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 ►Em Campos do Jordão, com a reforma da cantina concluída, Mayza e Eduardo convidam para a 
temporada de Inverno, com Festa Julina no sábado, 15, deste mês 

Feliz Aniversário, Raphael Baraúna

É sempre um orgulho e satis-
fação para nós do Camping 

Clube do Brasil, associados, 
diretores e funcionários brin-
dar por mais um aniversário 
neste mês de julho, os nossos 
51 anos de existência. Voltando 
os olhos por onde já passamos, 
muito trabalho, conquistas, 
muitas “voltas por cima” estão 
compondo a nossa história. E 
é com este garbo que conti-
nuamos juntos, unidos, certos 
de que esses dias felizes, mais 
felizes do que turbulentos, vão 
continuar conosco.

E nossa caminhada 
será mais perseverante, ame-
na, construtiva, se adotarmos 
como meta, como espelho e 
como exemplo a vivência do 
nosso querido associado Ho-

norário Raphael Baraúna que 
também neste mês está come-
morando mais um aniversário, 
especificamente o dobro da 
dura e deliciosa existência do 
nosso Clube

Isso mesmo. Ao lado 
de sua esposa Anna, razão de 
viver, Raphael está festejando 
seus cento e dois anos, por ex-
tenso, bem perto de nós, uma 
prova concreta de que a pureza 
d’alma, a retidão e a honradez 
existem, sim, são possíveis, 
sim.

Parabéns, Raphael! Em 
nome de cada integrante da 
família campista, os nossos 
intermináveis agradecimentos 
pela sua convivência irretocá-
vel de mais de 48 anos entre 
nós.

EDITORIAL 

 ►Raphael e Anna Baraúna 

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 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$ 
9,20 mais equipamento de R$ 2,40 até R$ 
18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) 
: R$ 16,20 mais equipamentos de R$ 4,10 
até 28,40.

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 ba-
teria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,60 mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 
21,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev. 
e Jun./Jul.): R$ 16,20 mais equipamentos 
de R$ 4,10 até 28,50.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-
05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, 
km 83,5 (perímetro urbano). Acesso ao 
camping interrompido temporariamente 
para veículos. Tel:. (73) 3282-1024. Ins-
talações–padrão, luz para equipamento 
(220 v), chuveiros quentes, praia frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 10,60 mais 
equipamento de R$ 2,70 até R$ 19,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 
16,30 mais equipamento de R$ 4,10 até 
R$ 25,40.

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$ 13,40 e mais 
equipamento de R$ 3,20 até R$ 24,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,20 mais equipamento, de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

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$ 
13,40 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
24,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 18,20 mais equipamento, de R$ 4,60 
até R$ 36,80. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodo-

via Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km 
do centro da cidade. Instalações – padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, sauna, pis-
cinas quentes p/adultos e crianças, pisci-
na cloradas de água fria p/adultos. NÃO 
TEMPORADA: R$ 14,20 mais equipa-
mento de R$ 3,60 até R$ 27,80; TEMPO-
RADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 14,20 mais 

equipamento de R$ 3,60 até R$ 28,80.

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$ 11,80 mais equipamento 
de R$ 1,40 até R$ 23,10; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,10 mais equipa-
mento de R$ 2,00 até R$ 25,00.

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$ 11,80 mais equipamento de R$ 1,40 até 
R$ 23,10; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 14,10 mais equipamento de R$ 
3,60 até R$ 28,80.

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

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Instalações–padrão, iluminação 
elétrica apenas para as dependências, 
chuveiros quentes. Módulos demarcados 
para a instalação de equipamentos. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,80 mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPO-
RADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 16,20 mais 
equipamento de R$ 4,10 até R$ 28,40.

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$ 14,20 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 27,80; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 
18,20 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

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 es-
portes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas 
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 18,70 mais equipa-
mento de R$ 4,80 até R$ 36,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,80 mais 
equipamento de R$ 5,80 até R$ 40,00.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal 
. Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – pa-
drão, iluminação elétrica somente para 
as dependências, chuveiros quentes, 
praia fronteira. Camping de área reduzi-
da. NÃO TEMPORADA: R$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,20 até R$ 24,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,20 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

RECREIO DOS BANDEIRAN-
TES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 
(Praia). Tel/Fax: (21) 2490-0584. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadras de es-
portes, pavilhão de lazer, praia fronteira 
e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 
19,50 mais equipamento de R$ 5,00 até 
R$ 35,90; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 31,70 mais equipamento R$ 8,00 
até R$ 54,00.

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$ 10,60 mais equipamento 
de R$ 2,70 até R$ 19,10; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 16,30 mais equipa-
mento de R$ 4,10 até R$ 25,40.

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$ 
9,20 mais equipamento de R$ 2,40 até R$ 
18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 3,00 até 
R$ 20,80.

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 

naturais, cancha de bocha e churrasquei-
ras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,60 mais equipamento de R$ 1,40 até 
R$ 21,40; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 1,50 até 
R$ 23,90.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,20 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

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$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; 
TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
21,00 mais equipamento de R$ 5,20 até 
R$ 42,80.

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 es-
portes, piscinas cloradas e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
14,10 mais equipamento de R$ 3,60 até 
R$ 28,70.

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$ 
13,40 mais equipamento de R$ 3,20 até 
R$ 24,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 18,20 mais equipamento de R$ 
4,60 até R$ 36,80. 

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$ 18,70 mais 
equipamento de R$ 4,80 até R$ 32,50; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
30,90 mais equipamento de R$ 7,80 até 
R$ 62,00.

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

laia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 
3243-3957. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,80 mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 16,20 mais 
equipamento de R$ 4,10 até R$ 28,40.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (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

PUNTA BALLENA – Ruta In-
terbalneária, Km 128 – Maldonado, a 
14km de Punta del Este (URUGUAI), 
Instalações completas, equipamentos 
de esportes, piscinas, Tel: (DDI-00598) 
(42) 578902. supermercado, sala de TV 
e jogos, chalés e barracas de aluguel. E-
-mail: info@campinginternacionalpun-
taballena.com

 ►Camping de Caldas Novas

 ►Camping de Ubatuba
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Confira o resultado dos 
torneios de xadrez no RJ-10 

No dia 9 deste mês (domingo), 
será realizado o CLXXVII Torneio 
Aberto, no camping do Recreio 
dos Bandeirantes. No dia 4 do mês 
passado, foram realizados dois tor-
neios; o XXXIX Torneio Escolar 
em equipes e o CLXXVI Torneio 
Aberto. 

A competição teve a participa-
ção de 8 enxadristas, sendo 7 no 
aberto e uma no mirim. 

Uma criação de mais de 20 
anos do saudoso Professor Sylvio 
Rezende, as competições de xadrez 
do Clube recebem agora a coorde-
nação de um de seus seguidores e 
admiradores, o Professor João An-
derson Santana de Lima, conheci-

do de todos os enxadristas, que por 
muitos anos já vinha ao lado do 
mestre. 

Confira abaixo o resultado dos 
vencedores da competição passada. 

CLXXVI Torneio Aberto: 
1º) Bruno Cravo Guttler; 2º) Ju-
venal; 3º) Cleber Alves Pinheiro 
Jr; 4º) João Anderson Santana de 
Lima; 5º) Serafim C. Silva; 6º) 
Adão Rosendo Amorim e 7º) Mar-
celo Beramendi Demichleli.

XXXIX Torneio Escolar em 
Equipes: Ana Rosa da silva P. de 
Oliveira - 1º Lugar - categorias: Jo-
vem e Mirim.

Festa Cigana em setembro no Recreio
Será realizada no próximo dia 

10 de setembro, domingo, a partir 
das 15 horas, no camping do Re-
creio dos Bandeirantes, a VIII Festa 
Cigana, como parte do programa de 
Arte e Cultura sob a coordenação da 
Professora Cláudia Sartore.

O evento será realizado no pavi-
lhão da praia, com atrações de dan-
ças ciganas do Brasil, Espanha, Ín-
dia, Hungria, Rússia e outros países, 
contando também com estandes de 
comida típica, bijuterias, vestuário e 
outros artigos ciganos, além de orá-
culos com cartomancia, quiroman-
cia e numerologia. 

Os convites individuais para as-
sociados e convidados estarão dis-
poníveis na portaria do camping, a 
partir de 25 de agosto, sexta-feira, 
ao custo de R$15,00 para associa-
dos e seus convidados, a partir de 
14 anos de idade. Os associados e 
convidados poderão reservar me-
sas com quatro cadeiras por R$5,00 
cada uma. 

Carneiro e 
Costelada garantem 
a diversão esse mês 
em Caldas Novas

Os campistas que não dis-
pensam uma boa costela na 

brasa devem se programar para 
viajarem até Caldas Novas este 
mês. No dia 08, sábado, acon-
tece um dos eventos mais es-
perados do camping GO-02: a 
21ª edição da tradicional Festa 
da Costelada. Na quinta-feira, 
antes do evento, dia 06, os cam-
pistas poderão saborear um de-
licioso Carneiro no Buraco, ou-
tra programação gastronômica 
muito famosa que acontece no 
camping. 

O Carneiro no Buraco é pre-
parado com a carne em peda-
ços, acompanhados de legumes, 
temperos e maçã, tudo cozido 
em fogo brando durante 6 ho-
ras, em enormes tachos acon-
dicionados em buracos de 1,5 
m de profundidade, onde há um 
braseiro. Arroz branco, salada 
e pirão acompanham a iguaria. 
O serviço será um maravilhoso 
momento de confraternização 
entre os participantes.

Na noite de sexta-feira, dia 
07, o campista Deusdete Teixei-
ra, de Sorocaba (SP), promete 

encantar novamente os compa-
nheiros acampados, com mais 
um Joelho de Porco assado em 
forno, muito saboroso e aprecia-
do por todos. 

A Festa da Costelada, pro-
gramada para o dia 08, começa-
rá bem cedo. As costelas serão 
colocadas para assar às 7 horas. 
Às 09 horas, será realizada uma 
missa campal no pavilhão do 
camping. Por volta das 13 horas, 
as costelas já estarão no ponto 
certo para agradar até aos pala-
dares mais exigentes. Os cam-
pistas poderão saborear também 
arroz, feijão tropeiro, aipim co-
zido e deliciosas saladas. 

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

 ►Uma festa de danças, artesanato, costumes e gastronomia 

 ►O Carneiro 
no Buraco 
abre o festival 
gastronômico

 ►A costela na 
brasa é o centro 

das atenções 
na semana
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Mury e Recreio prontos para os 
campistas em seus arraiás

Neste mês, Mury tem mais 
um motivo que tornará seu 
camping bastante animado, 
a Festa Julina. O evento será 
realizado no dia 22 (sábado), 
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 prendas.

No camping do Recreio dos 
Bandeirantes, a festa será no 
dia 29, sábado seguinte, a partir 
das 20 horas, no pavilhão fron-
teiro a praia, ao som de muita 
música, quadrilha com direito 
a casamento caipira, brincadei-
ras para a criançada e também 
para os adultos e prendas. Bar-
racas serão montadas pelos as-
sociados com quentões, caldos, 
sopas,canjica, milho, cachorro 
quentes, entre outros quitutes 
gostosos. A bebida será comer-
cializada na cantina montada 
no pavilhão. Não fique de fora 
dessa! 

O evento conta com a par-
ticipação dos campistas que le-

Mury: O paraíso ecológico e gastronômico da Região Serrana 
Mury é o 8ª distrito do mu-

nicípio de Nova Friburgo.  
Tornou-se o pólo gastronômico de 
Nova Friburgo com uma grande 
variedade de restaurantes típicos. 
Em Mury se pode ver ainda, mui-
ta vegetação, muitas nascentes 
de água, bem como os pinheiros, 
árvores características da região. 
Também se pode ver a araucária, 
árvore típica do Paraná, em ex-
tinção, o que torna sua visão mais 
rara e interessante, vista aqui, no 
sudeste do país.

Mury fica em meio à reserva 
florestal de Macaé de Cima, área 
de preservação ambiental, local 
perfeito para a observação de pás-
saros e plantas da mata Atlântica. 
Fica próxima a todas as outras 
localidades turísticas, tal como 
Vargem Alta, o Vilarejo das Ro-
sas. O lugar é uma das opções 
prediletas dos habitantes do Rio 
de Janeiro e da Região dos Lagos 
(Macaé, Rio das Ostras e Niterói) 
que possuem casas de veraneio 
em Nova Friburgo e utilizam a 
estrada Serra-Mar para chegar à 
região serrana. Mury ainda não 
apresenta nenhum dos problemas 

da vida urbana, sendo um vilarejo 
pequeno, paraíso onde o turista é 
atendido com acolhimento e hos-
pitalidade genuína. 

Nesse distrito também se en-
contram os vários pesque-e-pa-
gue, criações de peixes, adminis-

trados pelos moradores da área, 
cuja especialidade são tilápias e 
trutas, peixes de água doce. Na 
região, situa-se uma importante 
adutora, no bairro Debossan, que 
ajuda a abastecer de água a cida-
de.

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 ins-
talações-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.

Atrativos – Uma das referên-
cias de Mury é o Circuito Gastro-
nômico Sabor Mury. Composto 
por vários bares e restaurantes 
típicos, oferece diversos pratos 
regionais e internacionais, além 
de deliciosos queijos, amanteiga-
dos e doces caseiros. Os visitantes 
dispõem ainda de várias lojas de 
artesanato, decoração e produ-
tos 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 ca-
minhadas ecológicas, prática de 
canoagem, banhos de cachoeira 
no Rio Macaé e passeios nas Fur-
nas do Catete. Mury é uma ótima 
sugestão de O Campista para este 
período de inverno na região ser-
rana. 

 ►O camping já se prepara para o Cozido Sertanejo , em Setembro 

 ►A criançada se diverte a valer nas festas julinas 

vam como ingresso pessoal um 
prato de doce e um de salgado 
e duas prendas para compor os 
brindes nas brincadeiras que 
encantam a criançada. 

O campista que busca pas-

sar os finais de semana apro-
veitando a festa e os atrativos 
das respectivas regiões podem 
contar com os campings de 
Mury e do Recreio para hospe-
dagem. 
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É hora de você, campista, apro-
veitar e garantir sua estadia 

para passar as férias nos campin-
gs de nossa rede, podendo assim, 
desfrutar em diferentes estados 
do país, da perfeita combinação 
entre a tranquilidade do camping 
e a proximidade da cidade, além 
das atrações turísticas de cada re-
gião, seja região serrana ou praia. 
Os campings escolhidos pela rede 
do CCB este mês foram: Recreio 
dos Bandeirantes (RJ-10), Bertio-
ga (SP-05) e Prado (BA-03).

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES (RJ-10) 

Camping - O RJ-10 conta com 
instalações-padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadras de esportes, pavilhão 
de lazer, playground e praia fron-
teira. 

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é pela 
Linha Amarela. Depois de vencer 
os seus 15 km, onde há um posto 
do pedágio para 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 op-
tar por uma opção mais longa e 
curtir o belo visual da orla marí-
tima, seguindo pela Linha Verme-
lha, em direção a Copacabana, 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 Pon-
tal, 5.900, em frente à praia.

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

Outro atrativo da região do 
Recreio são os shoppings centers. 
Foi-se o tempo em que os cam-
pistas 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 
moderno e amplo Américas Sho-
pping, na Avenida das Américas, 
também com um comércio varia-
díssimo, 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, uma 

Neste mês de férias, venha curtir os campings 

 ►O camping de Prado é uma rara oportunidade de se acampar no 
litoral nordestino 

 ►Defronte à para da Enseada, o camping de Bertioga, discreto e 
tranquilo 

 ►Em setembro, o camping do Recreio vai receber adeptos do Rock In 
Rio 

imensa estrutura aberta com lojas 
diversas e uma praça de alimen-
tação cheia de opções, sem contar 
com as reproduções de enormes 
réplicas de monumentos turísti-
cos, como a Torre 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 su-
cesso, localizado ao lado do Do-
wntown, no Shopping Cittá Amé-
rica, próximo 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 famosa Prainha, a Praia 
de Grumari e Praia da Macumba, 
fronteira ao camping. 

BERTIOGA (SP-05)
Camping – O camping de 

Bertioga possui instalações–pa-
drão e praia fronteira. Está loca-
lizado na Av. Anchieta, nº10.500, 
na Praia da Enseada, que fica a 6 
km do centro da cidade.

Acesso – Os campistas que 
vêm de São Paulo devem seguir 
pela rodovia Presidente Dutra, en-
trar em Mogi das Cruzes e pegar 
a rodovia Mogi-Bertioga (SP 070). 
Rodovias Anchieta/Imigrantes, 
Piaçaguera-Guarujá e Rio-Santos 
também são opções de acesso. 
Cerca de 70 km fazem a viagem 
ser realizada em menos de 1 hora. 
Já os que vêm do Rio de Janeiro 
podem escolher entre seguir pela 
Dutra até a rodovia Mogi-Ber-
tioga ou pela rodovia Oswaldo 
Cruz, que começa em Taubaté, até 
pegar a Rio-Santos. A distância 
é de aproximadamente 400 km, 
percorridos em pouco mais de 4 
horas. 

Atrativos – Os adeptos do 
ecoturismo podem abrir suas ati-
vidades na Serra do Mar onde 
encontramos em abundância a 
natureza da região. Além das tri-
lhas em meio à mata Atlântica, 
aos pés da Serra os aventureiros 
encontram cachoeiras que pro-
porcionam piscinas naturais e 
rios, como os Itaguaré e o Jagua-
reguava, para a prática de cano-
agem. O passeio de escuna tem 
como ponto de partida o Píer de 
Bertioga, passando por diversas 
praias e ilhas. Nos 33 km de orlas, 
o município paulista possui praias 
como São Lourenço, com trechos 
de mar calmo e outros mais agita-
dos, utilizados para campeonatos 
de surf, e Guaratuba, tranquila e 
com boa infraestrutura para um 
passeio em família. A praia de Ita-

guaré também é bastante voltada 
para os que curtem um surf, tendo 
alguns trechos ainda usados para 
a pesca. Outra boa pedida é a da 
Enseada, próxima ao Camping, 
indicada para banhos, prática de 
esportes náuticos e mergulhos no 
trecho Indaiá. Bertioga, na divisa 
com São Sebastião, possui tam-
bém uma aldeia que abriga 400 ín-
dios guaranis, numa área de quase 
mil hectares. No local há venda de 
artesanato e de plantas ornamen-
tais. Para conhecer exposições de 
armas e de ocas indígenas, a dica 
é o Forte São João.

PRADO (BA-03) 
Camping – O camping de Pra-

do conta com instalações-padrão, 
chuveiros quentes, quadra de es-
portes, cantina com área aberta 
e arejada, biblioteca, luz elétrica 
para as dependências (220v) e 
ponto de energia para carga de ba-
teria de trailers. O camping está a 
6 km da praia do Farol, em uma 
ampla área arborizada, ocupando 
mais de 60.000m², com mais de 
20.000m² próprios para acampar.

Acesso – Para chegar ao BA-
03, o campista precisa seguir pela 
BR-101 e escolher entre duas op-
ções: entrar pelo Km 361, em Tei-
xeira de Freitas, e seguir por uma 
estrada de asfalto de 94 km até a 
entrada do camping. Outra opção 
é seguir por Itamaraju, no km428 
da BR-101, percorrendo 68 km por 
uma estrada asfaltada até o cam-
ping. Prado encontra-se a 812 km 
de Salvador e a 200km de Porto 
Seguro.

Atrativos – A cidade possui 
praias para todos os gostos ao 
longo de seus 84 km de litoral. A 
praia do Farol, que fica em fren-
te ao camping, possui falésias 
multicoloridas que formam uma 
bela parede entre a vegetação 
e a areia dourada. Já a praia do 
Novo Prado tem uma larga faixa 
de areia plana e é a preferida dos 
turistas pelo fácil acesso. Ainda 
na região encontram-se Parques 
Nacionais como a APA Ponta 
das Baleias Abrolhos, que rece-
be a visita anual das baleias Ju-
barte. Outros passeios são, pelo 
manguezal, Recife das Guarati-
bas e Monte Pascoal. Para quem 
procura um perfil mais cultural, 
o visitante não pode deixar de 
conhecer lugares como a Matriz 
de Nossa Senhora da Purifica-
ção, o prédio da antiga Cadeia 
Pública, o prédio da Pousada 
Colonial e a Casa Colonial do 
Beco das Garrafas além de belas 
construções do século XIX que 
fazem parte do turismo histórico 
e arquitetônico.
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MERCADO
Novidades para os campistas neste mês de férias

A edição do Mercado deste mês sugere três produtos práticos 
e resistentes para o campista aproveitar este mês de férias. Os produtos 

escolhidos foram: a Mochila Race Azul – Deuter, a Cesta Térmica 
Cooler Bistrô 28L e a Churrasqueira Carvão à Bafo 

com Rodas – Houston 

Mochila Race Azul – Deuter: É perfeita para quem 
precisa de uma parceira leve para transportar poucos 
itens. São apenas 560g de peso e 10 litros de capacidade. 
A mochila possui Costado Airstripes; Alças anatômicas 
em tela com fita peitoral e ajuste fácil; Barrigueira tela-
da; Pequeno bolso superior com fechamento por zíper; 
Bolso frontal; Detalhes reflexivos 3M; Bolso interno 
para objetos de valor; Alça reflexiva para luz de segu-
rança (blink light); Capa de chuva destacável; Bolsos la-
terais em tela; Compatível com sistema de hidratação de 
até 2 litros; e Alças para o Helmet Holder. Informações 
no site: http://www.makalusports.com.br/. 

Cesta Térmica Cooler Bistrô 28L -  Este produto 
mantém a temperatura dos alimentos e bebidas o má-
ximo de tempo possível. A cesta vem com uma alça de 
alumínio que é articulável, tornando a locomoção muito 
mais fácil e confortável; seu forro é todo feito com um 
tecido térmico e seu espaço interno tem um tamanho 
considerável de 28 litros, podendo caber muito mais coi-
sas. Além disso, a cesta térmica vem com um saquinho 
de gelo artificial para deixar a sua bebida geladinha por 
muito mais tempo. Para maiores informações, acesse o 
site: https://www.kanui.com.br.

Churrasqueira Carvão à Bafo com Rodas – 
Houston: É uma churrasqueira com rodas para melhor 
locomoção, é ideal para uso em camping, praia ou locais 
com pequeno espaço. Características: Possui porta-cin-
za; possui rodas; é feita em aço esmaltado; grelha cro-
mada; pernas em aço inox; possibilita fazer o churrasco 
no bafo. Peso: 4kg. Mais informações pelo site: https://
www.kanui.com.br/.

Em novembro, mais uma Expo Motor-Home Show
Está confirmado para os dias 24 

a 26 de novembro próximo, a reali-
zação de mais uma EMHS BRAZIL, 
a EXPO Motor-Home Show, no pavi-
lhão da FENAC, em Novo Hamburgo 
(RS).

O evento conta com o apoio do 
Governo do Estado do Rio grande 
do Sul, através da sua secretaria de 
Transportes e do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia, da 
Associação Brasileira das Empresas 
de Engenharia de Trânsito, da Asso-

ciação Brasileira de Campistas, do 
Camping Clube do Brasil e de outras 
entidades e instituições ligadas ao 
tema.

Em 2016, a EMHS BRAZIL reu-
niu 60 expositores, 6.300 visitantes e 
contou com a presença de 200 motor-
-homes, além de centenas de partici-
pantes nas palestras e nos workshops.

Segundo o presidente do evento, 
Alexandre Boff, a previsão é de cres-
cimento na quantidade de estandes 
e na área da exposição, visto que o 

local dispõe de 30 mil m² para ocu-
pação e mais 2.000 vagas no estacio-
namento. O pavilhão da FENAC é o 
único centro de eventos da América 
do Sul que dispõe de uma estação de 
metrô e uma rodoviária junto aos pa-
vilhões.

Para o programa de conferências, 
já estão confirmadas as participações 
de órgãos governamentais, entidades 
e instituições de ensino, palestras do 
SENAI/RS, do DNIT/RS e do DE-
NATRAN.

Passeios ecológicos no Recreio revelam um Rio de Janeiro diferenciado
Os campistas que buscam o 

camping do Recreio dos 
Bandeirantes como opção de 
hospedagem podem desfrutar de 
um programa junto com a natu-
reza inusitado e surpreendente. 
Desde o início do ano, grupos 
de turistas passaram a desfrutar 
em sua visita ao Parque Nelson 
Mandela, no Recreio dos Ban-
deirantes, bem próximo ao cam-
ping do CCB, de um passeio de 
balsa por mangues e uma natu-
reza onde a diversidade da fauna 
e a flora surpreendem. O pro-
grama realizado pela empresa 
Ecobalsas, direcionado a grupos 
faz o tour durante 1h30 acompa-
nhado de biólogos que dão ex-
plicações sobre a flora e a fauna 
locais. As balsas, com capacida-
de para grupos de até 65 pessoas 
zarpam de um cais e deslizam 
pelas águas da lagoa de Jacare-
paguá, onde o silêncio é quebra-
do apenas pela música da MPB, 
da própria balsa e o canto dos 
pássaros. A atração maior fica 
mesmo pela fauna local. Nos 

mangues se pode avistar deze-
nas de garças, os mais variados 
tipos de pássaros, e com alguma 
sorte, observar jacarés desliza-
rem próximo à balsa ou mesmo 
capivaras em busca de alimento. 
O programa começou apenas 
há seis meses e os interessados 
em participar devem entrar em 
contato com os representantes 
da empresa para verificarem 
questões como preços e também 
roteiros. Existe ainda a possibi-
lidade da balsa fazer apenas a 
travessia do Parque para a praia 
da Reserva, também no Recreio, 
mas esse trajeto dura não mais 
do que 10 minutos. O ideal é 
desfrutar mesmo deste tour eco-
lógico para observar a natureza 
com a plena sensação de que se 
está num refúgio pantaneiro ou 
amazônico, tal a beleza desta 
região ainda intocada pela ação 
predatória dos homens. Mais 
informações você pode adqui-
rir pelo telefone (21) 2498-2586 
e pelo site: www.barrabalsas.
com.br.  ►Uma pausa de natureza no centro de um bairro vibrante  

 ►Mais de duzentos “motor-homistas” visitaram a Expo no ano passado 
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 ►O camping de Paraty, defronte à praia e ao lado da Feira, aguarda os 
campistas 

Neste mês, a 15ª edição da FLIP em Paraty
Neste mês vai acontecer a 

15ª edição da Feira Literária In-
ternacional de Paraty-FLIP. O 
evento terá início no dia 26 e se 
estenderá até o dia 30. 

Na edição passada, a auto-
ra homenageada no evento foi 
a poetisa Ana Cristina César, 
expoente do movimento Poesia 
Marginal. 

Neste ano, a FLIP irá home-
nagear a obra do escritor carioca 
Lima Barreto, que será a pauta 
de discussão no evento. 

A edição vai resgatar a traje-
tória de um homem que se esta-
beleceu como escritor no Rio de 
Janeiro. Em um período marca-
do pela divisão de classes e pela 

influência das belas letras euro-
péias, era difícil para um autor 
brasileiro com as suas origens 
afirmar seu valor. Foram neces-
sárias diversas gerações para 
que se consolidasse o nome do 
criador de uma das obras mais 
plurais e inovadoras da literatura 
brasileira, que permite o apreço 
do leitor quanto às reflexões nos 
campos da literatura, da história 
e das ciências sociais.

Paraty é uma cidade com 
diversos atrativos, além de um 
importante patrimônio histórico 
e cultural do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Para o campista que deseja 
participar do evento cultural e 

busca um local com lazer e segu-
rança, o Camping Clube do Bra-
sil oferece o camping de Paraty 
para hospedagem, localizado na 
Praia do Pontal, bem próximo 
aos pavilhões da Feira.

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 
nacional e internacional. Paraty 
possui também um pequeno ae-
ródromo para aviões mono ou 
bimotor, com pista de 30 metros 
de largura e 585 de comprimen-
to, revestida de asfalto.

Queijos e Vinhos marcam mais um sucesso 
Foi assim que os campistas 

se manifestaram durante a 
XLV Noite dos Queijos e Vinhos 
realizada no Camping da Serri-
nha no mês passado, durante o 
feriadão de Corpus Christi. To-
das as expectativas de alegria e 
descontração foram alcançadas 
por mais de 450 associados e 
seus convidados, tanto na satis-
fação pelos encontros e reencon-
tros, como no retorno da Banda 
Tureck na animação da festa, 
como sempre impecável. 

O tempo foi um grande alia-
do, proporcionando dias enso-
larados, noites com estrelas e 
temperaturas baixas e aconche-
gantes, tudo convidando a bons 
churrascos, passeios ao Poço das 
Esmeraldas e alegres rodadas de 

vinhos, canções românticas ao 
som intimistas de cordas e per-
cussão. 

À noite, enquanto os cam-
pistas iniciavam a degustação 
dos queijos e vinhos, a Banda 
Tureck chegou ao pavilhão com 
aquela tradicional performance 
de músicas, desde o repertório 
típico ao variado, dos anos 70 
ao contemporâneo, pelos ritmos 
modernos, ao gosto de todos, 
festejando o reencontro com an-
tigos e novos conhecidos. 

Ao final, com os corações em 
festa, campistas e Banda marca-
ram novo encontro no Camping 
do Clube dos 500, durante a 
XLV Chopada Alegre, em 14 de 
outubro, dentro do feriadão de 
Nossa Senhora Aparecida. 

E os trailers estão 
voltando 

Que crise, que nada! Em cada 
evento que se sucede nos campings, 
mais aumenta a legião de campistas 
que chegam rebocando seus trailers. 
Prevendo a evolução desta tendên-
cia, o Camping da Serrinha se pre-
parou, abrindo novos módulos para 
trailers e motor-homes, todos ocu-
pados durante a Noite dos Queijos 
e Vinhos. 

Um desses casos foi o do asso-
ciado Sérgio Batista de Barros, que 
chegou rebocando um novo mode-
lo da Apolo Trailers, sediada em 
Campo Alegre, em Santa Catarina, 

 ►O calor da 
festa abrandou 
o clima frio da 

Serrinha

 ►Entusiasma-
dos, Lucymary 
e Sérgio tem 
rodado bas-
tante pelos 
campings 

que recentemente lançou uma nova 
linha de veículos, com o emprego 
de novas tecnologias de locomoção 
e de conforto em seu ambiente in-
terno. 

O trailer de Sérgio é um modelo 
Gold, com 6 metros de comprimen-
to, dois eixos, estrutura em alumí-
nio, isolamento térmico e acústico 
em EPS e revestimentos em fibra 
de vidro, uma coleção completa de 
acessórios e eletrodomésticos.  Ou-
tros modelos e configurações po-
dem ser pesquisados no site do fa-
bricante: www.apolotrailers.com.br. 
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OBITUÁRIO
Lamberto Sergio Nobili - 1917  † 2017

Com muito pesar, o Camping 
Clube do Brasil dá a notícia do 
falecimento de seu associado Be-
nemérito e Conselheiro Lamberto 
Sergio Nobili, que dentro de cinco 
meses estaria completando seus 
100 anos de idade. Lamberto foi 
casado durante 71 longos anos 
com Yedda Nobili, com quem teve 
6 filhos, 16 netos e 11 bisnetos.

Lamberto e Yedda se associa-
ram ao CCB há 48 anos, quase 
fundadores, conhecendo todos os 
campings da rede e reunindo ami-
gos por todos os cantos que visi-
tavam.

Pela extensa folha de serviços 
prestados ao Clube, em 1992 No-
bili foi conduzido pela Assembléia 
Nacional à condição de Benemé-
rito e há quinze anos era membro 
titular do Conselho Fiscal, tendo 
participado sem faltas de todas as 
Assembléias do Clube, onde tinha 
assento vitalício. 

Hudson Ridan de Paula Britto - 1963  † 2017
Faleceu prematuramente no 

mês passado, aos 54 anos, o asso-
ciado Hudson Brito, muito conhe-
cido entre os campistas, pela sua 
simpatia e presteza por onde acam-
pava. Hudson era casado há 35 anos 
com Maria Auxiliadora Britto, co-
nhecida por todos como Dora, com 
quem teve três filhos e três netos, 
todos frequentadores dos campings 
do CCB, especialmente do Recreio 
dos Bandeirantes, por residirem no 
Rio de Janeiro.

Entusiasta do campismo, Hud-
son estava sempre disposto, com o 
seu sorriso largo e simpático, pron-
to para colaborar com os amigos 
campistas, participando repetida-
mente com a família nos eventos 
organizados pelo Clube, como nos 
Queijos e Vinhos da Serrinha, nas 
Chopadas do Clube dos 500 ou nas 
confraternizações no Recreio dos 
Bandeirantes. ►Lamberto Sergio Nobili  ►Hudson Britto 

Guarapari, o 4º município mais procurado no inverno
No coração do Espírito San-

to, Guarapari apresenta 
uma paisagem natural única, 
onde a beleza do mar, das praias 
e manguezais se une ao charme 
das montanhas.

Além do roteiro que se es-
tende por 300 km de belas 
praias dividindo os estados do 
Rio de Janeiro e da Bahia, o 
litoral capixaba reserva muitas 
surpresas a quem se aventura 
pela Rodovia do Sol. Do rico 
artesanato em conchas até os 
passeios de escuna e também 
patrimônios históricos e cultu-
rais a serem visitados durante 
esta temporada de inverno. 

Camping - O camping de 
Guarapari tem uma enorme 
área verde aberta para uma 
pequena enseada de praia de 
águas mansas e sombreada por 
amendoeiras. O ES-01 ofere-
ce aos campistas uma divisão 
de módulos que delimitam o 
espaço para os equipamentos. 
Com isso, totaliza uma área de 
20 mil m2, com três baterias 
de banheiros, fornecimento de 
energia elétrica e área modula-
da para trailers e motorhomes. 

Atrativos - Guarapari é o 4º 
munípcio mais procurado por 
turistas durante o inverno. O 
município possui diversos pon-
tos históricos e culturais como 

a Antiga Matriz, as ruínas da 
igreja de N. S. da Conceição, 
que foi construída em 1585 pelo 
padre José de Anchieta, no alto 
de uma colina. Esta igreja deu 
início ao povoamento de Gua-
rapari, sendo marco da funda-
ção da Cidade. Ali foi fundada 
uma capela e depois uma resi-
dência, destinada a seus coir-
mãos da Companhia de Jesus. 
Foi erguida sob a invocação de 
Sant’ Ana e do Sagrado Co-
ração de Jesus, ou também de 

Santa Maria. Quase 170 anos 
depois passou a homenagear 
Nossa Senhora da Conceição. 
O Parque Estadual Paulo Cé-
sar Vinha, em Setiba, também 
é outro ponto de visitação na 
cidade, a Gruta de Sant’Ana 
que também é conhecida como 
grutinha e está localizada na 
Ladeira D. Cavati na subida do 
morro da antiga matriz. A gru-
ta foi construída em 1942, mas 
acabou ficando abandonada por 
muitos anos se desfazendo até 

ficar em ruínas, anos mais tar-
de, sendo restaurada e entregue 
a comunidade local no dia 18 
de setembro de 1991, como Pa-
trimônio Afetivo do Município. 
Hoje, a Gruta de Sant’Ana está 
muito bem conservada e ga-
nhou uma escadaria que facilita 
o acesso aos cmapistas e turis-
tas na região. O Poço dos Je-
suita, outro ponto histórico em 
Guarapari, é o único que resta 
entre os vários construídos pe-
los jesuítas do séc. XVI. O poço 

era uma nascente cuja água po-
tável considerada por muitos 
como poder de cura, hoje se 
encontra poluída. O excesso 
de água escorre nas pedras em 
direção ao mar. Construído em 
forma de cúpula, o poço foi fei-
to de pedras e massa composta 
de areia, conchas trituradas e 
óleo de baleia. Era usada pela 
população quando havia falta 
d’água na cidade.

A Casa da Cultura, monu-
mento histórico e cultural, foi 
antiga sede da Prefeitura, Câ-
mara dos Vereadores e Cadeia 
Pública. Consta em registros 
antigos que segundo o Padre 
Antonio Nunes no ano de 1808 
este prédio já existia no local. A 
praça onde ela está localizada 
era coberta de relva verde, com 
cais e ancoradouro para balsas 
e canoas, usado para atravessar 
o canal que separa Guarapari 
de Muquiçaba, antes da cons-
trução da ponte no ano de 1952. 
O prédio foi reformado em 1927 
e sua fachada foi enriquecida 
com arabescos, que são ele-
mentos da arte islâmica, e logo 
abandonado por ser pequeno e 
estar em péssimo estado. A Pre-
feitura passou a funcionar onde 
é hoje o Dino Hotel. Abando-
nado, o prédio ruiu, sendo todo 
reconstruído no final de 1988. 

 ►Defronte ao camping, a tranquila enseada de Setiba
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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 JULHO DE 2017
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES PARA O MÊS DE JULHO 2017
A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais e inter-

nacionais para este mês, com hospedagem em hotel para 
diferentes destinos. Os preços abaixo não incluem taxa de 
embarque. A partir de:

-Fortaleza, 07 noites, saída em 15/07/17: R$ 1.775,00 
-Recife, 07 noites, saída em 15/07/17: R$ 1.583,00 
-Porto de Galinhas, 07 noites, saída em 15/07/17: R$ 

1.706,00 
-Natal, 07 noites, saída em 08/07/17: R$ 1.575,00 
-Foz do Iguaçu, 03 noites, saída em 20/07/17: R$ 

994,00 
-João Pessoa, 07 noites, saída em 16/07/17: R$ 2.082,00 
-Serras Gaúchas, 07 noites, saída em 13/07/17: R$ 

1.918,00 
-Beto Carrero, 04 noites, saída em 19/07/17: R$ 

1.675,00 
-Buenos Aires e Bariloche, 07 noites, saídas em 14 e 

21/07/17: US$ 1.402,00 

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes aéreos internacionais para 

os destinos abaixo: 

-Portugal, Rota dos Vinhos, 08 dias, saídas até outu-
bro/17: somente a parte terrestre por US$ 2.135,00

- Portugal com Santiago de Compostela, 09 noites, sa-
ídas até outubro/17: US$ 6.625,00 

-Suíça Fascinante e Milão, 07 noites, saídas até setem-
bro/17: US$ 8.926,00 

-Londres, Amsterdam e Paris, 09 noites, saídas até se-
tembro/17: US$ 10.182,00 

-Roma, Croácia, Eslovênia e Veneza, 13 noites, saídas 
até setembro/17: US$ 11.544,00 

-Belezas de Portugal e Espanha com circuito pelas ci-
dades históricas, 13 noites, saída em 08/09/17, entrada de 
US$ 2.169,00 + 11 parcelas de US$ 787,00

-Bariloche, 06 noites, saída até outubro/17, entrada de 
US$ 625,00 + 09 parcelas de US$ 280,00

-Belezas de Cartagena e San Andrés, 06 noites, saídas 
até dezembro/17, entrada de US$ 680,00 + 09 parcelas de 
US$ 304,00

000801-6 (RJ)
006369-2 (RJ)
006393-5 (RJ)
006424-0 (RJ)
008629-2 (RJ)
011848-9 (SP)
017160-7 (SP)
018959-5 (RJ)
022421-4 (SP)
022475-1 (RJ)
025307-7 (SP)
033242-3 (RJ)
033417-4 (SP)
034475-5 (SP)
045414-4 (SP)
047248-5 (SP)
049313-0 (RS)
051296-8 (RJ)
061457-4 (SP)
063699-0 (RJ)

 ►A magia de um cruzeiro na Amazônia se faz a bordo do Iberostar Grand Amazon. Consulte a 
CCTUR

O programa ideal para você e sua 
família curtirem este mês de 

férias é viajar pelo país e conhecer 
novos lugares. E no CCB você ainda 
concorre a estadias grátis nos cam-
pings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

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

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

PACOTES INTERNACIONAIS 
-Vale Nevado, saída em 05/08/17, 05 noites: US$ 

626,00 
-Roma e Toscana, saída em 08/09/17, 08 noites: US$ 

1.048,00
-Rota do Vinho Colchaga, saída em 05/08/17, 05 noi-

tes: US$ 1.048,00 

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

de Janeiro. Consulte-nos para saber mais informações. A 
partir de: 

-Corcovado e city-tour no Rio, duração de 04 horas, 
saídas pela manhã, R$ 150,00 por pessoa

-Pão de Açúcar, Praias e Mirante do Leblon, duração 
de 04 horas, saídas 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 
A CCTUR sugere pacotes aéreos e rodoviários para os 

seguintes lugares:

-Itacaré, 04 noites com Tour de praias, entrada de R$ 
408,00 + 09 parcelas de R$ 136,00

-Porto Seguro, 04 noites, entrada de R$ 285,00 + 09 
parcelas de R$ 95,00

-Beto Carrero, 2 dias ao Parque c/ingressos, entrada de 
R$ 424,00 + 09 parcelas de R$ 139,00

-Praia do Forte, 04 noites, entrada de R$ 433,00 + 09 
parcelas de R$ 142,00

-Bonito, 04 noites, entrada de 435,00 + 09 parcelas de 
R$ 145,00

PACOTES PARA O NATAL E RÉVEILLON 
A agência de viagens CCTUR sugere pacotes aéreos 

e rodoviários com direito a hospedagem em hotel, a partir 
de:

-Foz do Iguaçu, saídas em 23 a 27/12/17: R$ 1.340,00 
-Serras Gaúchas, saídas em 21 a 26/12/17: R$ 2.521,00 
-Serras Gaúchas, saídas em 29 a 03/01/18: R$ 2.336,00
 -Punta Cana, 07 noites, saída em 26/12/17: US$ 2.355,00 
-Santiago, 05 noites, saída em 28/12/17: US$ 881,00 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Programe um cruzeiro magnífico pela Amazônia a 

bordo do Iberostar Grand Amazon, em cabines exclusi-
vas com varandas, alimentação all inclusive, piscina, sala 
fitness, gastronomia local e internacional no restaurante 
Kuarup e drinks e aperitivos no Bar Arara. Os roteiros 
podem ser de três noites pelo Rio Solimões, ou de quatro 
noites pelo Rio Negro, ou de sete noites pelos dois rios. Na 
programação, caminhadas em trilhas, passeios de lancha, 
visita à casa do Caboclo (povo local), pesca de piranhas, 
focagem de jacarés, encontro das águas. Ufa! 

Concorra a bônus para curtir 
os acampamentos nas férias

063948-5 (SP)
073963-3 (RJ)
077748-7 (ES)
081070-6 (RJ)
084585-8 (RJ)
086064-6 (SP)
092364-8 (RJ)
094172-7 (SP)
100132-6 (SP)
102271-2 (RJ)
103726-2 (RJ)
104498-4 (SP)
112315-2 (RJ)
117241-0 (RJ)
123925-4 (SP)
126563-7 (RJ)
133224-8 (RJ)
136059-2 (RJ)
141445-6 (MG)
145861-2 (RJ)

153752-1 (PR)
159867-4 (RJ)
168237-6 (ES)
173165-4 (PR)
175725-2 (SP)
182584-3 (RJ)
182929-5 (RJ)
186476-6 (RJ)
188830-4 (SP)
193412-1 (RJ)
202076-3 (SP)
208477-5 (SP)
209904-7 (SP)
219693-8 (SP)
221563-5 (ES)
223746-7 (SP)
224104-2 (RJ)
224311-7 (DF)
225239-4 (RJ)
225287-3 (RJ)

225679-6 (RJ)
226578-7 (SP)
227498-0 (RJ)
228039-7 (PR)
229009-1 (SP)
229981-7 (MG)
230460-4 (RJ)
230988-2 (SP)
231055-8 (RJ)
231304-3 (MG)
231634-2 (SP)
231903-1 (RJ)
232451-5 (RJ)
234186-8 (SP)
234238-5 (RJ)
234387-8 (PR)
234912-5 (RJ)
235061-3 (RJ)
235125-3 (RJ)
235410-4 (RJ)

235537-0 (SP)
235552-4 (RJ)
235644-9 (RJ)
235697-8 (SP)
235818-2 (RJ)
235890-4 (RJ)
236065-0 (SP)
236084-6 (SP)
236095-1 (RJ)
236117-7 (SP)
236131-3 (RJ)
236137-1 (SP)
236141-0 (SP)
236153-3 (RJ)
236157-5 (SP)
236190-7 (RJ)
236230-1 (RJ)
236254-7 (ES)
236260-2 (RJ)
236333-1 (SP)
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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 
/ Geriátrica / Respiratória / 

Reumatologia / Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de 
fisioterapia em sua casa!

Cel.: (21) 96477-2614 
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Fisioterapia ao Alcance de Todos

PILATES: Solo / Bola Suíça

Campanha de Novos 
Associados vale para este 

mês de férias escolares
O sucesso da Promo-

ção Novos Associa-
dos vale também para 
este mês de férias esco-
lares com a possibilidade 
de garantir descontos aos 
associados que recomen-
dam seus amigos e fami-
liares para se tornarem 
sócios do CCB. Com isso 
é garantido um bônus de 
estadias gratuitas para 
você. Para participar, bas-
ta indicar um amigo para 
se associar ao Clube. A 

cada indicação confirma-
da, os sócios e seus de-
pendentes são beneficia-
dos com bônus/pernoites. 
Os bônus, que têm vali-
dade de um ano para os 
associados e seus acom-
panhantes, servem para 
diminuir as despesas com 
pernoites de pessoas ou 
equipamentos. No total, 
eles somam valores entre 
R$50,00 e R$160,00. 

Para cada grupo de 
cinco indicações confir-

madas, os associados re-
cebem mais 20% do valor 
total dos bônus entregues. 

Lembramos que essas 
bonificações não servem 
para reduzir as mensa-
lidades de ocupação de 
módulos, nem para as 
taxas de estadia diurna e 
outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para 
qualquer uma das secre-
tarias do CCB pelo cor-
reio, fax ou e-mail.

Aproveite a Promoção De 
Pai para Filho este mês
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privi-
légios com a família? Faça 
uma bela surpresa para seu 
filho e sua família neste mês 
de férias escolares. Aproveite 
a promoção “De Pai para Fi-
lho” presenteando-os com um 
título do CCB. Vocês poderão 
usufruir de um clube de van-
tagens. 

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

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



11Jornal O Campista        - Julho de 2017

chuveiro. R$16.000,00. Fausto. Tel.: (11) 
9932-2709. E-mail: pedroifko@hotmail.
com

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado 
no CCB de Paraty (RJ). Documentação 
OK - placa de Paraty - Todo reformado, 
pronto para rodar, com geladeira nova, 
fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, caixa 
d’água, mesa que vira cama de casal, dor-
mitório de casal. Varanda branca, fecha-
da, com pia e fogão. R$37.000,00. Linda-
mir. Tels.:(11)7104-1771.

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

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 
88, oito pessoas, com microondas, gela-
deira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banhei-
ros (um banho, outro normal), aquecedor 
de passagem a gás para chuveiro e pia, 
termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar, 
motor traseiro 1620, pneus sem câmara – 
novo. Amandio. 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, mon-
tagem 2009, para 4 pessoas, toldo de en-
rolar, câmera de ré, microondas (funciona 
no inversor), refrigerador 120L, fogão 2 
bocas, antena winegard, vaso sanitário, 
ducha higiênica, box separado, 2 venti-
ladores, aquecedor à gás, bomba shurflo 
top, conversor de voltagem de 2500w e 
inversor de 1000w, som com DVD, rádio 
PX, TV 14’’ e DVD player, mini adega. 
Paga pedágio simples, revisado, pneus 
novos. Valor: R$110.000. Estudo pro-
postas. 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

Modelo Mansão North Pole - Para 
10 pessoas, pouco uso (60 dias), comple-
ta, com manual e maleta com rodas para 
transporte. R$1.000,00. Eymard. (31) 
99977-5839 / (31) 99197-5703 (Tim) / (31) 
3386-4136. Belo Horizonte, MG.

Alba Casa Grande - Para 6 pessoas 
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

Camping-Star - Ano 1993, com 
avancê, cobertura, bicama, armário, 
cômoda, geladeira,  mesa de 2m com 6 
cadeiras de madeira dobráveis, televi-
são de 29 polegadas, fogão 4 bocas, mi-
croondas, transformador e fiação.  R$ 
7.000,00.  Estudamos oferta. Jorge Luiz. 
Tels.: (21)2736.1220 e (21)98843.1220.

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em gara-
gem, documentação em dia. E-mail: wa-
gostinho@hotmail.com.br. Telefone: (15) 
3221-1810, Sorocaba.

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 Águia Real – Avancê novo, 
em excelente estado de conservação e 
com equipamentos. Valor: R$ 35.000,00. 
Aceito ofertas. Mercedes: (21) 98180-
5880 E (21) 98496-0356. 

380 Karmann Guia - Banheiro com 
chuveiro com aqucedor e porta poti, com 
avancê contendo móveis de sala e cozi-
nha. R$25 mil. Tenho outro do mesmo 
tamanho por R$ 15 mil. Cristina : (21) 
997893626.

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito es-
tado, 4 pneus novos zero km. Todo equi-
pado, com 2 camas de casal, 2 beliches, 
geladeira, banheiro com box, fogão 4 bo-
cas com forno, ar condicionado novo. Ins-
talado no CCB de Cabo Frio com todas 
as taxas em dia. R$ 39.800,00. Edmilson. 
Tels: (21) 98798-7890 ou (21) 2590-6827.

Turiscar Rubi - Ótimo estado, 
cooktop elétrico, geladeira, ar condicio-
nado Split, colchão de casal novo, mesa 
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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.

Camping Clube do Brasil
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anos

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

com 4 lugares. Armários diversos. Loca-
lizado na cidade do Rio de Janeiro. Valor: 
R$ 35.000,00. Contato: (21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, 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 perfeito estado e 
funcionando. R$ 46.000,00 à vista, sem 
trocas. Ver nº465 no Camping de Paraty. 
Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.

KC770 – Completo, acomoda 8 pes-
soas. Geladeira, ar condicionado, fogão 
4 bocas (embutido), chuveiro com aque-
cedor à gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-
1267/(21) 99644-2922. 

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

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

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

KC 380 e KC450 – Vendo completo 
com tudo funcionando e toldo de enrolar. 
Marcelo Huertas. Tels.: (11) 9808-6644 / 
3969-1747

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, 
com geladeira, fogão de 3 bocas com 
forno, bateria, caixa d’água, aquecedor 
de água a gás e elétrico, banheiro com 

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 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 colcho-
netes 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
Quatro décadas de aventuras e 
amizades dentro dos campings

Deusdete José Teixeira tem 73 
anos, é professor de Química 

aposentado e reside em Sorocaba, 
São Paulo. Nascido em Mirandó-
polis, Deusdete é viúvo de Maria 
de Lourdes Martins Teixeira, tem 
três filhos e três netos. Seu time 
preferido é o São Paulo e tem 
como hobbies em seu dia a dia 
tocar gaita, serestas, jogar truco, 
viajar, pescar, dirigir seu Motor-
-Home peregrinando diversos lu-
gares e cozinhar, com preferência 
para o tão famoso Joelho de Porco 
que serve na Costelada, em Cal-
das Novas. 

Deusdete é sócio do CCB há 
40 anos e sua primeira experi-
ência no campismo foi em áreas 
selvagens, quando ainda era sol-
teiro. Depois que casou, Deusdete 
foi ao Litoral Sul com sua esposa, 
seu cunhado e seus sobrinhos, 
assim tomando gosto pelo acam-
pamento em família. Sabendo do

CCB através de informações 
de amigos, a partir daí adquiriu 
o título e se tornou associado, 
acampando primeiramente em 
barraca, no antigo camping da 
Barra da Tijuca. 

“Era um belo camping. Como 
era feriado, estava lotado naquele 
dia, mas o guarda-camping nos 
deixou à vontade para acampar. 
Durante a noite, estávamos can-
sados e na primeira “brexa”, aca-
bamos montando nossa barraca 
em cima de outra. Era o único 
espaço que encontramos. De ma-
nhã, acordei e levei uma bronca 
do meu vizinho porque tomei 
todo espaço a de que ele dispu-
nha, mas como não tinha outro 
jeito, me aceitou como estava e 
depois de várias conversas,  “meu 
brother”,nos tornamos amigos e 
com ele, no seu fusca vermelho, 
rodamos boa parte do Rio de Ja-
neiro. Ahh! Que saudade”, conta 
Deusdete.

Deusdete frequenta diversos 
campings e por onde passa faz 
boas e duradouras amizades. “O 
camping é um lugar propício para 
o encontro com a natureza e boas 
relações familiares e de amiza-
des. O contato direto com a natu-
reza faz bem à saúde e à alma”, 
segundo ele. 

Existem campings da rede 
que Deusdete ainda não conhe-

 ►O prazer de Deusdete, de Sorocaba, é se encontrar e brindar com os amigos pelos campings 

Joelho de Porco na 
Festa da Costelada 

“Minha esposa cozinha-
va muito bem. Portanto eu 
não tinha acesso à cozinha, 
apenas fazia o que ela man-
dava, principalmente lavar 
os pratos em troca de uma 
cervejinha (toma lá, dá cá). 
Depois que ela faleceu, procu-
rei me dedicar à cozinha e fazer 
disso um hobby. Na Copa do 
Mundo de 2006, fui assistir jo-
gos do Brasil na Alemanha. Nas 
refeições,fazíamos o tradicional 
joelho de porco acompanhado 
dos  ingredientes e chope, mas 
não era o prazer de saborear 
um joelho como eu esperava. 
De volta ao Brasil, chateado 
pelo resultado dos jogos da 
Copa, embora realizado em 
participar daquela competição 
fora meu país, comentei sobre o 
joelho de porco com um gran-
de amigo, o Miranda, que  me 

chamou para fazer um joelho no 
estilo dele. Gostei e procurei me 
aperfeiçoar com o meu paladar. 
Aí, deu nisso do jeito que faço 
até hoje. São cinco dias de pre-
paro. 

Geralmente, quando acam-
po, levo o fogão da sogra para as-
sar os joelhos. Sem o fogão não 
tem graça! Quando comecei, 
assava no fogão do motor-home, 
mas logo depois foi ficando in-
conveniente, quando minha so-
gra ofereceu o fogão maravilha 
(casou comigo), é inseparável!  
“Hoje parece uma tradição, pois 
chegando ao camping de Caldas 
Novas, para a Festa da Costela-
da, os companheiros logo per-
guntam pelo joelho. A iguaria 
é acompanhada de um apetitoso 
feijão que é o tira-gosto de en-
trada, tornando tudo bem deli-
cioso.” 

OPINIÃO 

Vale a pena 
ser campista 

do CCB
Não restam dúvidas de que 

com a modernidade e as novas 
tecnologias, as opções de lazer, 
entretenimento e hospedagem 
ganham a cada dia, novas alter-
nativas e maiores possibilidades. 
Tudo isso é positivo na medida 
em que se permite uma maior di-
versidade quando se buscam pro-
gramas de lazer, até mesmo com 
a natureza. Mas, mesmo com 
toda essa gama de programas e 
opções à disposição das pessoas, 
pergunte a um campista, daque-
les que têm o hábito de nos finais 
de semana prolongados, feriados 
e férias, deixarem suas casas para 
se refugiar num camping, se vale 
a pena ser um campista. 

A resposta é uma só. Não ape-
nas vale, como também ele cer-
tamente dirá que não troca nada 
neste mundo pelos seus momen-
tos de confraternização, relaxa-
mento e curtição com amigos e 
a família numa das unidades do 
CCB. Pergunte a um campista, 
associado do CCB, se ele trocaria 
as animadas festas, eventos gas-
tronômicos e torneios de xadrez, 
se ele preferiria outro tipo de pro-
grama, e a resposta certamente 
será um sonoro Não. Eu digo isso 
para contestar aqueles que batem 
na velha tecla de que o campis-
mo no Brasil é coisa do passado. 
Ora, quem vive o dia-a-dia do 
campismo não troca esse tipo de 
programa por nada deste mun-
do. É um aficcionado. É como se 
fosse a extensão da própria casa. 
Quantos campistas formaram seu 
ciclo de amizades, justamente a 
partir da convivência na vida do 
camping conhecendo pessoas, 
fazendo amizades e até formando 
famílias, a partir de um namoro 
que acabou em casamento. 

O papel do CCB vai muito 
além do que simplesmente agre-
gar novos associados. E é justa-
mente essa filosofia que mantém 
vivo o espírito do campismo 
idealizado pelos fundadores do 
CCB, em especial nosso querido 
e saudoso Ricardo Menescal. As 
novas gerações têm atualmente 
inúmeras opções de programas. 
Mas quem, por exemplo, curtiu a 
festa do último Réveillon no cam-
ping do Recreio dos Bandeiran-
tes, com mais de 600 campistas 
e convidados, pode compreender 
porque vale a pena ser campista e 
associado do CCB.

Luiz Marcos Fernandes

ce, mas afirma que quando tiver 
um tempo mais livre, sem dúvida 
irá conhecê-los. Deusdete sempre 
curtiu os eventos dentro dos cam-
pings, principalmente a Costelada 
em Caldas Novas, onde cozinha o 
famoso Joelho de Porco para os 
seus amigos campistas. São anos 
de história e experiências no cam-
pismo. 

“Fomos acampar em Caiobá, 
no Paraná com nosso motor-home 
Kombi-Safari com a família e 
convidados. Chegando lá, o tem-
po prometia chuva, mas campista 
que é campista se diverte de qual-
quer jeito. Outra vez que me mar-
cou foi no Carnaval,no Rio de Ja-
neiro, há muitos anos. Estávamos 
acampados no antigo camping da 
Barra da Tijuca e um senhor e sua 
filha iriam nos levar ao Sambó-
dromo. Eu e minha esposa gosta-
mos tanto na época que voltamos 
alguns anos depois para fazer 
o mesmo passeio nos carnavais 
com nossos amigos do camping 
e também com nossa família. Ô 
tempo bom !” Finaliza Deusdete.

Vida de Campista


