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Editorial
Chegamos aos 50 anos!!

O Camping Clube do Bra-
sil completa este mês o 
seu cinquentenário, o seu 

Jubileu de Ouro, com todas as 
honras de estar entrando no rol 
seleto de poucas, muito poucas, 
instituições neste país que alcan-
çaram este marco. Uma semente 
que Ricardo Menescal plantou em 
um apertado e modesto auditório 
no centro do Rio de Janeiro, com a 
parceria de cem amigos otimistas 
e confiantes, e que germinou, bro-
tou, cresceu, deu frutos saudáveis, 
que geraram outras sementes, 
outras árvores, bosques, nature-
za, campings, mais amigos, mais 
famílias, perseverança, disciplina, 
objetivos, resultados, futuro. 

Surgindo em 1966 como a 
primeira iniciativa de campismo 
organizado neste país, quando 
nada ou pouco disso se falava, 
nosso Clube continua até hoje na 
sua missão pétrea de manter pre-
servada e saudável essa atividade, 
com a destacada ajuda de seus 
associados amigos, seus diretores 
voluntários, seus representantes e 
conselheiros atentos, seus funcio-
nários fiéis e abnegados, seu Esta-
tuto Social, seus regulamentos e 
normas de comportamento coleti-
vo e da disciplina. 

Além da sua missão domés-
tica nada fácil, o CCB sempre se 
preocupou com a expansão do 
campismo brasileiro, além das 
suas próprias áreas, estimulando 
as iniciativas particulares, dis-
seminando critérios e conceitos, 
incorporando à sua rede campin-

gs públicos sob convênios, hoje 
inexistentes por decisões e ordens 
dos seus governos, inspirando, 
apoiando e divulgando uma in-
dústria nacional de equipamentos, 
veículos e acessórios, hoje agoni-
zando, estimulando o campismo 
continental, com suportes à cria-
ção da FESACC, sulamericana, e 
da ABRACAMPING, nacional, 
hoje virtuais, participando de 
conselhos, grupos de trabalho, co-
missões técnicas no âmbito fede-
ral, com uma certa frustração pelo 
tudo que se fez, que deu em nada 
ou quase nada, buscando, ao mes-
mo tempo, recuperar a cada vez 
as perdas financeiras e sociais se-
questradas pelos sucessivos e mal-
-sucedidos planos econômicos.    

Mas nem tudo foram tristezas, 
e são exatamente as nossas con-
quistas que devem nos estimular 
na persistência pelo nosso rumo, 
Neste país, não somos uma famí-
lia de somente sertanejos, mas - 
permita-nos parafrasear - “somos, 
antes de tudo, fortes!” Temos a 
consciência de que estamos no 
caminho certo, da Justiça incon-
dicional, da ordem, da ética, da 
decência, da perseverança. Somos 
todos otimistas e vamos prosse-
guir e perseguir unidos esta mis-
são social, de amizade e solidarie-
dade, na companhia saudável de 
nossos filhos e netos, com a con-
vicção de que será deles a honra 
de festejar o nosso centenário.

Se Deus quiser. E Ele há de 
querer! 

João Luiz Pimentel Neiva de Lima 
  Presidente Nacional 
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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 Oce-
ânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – 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 – Ma-
tinhos – PR

ENGENHO MONJOPE (PE-01) – Ro-
dovia BR 101, km 45 – Município de Iga-
rassú – PE

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. 
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira 
– 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 equipamen-
tos, chuveiros quentes, quadra de esporte 
e lazer, piscinas para adultos e crianças, 
churrasqueiras, bicicletas, banana boat e 
passeios de barco. E-mail: sesiaruana@
sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta Interbal-
neária, 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@cam-
pinginternacionalpuntaballena.com 

 ■Camping de Arraial do Cabo

 ■Camping de Canela
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Camping do Recreio, uma festa nas Olimpíadas
Os associados e convida-

dos que estão programando 
acampar no Recreio em agos-
to próximo, apenas como fé-
rias ou pelo interesse em as-
sistir os Jogos Olímpicos, vão 
encontrar uma agenda repleta 
de atrações sociais, espor-
tivas e culturais, a partir do 
último fim de semana deste 
mês até o dia 21 de agosto, 
domingo, quando se encer-
ram as atividades olímpicas.

O pavilhão de alumínio 
do camping e as quadras ad-
jacentes estão sendo prepara-
das para abrigar as atividades 
idealizadas para  todas as 
idades, desde as práticas fí-
sicas orientadas, trilhas, trei-
nos funcionais, modalidades 
esportivas, como surfe, para-
pente ou rapel. No palco do 
pavilhão, bandas vão se su-

ceder a cada dia, em ensaios 
ou apresentações para assistir 
e dançar, variando pelos esti-
los convencional, forró, funk, 
anos 60/70/80.

Outras manifestações ar-
tísticas estarão se suceden-
do na programação, como 
danças ciganas, luau, voz e 
violão, zumba, videokê. E 
no curso dessa programação, 
uma atração especial vai ho-
menagear a passagem dos 50 
anos do Camping Clube do 
Brasil, que acontece no dia 7 
deste mês.

Para aqueles que prefe-
rirem assistir os jogos sem 
sair do camping, vão contar  
com telões com transmissões 
contínuas  e ter à disposição 
um variado cardápio de refei-
ções e lanches  atendidos por 
“food trucks”  e quiosques.

Neste mês, mais uma edição da Costelada em Caldas Novas 

Os campistas que 
não dispensam uma 
boa costela na bra-

sa devem se programar para 
viajarem até Caldas Novas 
este mês. No dia 09, sába-
do, acontece um dos eventos 
mais esperados do camping 
GO-02: a 20ª edição da tra-
dicional Festa da Costela-
da. Na quinta-feira, antes do 
evento, dia 07, os campistas 
poderão saborear um delicio-
so Carneiro no Buraco, outra 
programação gastronômica 
muito famosa que acontece 
no GO-02. 

O Carneiro no Buraco é 
preparado com a carne em 
pedaços, acompanhados de 
legumes, temperos e maçã 
e cozido lentamente durante 
seis horas em enormes ta-
chos, encerrados em buracos 
de 1,5 m de profundidade, 
onde há um braseiro. Arroz 
branco, salada e pirão acom-
panham a iguaria. O serviço 
será um maravilhoso mo-
mento de confraternização 

entre os participantes. 
A Festa da Costelada, pro-

gramada para o dia 09, sába-
do, começará bem cedo. As 
costelas serão colocadas para 
assar às 7 horas. Às 09 ho-
ras, será realizada uma missa 
campal no pavilhão menor 
do camping.  Por volta das 13 
horas, as costelas já estarão 
no ponto certo para agradar 
até aos paladares mais exi-
gentes. Os campistas pode-
rão saborear também arroz, 
feijão tropeiro, aipim cozido 
e salada. 

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 Cris-
talina. 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 Ja-
neiro, a 781 km de São Paulo 
e a 393 km de Brasília.  ■Enquanto não chegam as costelas, os campistas se reunem em mais um “Arraiá”

 ■Atrações diárias estarão disponíveis para os campistas durante as Olimpíadas
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OBITUÁRIO
Maria Celina Cabrera

Uma triste perda para o Cam-
ping Clube do Brasil aconteceu no 
mês passado, com o falecimento da 
Maria Celina Cabrera, aos 72 anos, 
dos quais 33 dedicou intensamente 
ao Clube em seus acampamentos e 
na sua ativa participação na organi-
zação de eventos sociais e festivos 
nos campings que freqüentava.

Celina era casada com Sérgio 
Cabrera, sócio benemérito e parti-
cipante ativo da história do CCB, 

como campista e como integrante 
da sua Diretoria, ocupando cargos 
de Presidente Regional de São Paulo 
e de Vice-Presidente Nacional em 
sucessivas gestões, sempre com o 
apoio e o estímulo da inseparável 
companheira.

Por onde muito acampou, Celi-
na deixa, primeiro, saudades, e mais 
as marcas positivas de sua simpatia, 
otimismo e solidariedade com a fa-
mília campista.

Aproveite as novidades para curtir seu camping 

MERCADO
Para você aproveitar a temporada de inverno nos campings, 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: a Barraca Indy 5/6 Nautika, 

a Garrafa Térmica Classic Stanley e a Lanterna Numem Branco Luz Vermelha Giant

Barraca Indy 5/6 Nautika: Com capacidade para até 06 pesso-
as, na cor azul claro e escuro e detalhes em laranja, porta dupla, tela 
mosquiteiro, bolso para objetos e estabilizadores laterais. Sobreteto 
em poliéster 190T com 1200 mm de coluna d’agua, aluminizado, 
costura selada e proteção UV. O conteúdo da embalagem é de  1 
Barraca, jogos de varetas, spacks, sacola para transporte, quarto 
e sobreteto. Informações no site: http://www.makalusports.com.br/ 
ou pelos telefones: (21)3174-2515 / (21) 3174-2526.

Garrafa Térmica Classic Stanley: Com seu verde clássico, ela 
mantém sua bebida quente ou fria por 24 horas. Sua durabilidade e 
desempenho é excelente, mesmo em condições adversas. Constitu-
ída também de aço inox 18/8 que não enferruja, naturalmente livre 
de BPA, tampa com parede dupla, espaço isolado a vácuo entre a 
parede externa e interna que impede a perda de calor. Ampla aber-
tura, mais fácil de limpar e colocar gelo. Mais informações no site: 
http://www.kanui.com.br/.

Lanterna Numem Branco Luz Vermelha Giant: Possui luz 
dianteira vermelha, 02 Leds, 03 estágios: Luz constante, piscante 
e alternada com suporte de borracha para prender. Utiliza bateria 
CR2032 com duração de 80 horas no modo constante. Mais infor-
mações no site: http://www.kanui.com.br/.

Indústria de Motor-Homes faz exposição no Sul 

Está programado para 
novembro próximo, 
entre os dias 27 e 29, 

a Expo Motor-Home Show, 
no pavilhão da FENAC, em 
Novo Hamburgo (RS), em 
uma área interna coberta, de 
10.000 m2, mais uma exter-
na de 4.000 m2. Em paralelo 
e de forma integrada, vários 
eventos serão promovidos, 
como workshops, palestras, 
encontros de presidentes de 
clubes de usuários e um cam-
ping de apoio. 

Segundo o diretor da 
empresa Gestão de Eventos 
e Marketing, Paulo Bruin, 
o projeto da Exposição no 
Brasil foi adaptado aos pa-
drões de mostras interna-
cionais congêneres e contou 
com a efetiva colaboração 
dos Serviços de Promoção 

Comercial de Diversas Mis-
sões Diplomáticas do Brasil 
no exterior. A expectativa 
de presença ao evento é de 
10.000 visitantes, incluin-
do proprietários de motor-
-homes, empresários, profis-
sionais e técnicos do setor e 
das áreas correlatas. No que 
diz respeito aos expositores 
aguarda-se a confirmação de 
cerca de 80 fabricantes des-
ses veículos, auto-parts, de 
insumos e acessórios. 

Ainda segundo Paulo 
Bruin, a indústria brasileira 
de motor-homes produziu em 
2015 cerca de 230 veículos, a 
maioria de forma personali-
zada, gerando um faturamen-
to da ordem de R$70 milhões 
na venda direta ao consumi-
dor, ocupando cerca de 2.000 
empregos diretos.  ■As novidades do mercado de motor-homes estarão presentes na Expo
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Ainda dá tempo de você, 
campista, aproveitar e 
garantir sua estadia para 

passar a temporada de inverno 
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 cida-
de, além das atrações turísticas de 
cada região, seja região serrana 
ou praia. Os campings escolhidos 
pela rede do CCB este mês foram: 
Cabo Frio (RJ-01), Aracruz (ES-
04) e Lagoa do Bonfim (RN-02). 

CABO FRIO (RJ-01) 
Camping – O RJ-01 fica loca-

lizado no bairro do Jacaré perto 
da ponte do Canal Itajuru. Tem 
uma área de 20 mil metros qua-
drados. Oferece além das instala-
ções-padrão, quadras de esportes 
e acesso ao Canal. Para comodi-
dade dos associados 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 entrando ã 
direita na RJ-106 até a cidade de 
São Pedro D’Aldeia. Agora o ide-
al é pegar a RJ-140 até Cabo Frio. 
Uma outra opção é, a partir da 
ponte, pela BR-101 via Itaboraí e 
Rio Bonito seguindo pela Via La-
gos até São Pedro D’Aldeia. 

Atrativos – As águas cristali-
nas e a natureza exuberante fazem 
um convite tentador para se co-
nhecer Cabo Frio. Entre as praias, 
a mais conhecida e badalada é a 
do Forte, com extensão litorânea 
de 7,5 km, de areia branca e fina 
que completa o cartão-postal da 
cidade. Em seu extremo esquer-
do fica o Forte São Mateus, uma 
construção portuguesa do século 
XVII, onde o mar é mais calmo, 
e à direita duas outras praias a de-
limitam; 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 nisso, o muni-
cípio também abriga o Museu do 
Surf, o primeiro do país e o maior 
da América Latina 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 internacionalmente 
como a maior rede de moda praia 
da região. As mais de 100 lojas 
abrem às 9 horas e não fecham 

Aproveite a temporada de inverno nos campings do CCB 
antes das 20h.

Além dos quiosques à beira-
-mar, quando o assunto é gastro-
nomia todos os caminhos levam 
ao Boulevard Canal, um calça-
dão às margens do Canal Itajuru 
repleto de bares e restaurantes 
que oferecem música ao vivo e 
diversos pratos desde a culinária 
local com peixes e frutos do mar 
às  estrangeiras (italiana, japone-
sa, brasileira e francesa). De dia, 
o local oferece aos visitantes pas-
seios de barcos (escunas) no Ter-
minal Marítimo e visitas culturais 
ao espaço Carlos-Scliar. Durante 
a noite os turistas mais baladeiros 
podem curtir as boates, bares e 
casas noturnas.

ARACRUZ (ES-04) 
Camping – Os campistas 

podem desfrutar do ES-04, que 
possui instalações-padrão, capa-
cidade para 300 equipamentos, 
quadra de esportes, cantina e 
playground. Situado no meio de 
um bosque, o camping de Ara-
cruz fica em frente à Praia de 
Putirí, margeada por vestígios da 
Mata Atlântica e restinga. Locali-
zado na estrada da Barra do Sahy, 
o camping é rodeado de praias 
limpas, ideais para banho, pesca 
e lazer.

Acesso – Quem sai do sul 
com destino a Aracruz não pre-
cisa entrar em Vitória. 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. Os campistas que par-
tem do Rio de Janeiro e de São 
Paulo devem seguir pela BR-101 
até Campos, cruzar a fronteira 
com o Espírito Santo e seguir e 
pela Rodovia do Sol até Guarapa-
ri, devendo, de lá, continuar em 
direção à Região Norte do litoral 
capixaba até Vitória. 

Atrativos – Com uma exten-
sa área verde, Aracruz oferece 
grande contato com a natureza 
para quem quer se distanciar um 
pouco da conturbação nos centros 
urbanos, como praias, restingas, 
manguezais, enseadas, recifes, 
montanhas, coqueirais, remanes-
centes de mata atlântica, reservas 
ecológicas, tartarugas marinhas, 
lagoas e rios. Entre esses, vale 
a pena conhecer a praia de Bar-
ra do Sahy, localizada numa vila 
de pescadores, que possui ondas 
fracas, areia grossa, formação ro-

chosa e restinga. 
A cidade possui um belo pa-

trimônio histórico e arquitetô-
nico, a exemplo várias igrejas e 
prédios do início do século XX. 
Além disso, pode se encontrar 
muitas aldeias indígenas que até 
hoje conservam a língua, o culto 
ao Sol, a Lua, as Estrelas, a dança 
e a pesca. A maior manifestação 
de artesanato aracruzense é a in-
dígena, podendo essa ser adqui-
rida na aldeia Tekoá Porã, à mar-
gem da Rodovia ES-010, distrito 
de Santa Cruz, na Associação In-
dígena Tupinikim e Guarani. 

O agroturismo possui os Cir-
cuitos Guaraná e Jacupemba, que 
propiciam passeios nos quais os 
visitantes encontram restauran-
tes, lagoas para pescaria, córre-
gos, fazendas, passeios de char-
rete, parquinhos e casas antigas.

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

sui instalações-padrão, pavilhão 
de lazer, luz para equipamentos, 
chuveiros quentes e quadra de es-
portes. São 40 mil m² de um espa-
ço muito agradável. Próxima ao 
camping fica uma praia de água 
doce, muito procurada para a prá-
tica 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 – Lagoa do Bonfim 
atrai pela beleza e pela agitada 
vida noturna 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 Times. No roteiro de pas-
seios, as dunas ao norte de Geni-
pabu e a Praia da Pipa são muito 
procuradas para passeios de bu-
gre e de escuna. A aventura dura 
cerca de duas horas. Vale a pena 
conhecer também a Igreja de San-
to Antônio e a Matriz da Nossa 
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 8.500 metros. O kite-
surf e o windsurf estão entre as 
grandes atrações da região.

 ■Cabo Frio, o primeiro camping próprio, mantém até hoje o seu tom 
simplista e bucólico

 ■O bosque denso de Aracruz atrai campistas do país inteiro

 ■Os esportes náuticos completam os atrativos na Lagoa do Bonfim
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Festivais de Inverno 
se repetem este mês 

Além do famoso Festival de 
Inverno de Campos do Jordão, di-
vulgado em nossa edição de junho 
passado, dois outros eventos tão 
importantes e tradicionais vão se 
repetir este mês, em Ouro Preto 
e na Região Serrana Fluminense, 
integrando as cidades de Nova Fri-
burgo, Petrópolis e Teresópolis. 

OURO PRETO
O Festival de Inverno de Ouro 

Preto e Mariana é um projeto de 
propósito artístico e cultural. Seu 
objetivo é incentivar e ampliar a 
discussão do alcance das refle-
xões sobre arte e cultura em seu 
potencial de transformação da 
sociedade em geral. O evento será 
realizado em todo mês de julho, 
mobilizando artistas, produtores, 
professores, estudantes e outros 
profissionais ligados aos eixos 
temáticos definidos nesta edição 
para a realização de discussões 
teóricas, apresentações e interven-
ções nos contextos sociais locais.  
Com as propostas de trabalhos 
em diversos formatos, tais como, 
exposições, exibições, oficinas e 
mesas de debate serão apreciadas 
pela equipe de curadoria. Enten-
dendo o maior fundamento da arte 
na atualidade, a organização acei-
ta propostas que consideram mais 
de uma das áreas de atuação artís-
tica, de modo a expandir a partici-
pação de artistas e pesquisadores 
no Festival.

Para o campista que esteja de 
passagem pela região, o CCB ofe-
rece o camping de Ouro Preto para 
hospedagem.  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.

NOVA FRIBURGO  
Integrando as cidades serra-

nas de Nova Friburgo, Petrópolis 
e Teresópolis e conhecido como 
um dos maiores eventos culturais 
do Rio de Janeiro, o Festival ofe-
rece uma programação cultural di-
versificada, extensa e maior parte 
gratuita para o público. 

O 15º Festival Sesc de Inver-
no acontecerá durante este mês e 
meados de agosto e além das uni-
dades do Sesc, o evento irá ocupar 
praças e bairros com intervenções 
artísticas, apresentações musicais, 
dança, teatro, cinema, literatura 
e artes visuais. Como um grande 
repertório, o Sesc possibilita que a 
arte encontre espaço para recriar o 
imaginário da cidade.

O objetivo do Festival Sesc de 
Inverno é promover maior inte-
gração das pessoas com a cultura, 
arte estimulando a reflexão sobre a 
realidade a qual vivemos. 

Para o campista que esteja de 
passagem pela região, o CCB ofe-
rece o camping de Mury para hos-
pedagem. O RJ-08, fica a poucos 
quilômetros de Friburgo. Locali-
za-se em meio a muito verde, com 
uma área de 45 mil m². Além das 
instalações-padrão, possui campo 
de futebol society, quadra de vôlei, 
piscina natural, sauna, churras-
queira e pavilhão de lazer. Dentro 
do camping, há também uma que-
da d’água de fonte natural.

Noite de Queijos e Vinhos 
esquentou o clima na Serrinha 

No dia 28 de maio passa-
do, cerca de 300 pessoas, 
entre adultos e adoles-

centes, se divertiram a valer na 
44ª edição da Noite de Queijos e 
Vinhos no Camping da Serrinha. 
Mesmo com a temperatura fria, 
o tempo contribuiu para os asso-
ciados e seus convidados curti-
rem entre si o feriado de Corpus 
Christi, na quinta-feira dia 26, e 
a noite da festa, no sábado, vinda 
com muita alegria, música e con-
fraternização.

Um fim de semana perfeito, 
com dias ensolarados e noites 
frias, sem chuvas, proporcionou 
aos campistas os passeios pelas 
trilhas do camping, banhos re-
vigorantes nos poços do Rio Pi-
rapitinga, além dos churrascos, 
dos caldos regados a vinhos e 
cervejas. As crianças se soltaram 
pelas pedras e pelas expedições 
às áreas rústicas do acampamen-
to. 

Na noite de sábado, todos no 
pavilhão, foi momento da degus-
tação dos queijos e acompanha-
mentos servidos em embalagens 
individuais, regados a vinho tin-
to e branco, seco e suave e mais 
refrigerantes, tudo à vontade em 
canecos comemorativos. 

A animação musical ficou por 
conta da Banda Cheiro de Rock, 
do Rio de Janeiro, levando os 
campistas ao auge da animação 
nos momentos da interpretação 
dos sucessos dos anos 60,70 e 80. 

 ■Um fim de semana ideal em que as crianças conquistaram os espaços no camping

 ■No pavilhão, os campistas degustaram queijos e vinhos e se 
divertiram com a música

 ■O espetáculo de danças “Puzzle”, uma das atrações em Nova 
Friburgo

 ■Na área rústica, um acampamento à moda antiga, com infraestrutura
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Arraiá no RJ-10 é garantia de diversão entre campistas e convidados
No dia 30 deste mês, sába-

do, mais um autêntico Arraiá 
Julino vai acontecer no Cam-
ping do Recreio. A partir das 
19 horas, várias barracas esta-
rão servindo o que há de me-
lhor da comida típica. A dança 
da quadrilha e brincadeiras 
como a pescaria, casamento 
na roça, a cadeia e muita mú-
sica vão garantir o sucesso da 
festa.  O evento conta com a 
tradicional colaboração das fa-
mílias que participam, levando 
como ingresso um prato de 
doce e um de salgado, além de 
duas prendas para compor os 
brindes e alegrar ainda mais as 
brincadeiras. 

Além das comidas típicas 
trazidas pelos convidados, a 
festa terá a distribuição de cal-
dos, milhos, sorvete de paçoca 
e milho verde. As bebidas e o 
churrasco serão comercializa-
dos pela cantina. Uma novi-
dade que vai integrar o Arraiá 
será o “food truck caipira”, que 
vem fazendo sucesso no pólo 
gastronômico carioca. 

O camping do Recreio fica 
na Estrada do Pontal, 5.900, 
em frente à praia, e conta com 
instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuvei-
ros quentes, quadras de espor-
tes, pavilhão de lazer e play-
ground.

Arraiá Caipira agita Mury este mês 
Mury é um lugar lindo 

de natureza exube-
rante e aconchegan-

te, tanto para um passeio a dois 
como para outras programa-
ções com amigos e familiares, 
além de diversos atrativos na 
região.  

Este mês, Mury tem mais 
um motivo que tornará seu 
camping bastante animado, 
a Festa Julina. O evento será 
realizado no dia 23 deste mês, 
a partir das 18 horas. Além de 
uma boa música para agitar os 
campistas durante a festa, o ar-
raiá vai ter deliciosas comidas 
e bebidas típicas, quadrilha 
bem divertida, brincadeiras 
para crianças e adultos e pren-
das.  

Camping – Um dos mais 
belos campings da rede, o 
camping de Mury (RJ-08), fica 
a poucos quilômetros de Fri-
burgo. Localiza-se em meio a 
muito verde, com uma área de 
45 mil m². O RJ-08 tem capaci-
dade para mais de 200 equipa-
mentos e módulos específicos 
para trailers e motor-homes 
em trânsito. Além das insta-
lações-padrão, possui campo 
de futebol society, quadra de 
vôlei, piscina natural, sauna, 
churrasqueira e pavilhão de 
lazer. Dentro do camping, há 
também uma queda d’água de 
fonte natural.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro per-
correm uma distância de 150 
km, através do acesso feito 
pela BR-101, seguindo em di-
reção a Rio Bonito. Logo de-
pois de contornar o perímetro 
urbano de Itaboraí, é preciso 
seguir por Cachoeira de Ma-
cacu, sempre subindo a serra 
em direção a Nova Friburgo. 
O acesso ao camping é feito 
no Km69 da rodovia Rio-Fri-
burgo, dobrando à esquerda, 
aproximadamente 2 km após 
o início da descida da serra - 
agora em direção à cidade - em 
frente ao totem de limitação de 
velocidade.

Atrativos – Uma das refe-
rências de Mury é o Circuito 
Gastronômico Sabor Mury. 
Composto por vários bares e 
restaurantes típicos, oferece di-
versos pratos regionais e inter-
nacionais, além de deliciosos 
queijos, amanteigados e doces 
caseiros. Os visitantes dispõem 
ainda de várias lojas de arte-
sanato, decoração e produtos 
naturais. Localizada no cora-
ção da Mata Atlântica, Mury é 
o ponto de partida para opções 
de lazer que proporcionam o 
contato direto com a natureza, 
como caminhadas ecológicas, 
prática de canoagem, banhos 
de cachoeira no Rio Macaé e 
passeios nas Furnas do Catete.

 ■Diversões 
variadas 
animam o 
arraiá do 
Recreio

 ■A pescaria 
de prendas 
é a atração 
preferida das 
crianças

 ■Antes dos folguedos do arraiá, a tranquilidade do camping 
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Em agosto, Festival da Cachaça será atração em Paraty 
Mal se recupera do sucesso 

da FLIP- Feira Internacional do 
Livreiro no início deste mês, a 
histórica cidade de Paraty na 
Costa Verde do Rio de Janeiro, 
já se mobiliza para a realização 
da 34ª edição do Festival da 
Cachaça, Cultura e Sabores de 
Paraty. O evento acontece entre 
os dias 11 e 14 de agosto e os 
campistas associados do CCB 
poderão curtir mais ainda a 
animação da cidade. Além da 
programação na tenda princi-
pal, no Areal do Pontal, haverá 
uma série de outras atividades 
no Paço Municipal. Nos dias 
de evento, só será permitida a 
venda exclusiva de cachaça em 
embalagens de vidro até às 22 
horas. Após esse horário a co-

mercialização será feita através 
de canecas típicas do evento, 
em doses ou embalagens plás-
ticas. São 34 anos celebrando 
um dos maiores patrimônios 
da cidade histórica. Em mais 
uma edição, a Prefeitura e a 
APACAP (Associação dos Pro-
dutores e Amigos da Cachaça 
de Paraty) retomam a tradição 
do evento com a valorização 
da bebida como bem histórico 
e cultural. Além disso, tanto 
na tenda principal, no Areal do 
Pontal, como no Espaço Cacha-
ça & Cultura, no Paço Muni-
cipal (Centro Histórico), será 
promovida a apresentação de 
artistas locais.

O Espaço Cachaça & Cul-
tura, no Paço Municipal será 

uma das atrações da edição. 
Organizado pela Secretaria de 
Cultura de Paraty, traz de volta 
a tranquilidade da degustação 
e o prazer das rodas de conver-
sas regadas a cachaça da terra. 
Para o campista que esteja de 
passagem pela região e deseja 
hospedagem com conforto, o 
camping de Paraty encontra-se 
bem próximo à localização do 
evento.

Acesso - A cidade de Paraty 
fica a 240 km do Rio de Janei-
ro e a 305 km de São Paulo. O 
acesso é feito pela BR-101 (Rio/
Santos). Após a construção da 
rodovia, na década de 70, a ci-
dade tornou-se um importante 
pólo de turismo nacional e in-
ternacional. 

Arraiá Julino e Festa da Tainha em Ubatuba
Neste mês, temos duas 

grandes atrações no 
camping de Ubatuba, 

o Arraiá Julino e a Festa da 
Tainha. Logo no dia 02,sába-
do, a Festa Julina terá início às 
19h30 e vai trazer para o cam-
ping o clima caipira, com co-
midas e bebidas típicas, brin-
cadeiras para as crianças, além 
de uma quadrilha bem anima-
da composta pelos campistas e 
seus convidados.  

No dia 16, novamente será 
garantia de animação com a 
Festa da Tainha, a partir das 
20 horas, no pavilhão do cam-
ping. Além de poder degustar 
deliciosos pratos, os campistas 
poderão ainda se divertir, can-
tar e dançar no pavilhão de fes-
tas do camping, que será todo 
decorado especialmente para 
o evento, onde serão servidas 
guarnições como 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. 

Cada convite duplo cus-
tará R$ 120,00 e o individual 
R$ 70,00, podendo ser reser-
vados no próprio camping, 
pessoalmente ou pelo telefone 
(12)3843-1536. 

Camping – O camping de 
Ubatuba fica às margens da 
Praia de Maranduba, na Rodo-

via SP-55. Possui instalações-
-padrão, pavilhão de lazer, luz 
para equipamentos, chuveiros 
quentes, módulos para trailers 
e motor-homes com energia li-
vre computada.

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. 

Atrativos – Para a prática 
do surfe, a Praia Itamambuca 
é a mais procurada, pois faz 
parte do circuito internacio-
nal. Para chegar até lá é preciso 
atravessar o Rio Itamambuca.

A Praia Brava da Almada 
também tem boas ondas e re-
cebe muitos surfistas. O acesso 
é feito a partir de uma trilha 

que dura em média 40 minutos. 
Já a Praia Puruba, é uma op-
ção para quem deseja descan-
sar da agitação. Deserta e com 
vegetação nativa preservada, 
o seu acesso é feito por barco, 
atravessando os rios Puruba e 
Quiririm. 

Para as famílias, a melhor 
pedida é a Praia da Caçando-
quinha. São 10 minutos de 
caminhada leve até lá, mas o 
cenário compensa. A praia é 
tranquila, cheias de amendoei-
ras e de águas claras e limpas.

Os adeptos do mergulho 
também terão atividade garan-
tida. Ubatuba tem ótimos pon-
tos para essa prática; as ilhas 
Anchieta, das Couves, Rapada, 
das Palmas, Vitória e Ilhote do 
Sul, todas próximas à costa.

Outra maneira de conhecer 
o litoral é através dos passeios 
de escuna. São diversas opções 
de roteiros, mas a visita à Ilha 
de Anchieta merece destaque. 

Além das praias, uma das 
principais atrações turísticas 
de Ubatuba é o Aquário. O 
local abriga vários espécimes 
da fauna e da flora marinha. O 
passeio é cheio de surpresas, 
vale à pena conferir. 

Os turistas que tem dispo-
sição de sobra para uma boa 
caminhada não podem deixar 
de visitar a Cachoeira Água 
Branca. Com mais de 300 me-
tros de queda d’água, situa-
-se nos domínios do Parque 
Estadual da Serra do Mar em 
Ubatuba. Para chegar até lá 
são aproximadamente 3 horas, 
só de ida, de uma trilha difícil, 
que deve ser feita com acom-
panhamento de um guia capa-
citado. Durante o trajeto ainda 
é possível conhecer o Lago 
Azul e as cachoeiras do Cha-
fariz e da Corrente. O passeio 
pela mata virgem é revigorante 
e encanta a todos pela beleza 
da paisagem. 

 ■Os estandes da cachaça ficam próximos do camping 

 ■Além de saborear as tainhas, os campistas se confraternizam no pavilhão 
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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 JULHO
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 
-Patagônia Chilena, 06 noites: US$ 1.708,00
-Montevidéu, 03 noites: US$ 584,00 
-Jóias da Europa Central, 08 noites visitando Viena, Praga, 

Dresden, Berlim com entrada de R$ 1.255,00 + 11 parcelas de R$ 
457,00

-O Melhor da Itália em 07 noites, visitando Veneza, Verona, Mi-
lão com entrada de R$ 1.361,00 + 11 parcelas de R$ 495,00

-O Melhor de Portugal com Santiago de Compostela, visitando 
Lisboa, Óbidos,Fátima,Coimbra,Porto e Braga. Guimarães, Região 
Douro, em 08 noites com entrada de R$ 956,00 + 11 parcelas de R$ 
348,00

-Buenos Aires, 04 noites, saída em 25/02/17: US$ 540,00
-Bariloche, 07 noites, saída em 11/08/16: US$ 1.235,00 
-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 Ja-

neiro, 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 en-

trada de R$ 316,00 + 09 parcelas de R$ 138,00
-Caminhos do “Velho Chico” (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 par-
tir 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

O programa ideal para você 
e sua família curtirem esta 
temporada de inverno é via-

jar pelo país e conhecer novos luga-
res. E no CCB você ainda concorre 
a estadias grátis nos campings da 
rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 

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

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

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

do segundo semestre, tudo parcelado com 20% de entrada + taxa e o 
saldo em até 09 vezes sem juros, para diferentes destinos, 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 12/10/16: R$ 

1.493,00
-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 
-Beto Carrero, 04 noites, saídas em 07/09/16, 08/10/16 e 

12/10/16 e 12/11/16: R$ 1.452,00 
-Oktoberfest, 04 noites, saídas em 08 e 12/10/16 com duas idas 

ao Pavilhão com ingressos: R$ 1.555,00 
-Foz do Iguaçu, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 12/10/16: R$ 

1.086,00 

NOVIDADE RETRÔ
- Trekking Trilha dos Incas, saída em outubro, com duração de 

07 noites, visitando Cusco, Vale Sagrado e 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 Mônica, Aquário de São Paulo e Mu-
seu do Futebol, 04 dias: R$ 1.380,00. Criança de 03 a 09 anos: R$ 
1.200,00, saída em 11/08/16

-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 in-
formações. 

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, incluindo 01 noite 
de show com Roberto Carlos, bebidas variadíssimas. Translado de 
chegada e saída, a partir de R$ 4.190,00 por pessoa, sendo 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 
-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 bor-

do 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 CC-
TUR. 

Concorra a bônus para 
curtir os campings 

006424-0(RJ)
008250-7(SP)
013023-7(RJ)
013241-7(RJ)
017160-7(SP)
018959-5(RJ)
019584-7(RJ)
019645-3(SP)
022421-4(SP)
027559-0(ES)
033242-3(RJ)
037648-5(RJ)
047248-5(SP)
049910-2(RJ)
049984-3(RJ)
060197-9(MG)
068709-8(SE)
073963-3(RJ)
077748-7(ES)
081070-6(RJ)

083230-0(RJ)
086064-6(SP)
103412-5(SP)
103726-2(RJ)
104585-9(RJ)
112315-2(RJ)
120654-4(RJ)
120862-7(RJ)
127709-0(RJ)
129398-1(RJ)
133224-8(RJ)
134455-4(RJ)
136059-2(RJ)
145861-2(RJ)
153752-1(PR)
154527-3(RJ)
158132-6(MG)
164798-6(RJ)
173165-4(PR)
179017-9(MG)

182506-3(SP)
182584-3(RJ)
182628-9(RJ)
183233-7(RJ)
188830-4(SP)
191734-9(ES)
196391-8(ES)
199985-4(SP)
201266-3(SP)
207094-6(RS)
209904-7(SP)
214427-4(SP)
214787-4(PR)
216564-4(RJ)
219789-5(RJ)
222223-4(MG)
224104-2(RJ)
226578-7(SP)
226597-3(RJ)
227002-5(RJ)

227005-9(SP)
227425-7(SP)
229527-9(RJ)
229653-4(ES)
229981-7(MG)
230988-2(SP)
232306-4(MG)
232560-0(SP)
232773-3(RJ)
234106-2(SP)
234186-8(SP)
234238-5(RJ)
235312-4(RJ)
235551-6(SP)
235613-0(RJ)
235644-9(RJ)
235697-8(SP)
235748-7(SP)
235841-7(SP)
235890-4(RJ)

235985-3(RJ)
235990-0(SP)
235996-8(SP)
236005-8(RJ)
236022-8(SP)
236065-0(SP)
236075-7(RJ)
236081-2(RJ)
236084-6(SP)
236137-1(SP)
236142-8(SP)
236164-8(RJ)
236181-8(RJ)
236185-0(SP)
236191-5(SP)
236248-2(RJ)
236251-3(RJ)
236254-7(ES)
236260-2(RJ)
236263-6(ES)

 ■Paisagens bucólicas e cânions enfeitam os roteiros náuticos pelo Rio São Francisco 
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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

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

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 privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” pre-
senteando-os com um título do 
CCB. Vocês poderão usufruir 
de um clube de vantagens. 

Os associados ganham até 

90% de desconto na compra 
de um novo título para seus 
parentes. Quanto maior for seu 
tempo de associado, maior o 
desconto. 

Em se tratando de admis-
sões promocionais, a custos 
reduzidos, as taxas mensais de 
manutenção vinculadas aos no-
vos títulos passam a ser apro-
priadas a partir do mês seguin-
te ao da subscrição.

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 associados que reco-
mendam 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 beneficiados 
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 equi-
pamentos. No total, eles somam 
valores entre R$50,00 e R$160,00. 

Para cada grupo de cinco indi-
cações confirmadas, os associados 

recebem mais 20% do valor total 
dos bônus entregues. 

Lembramos que essas bonifi-
cações não servem para reduzir as 
mensalidades de ocupação de mó-
dulos, nem para as taxas de estadia 
diurna e outras específicas. 

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

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

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, Ubatuba, ou com a Secretaria 
de Salvador.

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 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 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 
geladeira nova, fogão 4 bocas, exaus-
tor, 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, 
cx. detrito, cx. d’água 180 litros, bom-
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Alemanha, um modelo do campismo mundial
No mês de abril passado reali-

zei um dos programas preferidos 
do turismo europeu, o passeio 
fluvial pelo Rio Reno. O progra-
ma organizado pela operadora 
Transmundi (www.transmundi.
com.br) levou um grupo de bra-
sileiros a bordo de um barco 5 
estrelas, o MS Tiara num tour 
pelos rios Reno, Main e Danubio. 
É, de fato, um programa imperdí-
vel. Entre castelos medievais que 
se observa a bordo e pequenas 
cidades observei a quantidade 
de campings às margens do Rio 
Reno. Num espaço de pouco me-
nos de 100 km mais de 10 cam-
pings organizados com espaço 
para barracas, motor-homes e 
trailers.

Cada vez mais pessoas estão 
viajando sob esse lema. O ramo 
do campismo está crescendo 
continuamente. Ultimamente, a 
Associação Alemã de Turismo 

Luiz Marcos Fernandes na Europa registrou 26 milhões 
de pernoites de campismo na 
Alemanha. Esta tendência já é 
um fator econômico positivo há 
muito tempo, o que também se 
deve ao fato de que mais de 2 800 
acampamentos investem muito 
em equipamentos e ofertas de la-
zer. Existem instalações luxuosas 
com estância termal e albergue e, 
além disso, ofertas para golfistas, 
para se cavalgar, para turistas 
urbanos e fãs da natureza.  Um 
bom resumo é dado pelos portais 
de avaliação  www.camping.info,  
www.eurocampings.de e  www.
campingfuehrer.adac.de. Aqui, 
alguns exemplos de acampamen-
tos:

 Camping Hopfensee na Ba-
viera - Um ótimo endereço euro-
peu, localizado no Allgau, dire-
tamente ao lado do mais quente 
lago pré-alpino (próximo ao Cas-
telo de Neuschwanstein), ele ofe-
rece um acampamento de 5 es-
trelas, com natureza e luxo, com 

wellness, uma sauna de pinho su-
íço e ofertas especiais para golfis-
tas. www.camping-hopfensee.de

Camping Sanssouci, em Pots-
dam - Acampar em um parque 
não é muito comum. O Campin-
gpark Sanssouci fica em uma 
antiga área de caça dos reis prus-
sianos, tendo sido transformado 
em um parque pelo engenheiro 
de jardinagem Josef Lenné.  Esse 
parque de acampamento, que co-
memorou seu 60º aniversário em 
2015, é o ponto de partida ideal 
para os visitantes de Potsdam e 
Berlim. (www.camping-potsdam.
de)

Camping Stover Strand, 
em Hamburgo - Na praia, é um 
acampamento clássico, onde se 
pode acompanhar a mudança das 
marés. Quem tiver saudade da 
urbanidade, depois de tanta na-
tureza, pode ir de Geesthacht ao 
porto de Hamburgo em apenas 30 
minutos. www.camping-land-on-
line.de/camping-stover-strand.

Quase cinco décadas de boa convivência e dedicação ao CCB 

Dayse de Rosa Malena 
tem 76 anos.  É advo-
gada de profissão, mas 

artista plástica por amor e voca-
ção.  Nascida em São Paulo, no 
bairro do Ypiranga, a campista 
é casada há 53 anos, com Ilvo 
Valter Malena e tem 3 filhos, 
Welder, Kleber e Andrea e três 
netos; Rafael, Bruno e Davi. 

Palmeirense de coração, 
Dayse tem como hobby preferido 
a pintura de quadros artísticos e 
modernos. “Participei de várias 
exposições, tenho várias meda-
lhas de ouro e prata”, conta. 

Dayse e seu esposo são só-
cios do CCB há 47 anos, uma 
vida inteira de amor e dedicação 
à prática do campismo. Dayse e 
Ilvo conheceram o CCB através 
de um amigo de seu esposo, que 
emprestou uma barraca de esco-
teiro ao casal. Na barraca cabia 
2 pessoas. Naquela época Day-
se foi conhecer o camping mais 
próximo, no Pereque, em Guaru-
já. Ela foi com seu esposo e os 
três filhos ainda pequenos. 

“O que mais me encantou foi 
que ao chegar no camping para 
arrumar um lugar para montar a 
barraca, tinha umas pessoas jo-
gando buraco. Eles pararam de 

jogar e vieram nos ajudar, Isso 
me deixou muito feliz e motiva-
da a retornar. Na semana seguin-
te, fui em uma loja e comprei 
tudo que precisava para acam-
par”, explica Dayse. 

“Quanto às amizades que fiz 
no camping, algumas já se fo-
ram, outras tenho amizade até 
hoje, como Enair Cury Negrão e 
família, a Niusa, viúva do Cláu-

dio Éboli, entre outros. Somos 
do tempo da sardinha na brasa, 
muitos anos de campismo”, fala 
rindo.

O camping preferido de Day-
se atualmente é Ubatuba, em-
bora ela e sua família tenham 
viajado muito para o norte logo 
no começo de sua jornada cam-
pista. Depois seus filhos come-
çaram a estudar e aí passaram a 

viajar mais nas férias escolares. 
Deyse falou ao O Campista 

da importância do campismo ser 
mais divulgado, por ser um am-
biente familiar e de união entre 
as pessoas. As crianças e jovens 
começam desde cedo a compar-
tilhar idéias, respeitar o espaço 
um do outro, o silêncio e a culti-
var amizades. 

“Para mim o campismo une 

famílias e proporciona grandes 
amizades. Amo acampar e faz 
muito bem para meu bem estar”, 
relata. 

Como todo campista anima-
do e apreciador das festas do 
CCB, Dayse não poderia ficar de 
fora das festas da rede. Há quase 
cinco décadas no CCB, participa 
de todos os eventos, exceto o de 
Carnaval. 

“Experiências dentro do 
camping tenho inúmeras, além 
das grandes festas que parti-
cipei. São 47 anos de camping 
com histórias tristes e alegres, 
enfim uma vida. Se eu tives-
se que enumerá-las, eu não te-
ria tempo. Meu trailler sempre 
foi um lugar para orações e até 
hoje ainda é. Tenho uns amigos 
mais religiosos acampados e é 
lá que nos reunimos para orar 
pelo CCB, pelo lugar, por nossos 
familiares, por nossos amigos e 
pelos problemas de cada um”, 
conta Dayse. 

“Quero agradecer a toda di-
retoria do Camping Clube do 
Brasil, por fazer parte da minha 
vida e das minhas histórias, que 
Jesus Cristo continue a abenço-
ar cada um de vocês”, finaliza 
Dayse.

 ■Camping Hopfensee, às margens do lago pré-alpino

 ■Dayse (de preto)e Ilvo (à direita) entre amigos no camping


