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PLACAR
INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações 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 pro-
prietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são 
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados 
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As 
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desa-
cordo 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 associados 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), quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
8,75 mais equipamento de R$ 2,30 até R$ 
17,20; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev) : 
R$ 15,50 mais equipamentos de R$ 3,90 
até 27,10.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
Luz elétrica apenas para as dependências 
(220v), ponto de energia para carga de ba-
teria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,10 mais equipamento de R$ 2,50 até R$ 
20,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev. e 
Jun./Jul.): R$ 15,50 mais equipamentos de 
R$ 3,90 até 27,10.

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$ 10,10 mais equipa-
mento de R$ 2,50 até R$ 18,20; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 3,90 até R$ 24,20.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público 
(27) 3250-7050. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), quadra de es-
portes, play–ground, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 12,80 e mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 23,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,40 mais 
equipamento, de R$ 4,40 até R$ 35,10.

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$ 
12,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
23,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 17,40 mais equipamento, de R$ 4,40 até 
R$ 35,10. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodo-

via Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do 

centro da cidade. Instalações – padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, sauna, piscinas 
quentes p/adultos e crianças, piscina clora-
das de água fria p/adultos. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 13,50 mais equipamento de R$ 
3,40 até R$ 26,40; TEMPORADA (Mai./
Jun./Jul.): R$ 13,50 mais equipamento de 
R$ 3,40 até R$ 27,40.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estra-

da 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$ 11,30 mais equipamento de 
R$ 1,30 até R$ 22,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 13,50 mais equipamen-
to de R$ 1,80 até R$ 23,80.

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 TEMPORADA: 
R$ 11,30 mais equipamento de R$ 1,30 até 
R$ 22,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 13,50 mais equipamento de R$ 
3,40 até R$ 27,40.

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

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Instalações–padrão, iluminação 
elétrica apenas para as dependências, chu-
veiros quentes. Módulos demarcados para 
a instalação de equipamentos. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,30 mais equipamento de 
R$ 2,80 até R$ 22,00; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamen-
to de R$ 3,90 até R$ 27,10.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). 
Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,50 mais equi-
pamento de R$ 3,40 até R$ 26,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 17,40 
mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 35,10.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada 
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada ele-
trônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
pavilhão de lazer, sauna, piscinas naturais, 
ducha de rio e play-ground. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 17,80 mais equipamento de R$ 
4,50 até R$ 35,00; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 21,70 mais equipamento de 
R$ 5,50 até R$ 38,10.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . 
Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, 
iluminação elétrica somente para as depen-
dências, chuveiros quentes, praia fronteira. 
Camping de área reduzida. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 12,80 mais equipamento de R$ 
3,00 até R$ 23,40; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 17,40 mais equipamento de 
R$ 4,40 até R$ 35,10.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 2490-0584. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 18,60 mais equi-
pamento de R$ 4,70 até R$ 34,20; TEM-
PORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 30,20 
mais equipamento R$ 7,60 até R$ 51,40.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Resen-
de. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– pa-
drão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, play-ground, sauna rústica, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, ducha 
de rio, quiosques e lago. Ponto de energia 
para carga bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 10,10 mais equipamento de 
R$ 2,50 até R$ 18,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamen-
to de R$ 3,90 até R$ 24,20.

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$ 
8,75 mais equipamento de R$ 2,30 até R$ 
17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 11,30 mais equipamento de R$ 2,80 até 
R$ 19,80.

RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do Par-

que do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Insta-
lações–padrão, chuveiros quentes, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, can-
cha de bocha e churrasqueiras cobertas. 

NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 mais equi-
pamento de R$ 1,30 até R$ 20,40; TEM-
PORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 11,30 mais 
equipamento de R$ 1,30 até R$ 22,80.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,80 mais 
equipamento de R$ 3,30 até R$ 25,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
17,40 mais equipamento de R$ 4,40 até 
R$ 35,10.

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$ 12,75 mais equi-
pamento de R$ 3,25 até R$ 25,00; TEM-
PORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 20,00 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,80.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/SP 
da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). Tel.: (12) 
3122-4175. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, quadras de esportes, pis-
cinas cloradas e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 12,75 mais equipamento de 
R$ 3,30 até R$ 25,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 13,50 mais equipamen-
to de R$ 3,40 até R$ 27,40.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario 
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernando. 
Acesso pela Rodovia Pedro Taques, km 
116. Tel.: (13) 3425-0206. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, praia fronteira e play-
-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 12,80 
mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
23,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 17,40 mais equipamento de R$ 4,40 até 
R$ 35,10. 

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$ 17,80 mais 
equipamento de R$ 4,60 até R$ 31,00; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
29,40 mais equipamento de R$ 7,40 até 
R$ 59,10.

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$ 11,30 mais 
equipamento de R$ 2,80 até R$ 22,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento de R$ 3,90 até 
R$ 27,10.

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 Co-
hab – 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. Bei-
ra Mar, 5767 – Balneário Marajó – Mati-
nhos – 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 (GOI-

ÁS) – Avenida Altamiro Caio Pache-
co, bairro Plano Expansão. Tel.: (62) 
3376-1221. Instalações– padrão, luz 
para equipamentos, chuveiros quentes, 
quadra de esporte e lazer, piscinas para 
adultos e crianças, churrasqueiras, bi-
cicletas, banana boat e passeios de bar-
co. E-mail: sesiaruana@sistemafieg.
org.br

BERLINQUE (Ilha de Itaparica) – 
Salvador (BAHIA) – Praia de Berlinque 
na Estrada Cacha-pregos, km06. Tel: (71) 
3838-1217. Instalações completas, chu-
veiros quentes, duchas, quadra de espor-
tes, luz para equipamentos (110V e 220v), 
praia fronteira.

BARRA ENCANTADA PARK – 
Rua Francisco Chagas, 13 - Praia do Bar-
ro Preto (Iguape) – Município de Aqui-
raz, a 50km de Fortaleza (CEARÁ). Tel.: 
(85) 3253-1133. Instalações completas, 
chuveiros quentes, luz para equipamen-
tos (220v), quadra de esportes, piscinas 
para adultos e crianças.

ITABIRITO (MG-03) – Fazenda 
Palmital, a 29 km da Rodovia dos Incon-
fidentes. Instalações–padrão, iluminação 
elétrica somente para as dependências, 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
sauna, cachoeira e piscina natural. 

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, cha-
lés e barracas de aluguel. E-mail: info@
campinginternacionalpuntaballena.com 

 ■Camping de Guarapari

 ■Camping da Serrinha
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                   CONVITES                                          EM OUTUBRO  

Associados Casal/Dupla                   R$ 94,00

Associado Individual                   R$ 52,00  

Associado Juvenil (Até 18 anos)                  R$ 38,00  

Convidado Individual                   R$ 64,00  

Convidado Juvenil (Até 18 anos)                  R$ 52,00  

Clube dos 500, para quem gosta de turismo aventura
A região do Vale do Paraíba, na 

divisa do Rio de Janeiro com São 
Paulo é sempre uma atração. Um 
local ideal para os campistas que 
apreciam a natureza e tem espírito 
de aventura. Diversas caminhadas 
ecológicas e visitas a quedas d’água 
estão disponíveis para os turistas.

Próximo ao camping, os cen-
tros urbanos como Guaratinguetá 
e Aparecida do Norte são opções 
de passeios. Várias igrejas centená-
rias, incluindo a Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida fazem parte 
deste roteiro e o CCB indica o seu 
camping Clube dos 500 para os que 
desejam curtir a região.

Acesso – O SP-01 fica a apro-
ximadamente 185 km da capital 
paulista e 261 km do Rio de Janeiro. 
Para chegar ao camping basta se-
guir pela Rodovia Presidente Du-
tra até o km 60, em Guaratinguetá, 
onde está a unidade. Ao norte do 
camping estão localizadas as cida-
des de Campos do Jordão, Pique-
te e Delfim Moreira. Ao sul, bem 
próximo, ficam Lagoinha, Cunha e 
Aparecida.

Camping – O camping possui 
instalações-padrão com capacida-
de para 300 equipamentos, entre 
barracas, trailers e motor-homes, 
playground e piscinas cloradas para 
adultos e crianças. Os amantes dos 
esportes podem se divertir na qua-
dra de vôlei e no campo de futebol 

society. Há também um pavilhão de 
lazer e um quiosque com churras-
queira para confraternização dos 
campistas.

Atrativos – Guaratinguetá 
chama bastante atenção pela sua 
natureza, cercada pelas serras da 
Mantiqueira e Quebra-Cangalha, 
destacando-se pelo turismo ecoló-
gico.

Para quem gosta de caminhar, 
há pelo menos três trilhas: a das Pe-
drinhas, propícia á escalada e ao ra-
pel; a do Pirizal, onde os campistas 
enfrentarão cerca de três horas de 
caminhada íngreme; e a dos Pilões, 
que foi utilizada no ciclo do ouro, 
com um percurso de aproximada-
mente cinco horas. Entre pedrinhas 
e Gomeral é possível voar de asa-
-delta, passear de bicicleta e de jipe. 
Vale a pena também nadar nos po-
ços naturais do Rio Ribeirão.

Guaratinguetá também é bas-
tante conhecida pelo lado religioso, 
já que é o local de nascimento de 
Frei Antonio de Sant’Ana Galvão, o 
primeiro santo do Brasil. Por isso, 
alguns dos lugares mais visitados 
no município são a a casa e o Mu-
seu de Frei Galvão, onde é possível 
encontrar um pouco da arte sacra, 
artesanato regional, documentos e 
objetos históricos e exposições. Em 
Aparecida, o destaque fica mesmo 
por conta da Basílica que recebe 
milhares de fiéis todos os meses.

Está confirmada para o dia 
8 deste mês, sábado, mais 
uma versão da Chopada 

Alegra no SP-01, que também vai 
abrigar momentos de comemora-
ção dos 50 anos do CCB.

A animação vai ficar por conta 
da Banda Tureck que por 40 anos 
participou das nossas festas de 
chope naquele camping. O evento 
vai ter a estrutura ampliada para 
abrigar uma participação maior de 
campistas e seus convidados.

Cada participante vai rece-
ber embalagens individualizadas 
com duas qualidades de salsichas, 

queijo à francesa, mostarda e pão 
e mais um caneco comemorativo 
no qual será servido chope e refri-
gerante à vontade.

Na noite de véspera, sexta-fei-
ra, será organizado o tradicional 
karaokê, no pavilhão da cantina, 
para campistas de todas as idades, 
premiando com medalhas os me-
lhores “artistas”.

Os convites individuais já es-
tão disponíveis nas secretarias 
do Clube e nos campings mais 
próximos no eixo Rio/ São Paulo, 
de acordo com os custos da tabela 
abaixo.

 ■Além da boa estrutura de lazer no camping, a volta da Banda Tureck na Chopada

 ■Diversos programas turísticos, culturais e religiosos são viáveis a partir da hospedagem no camping

Não perca mais uma 
chopada alegre no 

Clube dos 500
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M e r c a d o
Novidades para curtir seu camping nos próximos feriados 

Para você aproveitar os feriados que se aproximam junto com 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 Churrasqueira GR Pesca Western Portátil, a Mochila 2c2 RollTop Impermeável 
e a Barraca de Camping Guepardo BB0400 para 4 pessoas – Amarelo.

Churrasqueira GR Pesca Western Portátil: Portátil 
e dobrável, é ideal para assar espetinhos, bifes, peixes, 
entre outras guarnições. Super leve, seu tamanho re-
duzido permite que seja transportada facilmente para 
qualquer lugar. É fácil de montar e desmontar, acom-
panha base, grelha e pés. Além disso é ótimo para le-
var em camping, viagens, praia, pescaria, piquenique, 
entre outros.  Tamanho da churrasqueira montada: 
alt.30 cm x larg.30 cm x comp. 26 cm. Para mais in-
formações sobre o produto, acesse o site: http://www.
kanui.com.br/.

Mochila 2C2 RollTop Impermeável: Impermeável, 
bolso acolchoado para notebook (até 16”), alças com 
detalhes refletivos, alças de esterno com regulagem 
de altura, fechamento com fecho em nylon e tira elás-
tica com ponteira refletiva, bolso frontal translucido 
com fechamento em velcro, bolso para U-lock até 15 
cm de largura e bolsos laterais em tela elástica. Infor-
mações disponíveis no site: http://www.kanui.com.br/. 

Barraca de Camping Guepardo BB0400 para 4 
pessoas – Amarelo: A barraca é feita poliéster 190T 
High Quality, possui 2 entradas, coluna d´água de 
1500 mm, alta resistência à chuva, costura selada com 
fita de silicone, piso em poliuretano de alta resistên-
cia anti-fungo e varetas em fibra de vidro. Acompanha 
sacola para transporte. Mais informações sobre o pro-
duto no site: http://www.kanui.com.br/.

Mais um sucesso o 
Bobó de Camarão 

em Cabo Frio
No clima de intensa con-

fraternização entre os 
campistas e seus con-

vidados, o Camping de Cabo 
Frio realizou mais uma edição 
com sucesso do Bobó de Ca-
marão. O evento teve início 
às 13 horas no dia 17 do mês 
passado, com todos os detalhes 
organizados pelos próprios 
campistas.

O prato principal foi pre-
parado pelo concessionário da 
cantina que manteve a quali-
dade das edições anteriores. O 
atendimento de staff da cantina 
foi de extrema eficiência com 

bebidas na temperatura ideal e 
uma simpatia indescritível.

O evento foi abrilhantado 
com a apresentação do tecla-
dista Guruh, que tocou e can-
tou todos os ritmos, convidan-
do aos campistas mais afoitos 
a participarem com suas “can-
jas”.

Antes do início do evento, 
as famílias se uniram em uma 
homenagem aos saudosos cam-
pistas Walter Martins e Zélia 
Carvalho, mãe do associado 
Arnaldo Macedo, conhecidís-
simos e queridos nos campin-
gs, falecidos no mês passado.

OBITUÁRIO 
 Zélia Macedo 
(*1924 +2016)

Walter Martins 
(*1938 +2016)

Uma dupla perda para o 
quadro associativo do CCB, 
com o falecimento dos cam-
pistas Zélia e Walter, assíduos 
frequentadores dos campings e 
das festas do Clube, sempre ir-
radiando alegria e amizade nos 
grupos que frequentavam. 

Dona Zélia, mãe do veterano 
Arnaldo Delgado, associados 
há 15 anos, apesar de seus 92 
anos, frequentava assiduamente 
os campings fluminenses com 
as preferências divididas entre 
Mury e Paraty. Alegre e comu-
nicativa, adorava participar dos 
eventos sociais nos campings 
e conversar com os campistas 
mais jovens. 

E quem não conhecia o Wal-
ter Martins, associado há 42 

anos, levando pelos campings 
a sua carreta-barraca, sempre 
acompanhado da esposa Rosita, 
estampando a faixa que retrata-
va o seu estilo de bom campista: 
“É preciso saber viver”. 

Fosse em Mury, Recreio, 
Cabo Frio, Ubatuba ou Caldas 
Novas, bastava ter um evento 
que lá estava o casal receben-
do os amigos para uma prosa e 
para saborear as sardinhas em 
estoque no seu inseparável Fiat 
Doblô. 

Com certeza, Zélia e Walter 
são dois personagens, nômades 
campistas “à moda antiga”, que 
por muito tempo ainda vão es-
tar presentes nas lembranças e 
conversas sobre o bom campis-
mo. 

 ■Mais uma vez, o pavilhão da cantina abrigou a confraternização entre os campistas 
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Aproveite os finais de semana 
nos campings do CCB com 
amigos e familiares. Em 

diferentes estados do país, os asso-
ciados podem desfrutar da perfeita 
combinação entre a tranquilidade 
do camping e a proximidade da ci-
dade, além das atrações turísticas de 
cada região, seja região serrana ou 
praia. 

Os campings escolhidos na rede 
do CCB este mês foram: Recreio 
dos Bandeirantes (RJ-10), Paraty 
(RJ-04) e Caldas Novas (GO-02), 
valendo destacar neste mês a reali-
zação da Festa Fantasy no Camping 
do Recreio, com os detalhes apre-
sentados em matéria nesta edição. 

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES (RJ-10)
Camping - O RJ-10 conta com 

instalações-padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, 
quadras de esportes, pavilhão de 
lazer, playground e praia fronteira. 

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é pela Li-
nha Amarela. Depois de vencer os 
seus 15 km, onde há um posto do 
pedágio para automóveis, 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 Copaca-
bana, via Av. Atlântica, entrando 
depois em Ipanema, via Av. Vieira 
Souto, em direção a São Conrado e 
Barra da Tijuca. O camping fica a 
45 km do centro do Rio, na Estrada 
do Pontal, 5.900, em frente à praia.

Atrativos - A região do Recreio 
dos Bandeirantes oferece, além de 
suas praias, um diversificado roteiro 
de atrativos. Entre eles, há o parque 
aquático Rio Water Planet, que fun-
ciona de sexta a domingo e feriados 
nos horários das 10 às 17h. 

Outro atrativo da região do Re-
creio são os shoppings centers. Foi-
-se o tempo em que os campistas 
tinham que se deslocar até o centro 
da Barra para frequentar um bom 
Shopping Center, como o Barra 
Shopping ou o Downtown.

Um dos mais tradicionais cen-
tros comerciais do bairro é o Sho-
pping Recreio, o mais próximo do 
Camping. Logo adiante, o mais mo-
derno e amplo Américas Shopping, 
na Avenida das Américas, também 
com um comércio variadíssimo, 
bons cinemas e completa praça de 
alimentação.

Uma boa opção para quem 
não gosta de ambientes fechados, 
mas quer ir às compras, é visitar o 
Shopping Barra World, também na 
Avenida das Américas,uma imensa 
estrutura a céu aberto com lojas di-
versas e uma praça de alimentação 

Conviva com a beleza da Primavera nos campings do CCB 
cheia de opções, sem contar com as 
reproduções de enormes réplicas de 
monumentos turísticos, como a Tor-
re Eiffel, a Torre de Pizza e outros. 

Um pouco mais distante, 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, próxi-
mo do centro da Barra. 

No Recreio dos Bandeirantes, 
há também lindas e procuradas 
praias. Points de surfistas e de gente 
bonita, o camping está em um local 
privilegiado, próximo aos redutos 
da juventude carioca, como a fa-
mosa Prainha, a Praia de Grumari 
e Praia da Macumba, fronteira ao 
camping. 

PARATY (RJ-04)
Camping - O RJ-04 está loca-

lizado em frente à praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Misericór-
dia e, além das instalações-padrão, 
tem capacidade para 120 equipa-
mentos, divididos entre trailers, 
motorhomes e barracas.

Acesso – A cidade de Paraty 
fica a 240 km do Rio de Janeiro 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 cidade tornou-se 
um importante pólo de turismo na-
cional e internacional. 

Atrativos – Além dos diversos 
atrativos históricos, arquitetônicos 
e culturais na região, o campista que 
deseja desfrutar da bela cidade de 
Paraty este mês tem também como 
opções dois eventos na região.

Entre os dias 14 e 16 deste mês, 
o MIMO (Mostra Internacional de 
Música em Olinda) irá agitar a pro-
gramação cultural em Paraty. Um 
dos eventos culturais mais impor-
tantes do Brasil, o MIMO oferece 
ao público música instrumental de 
todos os lugares do mundo, desde a 
clássica, passando pelo jazz, a mú-
sica eletrônica e a música popular. 
Os concertos atraem pessoas de 
várias gerações. Com uma progra-
mação atenciosamente preparada, 
o evento traz concertos gratuitos 
de importantes artistas do cenário 
mundial. São atrações que mui-
tas vezes estão fora do alcance do 
grande público, algumas até desco-
nhecidas da população brasileira. O 
festival traz o que há de melhor no 
panorama musical contemporâneo, 
como aconteceu nos anos anteriores 
com o americano Herbie Hancock, 
o grupo português Madredeus, o 
francês Richard Galliano, os shows 
de Gilberto Gil, João Bosco e Jards 
Macalé, o balanço da música black 
de B-Negão, o pop do coletivo fran-
cês Nouvelle Vague e a participação 
de mestres como o jordaniano Tareq 
Al Nasser, o franco-libanês Ibrahim 
Maalouf e o alemão Stephan Micus.

Outro evento importante este 

mês é o Paraty Eco Festival 2016, 
que acontecerá entre os dias 12 a 
23. Este é um evento que veste a 
cidade de moda sustentável, com 
costura de conteúdo, beleza, cultura 
e inclusão social. O evento de moda 
retorna este ano com diversas ativi-
dades misturando beleza, consciên-
cia ecológica, criatividade e consi-
deração às culturas tradicionais.

CALDAS NOVAS (GO-02)
Camping – O GO-02 possui 

uma área de 40.000m². Oferece 
instalações-padrão, luz para equipa-
mentos, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, churrasqueiras, sauna e 
piscinas para adultos e crianças. O 
camping fica próximo ao aeroporto 
a 4 km da cidade.

Acesso – Para quem sai da re-
gião Sudeste, o melhor caminho é 
pela BR-050, passando por Uber-
lândia, Catalão e Araguarí. Para 
quem sai de Brasília, é melhor se-
guir pela BR-040 e continuar pela 
BR-050, passando por Cristalina. 
Chegando em Campo Alegre de 
Goiás, deve seguir pela estrada que 
vai de Ipameri a Caldas Novas.

Atrativos – A cidade atrai turis-
tas do mundo inteiro pela compro-
vada capacidade terapêutica de suas 
águas termais que chegam até 51º 
e possuem propriedades 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, completa 
este “paraíso das águas”. 

A cidade possui também uma 
variada culinária que mistura peixes 
e aves com frutos do cerrado como 
o pequi, muito usado em pratos tí-
picos, como o arroz com pequi e a 
tradicional galinhada. Outras delí-
cias da região são o peixe na telha, 
a pamonha, o empadão goiano, do-
ces caseiros e licores produzidos na 
cidade. 

Outra atração da cidade é a 
tradicional Feira do Luar, realiza-
da 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 famí-
lia, Caldas Novas possui atrativos 
como o Monumento às Águas, uma 
homenagem ao maior apelo turísti-
co da região, com magníficas escul-
turas, cascatas artificiais e jardins, e 
o Mirante Serra Verde, que propor-
ciona uma ampla visão da cidade, 
um excelente local para fotografias. 

Caldas Novas possui também 
diversos parques aquáticos, em clu-
bes e hotéis, onde crianças e adultos 
podem se divertir a valer.

 ■O Camping de Caldas Novas oferece a pausa de tranquilidade entre 
os passeios termais

 ■A estada no Camping de Paraty facilita as sucessivas atrações 
culturais da cidade

 ■Ano a ano, o Recreio se moderniza com suas atrações urbanas e 
turísticas
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Oktoberfest: A maior festa da cerveja no Sul do Brasil 
A maior festa da cerveja do 

país, realizada em Blumenau, re-
cebe mais de 500 mil visitantes 
por ano e será aberta no dia 05 des-
te mês e irá até o dia 23. O acesso 
aos pavilhões abrem diariamente 
a partir das 18h. Aos sábados e 
domingos, os pavilhões abrem às 
11h. Praça de alimentação e Bier-
garten abrem diariamente, a partir 
das 11h, com atrações musicais. 

O Concurso Nacional de To-
madores de Chope em Metro 
sempre anima o Setor 2 do Parque 
Vila Germânica. As inscrições são 
gratuitas, e podem ser feitas ao 
lado do palco com a organização 
até o horário do início do concur-
so. Blumenauenses e turistas com 
mais de 18 anos podem participar.  
Os grupos de dança folclórica ger-
mânica são outra bela atração da 
Oktoberfest de Blumenau. Além 
de abrilhantarem os desfiles pela 
Rua XV de Novembro, os grupos 
fazem apresentações diárias den-
tro dos pavilhões do Parque Vila 
Germânica. As apresentações, que 

atraem grande público são realiza-
das de segunda a sexta durante a 
noite e nos finais de semana de dia 
e de noite, no horário da troca de 
bandas. 

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

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

Para mais informações sobre o 
evento é só acessar o site: 

http://www.oktoberfestblume-
nau.com.br/festa-2016/programa-
cao/ . Aproveite !

Campos do Jordão: Gastronomia e paisagens 
exuberantes na Primavera

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

e colorido com clima agradável e 
as belezas de sua natureza exube-
rante que apresentam tons que vão 
do rosa ao violeta, mesclados aos 
tons de verde das matas e árvores 
e ao azul do céu. Uma explosão de 
cores onde os jardins florescem e 
dominam a cidade e a suavidade 
do clima ameno, além das brisas 
que trazem o aroma das flores.  

Na gastronomia durante a es-
tação, os pratos ganham molhos 
leves com ervas aromáticas, frutas 
frescas, flores e shitake, entre ou-
tros saborosos ingredientes para 
degustar. Uma diversidade de flo-
res, cores, temperos e sabores es-
peram pelo visitante em uma das 
estações mais bonitas do ano nas 
montanhas do interior paulista. 

Campos do Jordão é uma óti-
ma opção para o turista que deseja 
fugir das altas temperaturas e das 
praias lotadas e desfrutar do clima 
de serra com mais tranquilidade. 

Além disso, Campos do Jor-
dão também compõe diversos 
atrativos como as trilhas do Horto 
Florestal, localizado próximo ao 
camping do CCB. Neste roteiro 

de entretenimento há o passeio 
na Litorina pela Estrada de Ferro 
do Jordão com direito a uma pai-
sagem sedutora. Para os aventu-
reiros de plantão, o complexo da 
Pedra do Baú reserva momentos 
inesquecíveis nas formações ro-
chosas formadas pelo Baú, Bauzi-
nho e Ana Chata.

Para você campista que dese-
ja visitar a cidade, a rede do CCB 
disponibiliza o SP-02 que fica lo-
calizado no bairro Rancho Alegre, 
bem ao lado do Horto Florestal, 
que está a 7 km do centro da ci-
dade. 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. 

O acesso ao SP-02 para quem 
vem do Rio de Janeiro ou São 
Paulo é seguir pela Via Dutra. 
Campos do Jordão fica a 192 km 
da capital paulista, via Quiririm-
-Taubaté (SP-50) e a 184 km via 
Caçapava ou São José dos Cam-
pos (SP-123). Outra alternativa 
para quem vem de São Paulo é 
pela Rodovia Ayrton Senna e para 
quem sai de Belo Horizonte, o 
melhor é passar por Taubaté.  ■Além do requinte da rotina urbana, o espetáculo das flores, com as cerejeiras são maravilhosas

 ■A cada temporada, cresce em animação e atrações a maior festa de cerveja do país
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Enxadristas retomam as 
competições este mês no RJ-10

Após as Olimpíadas e Paralim-
píadas na cidade do Rio de Janeiro, 
o camping do Recreio dos Bandei-
rantes retoma seus torneios de Xa-
drez este mês. 

No dia 23, serão realizados o 
XXXVIII Torneio Escolar e Equi-
pes e o CLXXIII Torneio Aberto. 
Já no dia 13 de novembro, encer-
rando as competições enxadrísticas 
do CCB neste ano, o RJ-10 irá re-

alizar o III Torneio Camping Clube 
do Brasil. 

O xadrez vem conquistando es-
paço com os torneios realizados no 
camping do Recreio dos Bandeiran-
tes há muitos anos. Este tipo de jogo 
estimula a inteligência, dando a ca-
pacidade de raciocinar logicamente 
e também traz diversos benefícios a 
saúde, principalmente para os idosos 
no combate ao Mal de Alzheimer.

Neste mês, vamos à Festa 
Fantasy no Recreio

Está confirmada para o último 
sábado deste mês, dia 29, mais 
uma edição da Festa Fantasy, no 
Camping do Recreio dos Bandei-
rantes, a partir das 21 horas. 

Será importante que os asso-
ciados e seus convidados estejam 
presentes com suas fantasias te-
máticas, para participarem do 
tradicional desfile, com premia-
ções para performances mais ori-
ginais.

Os convites individuais cus-
tarão R$ 20,00 e o combo pro-
mocional de 4 convites mais uma 
mesa com quatro cadeiras custa-
rá R$ 80,00. Mesas individuais 
com quatro lugares poderão ser 
ocupadas por R$ 25,00 cada, sem 
convites inclusos. Os petiscos e 
bebidas serão comercializadas 
pela cantina do camping.

E para os dançarinos mais 
animados, a partir da meia-noite 
haverá aulas de zumba, a dança 
da moda que alegrou bastante 
os campistas durante os eventos 
olímpicos no camping.

Sambão e Feijoada 
vão animar Mury no 

próximo mês

No dia 26 de novembro (sá-
bado), o RJ-08 tem mais 
um motivo para reunir 

campistas e amigos com a con-
cretização de mais uma edição do 
Sambão e Feijão. O tradicional 
evento é realizado todos os anos 
e, como sempre, promete muita 
animação. A festa tipicamente 
brasileira começa a partir das 13 
horas com uma deliciosa feijoada 
com animação de música ao vivo.  

Na próxima edição de O 
Campista mais detalhes sobre o 
evento serão divulgados. 

Mury é um lugar lindo, com 
paisagem exuberante, e possui 
uma temperatura que nos permite 
sentir a sensação de aconchego, 
além de ser um lugar romântico, o 
que é uma ótima pedida para pas-
seios a dois. O RJ-08 fica a 150 
km do Rio de Janeiro, através do 
acesso feito pela BR-101, seguin-
do em direção a Rio Bonito. Logo 
depois de contornar o perímetro 
urbano de Itaboraí, é preciso se-

guir por Cachoeira de Macacu, 
sempre subindo a serra em dire-
ção a Nova Friburgo. O acesso 
ao camping é feito no km 69 da 
rodovia Rio-Friburgo, 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.

Camping – Um dos mais be-
los campings da rede, o camping 
de Mury (RJ-08), fica a poucos 
quilômetros de Friburgo. Loca-
liza-se em meio a muito verde, 
com uma área de 45 mil m². O 
RJ-08 tem capacidade para mais 
de 200 equipamentos e módulos 
específicos para trailers e motor-
-homes em trânsito. Além das 
instalações-padrão, possui cam-
po 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 na-
tural.

 ■Além da alegria contagiante dos campistas, é de se admirar o 
capricho das fantasias 

 ■O pavilhão de lazer do camping convida os campistas à confraternização 

 ■O bom do xadrez é o entrosamento entre as gerações
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Gramado ganha Museu dos Festivais de Cinema
Gramado ganhou um novo 

atrativo: o Museu do Festival de 
Cinema de Gramado – MFCG. O 
empreendimento está localizado 
ao lado do Palácio dos Festivais e 
da Igreja São Pedro. Possui uma 
privilegiada área de 584 m² em 
um dos melhores pontos da re-
gião das hortênsias, oferecendo 
vista panorâmica para o centro 
da cidade com direito a cafeteria 
e loja de souvenir. Trata-se de um 
espaço único, digno da impor-
tância do maior e mais tradicio-
nal festival de cinema brasileiro, 
projetado para registrar a histó-
ria e trajetória de mais de quatro 
décadas da sétima arte no nosso 
país, buscando aliar o interesse 
pelo cinema com mais uma ótima 
opção de turismo cultural na ser-
ra gaúcha. O Museu terá espaços 
dedicados às atrizes Zezé Motta, 
Maitê Proença e o ator Lima Du-
arte, os mesmos serão estátuas de 
cera que estão em produção para 
serem apresentadas em uma nova 
fase, no início do ano que vem. 
Com capacidade para recepcio-
nar 2.800 pessoas diariamente, 
o MFCG conta com a Curadoria 

Canela: Paisagens exuberantes na Serra Gaúcha 
Situada a 830 metros do nível 

do mar e apenas a 120 km de 
Porto Alegre, Canela é um 

mundo à parte. Um mundo verde. 
A origem do nome da cidade pro-
vém de uma caneleira, árvore sob 
a qual os tropeiros descansavam. 

A cidade que inicialmente 
foi formada por um pequeno po-
voado composto por famílias de 
imigrantes alemães e italianos 
cresceu e com isso, desenvolveu 
um potencial turístico muito for-
te mediante as paisagens naturais 
abundantes e o agradável clima. 
Sem dúvida, uma excelente al-
ternativa de roteiro para os asso-
ciados do CCB amantes do sul do 
país.

Camping - O camping do 
CCB está localizado a 837m de 
altitude, em Canela, numa bela 
área de 100.000 m², na Estrada do 
Caracol, margeado por um riacho 
que corre sobre pedras, formando 
uma piscina natural. Num bonito 
bosque de araucárias, o RS-01 
conta com um pavilhão de lazer 
com quadras de esportes, churras-
queiras cobertas, piscinas naturais 
e cancha de bocha, além das ins-
talações-padrão.

da museóloga Daniela Schmitt, 
do diretor de criação e artístico 
Walther Neto, direção de arte de 
André Luís Carvalho e o  dson 
Erdmann. O projeto é inspirado 
nos grandes museus do mundo 
com uma linguagem moderna e 
interativa e leva o público a uma 
imersão no mundo da Sétima Arte, 
exibindo e registrando a trajetória 
do cinema brasileiro, dos grandes 
diretores, atrizes e atores através 
de imagens, vídeos, objetos e jo-
gos interativos que nos levam para 
o universo do cinema. Dentro des-
ta viagem dos 43 anos do Festival 
de Cinema de Gramado contamos 
com um cinema onde serão exibi-
dos conteúdos históricos e docu-
mentários retratando a história do 
Festival. O espaço conta, ainda, 
com espaços para os curtas e docu-
mentários do Festival, bem como 
uma breve história do Cinema 
Brasileiro e Mundial.  Cabe des-
tacar que o empreendimento visa 
tornar-se autossustentável possi-
bilitando, entre outras ações, sua 
locação para promoção de eventos 
culturais variados como coquetel, 
vernissage e lançamento de livros.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodovia 
RS-235 que liga Canela a Grama-

do, basta pegar a estrada asfaltada 
que dá acesso ao Parque do Ca-
racol. Percorridos quatro quilô-

metros, subir à direita e percorrer 
mais um quilômetro até o RS-01.

Atrativos – Para os adeptos 

do turismo de aventura, a cida-
de possui diversas opções como 
trekkings, rapel e rafting. A maior 
atração natural de Canela é a ca-
choeira ‘Cascata do Caracol’, 
com 131 metros de queda, loca-
lizada no Parque do Caracol que 
possui uma moderna infraestrutu-
ra, observatório ecológico, eleva-
dor panorâmico, restaurante, lojas 
de artesanato e passeio temático 
de trem. Guias especializados 
orientam os visitantes por trilhas, 
que exibem fauna e flora variadas, 
praticando cicloturismo ou caval-
gadas por estradas secundárias e 
bosques. 

No centro da cidade também 
há atrações como a Catedral da 
Pedra, um marco da arquitetura 
em estilo gótico inglês e o Mun-
do a Vapor, local onde os turistas 
podem visitar a reprodução de um 
famoso acidente ferroviário que 
aconteceu no ano de 1895, em Pa-
ris, e conhecem réplicas perfeitas 
de locomotivas do século passa-
do.

As lojinhas com artigos em 
malha e couro dividem o espaço 
com as que vendem chocolates 
caseiros e artesanais.

 ■Depois de quatro décadas de sucesso, o Kikito já tem onde guardar a sua história 

 ■Com a amenidade do inverno que se foi, o camping fica mais convidativo
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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 OUTUBRO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes internacionais para os próximos me-

ses, com hospedagem em hotel. Os preços abaixo não incluem taxa 
de embarque. A partir de: 

-Orlando, 12 noites, saída em 26/12/16 : US$ 1.495,00 
-Orlando, 14 noites, saída em 02/01/17 :US$ 1.480,00 
-Orlando, 07 noites, saída em 26/02/17:US$ 1.199,00 
-Orlando, 16 dias, em apartamento quátruplo, incluindo Or-

lando Eye, Madame Tussauds, 01 festa e 01 Parque Temático: US$ 
2.999,00 

-Fly Drive Orlando, 13 noites, em apartamento duplo, saídas 
em 08 a 22/01/17: US$ 1.799,00 

-Nova York, 07 noites, saída em 20/01/17: US$ 1.208,00 
-Londres e Paris, sendo 03 noites em Londres e 04 noites em 

Paris, saída em 25/02/17: US$ 1.346,00 
-Roma e Paris, sendo 03 noites em Roma e 04 noites em Paris, 

saída em 25/02/17: US$ 1.495,00 
-Las Vegas, 04 noites, em apartamento quádruplo: US$ 585,00 
-Jóias da Europa Central, 08 noites visitando Viena, Praga, 

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

-Alemanha Romântica, 07 noites: US$ 1.978,00 
-O Melhor da Itália, 07 noites visitando Veneza, Verona, Milão 

com entrada de R$ 1.361,00 + 11 parcelas de R$ 495,00
-O Melhor de Portugal, com Santiago de Compostela, visitan-

do Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Braga. Guimarães e 
Região Douro, 08 noites com entrada de R$ 956,00 + 11 parcelas 
de R$ 348,00

-Patagônia Chilena, 06 noites: US$ 1.708,00 
-Deserto de Atacama, 07 noites: US$ 1.638,00 
-Montevidéu, 03 noites: US$ 584,00 
-Buenos Aires, 04 noites, saída em 25/02/17: US$ 540,00 
-Bogotá e Cartagena, 06 noites: US$ 915,00 
-Cartagena, 03 noites: US$ 830,00 

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 
horas, saída à tarde, R$ 170,00 por pessoa

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

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

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 do “Velho Chico” (Sergipe, Alagoas, Pernambuco 

000334-1 (RJ)
003128-9 (RJ)
008629-2 (RJ)
009009-7 (RJ)
018434-1 (RJ)
020776-7 (RJ)
022290-3 (MG)
023872-6 (RJ)
028946-8 (SP)
033210-6 (RJ)
040085-2 (RJ)
041477-0 (SP)
045792-2 (MG)
052653-5 (SP)
056566-0 (SP)
057340-1 (RJ)
059146-7 (RJ)
061800-7 (MG)
062778-9 (MG)
063059-6 (SP)

 ■Experimente as emoções de um Réveillon diferente a bordo do Grand Amazon. Consulte a CCTUR

O programa ideal para você e 
sua família curtirem os fi-
nais de semana 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 per-
noites para os seus associados. Para 
participar, é fácil. Basta se manter 
em dia com as taxas que você auto-
maticamente já concorre.

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

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

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

Concorra a bônus para 
curtir os campings 

066183-0 (SP)
072173-7 (SP)
094156-5 (SP)
094172-7 (SP)
096155-7 (RJ)
099755-8 (RJ)
100635-0 (PR)
109131-3 (SP)
119241-0 (MT)
119636-7 (RJ)
122442-9 (RJ)
124025-5 (DF)
127604-4 (RJ)
129827-4 (SP)
132307-9 (RJ)
133612-9 (SP)
142513-0 (RJ)
143607-6 (RJ)
143924-4 (SP)
147071-1 (RJ)

147226-8 (ES)
155680-0 (SP)
160058-6 (RJ)
163868-6 (MG)
174031-0 (ES)
174471-2 (SP)
176679-8 (SP)
181135-7 (SP)
188033-0 (RJ)
189713-3 (RJ)
195438-3 (ES)
209594-6 (RJ)
210380-4 (DF)
212089-8 (SP)
213889-1 (RJ)
220679-1 (MG)
220884-0 (SC)
222516-9 (RJ)
223126-7 (SP)
224262-4 (RJ)

226441-4 (RJ)
226651-3 (SP)
226842-6 (RJ)
227376-4 (SP)
228786-0 (RJ)
229741-7 (SP)
229785-7 (RJ)
230005-8 (MG)
230340-4 (RJ)
234250-5 (RJ)
234877-1 (SP)
234974-3 (RJ)
235099-8 (SP)
235333-6 (SP)
235337-8 (RJ)
235344-1 (SP)
235389-9 (RJ)
235436-6 (RJ)
235453-6 (SP)
235540-1 (RJ)

235554-0 (SP)
235698-6 (SC)
235774-6 (RJ)
235808-5 (SP)
235860-3 (RJ)
235895-4 (RJ)
235904-9 (SC)
235947-1 (ES)
235958-6 (SP)
235964-1 (RJ)
235976-4 (RJ)
236082-0 (ES)
236123-2 (SP)
236135-5 (SP)
236151-7 (SP)
236189-2 (SP)
236194-9 (SP)
236243-2 (MG)
236288-0 (SP)
236346-2 (RJ)

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

NACIONAIS NOS FERIADOS 
A CCTUR sugere pacotes nacionais para os próximos feriados 

deste segundo semestre, tudo parcelado com 20% de entrada + taxa 
e o saldo em até 09 vezes sem juros, para diferentes destinos, a 
partir de:

-Gramado, 04 noites, saída em 17/11/16: R$ 2.299,00
-Aracaju, 04 noites, saídas em 12/10/16 e 11/11/16: R$ 

1.040,00 
-Salvador, 04 noites, saídas em 12/10/16: R$ 950,00 
-Natal, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 1.157,00 
-João Pessoa, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 1.294,00 
-Oktoberfest, saídas em 08 e 12/10/16 com duas idas ao Pavi-

lhão com ingressos: R$ 1.622,00 
-Beto Carrero, 04 noites, saídas em 12/10/16 e 02/11/16: R$ 

1.452,00 
-Florianópolis, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 1.283,00 
-Foz do Iguaçu, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 1.086,00
-Serra Gaúcha - Natal Luz, 04 noites, saídas em 02,06 e 

11/11/16: R$ 2.029,00 

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

07 noites, visitando Cuzco, Vale Sagrado e trekking Via Salkantay 
a Machu Picchu: US$ 1.640,00

SHOW DO 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 re-
sort 5 estrelas, serviço all inclusive, open bar 24 horas, incluindo 01 
noite de show com Roberto Carlos, bebidas variadíssimas. Trans-
lado de chegada e saída de Salvador, a partir de R$ 4.190,00 por 
pessoa, sendo 20% de entrada e o saldo em até 9 parcelas no cartão 
de crédito. Consulte a CCTUR para mais informações. Não inclui 
passagens para Salvador (ida e volta). 

AÉREOS PARA O RÉVEILLON 
-Aracaju, 07 noites, saída em 28/12/16: R$ 2.204,00 
-Fortaleza, 07 noites, saída em 29/12/16: R$ 2.625,00
-Florianópolis, 05 noites, saída em 29/12/16: R$ 1.593,00 
 -Foz do Iguaçu, 04 noites, saída em 28,29 e 30/12/16: R$ 

1.253,00 
-Serras Gaúchas ,07 noites, saída em 26/12/16: R$ 2.881,00 
-Recife, 04 noites, saída em 30/12/16: R$ 1.690,00 
-Natal, 07 noites, saída em 28/12/16: R$ 2.594,00 

CRUZEIROS COM SAÍDAS DE SANTOS 
-Buenos Aires e Montevidéu, 08 noites, saída em 27/01/17: 

R$ 1.530,00

-Búzios/Salvador/Ilhabela, 06 noites, saída em 04/02/17: R$ 
1.539,00

                                                                  
ESTÃO ACABANDO COM ELA 

Desfrute de uma Noite de Réveillon inesquecível a bordo do 
navio Grand Amazon, da Iberostar, em um cruzeiro pelo Rio Ama-
zonas partindo de Manaus. São cinco noites de programa com três 
noites a bordo, com requinte e conforto. Saída de Manaus no dia 28 
de dezembro. Apenas r$ 6.999,00 por pessoa à vista ou entrada de 
R$ 1.401,00 mais nove parcelas de R$ 622,00. Consultas e reservas 
com a CCTUR.
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos
Mínimo consumo de energia elétrica -  Em 110 v  ou  220 v - Vendas  para todo o Brasil

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

3232-2681Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home

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

2016
Ano do Cinquentenário do
Camping Clube do Brasil

Fisioterapia ao Alcance de Todos

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? Neste 
mês comemora-se o Dia das 
Crianças, faça uma bela sur-
presa para seu filho e sua fa-
mília. Aproveite a promoção 
“De Pai para Filho” presen-
teando-os com um título do 
CCB. Vocês poderão usufruir 
de um clube de vantagens. 

Os associados ganham até 
90% de desconto na com-
pra de um novo título para 
seus parentes. Quanto maior 
for seu tempo de associado, 
maior o desconto. 

Em se tratando de admis-
sões promocionais, a custos 
reduzidos, as taxas mensais 
de manutenção vinculadas 
aos novos títulos passam a ser 
apropriadas a partir do mês 
seguinte ao da subscrição.

Ganhe Bônus indicando 
Novos Associados

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

para este mês com a pos-
sibilidade de garantir des-
contos aos associados que 
recomendam seus amigos 
e familiares para se torna-
rem 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 bô-
nus/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 cin-
co indicações confirmadas, 

os associados recebem mais 
20% do valor total dos bô-
nus entregues. 

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 qual-
quer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-
-mail.
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Alba Casa Grande - Para 6 pes-
soas e mesa com quatro bancos. R$ 
750,00. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo 

para seis pessoas. R$300,00. Jaqueline. 
Tel.: (21) 9589-8383

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

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 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

Turiscar Rubi - Ótimo estado, 
cooktop elétrico, geladeira, ar condi-
cionado Split, colchão de casal novo, 
mesa com 4 lugares. Armários diver-
sos. Localizado na cidade do Rio de 
Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Contato: 
(21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 
1986, vistoriado em 2016. Seis pesso-
as, quarto de casal, duas beliches, sala 
reversível para quarto de casal, cozinha 
com fogão 4 bocas, pia inox, geladeira, 
banheiro com box com água quente, 
caixa d’ água 250 litros. Avancê 20 m2, 
mobiliário e acessórios. Tudo em perfei-
to estado e funcionando. R$ 46.000,00 
à vista, sem trocas. Ver nº465 no Cam-
ping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 
96469-1401.

Trailer KC770 – Completo, aco-
moda 8 pessoas. Geladeira, ar condi-

mado, pronto para rodar, com geladeira 
nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, 
vaso sanitário fixo, caixa d’água, mesa 
que vira cama de casal, dormitório de 
casal. Varanda branca, fechada, com 
pia e fogão. R$37.000,00. Lindamir. 
Tels.:(11)7104-1771.

Turiscar - 5° roda, ano 2007, mo-
tor trailer, único dono, acomodação para 
8 pessoas, 3 ar condicionados sendo 2 
splits, com armários, bar, adega, quarto 
de casal, beliche, pia granito, geladeira, 
fogão 4 bocas com forno, micro- ondas, 
sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. 
d’água 180 litros, bomba surphlo 2.8, 
pneus novos, avancê completo. Glória 
ou José. Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-
5001.

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, lanter-
nado, 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 higiêni-
ca, box separado, 2 ventiladores, aque-
cedor à gás, bomba shurflo top, conver-
sor de voltagem de 2500w e inversor de 
1000w, som com DVD, rádio PX, TV 
14’’ e DVD player, mini adega. Paga 
pedágio simples, revisado, pneus novos. 
Valor: R$110.000. Estudo propostas. 
Christian. Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 
9201-4870. E-mail: cmcshm@yahoo.
com.br

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

Fundador: Ricardo Menescal

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

CONSELHO FISCAL
Titulares: Lamberto Sérgio Nobili, Sócrates Elias Palheta e Anival de Moraes Braga  

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Jorge Barbieri
Vice-Presidente: Antônio Manoel do Nascimento Bento

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Luiz Fernando Napolitano
Vice-Presidente: Aymberê Guedes de Araújo

DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
Vice-Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano (Cadastro); 
Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados); Pedro Alves Pereira 
(Conservação e Obras);  Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria Cremilda de 
Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).

ENDEREÇOS

Sede Nacional: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP 20031-914)
RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 2532-0203 - FAX: (21) 2524-5794
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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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anos

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

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. Documentação 
em dia, instalado no CCB de Cabo Frio 
(RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos Alber-
to Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

Turiscar Diamante Club – Ano 
1997, super conservado, completo com 
TV 32 LCD polegada, 4 pneus novos, 
toldo com fechamento controle eletrôni-
co de nível da caixa’água, pintura nova, 
etc. Roberto. Tel : (12) 9170-7734 / (12) 
3152-3537. 

KC540 – Ano 91. Banheiro com 
box, 2 camas de casal, fogão 4 bocas 
com forno, geladeira. Tel.: (21) 9974-
0455. E-mail: luizmacamo@gmail.com

KC 380 e KC450 – Vendo 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. Instala-
do no CCB de Paraty (RJ). Documenta-
ção OK - placa de Paraty - Todo refor-

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 acréscimo 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 pró-

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



VIDA DE CAMPISTA 

 ■Sob a chancela da cantina renovada, os campistas saudaram a 
estação das flores 

Hora de se 
programar para 
o Réveillon nos 

campings 
do CCB

Faltam dois meses para 
os festejos de Ano Novo e 
já é tempo de se programar 
para comemorar a passagem 
para 2017 em um dos cam-
pings da rede do CCB, onde 
o ambiente é sempre muito 
agradável, proporcionando 
o reencontro com os amigos 
e um clima excepcional de 
confraternização entre adul-
tos e jovens.

Na próxima edição, O 
Campista estará divulgando 
os campings que estão pro-
gramando realizar as con-
fraternizações de final de 
ano. Venha com sua família 
garantir sua estadia nos cam-
pings nessa data tão especial. 

Festa da Primavera foi sucesso 
em Ubatuba

No dia 17 do mês passado, 
no camping de Ubatuba, acon-
teceu uma nova edição da Festa 
da Primavera, organizada pelo 
novo concessionário da Cantina. 
O evento começou às 19 horas e 
teve a presença de 60 pessoas, en-
tre campistas e amigos.

Uma das atrações foi a pre-
sença do Bartender, que preparou 

variedades de drinks servindo aos 
convidados até o final da noite, 
além da degustação de frios e pe-
tiscos. A cantina comercializou as 
cervejas, a água e os refrigeran-
tes. A animação musical foi ga-
rantida com boa interpretação ao 
vivo com violão em estilo acús-
tico, tocando um repertório bem 
diverso.

“Posso dizer com toda certeza que o camping mudou a minha vida”
A aparência não diz a idade 

e o sorriso largo aliado a 
uma pitada de bom hu-

mor fazem de Antônio Júlio, o 
Toninho, sempre uma companhia 
das mais agradáveis. Mas esse 
carioca, vascaíno que se aposen-
tou cedo e deixou para trás uma 
carreira bem sucedida de técnico 
judiciário, acabou se especiali-
zando mesmo em fazer novos 
amigos. O que o levou aos ca-
minhos do CCB nem ele mesmo 
sabe direito. 

“Ah! minhas filhas eram ban-
deirantes e tinham aquela coisa 
de amor à natureza. Daí eu acabei 
mesmo comprando um título ali 
na Avenida Rio Branco, onde o 
CCB tinha um posto de vendas. O 
primeiro camping foi Caledônia, 
na Serra, mais precisamente em 
Nova Friburgo. “Nem eu, nem 
minha esposa Letícia, tínhamos a 
menor ideia do que era o CCB”. 

Mas a adaptação foi mais rá-
pida do que o esperado. Vieram 
as filhas, Heloisa e Elisabeth, e 
depois os netos Fábio e Thaís. 
E, recentemente, mais uma nova 
geração, com os bisnetos Artur 
e Letícia, com 4 anos e com seis 

meses, filhos de Fábio. 
Desde que a família começou 

a frequentar o camping,Toninho 
e Letícia passaram a tomar gosto 

por essa atividade. Das festas, To-
ninho fica na dúvida sobre quais 
as que curte mais. E vai lembran-
do a Noite de Queijos e Vinhos, 

a da Cerveja, a de Curitiba, da 
Sardinha. Lembra as viagens de 
ônibus cortando o país. 

“Fomos a várias inaugurações 

de campings pelo país. Era uma 
diversão só. Claro sempre podia 
haver um contratempo, como 
uma vez que um companheiro 
nosso passou mal do estômago e 
tivemos que parar o ônibus para 
lavar o banheiro”, lembra com 
bom humor. 

E os anos nos campings dei-
xaram muitos amigos. “Quando 
fiz 80 anos, reuni mais de 200 
amigos no camping do Recreio 
e isso mostra como o campismo 
mudou definitivamente a nossa 
vida, pois nos abriu novos hori-
zontes e me levou a fazer grandes 
amizades”, lembra ele, que aca-
bou por mais de duas décadas as-
sumindo uma diretoria do CCB. 

“O fato de nosso Clube che-
gar aos 50 anos, mesmo com to-
das as dificuldades da economia 
e da política, da falta de incenti-
vo para a indústria do camping, 
se deve a essa grande família do 
CCB, composta pelo quadro so-
cial, pelo corpo diretivo e pela 
equipe de funcionários, forman-
do uma parceria que retrata como 
ninguém esse espírito de amor e 
dedicação ao campismo”, ressal-
ta ele. 

 ■São mais 
de 42 anos 
de campismo 
alegrando 
Toninho, 
Letícia, filhas, 
netos e 
bisnetos      


