotina, um 
momento de paz e o contato 
maior com a natureza e o que 
pode levar as pessoas a acampa-
rem mais é o lazer, o descanso 
e as boas amizades construídas 
dentro dos campings. Para ele, 
as principais vantagens e bene-
fícios que o campismo trouxe 
foram a saúde e a tranquilidade, 
além de um ambiente propício 
para a família, já que todos es-
tão sempre reunidos. 

Durante esses quase quatro 
anos de sócio no CCB, Hudson 
junto à sua família participou 
de algumas festas nos campin-
gs.

“Gosto de todas as festas. 
Recentemente participei da fes-
ta de final de ano. Fui recente-
mente premiado pela fantasia 
mais original de Hallowen em 
uma festa no Camping do Re-
creio, achei ótimo”, conta. 

Durante a Copa do Mundo 
de Futebol, realizada entre ju-
nho e julho de 2014, a experi-
ência que mais o marcou dentro 
do camping foi a chegada dos 
holandeses e belgas e para as 
Olimpíadas que se aproximam 
é também em sua opinião, im-
portante, a prática do campismo 
por ter mais proximidade das 
pessoas de outros países. Hu-
dson ressaltou também sobre a 
falta de estrutura no país como 
um obstáculo que atrapalha a 
prática do nosso campismo. 


