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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. Insta-
lações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 9,00 mais equipamen-
to de R$ 2,20 até R$ 14,00; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev): R$ 13,80 mais equipa-
mento 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: (21) 3825-9209. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, praia fronteira e play-
ground. 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 Teixei-
ra – 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 Prado

 ■Camping de Mury 
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Em reunião realizada em 23 de 
abril passado, a Direção Nacio-
nal autorizou um reajuste nas ta-

xas de uso nos campings, de serviços, 
de manutenção e de novas admissões 
ao quadro social, variando entre  11% 
e 12%, para vigência a partir de julho 
próximo. Os percentuais de reajustes 
foram fixados a partir das variações 
dos custos dos encargos nas despesas 
básicas do Clube, tais como o salário 
mínimo (11,67%), o reajuste do piso sa-
larial pelo Sindicato dos Empregados 
(10,8%), a elevação dos níveis da folha 
de pagamentos e reajustes extemporâ-
neos a partir deste ano, como energia 
elétrica, os combustíveis e encargos 
patrimoniais sobre os imóveis do Clu-
be. Foi também considerada a evolução 
dos índices de inflação nos últimos 12 
meses, medidas pela Fundação Getulio 
Vargas e pelo Governo Federal, o IGP/
DI (11,07%), o IGP-M (11,56%) e O 
IPCA/IBGE (9,39%)

A taxa mensal de manutenção foi 
reajustada de R$ 130,00 para R$ 145,00 
nos pagamentos feitos com desconto 
até o dia 10 de cada mês corresponden-
te. As taxas básicas pagas pela via ban-
cária são acrescidas de R$ 12,00, para 
ressarcimento dos custos operacionais 
de processamento, operação, impres-
são, manipulação e porte do correio. 

Há mais de 20 anos, desde a im-
plantação do Plano Real em 1994, o 
CCB tem reajustado as suas taxas de 
uso e patrimoniais apenas uma vez 
por ano, buscando em cada alteração 
recuperar os desgastes inflacionários e 
se preparar para sustentar o seu padrão 
razoável de atendimento. Essas atuali-
zações de custos se fazem necessárias 
em razão da configuração jurídica do 
Clube, por ser uma instituição condo-
miniada, cooperativada, que depende 
exclusivamente das receitas captadas 
de seus associados para o custeio das 
suas despesas correntes, dos encargos 
fixos de patrimônio e de novos investi-
mentos em áreas de campings. 

Também por essa necessidade de 
preservar a valorização de suas recei-
tas, há quase 40 anos a Resolução Na-
cional 02/1977 define que eventuais dé-
bitos passados devam ser quitados com 
base nas taxas vigentes nas datas dos 
seus efetivos pagamentos. 

ADMISSÕES AO 
QUADRO SOCIAL 

Na mesma reunião, a Diretoria Na-
cional aprovou o reajuste dos custos das 
admissões ao quadro social, a partir de 
julho próximo. A subscrição de um 
título de propriedade familiar custará 
R$ 3.100,00 à vista, ou R$ 3.350,00 em 
seis vezes, ou R$ 3.800,00 em doze ve-
zes, ficando sujeita ao pagamento das 
taxas mensais de manutenção a partir 
do 13º mês da subscrição, qualquer que 
seja a forma de pagamento. 

A subscrição de Passaportes, com 
validade de um ano e direito de uso 
para o titular subscritor e um acom-
panhante, com pernoite de associado a 
partir de 5 anos, custará R$ 1.200,00 
à vista e R$ 1.360,00 em quatro paga-
mentos com a possibilidade de renova-
ções anuais com desconto de 20%. 

Os Cartões da Aventura, para uma 
pessoa, com validade de seis meses, 
passaram a custar R$ 500,00 à vista.

CCB reajusta taxas de uso em julho 



4 Jornal O Campista        - Junho de 2016



5Jornal O Campista        - Junho de 2016

Ainda dá tempo de você, 
campista, aproveitar e 
garantir sua estadia para 

passar o inverno nos campings 
do CCB com amigos e familiares. 
Em diferentes estados do país, os 
associados podem desfrutar da 
perfeita combinação entre a tran-
quilidade do camping e a proximi-
dade da cidade, além das atrações 
turísticas de cada região, seja re-
gião serrana ou praia. Os campin-
gs escolhidos pela rede do CCB 
este mês foram: Itanhaém (SP-03), 
Ouro Preto (MG-01) e Lagoa do 
Bonfim (RN-02).

ITANHAÉM (SP-03)
Camping – Localizado na 

Av. Governador Mario Covas Ju-
nior, nº 380, no bairro Jardim São 
Fernando, o SP-03 fica em frente 
à praia de São Fernando e oferece 
uma área de 10 mil m² com insta-
lações padrão, pontos de serviço 
para equipamentos com energia 
elétrica (220v), quadra externa 
de esportes, playground e telefo-
ne público. Por estar próximo ao 
centro, o camping dispõe de fácil 
acesso a todos os serviços neces-
sários aos campistas. Distante a 
apenas 1 km da praia dos Sonhos 
que é tida por muitos como a mais 
bonita da região.

Acesso – Itanhaém fica na 
região metropolitana da baixada 
santista. Para os que vêm de São 
Paulo, o melhor caminho é pela 
Via Anchieta. Os viajantes devem 
seguir até Cubatão e, em seguida, 
tomar a rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, que passa pelo acesso 
à Praia Grande, Mongaguá e Su-
arão. Já os que partem do Rio de 
Janeiro podem pegar a BR-101, 
depois de Ubatuba e Bertioga. Os 
visitantes do Sul têm o acesso pela 
BR-116, passando por Registro e 
seguindo pela SP-165, em direção 
ao litoral, logo depois de Miraca-
tu. 

Atrativos – As praias são os 
principais atrativos de Itanhaém. 
A do Sono é uma das que reser-
vam o agito da região. Os quios-
ques garantem a animação e um 
prato especial: caranguejo cozido 
na cerveja, além do típico pas-
tel de mariscos. A de Cibratel é 
a maior com seu calçadão e seus 
bares badalados, tendo ao fundo 
as serras da cidade de Peruíbe. A 
Praia dos Pescadores é a escolhida 
pelos surfistas.

Considerada a segunda cidade 
mais antiga do Brasil, o município 
é respeitado pela riqueza cultural 
e seu reduto de belezas naturais. 
Itanhaém também foi considerada 
uma das melhores do Litoral da 
região Sudeste em mergulho de 

Aproveite o inverno e aconchegue-se nos campings do CCB 
observação, com direito a naufrá-
gios e profundidades que chegam 
a 35 metros. Os passeios nas ilhas 
oceânicas são points de mergulho 
de classe internacional e coroam o 
turismo náutico da cidade. Apos-
te também nas caminhadas para 
curtir as construções históricas, 
como o convento de Nossa Senho-
ra da Conceição, com bonita vista; 
e a Matriz de Sant’Anna, em estilo 
colonial, altar barroco e fachada 
em taipa.

Conheça um pouco da histó-
ria visitando a Casa de Câmara e 
Cadeia, cujas paredes medem 60 
centímetros de espessura, de cons-
truções antigas. A “Cama de An-
chieta” também é um importante 
atrativo turístico. Reza a lenda que 
José de Anchieta passava horas 
meditando no local, para se inspi-
rar e descançar. Tal lugar refere-se 
a uma formação rochosa situada 
na Praia dos Sonhos, onde encon-
tramos o Morro Sapucaí rico na 
flora e fauna da Mata Atlântica e 
usado para trilhas. Itanhaém ainda 
possui a 2ª maior bacia hidrográ-
fica do Estado de São Paulo, com 
dois mil quilômetros de rios.

OURO PRETO (MG-01)
Camping - O MG-01 fica na 

Estrada dos Inconfidentes e pos-
sui instalações-padrão, chuveiros 
com águas quentes, quadra de es-
portes, além de capacidade para 
130 barracas, 20 trailers e motor-
-homes.

Acesso - Para quem sai do Rio 
de Janeiro, o acesso é feito 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 partir desse ponto, 
são mais 60km para chegar à cida-
de. De São Paulo e da região Sul, 
o melhor é seguir pela Rodovia 
Fernão Dias (BR-381), pegar a BR-
356 na altura 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.     

Atrativos – Os visitantes pro-
curam muito conhecer as igrejas 
de séculos passados. Construções 
históricas como a Igreja de São 
Francisco de Assis (obra-prima do 
famoso artista do barroco brasilei-
ro: Aleijadinho) e as matrizes de 
Nossa Senhora do Pilar (que car-
rega mais de 400 quilos de ouro 
em sua ornamentação) e de Nossa 
Senhora da Conceição (que tem 
em anexo o Museu Aleijadinho, 
aberto de terça à sábado), estão 
entre os mais procurados. Além 
destes, as ladeiras da cidade reser-
vam muitas construções antigas, 
predominantemente barrocas, não 

sendo a toa que a cidade é batiza-
da como Patrimônio Histórico da 
Humanidade. A atração natural 
fica por conta do Parque Estadu-
al do Itacolomi, que possui vários 
mirantes. Outra dica é passar nas 
feiras da cidade, como a do Largo 
de Coimbra e a da Associação dos 
Artesãos de Ouro Preto (Avenida 
Padre Rolim), onde se encontram 
artigos em pedra-sabão. Claro que 
estando em um município mineiro 
é impossível sair sem visitar uma 
de suas minas. A Mina do Padre 
Faria e a de Ouro Fonte do Bem 
Querer, cuja nascente da fonte 
brota da parede e pode-se, inclu-
sive, beber da água, são as suges-
tões de visitação de O Campista. 

Depois de todo esse trajeto, 
nada melhor que saborear pratos 
típicos, como o frango ao molho 
pardo acompanhado de arroz, 
angu e couve, ou o feijão-tropeiro 
e o frango com quiabo. 

LAGOA DO BONFIM (RN-02)
Camping – O RN-02 possui 

instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes e quadra de espor-
tes. São 40 mil m² de um espaço 
muito agradável. Próxima ao cam-
ping fica uma praia de água doce, 
muito procurada para a prática de 
mergulhos e pesca.

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

Atrativos – Mesmo fora das 
férias a Lagoa do Bonfim atrai 
pela beleza e pela agitada vida no-
turna dos finais de semana quando 
se tem diversão garantida curtindo 
um bom forró. O ‘Forró da Lua’, 
famoso na região, virou, inclusive, 
matéria do jornal New York Ti-
mes. No roteiro de passeios, as du-
nas 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 a pena conhecer também a 
Igreja de Santo Antônio e a Matriz 
da Nossa Senhora da Apresenta-
ção. Bem próxima a Lagoa do 
Bonfim ficam a Lagoa do Urubu, 
a Lagoa Amarela, a Ponta da Ilha 
Verde, a Ponta de Búzios e a Praia 
de Pirangi, subdividida em Piran-
gi do Sul e do Norte, conhecida 
como a mais badalada durante os 
meses de veraneio. Lagoa do Bon-
fim também é famosa por possuir 
o maior cajueiro do mundo, com 
uma copa de mais de 8500 metros. 
O kitesurf e o windsurf estão entre 
as grandes atrações da região.

 ■Defronte à Praia de Cibratel , extensa e tranquila, o Camping de 
Itanhaém 

 ■O Camping de Ouro Preto é ideal como apoio ao Festival de Inverno 
da cidade      

 ■Além do acampamento, Lagoa do Bonfim proporciona lazer e esportes 
náuticos
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Paella Dançante 
foi sucesso 
em Mury 

No dia 30 de abril passado, 
o camping de Mury realizou 
mais uma edição da tradicio-
nal festa espanhola: a Paella 
Dançante, com a presença de 
55 pessoas, entre campistas 
associados e amigos. O evento 
começou às 13 horas, além de 
uma boa música ao vivo que 
garantiu a diversão de todos.

A comida foi servida à von-
tade e a bebida comercializada 
na cantina.  A Paella deste ano 
foi preparada e confeccionada 
pela sócia e campista Merissa-
ni Gouvêa de Almeida, conhe-
cida como Mery. A paella é um 
dos pratos típicos da culinária 
espanhola, preparada com o ar-
roz cozido com carnes, frutos 
do mar, hortaliças e açafrão. 
Além do prato saboroso, o 
campista teve também a opor-
tunidade de desfrutar de um 
ambiente de pura natureza, flo-
rido e sombreado. 

Festival de Inverno em Campos do Jordão
Os campistas que visitarem 

a estância de Campos do Jordão 
no início de julho podem apro-
veitar para curtir a programação 
do 47º Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão, 
que será do dia 03 de julho até o 
dia 24 do próximo mês. 

Em mais de 40 anos de his-
tória, o Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão se 
consolidou como o maior e mais 
importante festival de música 
clássica da América Latina.

Conhecido e respeitado in-
ternacionalmente, o Festival é 
passagem obrigatória de concei-
tuados artistas de todo o mundo. 
Ao longo de sua história, nomes 
do porte de Eleazar de Carva-
lho, Magda Tagliaferro, Yehudi 
Menuhin, Hugh Ross, Mstislav 
Rostropovich, Michel Philippot, 
Kurt Masur, Dame Kiri Te Ka-
nawa, Trio Beaux Arts, Ysaÿe 
Quartet e Le Poème Harmoni-
que, entre muitos outros, bri-
lharam nos palcos e classes do 
Festival.

Além da apresentação em 
concertos, esses grandes artis-
tas também fizeram parte da 
programação pedagógica do 
Festival, dando aulas e master-
classes a jovens músicos. Anu-
almente, estudantes de música 
de diferentes partes do mundo, 
sobretudo do Brasil, América 
Latina e América do Norte, es-
colhem o Festival de Campos do 
Jordão para se aperfeiçoarem. 
Renomados artistas brasileiros 

foram bolsistas do Festival de 
Campos do Jordão em edições 
anteriores, e reconhecem a sua 
importância no caminho para 
a profissionalização de jovens 
músicos.

Hoje, o Festival tem públi-
co direto de dezenas de milha-
res de pessoas. Por seus palcos 
passam mais de 3 mil artistas, e 
suas aulas são ministradas por 
mais de uma centena de músicos 
do primeiro escalão mundial.

Para você, campista, que es-
teja de passagem pela região e 
busca uma hospedagem segura 
e de fácil acesso, o CCB oferece 
o camping de Campos do Jor-
dão. Aproveite e curta a região! 

Camping – O SP-02 fica 
localizado no bairro Rancho 
Alegre, bem ao lado do Horto 
Florestal, a 7 km do centro da 
cidade. A paisagem do camping 
é deslumbrante, com araucárias 
ao redor. Além das instalações-
-padrão, o camping conta ainda 
com cantina, chuveiros quentes 
e quadra de vôlei.

Acesso – Para quem vem do 
Rio de Janeiro ou São Paulo, a 
melhor opção é seguir pela Via 
Dutra. Campos do Jordão fica 
a 192 km da capital paulista, 
via Quiririm-Taubaté (SP-50) e 
a 184 km via Caçapava ou São 
José dos Campos (SP-123). Ou-
tra alternativa para quem vem 
de São Paulo é pela Rodovia 
Ayrton Senna. Para quem sai de 
Belo Horizonte, o melhor é pas-
sar por Taubaté.

 ■Nada mais lindo em Campos do Jordão do que a Temporada de Inverno

Vem aí a temporada de Olimpíadas no Recreio
Agosto e setembro estão 

chegando e os campistas 
vão poder desfrutar mais 

do Camping do Recreio dos Ban-
deirantes, uma ótima opção para 
quem deseja curtir as competi-
ções esportivas destes eventos. 

Camping - O RJ-10 conta 
com instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, praia fronteira 
e playground.

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou 
Via Dutra, o melhor caminho é 
pela Linha Amarela. Depois de 
vencer os seus 15 km, onde há 
um posto do pedágio para au-
tomóveis, siga para a Barra da 
Tijuca passando Pela Av. Ayrton 
Senna, dobrando à direita na Av. 
das Américas, em direção ao 
Recreio. Quem quiser evitar a 
Linha Amarela, pode optar por 
uma opção mais longa e curtir 
o belo visual da orla marítima, 
seguindo pela Linha Vermelha, 
em direção a Copacabana, via 
Av. Atlântica, entrando depois 
em Ipanema, via Av. Vieira Sou-
to, em direção a São Conrado e 
Barra da Tijuca. O camping fica 
a 45 km do centro do Rio, na Es-

trada do Pontal, 5.900, em frente 
à praia.

Atrativos – A região do Re-
creio dos Bandeirantes oferece, 
além de suas praias, um diversi-
ficado roteiro de atrativos. Entre 
eles, há o parque aquático Rio 
Water Planet, que funciona de 

sexta a domingo e feriados nos 
horários das 10 às 17h. 

Outro atrativo da região da 
Barra e do Recreio são os sho-
ppings centers. Um dos mais fa-
mosos é o Barra Shopping, onde 
fica o New York City Center, 
complexo de lazer que abriga va-

riadas lanchonetes e 18 cinemas 
da rede UCI. 

Uma boa opção para quem 
não gosta de ambientes fecha-
dos, mas quer ir às compras, é 
visitar o Shopping Downtown, 
uma imensa estrutura aberta 
com lojas diversas, restaurantes, 

choperias, boates, consultórios 
médicos, agências bancárias e 
uma praça de alimentação cheia 
de opções, sem contar com as 
confortáveis salas de cinema Ci-
nemark.   

Outra alternativa de sucesso 
garantido é a versão carioca do 
Hard Rock Café, bar temático e 
de grande sucesso, localizado ao 
lado do Downtown, no Shopping 
Cittá América, que ainda ofe-
rece para a criançada o Parque 
da Mônica. Na mesma região, a 
moçada ainda vai poder badalar 
nas principais boates e bares da 
cidade. 

No Recreio dos Bandeiran-
tes, há também lindas e procura-
das praias. Points de surfistas e 
de gente bonita, o camping está 
em um local privilegiado, pró-
ximo aos redutos da juventude 
carioca, como a famosa Prainha, 
a Praia de Grumari e Praia da 
Macumba, fronteira ao camping. 

 Além das atrações próxi-
mas ao camping, vários outros 
programas turísticos de um dia 
podem ser agendados através da 
CCTUR, como passeios pelas 
ilhas da Costa Verde, Rio Notur-
no, Pão de Açúcar, Corcovado, 
trilhas e caminhadas.

 ■Defronte à praia, o Camping do Recreio dos Bandeirantes, preparado para as férias e Jogos Olímpicos 
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A cidade de Caldas Novas, 
em Goiás, é um ótimo 
roteiro para se estar em 

contato com a natureza. Famo-
sa pelas fontes termais a cidade 
goiana acolhe muitos turistas 
que procuram relaxar e se diver-
tem num ambiente de muita paz 
e hospitalidade. Caldas Novas 
também oferece artesanato va-
riado e saborosa culinária típica. 
Próximo dali está o município 
do Rio Quente onde as piscinas 
termais são a atração dos par-
ques aquáticos. Os campistas do 
CCB contam com a hospedagem 
no camping GO-02 para quem 
quer mergulhar nos encantos das 
águas quentes da região.

Camping – O GO-02 possui 
uma área de 40.000m². Ofere-
ce instalações-padrão, luz para 
equipamentos, chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, chur-
rasqueiras, sauna e piscinas para 
adultos e crianças. O camping 
fica próximo ao aeroporto a 4 km 
da cidade.

Acesso – Para quem sai da 
região Sudeste, o melhor cami-
nho é pela BR-050, passando por 
Uberlândia, Catalão e Araguarí. 
Para quem sai de Brasília, é me-
lhor seguir pela BR-040 e conti-
nuar pela BR-050, passando por 
Cristalina. Chegando em Campo 
Alegre de Goiás, deve seguir pela 
estrada que vai de Ipameri a Cal-
das Novas.

Atrativos – A cidade atrai tu-
ristas do mundo inteiro pela com-
provada capacidade terapêutica 
de suas águas termais que che-
gam até 51º e possuem proprieda-
des químico-minerais que podem 
diminuir a pressão arterial e até 
desintoxicar 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, com-
pleta este “paraíso das águas”. 

A cidade possui também uma 
variada culinária que mistura 
peixes e aves com frutos do cer-
rado como o pequi, muito usado 
em pratos típicos como o arroz 
com pequi e a tradicional gali-
nhada. Outras delícias da região 
são o peixe na telha, a pamonha, 
o empadão goiano, doces casei-
ros e licores produzidos na cida-
de. Outra atração da cidade é a 
tradicional a Feira do Luar, rea-
lizada durante os fins de semana, 
no centro da cidade. Com mais de 
100 barraquinhas, é um excelente 
lugar para conhecer o artesanato 

local e experimentar a saborosa 
culinária caldanovense. Para um 
passeio com a família, Caldas 
Novas possui atrativos como o 
Monumento às águas, uma ho-
menagem ao principal atrativo 
turístico da região, que possui 
magníficas esculturas, cascatas 
artificiais e jardins e o Mirante 
serra verde, que proporciona uma 
ampla visão de Caldas Novas e 
é um excelente local para foto-
grafar a cidade. A cidade possui 
também diversos parques aquáti-
cos, onde crianças e adultos po-
dem se divertir.

OBITUÁRIO
Silvio Seibt

*1941    + 2016
Faleceu no mês 

passado aos 75 anos 
o associado Silvio 
Seibt, um campista 
querido pelos com-
panheiros e amigo 
do CCB. Associa-
do há 41 anos, era 
casado com Alda Wally Seibt, com 
quem teve duas filhas, Christiana e 
Ana Cristina, que lhes deram 3 ne-
tas.

Silvio viveu em Curitiba até se 
aposentar como professor e funcio-
nário público municipal, tendo se 
transferido com a esposa Wally para 
o município de Penha, em Santa Ca-
tarina. Conhecia muitos campings 
do CCB, mas tinha predileção pelas 
áreas de Curitiba e Joinville.

A convite do companheiro Joa-
quim Barreto, Silvio foi Represen-
tante Regional e Diretor do Clube, 
entre 1980 e 1983. Depois que se 
transferiu para Penha, passou a se 
dedicar também às ações do Rotary 
Club local, de onde era benfeitor.

No próximo mês, mais uma edição da Costelada em Caldas Novas 
Os campistas que não dis-

pensam uma boa costela na brasa 
devem se programar para viaja-
rem até Caldas Novas no mês de 
julho. No dia 09, sábado, acon-
tece um dos eventos mais espe-
rados do camping GO-02: a 20ª 
edição da tradicional Festa da 
Costelada. Na quinta-feira, antes 
do evento, dia 07, os campistas 
poderão saborear um delicioso 
Carneiro no Buraco, outra pro-
gramação gastronômica muito 
famosa que acontece no GO-02. 

O Carneiro no Buraco é pre-
parado com a carne em pedaços, 
acompanhados de legumes, tem-
peros e maçã e cozido em enor-
mes tachos acondicionados em 
buracos de 1,5 m de profundida-
de, onde há um braseiro. Arroz 
branco, salada e pirão acompa-
nham a iguaria. O serviço será 
um maravilhoso momento de 
confraternização entre os parti-
cipantes. 

Na noite de sexta-feira, dia 
08, o campista Sorocaba prome-
te encantar novamente os com-
panheiros acampados, com mais 

um Joelho de Porco assado em 
forno, muito saboroso e aprecia-
do por todos. 

A Festa da Costelada, pro-

gramada para o dia 09, sábado, 
começará bem cedo. As costelas 
serão colocadas para assar às 7 
horas. Às 09 horas, será realiza-
da uma missa campal no pavi-
lhão do camping.  Por volta das 
13 horas, as costelas já estarão 
no ponto certo para agradar até 
aos paladares mais exigentes. 
Os campistas poderão saborear 
também arroz, feijão tropeiro, 
aipim cozido e deliciosas sala-
das. 

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

 ■O Carneiro no Buraco abre a semana gastronômica da Costelada 

FLIP garante 
diversão e cultura 

em Paraty
Neste mês vai acontecer a 14ª 

edição da Feira Literária Interna-
cional de Paraty-FLIP. O evento 
terá início no dia 29 e se estenderá 
até o dia 03 de julho.

Na edição passada, a FLIP ho-
menageou o grande autor Mário 
de Andrade, com a curadoria de 
Paulo Werneck. A edição de 2015 
aconteceu entre os dias 01 a 05 de 
julho. A obra e a vida de Mário de 
Andrade ajudaram a moldar a cul-
tura brasileira. 

Na edição deste ano, a autora 
homenageada será a poeta Ana 
Cristina César, expoente do movi-
mento Poesia Marginal. 

Para o campista que deseja 
participar do evento cultural e 
busca um local com lazer e segu-
rança, o Camping Clube do Brasil 
oferece o camping de Paraty para 
hospedagem, localizado na Praia 
do Pontal, bem próximo aos pavi-
lhões da Feira.

Paraty é uma cidade com di-
versos atrativos, além de um im-
portante patrimônio histórico 
e cultural do Estado do Rio de 
Janeiro. Não é à toa que Paraty 
possui um dos conjuntos arquite-
tônicos coloniais mais perfeitos 
e harmoniosos do país. O Centro 
Histórico, tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico Nacional, 
é repleto de casarões coloniais e 
igrejas, como a de Santa Rita, er-
guida em 1722 e cartão-postal do 
município. 

Caldas Novas, natureza e piscinas termais como atração

 ■O Camping é muito procurado no inverno ensolarado e sem chuvas 
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CCB ratifica normas de acampamentos 
Durante a reunião da Direção 

Nacional realizada em 23 de 
abril passado, foram anali-

sadas, debatidas e aprovadas duas 
Resoluções Nacionais com o sentido 
de preservar a padronização e a dis-
ciplina no uso dos diferentes equi-
pamentos de camping, com vistas a 
regular a estética e a ocupação dos 
espaços disponibilizados nos cam-
pings e equilibrar os benefícios da 
coletividade acampada. 

A Resolução nº01/2016 vem ra-
tificar conceitos e rotinas já consa-
gradas no Regulamento de Uso dos 
Campings, especialmente em seus 
itens 11 e 15, e na Resolução Nacio-
nal nº 01/86, referindo-se especial-
mente aos trailers, motor-homes, 
campers, mobil-homes e assemelha-
dos. 

A segunda Resolução vem re-
gulamentar a montagem e o uso das 
recentes “barracas estruturadas”, 
dentre aquelas já encontradas em 
campings da rede, disciplinando 
a sua forma de montagem das es-
truturas metálicas, das coberturas 
e fechamentos laterais, definindo 
ainda que a partir de agora fica ter-
minantemente vedado o ingresso, 
montagem e uso de novas “barracas 
estruturadas”nos campings do CCB.

A seguir estão os textos inte-
grais das duas Resoluções aprova-
das e vigentes. 

RESOLUÇÃO NACIONAL 
Nº 01/2016

O Presidente Nacional do Cam-
ping Clube do Brasil, no uso das 
suas atribuições estatutárias, CON-
SIDERANDO a necessidade de 
rever, conciliar e ratificar as rotinas 
de parqueamento e ocupação de trai-
lers, motor-homes, campers, mobil-
-homes e assemelhados, nas áreas de 
acampamento do Clube à vista dos 
preceitos regulamentares em vigor, 
especialmente quanto ao Item 11 do 
Regulamento de Uso dos Campin-
gs e quanto à Resolução Nacional 
nº 01/1986, em todos os seus itens; 
CONSIDERANDO a necessidade 
de preservar as características de 
trailers, motor-homes, campers, mo-
bil-homes e assemelhados, quanto à 
padronização e constituição original 
de fabricação, determinadas pelas 
autoridades reguladoras das Nor-
mas Técnicas e do Código Nacional 
de Trânsito, tanto quanto ao seu uso 
adequado como à sua total mobili-
dade, reboque e transporte em qual-
quer via pública; CONSIDERAN-
DO a necessidade de se estabelecer 
igualmente em todos os campings 
da rede do Clube os limites e es-
paços máximos de ocupação para 
os trailers, motor-homes, campers, 
mobil-homes e assemelhados, seus 
equipamentos e acessórios; CONSI-
DERANDO os estudos apreciados 
pela Direção Nacional e a sua apro-
vação em reunião de 23.04.2016, 
RESOLVE: 1 - Ratificar as dimen-

 ■Trailers, 
motor-homes e 
assemelhados 
devem limitar 
seus espaços 
sem prejuízos 
dos demais 
companheiros e 
da estética nos 
campings 

 ■Desde junho passado, o  ingresso de novas “barracas estruturadas” 
estão vetadas nos campings 

sões de largura de 3,00 (três) metros 
para os módulos e/ou espaços dis-
ponibilizados para o parqueamento 
de cada tipo de equipamento acima 
referido, reservando-se mais uma 
faixa fronteira a cada um deles, des-
tinado à montagem de seus respecti-
vos avancês, os quais deverão ocu-
par em sua largura, no máximo, até 
3,60 metros (três metros e sessenta 
centímetros), observando-se nos 
módulos padrões implantados que 
os veículos estacionem com as ro-
das rentes ao meio-fio fronteiro, de 
modo a garantir um afastamento de, 
no mínimo, 40 (quarenta) centíme-
tros no espaço posterior; 2 - Além da 
largura máxima de 3,60 metros para 
a disposição dos avancês, essas co-
berturas devem respeitar como limi-
te, em seu comprimento, a medida 
máxima igual ao comprimento do 
equipamento, excluindo-se no caso 
dos trailers o comprimento ocupa-
do pelas lanças ou bequilhas; 3 - As 
coberturas e as laterais dos avancês 
devem ser fabricadas exclusivamen-
te com materiais plásticos, opacos e/
ou transparentes, sem o uso de mate-
riais rígidos, e devem ser estendidas 
sobre estruturas de perfis metálicos, 
interligados através de encaixes ou 
parafusos e fixados ao solo através 
de estaiamentos, sendo vedado em 
suas montagens o emprego de sol-
das ou de arrebites que possam di-
ficultar a sua eventual e rápida des-
montagem; 4 – Com o propósito de 
proteger os ambientes de entrada e 
saída dos avancês, estas coberturas 
podem ter eventualmente acoplados 
avanços de proteção retrateis e des-
montáveis exatamente até os limites 
das dimensões de largura desses 
acessos, com extensão máxima de 
até 0,60 metros (sessenta centíme-
tros), desde que não ultrapassem 
os limites dos seus respectivos mó-
dulos, na direção de um módulo 
vizinho, ou sobre vias internas de 
circulação; 5 - Como forma de ga-
rantir a qualquer momento a remo-
ção e o pleno e livre trânsito desses 
equipamentos em vias públicas e de 
preservar os seus conceitos de pa-

dronização e originalidade, além de 
assegurar no interior dos campings 
os preceitos de estética e de segu-
rança e conforto mútuos, fica veda-
da a instalação de acessórios rentes 
ou projetados externamente para as 
suas laterais, tais como aparelhos 
de ar condicionado, aquecedor e 
outros; 6 - Na forma do Item 15 do 
Regulamento de Uso dos Campin-
gs, trailers, motor-homes, campers, 
mobil-homes e assemelhados, de-
vem ocupar corretamente cada mó-
dulo ou espaço que lhes são desti-
nados, sendo que nas ocupações de 
módulos duplos implantados, cada 
equipamento estacionado deve estar 
alinhado com a extremidade de sua 
vaga, deixando sempre livres os es-
paços ao seu lado e no seu entorno; 
7 - Trailers, motor-homes, campers, 
mobil-homes e assemelhados, de-
vem ser conectados adequadamente 
aos pontos de serviços que lhes são 
disponibilizados em cada camping, 
quanto à entrada de água e de ener-
gia elétrica e quanto às saídas de 
águas servidas e, somente quando 
for o caso, despejos diretos de deje-
tos sanitários. Em 25.04.2016.

RESOLUÇÃO NACIONAL 
Nº 02/2016

O Presidente Nacional do Cam-

ping Clube do Brasil, no uso das 
suas atribuições estatutárias, CON-
SIDERANDO a necessidade de dis-
tinguir e classificar os diversos tipos 
de equipamentos de uso para abrigo 
e hospedagem na rede de campings, 
de acordo com as suas respectivas 
características de fabricação, mon-
tagem/desmontagem, transporte, 
condução e reboque, permitidas 
e determinadas pelas autoridades 
de Normas Técnicas e do Código 
Nacional de Trânsito; CONSIDE-
RANDO o recente surgimento em 
algumas áreas de acampamento do 
Clube de equipamentos assemelha-
dos a uma barraca, de fabricação 
artesanal, montados sobre estrutu-
ras de perfis metálicos, identificadas 
informalmente como BARRACAS 
ESTRUTURADAS; CONSIDE-
RANDO a necessidade de definir 
o enquadramento adequado dessas 
Barracas Estruturadas montadas 
em alguns campings, à luz do Re-
gulamento de Uso dos Campings, 
das Resoluções Nacionais vigentes 
e das determinações da Direção 
Nacional; CONSIDERANDO, por 
fim, os estudos apreciados pela Di-
reção Nacional e a sua aprovação em 
reunião de 23.04.2016, RESOLVE: 
1 - Admitir em caráter provisório a 
presença e o uso nas áreas de acam-

pamento do Clube desses equipa-
mentos identificados como BAR-
RACAS ESTRUTURADAS, que 
até a presente data estão instaladas 
em campings da rede, equiparando-
-os a uma barraca convencional 
padrão, para fins de aplicação das 
normas vigentes do Regulamento de 
Uso dos Campings, Resoluções Na-
cionais e determinações da Direção 
nacional, ficando, no entanto, veda-
da a montagem e uso de novos equi-
pamentos semelhantes, em qualquer 
camping da rede, seja a que pretexto 
for; 2 - Para essas Barracas Estrutu-
radas já montadas em campings da 
rede, o sistema de montagem e des-
montagem deve ser simples, prático 
e imediato, com o uso de parafusos 
e/ou encaixes nas junções de sua 
estrutura de perfis metálicos, sendo 
vedado o uso de soldas ou arrebites 
nestas junções, e que tais estruturas 
não tenham nenhum tipo de fixação 
definitiva no solo, a não ser o empre-
go usual de tirantes de estaiamentos, 
permitindo assim garantir plena-
mente as suas características de fácil 
montagem, desmontagem e desloca-
mentos. As Barracas Estruturadas 
atualmente presentes nos campings 
do Clube que não estejam atendendo 
a esses requisitos devem se ajustar 
a eles em um prazo máximo de 90 
dias; 3 - Assim como ocorre com 
as barracas convencionais, a cober-
tura, o piso e as proteções laterais, 
de acesso e de ventilação dessas 
Barracas Estruturadas já montadas 
devem ser compostos de tecidos 
plásticos ou impermeabilizados, 
excetuando-se aqueles de cor preta, 
sem a presença de qualquer material 
rígido, tais como madeiras, fibras, 
laminados, plásticos, PVC e asse-
melhados; 4 - As Barracas Estrutu-
radas hoje presentes nos campings 
devem ser montadas exclusivamente 
nos espaços e módulos reservados 
para barracas e carretas-barracas 
convencionais, ou em outros que a 
qualquer momento sejam destina-
dos pelo Clube, respeitando igual-
mente os seus limites máximos de 
ocupação, de acordo com as escalas 
de dimensões de áreas e custos cor-
respondentes dispostos nas Tabelas 
de Taxas de Uso exibidas em todos 
os campings; 5 - O enquadramento 
dos tamanhos dessas Barracas Es-
truturadas já montadas, para fins de 
aplicação das taxas de uso em cada 
camping, terão como base a área to-
tal efetivamente ocupada pelo equi-
pamento, pelas extensões de seus 
estaiamentos e pelas coberturas de 
proteção acopladas à sua volta; 6 - 
Assim como ocorre com as barracas 
convencionais, essas Barracas Es-
truturadas, quando ocupadas, terão 
acesso somente a pontos individuais 
de tomadas de energia elétrica, com 
as limitações de cargas vigentes, 
que são insuficientes para a cone-
xão de aparelhos eletrodomésticos e 
afins. Em 25.04.2016.
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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 ABRIL
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes internacionais para este mês, com 

hospedagem em hotel. Os preços abaixo não incluem taxa de em-
barque. A partir de: 

-Orlando, 16 dias com 27 refeições: US$ 3.669,00 com taxa, em 
apartamento quádruplo, para as férias em agosto

 -Orlando, 16 dias com 03 refeições, uma festa e um Parque 
Aquático: US$ 2.999,00 em apartamento quádruplo

-Orlando Econômico, 16 dias com 04 refeições, saídas em julho 
e agosto: US$ 2.949,00 em apartamento quádruplo

-Las Vegas, 04 noites: US$ 585,00 com taxa, em apartamento 
quádruplo

-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, Otta-

wa, Quebec e Montreal: US$ 2.363,00 em apartamento quádru-
plo 

-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, 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 ho-

ras, 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 COM SAÍDAS DIÁRIAS
-Beto Carrero com Balneário Camboriú, 05 dias, a partir de 

entrada de R$ 316,00 + 09 parcelas de R$ 138,00
-Caminhos de São Francisco (Sergipe, Alagoas, Pernambuco 

e Bahia), 10 dias, a partir de entrada de 1.097,00 + 09 parcelas 
de R$ 489,00

-Mistérios e Encantos da Chapada dos Veadeiros, 04 dias, a 
partir de entrada de R$ 375,00 + 09 parcelas de 166,00

-Itacaré e Península de Maraú, 08 dias, a partir de entrada de 
R$ 442,00 + 09 parcelas de R$ 197,00

PACOTES NACIONAIS NO SEGUNDO SEMESTRE
A CCTUR sugere pacotes nacionais para os próximos feria-

 ■Já foram lançadas as promoções da Disneylândia para a nova temporada. Aproveite! 

dos do segundo semestre, tudo parcelado com 20% de entrada + 
taxa e o saldo em até 09 vezes sem juros, para diferentes desti-
nos, a partir de:

-Fortaleza, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 12/10/16: R$ 
1.202,00 

-Aracajú, 04 noites, saídas em 12/10/16 e 11/11/16: R$ 1.040,00 
-Salvador, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 12/10/16: R$ 1.126,00 
-Maceió, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 12/10/16: R$ 1.233,00 
-Natal, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 12/10/16: R$ 1.127,00 
-Serras Gaúchas, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 02/11/16: R$ 

1.486,00 
-Bonito, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 2.449,00 
-Fernando de Noronha, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 

12/10/16: R$ 3.295,00 

NOVIDADE
- Trekking Trilha dos Incas, saída em outubro, com dura-

ção de 07 noites, visitando Cusco, Vale Sagrado, trekking Via 
Salkantay a Machu Picchu: US$ 1.640,00

PACOTES RODOVIÁRIOS 
A CCTUR sugere pacotes para excursões rodoviárias, com 

entrada de 12% e saldo em até 09 vezes sem juros, para diferentes 
destinos, a partir de:

-Hopi Hari com Parque da Monica, Aquário de São Paulo e 
Museu do Futebol, 04 dias: R$ 1.380,00. Criança de 03 a 09 anos: 
R$ 1.200,00, saída em 11/08/16

-Festa Junina no Hotel Fazenda Sete Lagos – São Paulo, 03 
dias, saída em 01/07/16: R$ 1.120,00

-Férias Escolares em Beto Carrero, 05 dias, saídas em 27/07 
e 10/08/16: R$ 1.799,00. Criança de 04 a 09 anos: R$ 1.426,00

-Barretos, a maior festa Country do Brasil, saídas em 18/08/16 
e 25/08/16: R$ 1.490,00

-Holambra e Atibaia, Expoflora, 03 dias, saídas em 09, 16 e 
23/09/16: R$ 1.250,00

PACOTES PARA A OKTOBERFEST E NATAL LUZ 
Comece a se programar desde já para a Oktoberfest, 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. 

SHOW DO REI ROBERTO CARLOS 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes para o Novo Show 

do Rei Roberto Carlos, agora em terra, entre os dias 15 a 19/02/17. 
- Projeto Emoções na Praia do Forte, novidade à Beira Mar, 

num resort 5 estrelas, serviço all inclusive, open bar 24 horas, in-
cluindo 01 noite de show com Roberto Carlos, bebidas variadís-
simas. Translado de chegada e saída, a partir de R$ 4.190,00 por 
pessoa, podendo dar 20% de entrada e o saldo em até 9 parcelas 
no cartão de credito. Consulte a CCTUR para mais informações. 

PACOTES DE LUA DE MEL
-Deslumbrante Itália, 08 dias: US$ 2.204,00 euros
-Paradisíacas Ilhas Seychelles, 05 dias: US$ 1.030,00
-Magia da Selva Patagônica, 08 dias: US$ 2.318,00

                                                              
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 oportunidade entre as belezas e os mistérios 
da floresta tropical em um roteiro de cinco dias. No programa 
estão incluídos, visita ao Parque das Anavilhanas, passeios 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. 

Concorra a bônus para curtir 
os campings neste inverno

O programa ideal para você 
e sua família curtirem este 
mês de inverno é viajar pelo 

país e conhecer novos lugares. E no 
CCB você ainda concorre a estadias 
grátis nos campings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados pelo 
titular ou por seus dependentes, 
desde que esses estejam identifica-
dos com suas respectivas carteiras 
sociais. Cada associado pode ga-
nhar até cinco pernoites para um 
mesmo acampamento. 

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

006052-1 (MG)
008814-7 (RJ)
009969-3 (RJ)
011848-9 (SP)
013247-5 (RJ)
013432-0 (RJ)
014051-7 (SP)
015778-4 (SP)
016480-4 (RJ)
034475-5 (SP)
049732-0 (SP)
058817-1 (SP)
063699-0 (RJ)
063948-5 (SP)
070886-0 (SP)
072961-2 (SP)
074599-3 (SP)
077987-9 (RJ)
079755-0 (RJ)
083653-2 (RJ)

088311-5 (RJ)
100132-6 (SP)
100266-5 (MG)
104498-4 (SP)
111442-0 (GO)
111742-8 (RJ)
117241-0 (RJ)
119184-6 (SP)
120629-3 (RJ)
123925-4 (SP)
126626-9 (SP)
138084-3 (RJ)
141445-6 (MG)
142701-9 (ES)
146428-1 (SP)
159868-2 (RJ)
175725-2 (SP)
183572-5 (MG)
188318-4 (RJ)
189041-6 (RJ)

189043-2 (RJ)
193412-1 (RJ)
196540-7 (SP)
197904-0 (PR)
198894-2 (RJ)
199869-6 (RJ)
200277-3 (RJ)
208477-5 (SP)
213685-7 (RJ)
214760-4 (PR)
215922-9 (RJ)
217600-1 (RJ)
219031-4 (RJ)
221563-5 (ES)
223746-7 (SP)
224311-7 (DF)
225287-3 (RJ)
225462-1 (RJ)
225572-4 (RJ)
227076-6 (RJ)

227262-9 (SP)
227277-6 (RJ)
228919-7 (SC)
229424-9 (SP)
229672-0 (RJ)
230027-8 (RJ)
230460-4 (RJ)
231502-9 (RJ)
231903-1 (RJ)
232132-1 (ES)
234409-4 (SP)
234431-1 (ES)
234463-8 (SP)
234788-0 (RJ)
235060-5 (RJ)
235073-6 (RJ)
235319-0 (RJ)
235402-3 (RJ)
235410-4 (RJ)
235527-3 (RJ)

235708-9 (RJ)
235825-5 (SP)
235834-4 (RJ)
235951-0 (RJ)
235967-5 (RJ)
235983-7 (RJ)
236035-9 (SP)
236040-6 (SP)
236054-5 (SP)
236080-4 (SP)
236083-8 (SP)
236127-4 (ES)
236143-6 (RJ)
236153-3 (RJ)
236167-2 (RJ)
236169-8 (SP)
236184-2 (RJ)
236264-4 (ES)
236329-2 (ES)
236330-7 (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

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

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ Respiratória / Reumatologia / 

Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de fisioterapia 
em sua casa!

Tel/Fax: (21) 2264-1004 / Cel.: (21) 9 8797-9567 
e-mail: andrea_angelim@ig.com.br

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Aproveite a promoção 
De Pai para Filho no CCB 
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” presenteando-os com 
um título do CCB. Vocês po-
derão 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 subscri-
ção.

Aproveite a Promoção 
Novos Associados neste mês 

O sucesso da promoção 
Novos Associados 
vale também para este 

mês com a possibilidade de 
garantir descontos aos asso-
ciados que recomendam seus 
amigos e familiares para se 
tornarem sócios do CCB. Com 
isso é garantido 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 associados e 
seus acompanhantes, servem 
para diminuir as despesas 
com pernoites de pessoas ou 
equipamentos. No total, eles 
somam valores entre R$50,00 
e R$160,00.  

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os 

associados recebem mais 20% 
do valor total dos bônus entre-
gues. 

Lembramos que essas bo-
nificações não servem para 
reduzir as mensalidades de 
ocupação de módulos, nem 
para as taxas de estadia diur-
na e outras específicas. 

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

TUDO QUE ACUMULA ÁGUA É FOCO DE MOSQUITO!
VAMOS FAZER BEM FEITA A NOSSA PARTE

UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO

camping clube do brasil
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Canadense Nautika – Modelo para 
seis pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: 
(21) 9589-8383

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

Carreta Barraca Halley - Ano 92 - 
Duas camas de casal com colchão, piso 
ecológico, fogão 4 bocas, sofá com 3 
lugares, fechamento completo, armá-
rios e tv. R$2.500,00. João Arruda. 
Tels: (21)2619-2889/99873-4029.

Camping Star - Ano 93, em bom 
estado. Fica em local coberto em Arujá 
(SP). R$ 3.000,00. Álvaro Bernardino. 
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, Sorocaba.

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

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, 
com reservatório de água e geladeira 
elétrica, vários acessórios, impecável, 
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. Oscar 
Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21) 99644-
2922. 

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

Turiscar Diamante Club – Ano 
1997, super conservado, completo com 
TV 32 LCD polegada, 4 pneus novos, 

cx. detrito, cx. d’água 180 litros, bom-
ba surphlo 2.8, pneus novos, avancê 
completo. Glória ou José. Tels.: (22) 
9726-6959/ 9871-5001.

Mercedes Benz – Ano 72, monta-
gem 88, oito pessoas, com microondas, 
geladeira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 
banheiros (um banho, outro normal), 
aquecedor de passagem a gás para chu-
veiro e pia, termoclima, câmara de ré, 
PX, freio a ar, motor traseiro – motor 
1620, pneu sem câmara – novo. Aman-
dio. Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, 
diesel, modelo Itapoá, acomodação 
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. Aces-
sórios: toldo de enrolar, câmera de ré, 
microondas (funciona no inversor), re-
frigerador 120L, fogão 2 bocas, antena 
winegard, vaso sanitário, ducha higi-
ênica, box separado, 2 ventiladores, 
aquecedor à gás, bomba shurflo top, 
conversor de voltagem de 2500w e in-
versor de 1000w, som com DVD, rádio 
PX, TV 14’’ e DVD player, mini adega. 
Paga pedágio simples, revisado, pneus 
novos. Valor: R$110.000. Estudo pro-
postas. Christian. Tels.: (48) 9102-7929 
/ (41) 9201-4870. E-mail: cmcshm@
yahoo.com.br

Bagageiro Thuli 100 Pacific – Ano 
2013 – Completo com hack e capaci-
dade para 50 kgs. R$ 900,00. Walter 
Balmanc: (24)98836-1034.

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 cha-
pa galvanizada, reforçado, tamanho 
1X1X1m. R$1.600,00. Fernando. Tels.: 
(21) 9958-3185 / 3157-2714
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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

FUNDADO EM 07/07/1966

toldo com fechamento controle eletrô-
nico 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 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 bocas 
com forno, bateria, caixa d’água, aque-
cedor de água a gás e elétrico, banheiro 
com chuveiro. R$16.000,00. Fausto. 
Tel.: (11) 9932-2709. E-mail: pedroi-
fko@hotmail.com

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

Turiscar Rubi – Ano 1980. Insta-
lado no CCB de Paraty (RJ). Docu-
mentação OK - placa de Paraty - Todo 
reformado, pronto para rodar, com ge-
ladeira 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, motor 
trailer, único dono, acomodação para 
8 pessoas, 3 ar condicionados sendo 
2 splits, com armários, bar, adega, 
quarto de casal, beliche, pia granito, 
geladeira, fogão 4 bocas com forno, 
micro- ondas, sofá-cama casal, MP3, 

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$140,00. Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é 
de R$175,00, 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 acrés-
cimo de R$15,00 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-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com 
colchonetes e extensão de luz. Os interessados podem entrar em contato di-
retamente com as áreas de Arraial do Cabo, Itanhaém, Ubatuba, Campos do 
Jordão, Curitiba, João Pessoa ou com a Secretaria de Salvador.



VIDA DE CAMPISTA 

Hora de se programar para participar da Festa da Tainha em Ubatuba 
Os campistas que costu-

mam frequentar o Camping 
de Ubatuba estão contando os 
dias para mais uma edição da 
já tradicional Festa da Tainha. 
Este ano o evento será realiza-
do no dia 16 de julho (sábado). 

Além de poder degustar a 
tainha na brasa com deliciosos 
acompanhamentos, o campista 
poderá ainda se divertir, cantar 
e dançar no pavilhão de festas 
do camping que será todo de-

corado especialmente para o 
evento, onde serão servidas 
as guarnições (arroz, salada, 
molhos, pirão e purê) que vão 
compor os pratos junto com a 
tainha assada na brasa. A cer-
veja e o refrigerante serão ser-
vidos à vontade. 

As informações sobre os 
custos dos convites você verá 
na próxima edição deste jor-
nal.

Acesso – Para quem vem 

de São Paulo é necessário se-
guir pela Rodovia Dutra até 
São José dos Campos, pegar a 
Rodovia dos Tamoios até Ca-
raguatatuba e entrar na Rodo-
via Rio-Santos (sentido Rio de 
Janeiro) até Ubatuba. Aqueles 
que vêm do Rio de Janeiro de-
vem ir pela Rodovia Dutra e 
seguir no sentido de Taubaté. 
Depois é preciso entrar na Ro-
dovia Osvaldo Cruz direto até 
Ubatuba. 

 ■Depois da confraternização gastronômica, a festa continua no 
pavilhão 

Uma vida dedicada à família e ao campismo 
Aymberê Guedes de Araú-

jo, conhecido como Birê, 
tem 60 anos, é aposenta-

do e atualmente Vice-Presidente 
Regional de São Paulo no CCB 
é casado com Teresinha Araújo. 
Aymberê nasceu em São Paulo 
e sócio do CCB há mais de 40 
anos. Birê e sua esposa tem dois 
filhos; Bruno de 34 anos e Bea-
triz de 30 anos. Corinthiano de 
coração, Birê tem como hobby 
preferido a música. 

Aymberê entrou como sócio 
do CCB em 1975. Conheceu o 
Clube em um “stand” de vendas 
em um evento chamado Salão 
da Criança”, no Parque do Ibira-
puera em São Paulo. A partir da-
quele momento, decidiu comprar 
o título de sócio e percorrer os 
campings da rede. Birê se asso-
ciou ao CCB porque acampar em 
um camping organizado para ele 
é mais seguro e confortável. 

Sua primeira experiência no 
campismo foi a mais de 40 anos 
ao lado de sua esposa Teresinha. 
Logo no início, sua aventura co-
meçou ao lado dos amigos da 
faculdade, onde acampavam em 
praias desertas, o chamado cam-
pismo selvagem, já que não ha-
via energia e banheiros. 

O camping preferido de Birê 
é o de Ubatuba (SP-04), na Praia 
de Maranduba, pois tem ótimas 
instalações, praia fronteira e 
muitos amigos. Sua família tam-
bém aprecia a unidade de Ubatu-
ba. Birê conheceu diversos cam-
pings do Clube, mas ainda não 
teve oportunidade de conhecer 
os campings da região do país. 
Quando tiver um momento pro-
pício ele irá viajar para conhecer 
as unidades belíssimas do Sul. 

“Eu acampo, sempre que 
possível, pelo menos uma vez 

por mês. Acampar é bom em 
qualquer época do ano, mas no 
verão é sempre melhor”, conta. 

Dentro dos campings, a mú-
sica sempre como o seu hobby 
preferido, tocar e cantar junto 
com amigos é mais que uma te-
rapia, pois promove diversão e o 
relaxa. Durante sua jornada lon-
ga pelo campismo, Birê, aprovei-
tou bastante os acampamentos e 
teve alguns equipamentos. 

“Eu já acampei com barraca 
do tipo bangalô, carreta-barraca, 
trailer pequeno, médio e atual-
mente tenho um trailer grande. 
Optei pelo trailer por uma ques-
tão de comodidade. Com esse 
equipamento posso acomodar 
melhor minha família. Atual-
mente estou acampado na unida-
de de Ubatuba na Praia de Ma-
randuba.”

Para Birê, a iniciativa do 
CCB em estimular o campismo 
é muito boa, pois acampar é uma 

forma saudável de curtir a na-
tureza, fazer amigos e conhecer 
lugares. Para ele, motivas os ini-
ciantes à prática do campismo é 
mostrar um novo estilo de vida 
saudável, prazeroso e econômi-
co. 

“Para mim, acampar é 
uma forma saudável de curtir 
a natureza, fazer amigos e co-
nhecer lugares”, relata Birê.  
Birê fala do campismo como 
uma atividade importante no 
segmento do Turismo, mas em 
sua opinião, é um setor onde não 
há muita divulgação e isso acaba 
levando as pessoas deixarem de 
acampar mais. 

O campismo, desde quando 
Birê aderiu à prática desta ativi-
dade, trouxe diversas vantagens 
para a sua vida.

“Num camping, estamos 
sempre em contato direto com a 
natureza, podemos curtir os pás-
saros, apreciar um belo nascer 

ou pôr -do -sol, conseguimos ver 
um céu com milhões de estrelas 
e tudo isso totalmente à vontade, 
pois o traje habitual no dia a dia 
é bermuda e chinelos. Conhece-
mos pessoas de regiões e hábitos 
diferentes, trocamos informa-
ções e experiências num ambien-
te de cordialidade e colaboração 
mútua e criamos novas amiza-
des, sem qualquer distinção,” re-
lata Birê com entusiasmo. 

Para ele, o camping é um ex-
celente ambiente familiar,pois  

acampando com a família 
você estreita e reforça os la-
ços familiares em um ambiente 
saudável, unindo pais e filhos 
em torno de atividades e brin-
cadeiras fora da rotina do dia 
a dia. É ideal para repassar, 
através de exemplos, noções 
de respeito à natureza, ao meio 
ambiente e convivência social. 
Birê não podia deixar de falar 
das festas nos campings, foram 
anos e anos de participação em 
festas até os dias de hoje. 

“Com referência às festas do 
camping, acho que são conside-
radas por todos como um ponto 
alto de confraternização onde a 
alegria impera e contagia a to-
dos.”

De todas as experiências que 
teve no campismo durante to-
dos esses anos, a que mais lhe 
marcou foi as amizades que sur-
giram e perpetuaram, além do 
reconhecimento de sua família, 
em especial de seus filhos de que 
ele escolheu o melhor lugar para 
eles crescerem, constituírem 
amizades e terem belas recorda-
ções. 

Em conversa com O Cam-
pista, Birê falou também sobre o 
campismo como uma boa opção 
para as Olimpíadas esse ano, pois 

haverá um aumento significativo 
da procura por hospedagem e os 
Campings estão inclusos. Muita 
gente virá de outros lugares para 
acompanhar as Olimpíadas, as-
sim como aconteceu na Copa do 
Mundo, com suas barracas, Trai-
lers e Motor-homes. Para ele, o 
que mais atrapalha a prática do 
campismo no Brasil é a atual 
situação econômica pela qual o 
país vem passando. Falta investi-
mento na criação de novas áreas 
e restauração de antigas áreas 
praticamente abandonadas, tan-
to por parte do Governo como 
de particulares. Para Birê, um 
exemplo são os barraqueiros que 
são os que mais usavam os Cam-
pings e que hoje fugiram pelas 
dificuldades econômicas, preços 
e condições. 

Como todo saudoso e bom 
campista, Aymberê tem diversas 
histórias curiosas e divertidas 
para nos contar. Durante entre-
vista concedida ao O Campista, 
Birê citou uma delas.

“Até hoje, muitos freqüenta-
dores do Camping de Ubatuba 
devem lembrar das serenatas que 
fazíamos durante  a madrugada 
há alguns anos atrás. Percorría-
mos as ruas de dentro do cam-
ping parando em cada barraca e 
em cada trailer fazendo serena-
ta debaixo das janelas. Alguns 
campistas saíam de seus equi-
pamentos e nos acompanhavam 
para a próxima. Outros até café 
e cerveja ofereciam em forma de 
agradecimento. As canções eram 
calmas e todos os homenageados 
adoravam. Fazíamos isso até o 
guarda camping aparecer e falar 
“Alguém foi reclamar do barulho 
na portaria”. E até hoje ninguém 
descobriu qual campista que ia lá 
reclamar”, finaliza Birê. 

 ■Terezinha e Aymberê curtem tudo de bom nos campings 




