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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 elé-
trica apenas para as dependências (220v), 
ponto de energia para carga de bateria 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 in-
terrompido temporariamente para veículos. 
Tel:. (73) 3282-1024. Instalações–padrão, 
luz para equipamento (220 v), chuveiros 
quentes, praia fronteira. NÃO TEMPO-
RADA: 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 Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 
3250-7050. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
play–ground, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 13,40 e mais equipamento 
de R$ 3,20 até R$ 24,50; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 18,20 mais equipa-
mento, de R$ 4,60 até R$ 36,80.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Se-
tiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros 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) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do cen-
tro da cidade. Instalações – padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, piscinas quentes 
p/adultos e crianças, piscina cloradas de 
água fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: 
R$ 14,20 mais equipamento de R$ 3,60 até 

R$ 27,80; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): 
R$ 14,20 mais equipamento de R$ 3,60 até 
R$ 28,80.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos 

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes. NÃO 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$ 
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, chu-
veiros quentes. Módulos demarcados para 
a instalação de equipamentos. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,80 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 16,20 mais equipamento 
de R$ 4,10 até R$ 28,40.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debos-
san. Entrada no km 69 da Estrada Rio–Fri-
burgo, à esquerda da “lombada eletrônica”. 
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 TEMPORADA: R$ 
18,70 mais equipamento de R$ 4,80 até R$ 
36,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 22,80 mais equipamento de R$ 5,80 até 
R$ 40,00.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). 
Tel.: (22) 2646-6838. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,20 mais equi-
pamento de R$ 3,60 até R$ 27,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 18,20 mais 

equipamento de R$ 4,60 até R$ 36,80.

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$ 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 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$ 19,50 mais equi-
pamento de R$ 5,00 até R$ 35,90; TEM-
PORADA: (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 
Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instala-
ções– padrão, iluminação elétrica apenas 
para as dependências, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, play-ground, sauna 
rústica, pavilhão de lazer, piscinas natu-
rais, ducha de rio, quiosques e lago. Ponto 
de energia para carga bateria de trailers. 
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.

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 equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de es-
portes, pavilhão de lazer, praia fronteira 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 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, cancha 
de bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO 
TEMPORADA: R$ 10,60 mais equipamen-
to de R$ 1,40 até R$ 21,40; TEMPORADA 
(Mai. Jun. Jul.): R$ 11,80 mais equipamen-
to 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 equi-
pamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; TEMPO-
RADA (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 Rancho 
Alegre. Instalações– padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavi-
lhão de lazer, lareira e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 13,40 mais equipamen-
to de R$ 3,60 até R$ 26,20; TEMPORADA 
(Mai. Jun. e Jul.): R$ 21,00 mais equipa-
mento 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 esportes, pis-
cinas cloradas e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 13,40 mais equipamento de 
R$ 3,60 até R$ 26,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 14,10 mais equipamen-
to de R$ 3,60 até R$ 28,70.

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$ 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 quen-
tes, pavilhão de lazer, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 18,70 mais equipa-
mento de R$ 4,80 até R$ 32,50; TEMPO-
RADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 30,90 mais 
equipamento de R$ 7,80 até R$ 62,00.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-
3957. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 11,80 mais equipamento de R$ 
3,00 até R$ 23,10; TEMPORADA (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 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. Beira 
Mar, 5767 – Balneário Marajó – Matinhos – 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 Buar-
que de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Ga-
ribaldi - RS

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 

– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro 
Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. Insta-
lações– padrão, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes, quadra de esporte e lazer, pis-
cinas para adultos e crianças, churrasqueiras, 
bicicletas, banana boat e passeios de barco. 
E-mail: sesiaruana@sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta Interbal-
neária, Km 128 – Maldonado, a 14km de 
Punta del Este (URUGUAI), Instalações 
completas, equipamentos de esportes, pis-
cinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902. su-
permercado, sala de TV e jogos, chalés e 
barracas de aluguel. E-mail: info@campin-
ginternacionalpuntaballena.com

 ►Camping de Cabo Frio 
 ►Camping de Aracajú
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Neste mês, Sambão e Feijoada em Mury
Para você, campista, que bus-

ca desfrutar das belas paisa-
gens da região serrana, Mury 

é uma excelente opção, sem contar 
que o RJ-08 irá reunir campistas 
e amigos com a concretização de 
mais uma edição do Sambão e Fei-
joada no dia 18 deste mês, sábado, 
às 12 horas, valendo lembrar que 
na segunda-feira, dia 20, acontece 
o feriadão do Dia da Consciência 
Negra. O tradicional evento, reali-
zado na cantina do camping, terá a 
comercialização de comidas e bebi-
das. Além disso, a festa terá música 
ao vivo e o preço do convite é de 
R$ 40,00 por pessoa, incluindo em-
balagens separadas com as carnes, o 
feijão, arroz e salada.  

De 15 a 20 deste mês acontece-
rá também na cantina do camping o 
Festival de Pastéis, que será agra-
ciado com diversos petiscos, caldos 
e tortas.

O RJ-08 fica a 150 km do Rio 
de Janeiro, através do acesso feito 
pela BR-101, seguindo em direção 
a Rio Bonito. Logo depois de con-
tornar o perímetro urbano de Itabo-
raí, é preciso seguir por Cachoeira 
de Macacu, sempre subindo a ser-
ra em direção à 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, em 
direção à cidade, em frente ao totem 
de limitação de velocidade.  ►O feriadão da Consciência Negra, no dia 20, vai prolongar a estadia dos campistas 

Recreio realiza 
mais uma 
edição dos 

Circuitos de 
Xadrez 

No dia 12 deste mês, será re-
alizado o IV Torneio Camping 
Clube do Brasil,no camping do 
Recreio dos Bandeirantes, encer-
rando as competições enxadristas 
de 2017. Em outubro passado, dia 
22 (domingo) foram realizados o 
LXXIX Torneio Escolar Indivi-
dual e o CLXXX Torneio Aberto 
no camping do Recreio dos Ban-
deirantes. Confira os resultados 
dos vencedores da competição: 

CLXXX Torneio Aberto: 1º) 
Bruno Ferreira da Silva Nasci-
mento (GEO DR. SÓCRATES),  
2º) Ivo Copetti(-), 3º) Tarcício 
Dantas Frota Leite (CMUN), 4º) 
Bruno Cravo (TTC), 5º) Marce-
lo Beramendi Demicheli (MIO-
TIKAN), 6º)Edvaldo Farias (-), 
7º) Cleber Alves Pinheiro Júnior 
(MIOTIKAN), 8º) João Anderson 
Santana de Lima (APETX) e 9º) 
Antônio Augusto da Silva Jesus 
(MIOTIKAN). O primeiro colo-
cado na Categoria Veteranos fi-
cou com Edvaldo Farias. 

LXXIX Torneio Escolar 
Individual: O 1º Lugar ficou 
com Bruno Ferreira da Silva do 
Nascimento na Categoria Mirim 
(GEO DR. SÓCRATES) e o 2º 
lugar, Ester Ferreira da Silva do 
Nascimento, que também foi a 1ª 
Pré-Mirim (GEO DR. SÓCRA-
TES).

Campistas confraternizam Réveillon nos campings
Estamos próximos do final de 

mais um ano e os campistas já se 
preparam para comemorar o Ré-
veillon em campings, desde as festas 
organizadas entre as famílias até as 
reuniões mais intimistas em ceias e 
performances musicais.

No Camping do Recreio, os cam-
pistas se reunem no pavilhão frontei-
ro à praia, especialmente decorado, 
com iluminação e animação de um 
DJ profissional. A partir das 21 ho-
ras, o salão é aberto para as famílias 
se acomodarem com suas ceias e be-
bidas, em mesas disponibilizadas por 
aluguel pela organização do evento. 
À meia-noite, uma pausa na trilha 
musical sugere que as famílias se 
dirijam para a praia fronteira, para 
brindar a passagem do ano, pular 
suas sete ondas, fazer seus pedidos 
e abraçar forte seus amores e seus 
amigos. No retorno ao camping, já 
é Ano Novo e aquela  música suave 
para dançar a dois evoluiu para o es-
tilo carnaval até a meia madrugada.

Em Ubatuba, como diz a tradi-
ção, o congraçamento será no pavi-
lhão da cantina, com a ceia prepara-
da pela concessionária para aqueles 
que se servem do bufê ou organizam 
suas próprias refeições. No mesmo 
estilo festivo, o DJ profissional faz a 
pausa da meia-noite para que as fa-
mílias sigam para a praia fronteira e 
brindem em alto estilo a chegada do 
Ano Novo.

Em Campos do Jordão, a ceia 
será no salão da cantina, embalada 
por um fundo musical mecânico, 
tudo organizado pelo casal conces-
sionário da cantina, que espera a pre-
sença marcante das famílias campis-
tas para a comemoração da chegada 
do novo ano em clima de temperatu-

ra amena e aconchegante.
Em Paraty, as famílias associa-

das já se preparam para o tradicio-
nal jantar de Réveillon, com a pausa 
para o brinde na chegada do Ano 
Novo, na Praia do Pontal fronteira 
ao camping, sob a luz e o fascínio da 
queima de fogos de artifício.

A nova concessionária da cantina 
de Mury também está se preparando 
com um cardápio especial para que 
as famílias acampadas se reúnam nas 
varandas da cantina para a tradicio-
nal comemoração pela chegada do 
Ano Novo.

Em outros campings igualmente 
festivos, como Cabo Frio, Serrinha, 
Clube dos 500, Bertioga, Guarapa-
ri, Aracruz, Prado, como se repete 
a cada ano, os campistas se progra-
mam para os encontros nas cantinas, 
nos quiosques ou nos avancês dos 
trailers e motor-homes. Certamente, 
alegria, otimismo e desejos de um 
Ano Novo melhor é que não vai fal-
tar entre nós campistas. 

 ►No pavilhão da praia, mais uma noite de confraternização no Recreio 

 ►Em Paraty, os campistas se reúnem na tradicional ceia de fim de ano 
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XLV Chopada Alegre: Lazer e Confraternização em alta
Foi um final de semana impecá-

vel no Camping do Clube dos 
500. Ligado ao feriadão de 

Nossa Senhora Aparecida, na quinta-
-feira, a confraternização começou na 
sexta-feira, quando as famílias asso-
ciadas e seus convidados começaram 
a chegar e organizar seus equipamen-
tos. Com o calor e o sol forte, a pre-
ferência foi pelos passeios nos arre-
dores, incluindo a visita ao Santuário 
de Nossa Senhora, que festejava seus 
300 anos de aparição no Rio Paraíba 
do Sul.

À noite, ainda na sexta-feira, a 
concessionária da cantina ofereceu 
aos campistas um bufê de petiscos e 
organizou um karaokê para a apre-
sentação dos “artistas” e diversão dos 
campistas.

No sábado, dia 14, a opção da 
maioria foi ficar no camping mesmo. 
Os encontros preferidos foram nas 
piscinas, na cantina e nos grupos for-
mados pelos equipamentos, nas áreas 
de barracas ou de trailers e motor-ho-
mes. Nas caminhadas pelo camping, 
as novidades eram as barracas mon-
tadas sobre veículos de passeio, os 
motor-homes médios e pequenos cada 
vez mais presentes e as novas versões 
de trailers que chegaram a reboque.

A Banda Tureck chegou cedo, no 
final da manhã e em meio aos cum-
primentos, o grupo logo começou a 
montar e passar o som novo, próprio, 
que ia estrear à noite.

Às nove da noite, o mais es-
perado, a Banda entrou em desfile 
pelas ruas do camping, arrastando 
os campistas, enquanto os serviços 
eram entregues com duas variações 
de salsichas, queijo à francesa, mos-
tarda, ketchup e pão. Os refrigerantes 
e o Chope Germânia eram servidos à 
vontade nos canecos comemorativos 
do evento. A opção do chope escuro, 
muito apreciada, ainda não alcançou 
o final da festa, apesar da quantidade 
duplicada em relação ao ano passado.

A Banda, pra variar, esteve impe-
cável. Com a integração de sempre, 
comandou a folia sem parar até uma 
hora da madrugada, ou melhor, duas 
horas, porque naquele momento co-
meçava o horário de verão, sem os 
campistas arredarem o pé do pavi-
lhão, mesmo sabendo que abdicavam 
de uma hora de sono.

No meio da festa, a Banda agra-
deceu e prestou homenagem aos 
campistas fiéis, que comparecem 
assiduamente aos eventos do CCB, 
simbolizando o gesto com a entrega 
de um presente ao animadíssimo casal 
Daisy e Edson Cunha, uma gravura 
com a caricatura deles, criada por um 
componente da Banda. 

Na música de despedida, Leandro, 
o lider da Tureck já deixou o convite 
marcado para o novo encontro com 
os campistas no camping da Serrinha, 
durante a LXVII Noite de Queijos e 
Vinhos, em 2 de junho de 2018, junto 
do feriadão de Corpus Christi.

A importância dos 
grupos no campismo

“Tenho observado nas minhas 
viagens e nas redes sociais que o 
campismo, depois de uma queda nos 
últimos vinte anos, vem novamente 
crescendo com o aparecimento dos 
novos grupos, promovendo encontros 
e eventos”. Quem afirma é o vetera-
no campista, apesar de jovem, Carlos 
Ricardo Monteiro, Diretor de Carava-
nismo do Camping Clube do Brasil.

“Participo de alguns desses gru-
pos e fico feliz em sentir o aumento 
de trailers sendo rebocados por pesso-
as jovens, com seus filhos pequenos, 
lembrando a época em que comecei 
no CCB. A quantidade de motor-ho-
mes também tem aumentado e nota-
-se que as fábricas estão investindo 
no setor, além do surgimento de no-
vos fabricantes”.

Ricardo entende que o país pre-
cisa aproveitar esse momento, com a 
implantação de novas áreas de cam-
pings e a reabertura de outras desati-
vadas. “Os campings que temos hoje 
precisam de modernização, se adap-
tarem aos novos conceitos tecnológi-
cos. E acho que falta divulgação da 
atividade, tanto por parte da indústria 
e do comércio, como dos administra-
dores dos campings, porque embora 
pareça absurdo, ainda converso com 
amigos e colegas de trabalho que 
imaginam que nos campings se dorme 
no chão, entre cobras e mosquitos”, 
conclui Ricardo.  

 ►Campistas de todos os cantos curtiram os encontros, programando 
reencontros 

 ►As piscinas foram o refúgio preferido para curtir os dias                         
de sol 

 ►Como sempre, a Banda Tureck se superou na confraternização com os 
campistas 

 ►O Casal Daisy e Edson foi brindado pela alegria contagiante nas festas 
do CCB

 ►O novo modelo da Delka atraiu a curiosidade dos campistas 

 ►Carlos Ricardo vê com otimismo a retomada do campismo

E os Trailers 
estão voltando

Durante os grandes encontros de 
campistas nas áreas do CCB, tem sido 
cada vez mais frequente a presença 
de trailers novos ou reformados que 
chegam a reboque, engrossando as 
fileiras dos “rodas redondas”.

Durante a XLV Chopada Alegre, 
no Camping do Clube dos 500, em 
outubro passado, a novidade ficou 
com o novo modelo do trailer De-
lka, fabricado pela Delka do Brasil, 
sediada no Distrito Industrial de 
Timbó, Santa Catarina, trazido pela 
família do associado José Donizete, 
de Arujá (SP).

Criada em 1982, a empresa se es-
pecializou na fabricação de reboques 
leves e evoluiu para o atendimento a 
transporte de cavalos. A partir da ins-
talação de novo parque-fabril, com 
mais de 6.000 m², desde 2005 passou 
a integrar o mercado de trailers para 
recreação e para fins de comércio e 
serviços.

Todas as etapas da fabricação 
dos trailers e motor-homes, como 
marcenaria, usinagem, solda, monta-
gem e pintura são realizadas interna-
mente, garantindo um padrão orien-
tado de conforto e segurança para os 
clientes.

As informações sobre os produ-
tos e sobre a missão da empresa estão 
disponíveis no site: www.delkado-
brasil.com.br.
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Aproveite os próximos fe-
riados que se aproximam, 
curtindo os campings do 

CCB com amigos e familiares, 
podendo assim, desfrutar em dife-
rentes estados do país, da perfeita 
combinação entre a tranquilidade 
do camping e a proximidade da 
cidade, além das atrações turís-
ticas de cada região, seja região 
serrana ou praia. Os campings 
escolhidos pela rede do CCB este 
mês foram: Paraty (RJ-04), Mury 
(RJ-08) e Prado (BA-03). 

Camping - O RJ-04 está loca-
lizado em frente à praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Miseri-
córdia e, além das instalações-
-padrão, tem capacidade para 120 
equipamentos, divididos entre 
trailers, motor-homes 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 
nacional e internacional. Para-
ty possui também um pequeno 
aeródromo para aviões mono ou 
bimotor, com pista de 30 metros 
de largura e 585 de comprimento, 
revestida de asfalto.

Atrativos – Não é a toa que 
Paraty possui um dos conjuntos 
arquitetônicos coloniais mais per-
feitos e harmoniosos do país. O 
Centro Histórico, tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histó-
rico Nacional é repleto de casa-
rões coloniais e igrejas, como a 
de Santa Rita, erguida em 1722 e 
cartão-postal do município. Além 
disso, ali se concentram várias 
atividades e os melhores bares 
que capricham nos cardápios e 
na programação musical regada 
a MPB, bossa-nova e rock e que 
dão vida a diversão noturna. 

Para os passeios de barco, a 
dica é a Baía de Paraty. No tra-
jeto, sempre com paradas para 
o mergulho, o visitante conhece 
as ilhas Sapeca Catimbau, Algo-
dão, Praia Vermelha, entre outras. 
Quem busca cenários mais rústi-
cos, o melhor é seguir de barco 
até a Ponta de Cajaíba e de lá 
seguir por trilhas para as praias 
de Martim de Sá e Grande da De-
serta.

Venha curtir os campings nos próximos feriados 
Um dos pontos que mais atra-

em turistas e muitos jovens são 
as praias da Vila de Trindade. 
Preservando ainda os ares hip-
pies dos anos 60, o lugar guarda 
algumas das mais bonitas praias 
da região, como a bem conhecida 
Praia do Sono, rústica e acessí-
vel por trilha (uma hora de ca-
minhada) e do Cachadaço, uma 
imensa piscina natural cercada 
por pedras, desbravada por trilha 
ou barco. Entre outros atrativos 
naturais de Paraty, o campista 
encontra uma grande lista de par-
ques e reservas ecológicas, como 
a Cachoeira Pedra Branca e a do 
Poço da Laje.

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.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro percor-
rem uma distância de 150 km, 
através do acesso feito pela BR-
101, seguindo em direção a Rio 
Bonito. Logo depois de contornar 
o perímetro urbano de Itaboraí, é 
preciso seguir por Cachoeira de 
Macacu, sempre subindo a serra 
em direção a Nova Friburgo. O 
acesso ao camping é feito no Km 
69 da rodovia Rio-Friburgo, do-
brando à esquerda, aproximada-
mente 2 km após o início da des-
cida da serra - agora em direção 
à cidade - em frente ao totem de 
limitação de velocidade.

Atrativos – Uma das referên-
cias de Mury é o Circuito Gastro-
nômico Sabor Mury. Composto 
por vários bares e restaurantes 
típicos, oferece diversos pratos 
regionais e internacionais, além 
de deliciosos queijos, amantei-
gados e doces caseiros. Os visi-
tantes dispõem ainda de várias 
lojas de artesanato, decoração e 
produtos naturais. Localizada no 

coração da Mata Atlântica, Mury 
é o ponto de partida para opções 
de lazer que proporcionam o con-
tato direto com a natureza, como 
caminhadas ecológicas, prática 
de canoagem, banhos de cachoei-
ra no Rio Macaé e passeios nas 
Furnas do Catete.

Camping – O camping de 
Prado conta com instalações-
-padrão, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, cantina com 
área aberta e arejada, biblioteca, 
luz elétrica para as dependên-
cias (220v) e ponto de energia 
para carga de bateria 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 
opções: entrar pelo Km 361, em 
Teixeira 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 camping. Prado encontra-se 
a 812 km de Salvador e a 200 km 
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 frente 
ao camping, possui falésias mul-
ticoloridas que formam uma bela 
parede entre a vegetação e a areia 
dourada. Já a praia do Novo Pra-
do 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 recebe a visita 
anual das baleias Jubarte. Outros 
passeios são, pelo manguezal, 
Recife das Guaratibas e Monte 
Pascoal. Para quem procura um 
perfil mais cultural, o visitante 
não pode deixar de conhecer lu-
gares como a Matriz de Nossa Se-
nhora da Purificação, o prédio da 
antiga Cadeia Pública, o prédio 
da Pousada Colonial e a Casa Co-
lonial do Beco das Garrafas além 
de belas construções do século 
XIX que fazem parte do turismo 
histórico e arquitetônico.

MURY (RJ-08)

PRADO (BA-03)

PARATY (RJ-04)

 ►Defronte à praia e ao lado do Centro Histórico, o Camping de Paraty é 
base para os campistas 

 ►O Camping de Prado é uma rara oportunidade para se acampar no 
litoral baiano 

 ►Natureza e clima ameno tornam mais agradáveis os acampamentos de 
Mury 



6 Jornal O Campista        - Novembro de 2017

Mercado
Novidades para curtir os campings nos próximos feriados

Aproveite as novidades do mercado em mais um mês de feriados prolongados.
Nesta edição, você pode conferir mais três novos produtos para levar para os 
acampamentos e se divertir com familiares e amigos. Os produtos escolhidos 

foram: a Garrafa Térmica One Handed Hammertone Green Stanley, o Protetor 
Impermeabilizante Colleman e o Cooler Igloo Wheelie Vermelho.

Garrafa Térmica One Handed Hammertone Green 
Stanley: Possui parede dupla isolada a vácuo que traz um de-
sempenho térmico incrível, tanto para bebidas quentes quanto 
frias, em um equipamento totalmente portátil. Além da faci-
lidade de poder usá-lo com apenas uma mão, a Garrafa Tér-
mica é totalmente à prova de vazamentos. Capacidade: 473 
ML, Cor: Hammertone Green, Aço inox 18/8, não enferruja e 
naturalmente livre de BPA. Não vaza e conserva a bebida e tem 
um botão de pressão da tampa que permite abrir, beber e fechar 
com apenas uma mão. A tampa é desmontável, permitindo uma 
limpeza mais profunda do produto. Mais informações através 
do site : https://www.makalusports.com.br/ .

Protetor Impermeabilizante Colleman: Com este pro-
duto você pode impermeabilizar suas barracas. Ideal para lona, 
nylon, couro, camurça e outros tecidos. Produzido à base de 
silicone, o produto é ecologicamente correto e não possui CFC. 
Ideal para reforçar a costura e impermeabilização de barracas 
com resina prejudicada ou que possuem baixa coluna d’água. 
Pode ser utilizado também para deixar botas e calçados de cou-
ro com repelência à água. Informações no site: https://www.
kanui.com.br . 

Cooler Igloo Wheelie Vermelho: Para que seus momen-
tos de lazer sempre sejam agradáveis e memoráveis, e para 
manter a bebida sempre agradável, a Igloo apresenta sua mais 
variada linha de coolers. O Wheelie Cool 38 Qt Combo vem 
com 3 peças ideais para uma diversão completa. Composto por: 
1 cooler 38 Qt Wheelie Cool, que vem com rodas e alça articu-
lável, para facilitar o transporte mesmo que esteja cheio; 1 Jarra 
Legend™ de 1 Qt que nada mais é que um mini galão com bico 
projetado para beber e despejar, e uma caixa Playmate Mini 
4 Qt™, para armazenar o restante das bebidas ou alimentos. 
Todos os coolers possuem isolamento térmico Ultratherm para 
manter o conteúdo refrigerado com maior eficiência. Informa-
ções através do site: https://www.kanui.com.br/ .

Tudo pronto para a Expo 
Motor-Home este mês

Está marcada para as 10 ho-
ras do dia 24 deste mês, a so-
lenidade de abertura da Expo 
Motor-home Show, no Pavilhão 
da FENAC, em Novo Hambur-
go. O Presidente do evento, 
Alexandre Boff, está otimista 
quanto ao crescimento da mos-
tra, tanto em termos de público 
como de expositores.

Segundo Alexandre, apesar 
da inconstância situação eco-
nômica e política do país, a ex-
pectativa é de um crescimento 
de 25% na área da Exposição 
e da presença de visitantes al-
cançando o patamar de 10 mil 
pessoas.

“Estamos esperando a pre-
sença de 80 expositores, do 
Brasil e dos países vizinhos, 
como resultado da extensão dos 
nossos convites estarem abran-
gendo o universo da América 
como um todo”, diz ele.

“Em anexo ao pavilhão, es-
tamos organizando um camping 
com capacidade para atender a 
300 veículos e equipamentos, 

Paraty realiza mais uma Folia Gastronômica
Do dia 10 ao dia 12 deste 

mês, a cidade de Paraty 
vai realizar sua IX Folia 

Gastronômica. Este evento é so-
bre a  gastronomia através de au-
las, degustações, quiosques com 
produtos gourmet, tachadas, ta-
piocaria e uma área especial para 
as crianças se divertirem. 

No evento também vai haver 
uma programação cultural e mu-
sical para divertir mais ainda o 
público. As aulas acontecem com 
chefs e profissionais da gastrono-
mia de todo o país. 

Durante os dias da Folia você 
pode se deliciar nos restaurantes 
do Circuito Gastronômico da Fo-
lia que criam surpresas saborosas 
com preços promocionais. 

A atividade mais importante 
da Folia acontece o ano inteiro 
através de programas educati-
vos em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, alcan-
çando 30 escolas do município 

incluindo motor-homes, trailers 
e barracas. Dentre as atividades 
de congraçamento, estão sen-
do organizados campeonato de 
pesca, sarau, jantar dançante, 
apresentações artísticas e gi-
nástica laboral”, explica.

Na grade de palestras, o pro-
grama vai contar com conferen-

e beneficiando cerca de 6 mil 
crianças da rede. 

Festas religiosas 
no Centro Histórico 

de Paraty
Durantes os dias 10 a 19 des-

te mês, haverão duas celebrações 
religiosas na cidade, sendo elas 
a Festa de Nossa Senhora do 
Rosário e a de São Benedito no 
Centro Histórico da cidade com 
missas, procissões, apresenta-
ções de danças folclóricas de 
origem africana e diversas  mani-
festações religiosas e da cultura 
popular, mantendo uma tradição 
que remonta ao século XVIII. 

Para o campista que deseja 
participar dos eventos, o CCB 
oferece o camping de Paraty, 
próximo ao evento, para hospe-
dagem. Paraty é, sem dúvida, 
uma cidade com atrativos ines-
quecíveis durante o ano inteiro. 

cistas do BNDES, da Secretaria 
de Desenvolvimento, Ciência e 
Tecnologia do RS, da SUSEP, 
da ABETRANS, do DNIT, da 
ANFRATE (Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Trailers, 
Reboques e Engates), da Caixa 
Econômica Federal e da BR 
Distribuidora.

 ►A exposição pretende encantar os visitantes com as novidades do 
mercado 

 ►A Folia Gastronômica é mais um bom pretexto para rever a cidade histórica
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Camping do Recreio tem bom acesso 
Apesar dos últimos desmo-

ronamentos ocorridos na orla 
da Praia da Macumba, nas pro-
ximidades do Camping do Re-
creio dos Bandeirantes, o acesso 
rodoviário até a área está garan-
tindo o livre acesso pela opção 
da Avenida das Américas.

Para quem chega ao bairro, 
vindo pela Linha Amarela ou 

da Barra da Tijuca, basta tomar 
a pista auxiliar da Avenida das 
Américas, à direita, próximo ao 
km 19, quando se avista o Shop-
ping do Recreio à esquerda.

Seguindo por essa pista au-
xiliar, deixando o viaduto pela 
esquerda, dobra-se adiante à 
esquerda, por baixo do viadu-
to, seguindo em direção à praia, 

pela Avenida Vereador Alceu de 
Carvalho, paralela ao Canal de 
Sernambetiba. Ao final da Ave-
nida, controladores de tráfego 
vão orientar os motoristas para 
acessar o camping.

A urbanização da orla que 
inclui as praias do Pontal e Ma-
cumba foi parte do projeto Eco-
-Orla, em 2002. Na época, a 

COPPE, unidade de pesquisas 
tecnológicas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, apre-
sentou um projeto de construção 
de um quebra-mar, na saída do 
canal de Sernambetiba, que im-
pediria o deslocamento de areia 
pelos ventos e mares, protegen-
do as calçadas contra a ação das 
ondas que provocam os desmo-

ronamentos, não tendo sido aco-
lhido na época pela Prefeitura 
Municipal.

Para o trabalho de recupe-
ração da orla e das calçadas, 
a Prefeitura programa obras 
emergenciais e admite rever a 
alternativa mais definitiva do 
quebra-mar proposto no ano de 
2000 pela COPPE.

Recreio, boa opção para desfrutar os encantos do Rio
A beleza das terras cariocas 

é um convite para uma 
visita ao Rio de Janeiro. 

Uma das opções de hospedagem 
com paz e natureza é o camping 
do Recreio dos Bandeirantes, que 
conta com uma bela praia frontei-
ra à unidade do CCB.

Camping - O RJ-10 conta 
com instalações-padrão, luz para 
equipamentos (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 
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 qui-
ser evitar a Linha Amarela, pode 
optar por uma opção mais longa 
e curtir o belo visual da orla ma-
rítima, seguindo pela Linha Ver-
melha, em direção a Copacabana, 
via Av. Atlântica, entrando de-

pois 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 Es-
trada do Pontal, 5.900, em frente 
à praia.

Atrativos - A região do Re-
creio dos Bandeirantes oferece, 
além de suas praias, um diversi-
ficado roteiro de atrativos. Entre 

eles, há o parque aquático Rio 
Water Planet, que funciona de 
sexta a domingo e feriados nos 
horários das 10 às 17h. 

Outro atrativo da região do 
Recreio são os shoppings cen-
ters. Foi-se o tempo em que os 
campistas tinham que se deslocar 
até o centro da Barra para fre-
quentar um bom Shopping Cen-

ter, como o Barra Shopping ou o 
Downtown.

Um dos mais tradicionais 
centros comerciais do bairro é o 
Shopping Recreio, o mais próxi-
mo do Camping. Logo adiante, o 
mais moderno e amplo Américas 
Shopping, na Avenida das Amé-
ricas, também com um comércio 
variadíssimo, bons cinemas e 

completa praça de alimentação.
Uma boa opção para quem 

não gosta de ambientes fecha-
dos, mas quer ir às compras, é 
visitar o Shopping Barra World, 
uma imensa estrutura aberta com 
lojas diversas e uma praça de ali-
mentação cheia de opções, sem 
contar com as reproduções de 
enormes réplicas de monumentos 
turísticos, como a Torre Eiffel, a 
Torre de Pizza e outros. 

Um pouco mais distante, ou-
tra alternativa de sucesso garan-
tido é a versão carioca do Hard 
Rock Café, bar temático e de 
grande sucesso, localizado ao 
lado do Downtown, no Shopping 
Cittá América, próximo do cen-
tro 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 Macum-
ba, fronteira ao camping. 

 ►O acesso ao camping pela praia da Barra da Tijuca está interrompido para as obras de 
recuperação da orla 

 ►A praia e o calçadão fronteiros ao camping não foram afetadas pelos ventos e                 
marés 

 ►A partir da estada no camping, várias atrações nos arredores ou os passeios pela cidade estão disponíveis aos 
campistas 
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No último dia do mês passado, 
faleceu um dos maiores entusiastas 
do nosso campismo e do Camping 
Clube do Brasil. Waldir da Silva Go-
mes, 77 anos, advogado, ex-comba-
tente com muito garbo do Batalhão 
de Suez, casado com Cláudia Sartore 
Gomes, dois filhos e netos. Associa-
do do CCB por 35 anos, foi Repre-
sentante Regional do Clube no Rio 
de Janeiro e aprovado como Sócio 
Benemérito pela Assembléia Nacio-
nal, desde 2015. Sua mais recente 
contribuição para o Clube foi a cria-
ção e desenvolvimento do Projeto 
Arte e Cultura, com a esposa Cláudia 
Sartore, levando para os campings 
cursos de danças, artesanato e expo-
sições folclóricas das culturas cigana 
e egípcia.

Sobre a pessoa humana e amiga 
que foi, melhor deixar com a esposa 
Cláudia o depoimento emocionado 
sobre o companheiro de décadas.

“Na medida daquilo que Deus 
me dá, sinto-me uma pessoa privile-
giada, porque Ele me proporcionou 
a oportunidade de viver com um 
parceiro que me fez melhor. Tudo o 
que eu vivi com Waldir, por toda a 
vida e nesses últimos momentos em 
que ele esteve doente, foi de muito 

engrandecimento para o nosso amor, 
nós nos unimos sempre mais. Foi um 
amor que eu nunca esperava viven-
ciar e só ele me deu a oportunidade 
de viver essa emoção.

Agora, cumprida a vontade de 
Deus, estou certa de que Waldir 
me fez uma pessoa melhor, ter fé, 
acreditar, encontrar a forma de nos 
tranquilizarmos dentro da nossa dor. 
Agradeço a todos, pela força, pela 
bondade, agradeço à espiritualidade. 
Agradeço até aos nossos gatos, si-
lenciosos, carinhosos, que se sentem 
com a ausência dele.

Vamos entregá-lo em paz na mão 
do Pai maior”.

CarNatal é opção para os 
campistas no Nordeste

Bertioga é opção de lazer para toda a família

 ►Atrações renovadas vão marcar a programação do evento 

 ►Defronte à Praia da Enseada, o camping oferece tranquilidade aos campistas 

Com uma programação 
variada, Bertioga, lo-
calizada no litoral nor-

te paulista, oferece opções de 
descontração para toda família. 
Dentre elas, refrescantes banhos 
de mar, tour por aldeia indíge-
na, esportes náuticos e radicais, 
visita a construções históricas e 
passeios de escuna e de canoa.

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, 
entrar em Mogi das Cruzes e 
pegar a rodovia Mogi-Bertioga 
(SP 070). Rodovias Anchieta/
Imigrantes, Piaçaguera-Guarujá 
e Rio-Santos também são op-
ções 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 Du-
tra até a rodovia Mogi-Bertioga 
ou pela rodovia Oswaldo Cruz, 
que começa em Taubaté, até pe-
gar 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 
atividades 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 diver-

sas praias e ilhas. Nos 33 km 
de orlas, o município paulista 
possui praias como São Louren-
ço, com trechos de mar calmo 
e outros mais agitados, utiliza-
dos para campeonatos de surf, e 
Guaratuba, tranquila e com boa 
infraestrutura para um passeio 
em família. A praia de Itaguaré 
também é bastante voltada para 
os que curtem um surf, tendo al-
guns 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, pos-
sui também uma aldeia que abri-
ga 400 índios guaranis, numa 
área de quase mil hectares. No 
local há venda de artesanato e 
de plantas ornamentais. Para co-
nhecer exposições de armas e de 
ocas indígenas, a dica é o Forte 
São João.

Enquanto a maioria do país se 
prepara para as festas natalinas, 
na região Nordeste a expectativa 
é pelas folias do carnaval fora de 
época.  

Dos dias 07 a 10 de dezem-
bro, Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, realiza mais uma edi-
ção da festa CarNatal, que é uma 
das maiores micaretas do país. 
Serão quatro dias de folias com 
a presença de grandes artistas da 
música baiana e diversos blocos 
carnavalescos. A 27ª edição do 
CarNatal promete agitar a cidade, 
trazendo diversão para a popula-
ção e para os turistas. 

Para garantir a animação dos 
foliões, grandes nomes da músi-
ca baiana já estão confirmados 
e para completar a festa, os blo-
cos Meu e Seu, Vai Safadão, Me 
Abraça, Bicho, Burro Elétrico, 
Largadinho, Vumbora, Bloco Co-
ruja, Bloco Ôbaiúno, Sim: O Blo-
co do GD e Vem com o Gigante 
estão prontos para os desfiles.  

Mas fique atento, pois alguns 
blocos já começaram a venda de 

seus abadás pela internet ou pelo 
telefone da Central do CarNatal, 
que é o (84) 4006-0990. Maio-
res informações no site oficial do 
evento: www.carnatal.com.br.

Como opção de hospedagem, 
os associados podem utilizar o 
camping de Lagoa do Bonfim, 
que fica a 25 km de Natal. Uma 
boa ideia para quem quer apro-
veitar o evento sem se preocupar 
com cidade e hotéis lotados du-
rante a alta temporada.

Camping – O RN-02 possui 
instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes e quadra de espor-
tes. São 40 mil m² de um espaço 
muito agradável. 

Acesso – Os campistas de-
vem seguir pela BR-101 e nas 
cercanias no Município de Nísia 
Floresta entrar no Km 119, pela 
Av. Dr. Severino Lopes da Silva. 
Após 2,5 km chega-se ao cam-
ping. 

Obituário:
WALDIR DA SILVA GOMES

* 1940    + 2017
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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 NOVEMBRO DE 2017
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES NACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais com hospedagem em 

hotel com café da manhã incluso e city-tour, com saídas até dezembro 
deste ano, exceto para os feriados. Os preços abaixo não incluem taxa de 
embarque. A partir de: 

-Fortaleza, 04 noites: R$ 1.253,00 
-Maceió, 04 noites: R$ 1.044,00 
-Bahia, Praia do Forte, 04 noites: R$ 1.700,00 
-Natal, 04 noites: R$ 1.131,00
-Porto Seguro, 04 noites: R$ 861,00 
-Aracaju, 04 noites: R$ 1.169,00 
-Serras Gaúchas, 04 noites: R$ 1.406,00 

PACOTES PARA JANEIRO DE 2018
A partir desse mês, vários pacotes nacionais são oferecidos para fé-

rias de Janeiro/18, incluindo passagem aérea, hospedagem com café da 
manhã e city-tour, a partir de: -Aracaju, 07 noites: R$ 1.718,00 ou entrada 
de R$ 431,00 + 09 parcelas de R$ 143,00
-Fortaleza, 07 noites: R$ 1.976,00 ou entrada de R$ 491,00 + 09 parcelas 
de R$ 165,00
-João Pessoa, 07 noites: R$ 2.189,00 ou entrada de R$ 551,00 + 09 par-
celas de R$ 182,00
-Natal, 07 noites: R$ 1.931,00 ou entrada de R$ 491,00 + 09 parcelas 
de R$ 160,00
-Florianópolis, 04 noites: R$ 1.302,00 ou entrada de R$ 330,00 + 09 par-
celas de R$ 108,00
-Maceió, 07 noites: R$ 1.902,00 ou entrada de R$ 480,00 + 09 parcelas 
de R$ 158,00
-Serras Gaúchas, 07 noites: R$ 1.595,00 ou entrada de R$ 398,00 + 09 
parcelas de R$ 133,00
-Beto Carrero, 04 noites, duas idas ao Parque com ingresso: R$ 1.831,00 
ou entrada de R$ 463,00 + 09 parcelas de R$ 152,00
-Foz do Iguaçu, 04 noites: R$ 1.065,00 ou entrada de R$ 273,00 + 09 
parcelas de R$ 88,00
-Itacaré, 07 noites: R$ 1.794,00 ou entrada de R$ 453,00 + 09 parcelas 
de R$ 149,00

PACOTES INTERNACIONAIS
Comece a se programar para o Réveillon, com as novas sugestões de 

pacotes internacionais, incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel 
com café da manhã e city-tour para os destinos abaixo, a partir de: 

-Buenos Aires, 04 noites, saídas em 28, 29 ou 30/12/17: US$ 605,00 
-Santiago & Rota dos Vinhos, 05 noites, saída em 29/12/17: US$ 

1.171,00 
-Santiago, 04 noites, saída em 28/12/17: US$ 729,00 

PASSEIOS NO RIO DE JANEIRO
Estando no Rio a passeio, conheça os programas locais pela cidade 

 ►Os eventos de Natal se superam a cada ano nas cidades de Canela e Gramado. Veja a máteria na página 
12 e consulte a CCTUR 

Concorra a bônus para curtir 
os acampamentos 

O programa ideal para você e 
sua família curtirem os pró-
ximos feriados que se apro-

ximam 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 pernoites 
para os seus associados. Para partici-
par, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas que você automatica-
mente já concorre.

Os sorteados têm até 90 dias para 

utilizar sua bonificação em qualquer 
um dos campings da rede. Os bônus 
podem ser utilizados pelo titular ou 
por seus dependentes, desde que es-
ses estejam identificados com suas 
respectivas carteiras sociais. Cada 
associado pode ganhar até cinco per-
noites para um mesmo acampamento. 

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

ou arredores. Consulte-nos para saber mais informações. A partir de:
-Corcovado e city-tour no Rio, duração de 04 horas, saídas pela ma-

nhã: 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 PARA CARNAVAL de 2018
A CCTUR já pode lhe orientar com opções de pacotes nacionais 

para o Carnaval de 2018, incluindo passagem aérea, hospedagem com 
café da manhã e city-tour para os destinos abaixo, a partir de: 

-Fortaleza, 07 noites: R$ 1.992,00
-Serra Gaúcha, 04 noites: R$ 1.582,00 
-João Pessoa, 04 noites: R$ 1.580,00 
-Porto de Galinhas, 04 noites: R$ 1.673,00
-Foz do Iguaçu, 04 noites: R$ 1.140,00 

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
A CCTUR sugere pacotes de excursões rodoviárias, incluindo ôni-

bus de turismo, hospedagem em hotel com café da manhã todos os dias e 
passeios para os destinos abaixo, a partir de: -Beto Carrero, 05 dias, saída 
em 17/01/18, com dois ingressos para o Parque e 01 almoço: R$ 1.799,00

-Hopi Hari com Parque da Mônica e Museu de Futebol, 04 dias, in-
cluindo jantar todos os dias e ingresso para o Museu, saída em 18/01/18: 
R$ 1.640,00

COPA DO MUNDO DE 2018 
A CCTUR já dispõe de informações sobre os pacotes para a Copa 

do Mundo de Futebol em 2018, na Rússia, que terá início no dia 14 de 
junho até o dia 15 de julho, com o grande Jogo da final. O pacote inclui 
hospedagem em hotel em Moscou ou São Petersburgo, com direito a café 
da manhã, translados com chegada e saída nas cidades dos jogos, city 
tour panorâmico, transfer entre as cidades. Na primeira fase: 12 noites, 
a partir de 7.702,00 euros em apartamento duplo e 6.702,00 euros em 
apartamento triplo. Nas Oitavas a Quartas: 10 noites, a partir 6.887,00 
euros, em apartamento duplo e 6.054,00 euros em apartamento triplo. Já 
na Semifinal e final: 09 noites, a partir de 5.504,00 euros, em apartamento 
duplo e 4.754,00 euros em apartamento triplo. Todos os pacotes podendo 
pagar com 25% de entrada e saldo em até 10 vezes sem juros. 

SEMANA SANTA E FERIADOS DE 2018
Comece a se programar para curtir um dos pacotes nacionais para os 

feriados da Semana Santa, Tiradentes, São Jorge e Corpus Christi/2018, 
incluindo passagem aérea, hospedagem com café da manhã e city tour, 
a partir de: 

-Aracaju, 04 noites, saída em 19/04/18: R$ 1.188,00 
-Fortaleza, 04 noites, saídas em 28/03, 19/04 e 30/05/1: R$ 1.042,00 
-Foz do Iguaçu, 03 noites, saídas em 29/03, 20/04 e 31/05/18: R$ 

813,00 
-Natal, 04 noites, saídas em 28/03, 19/04/18: R$ 1.113,00
-Florianópolis, 03 noites, saídas em 29/03, 20/04 e 28/04/18: R$ 

951,00 
-João Pessoa, 04 noites, saída em 19/04/18: R$ 1.215,00 

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Programe um cruzeiro magnífico pela Amazônia a bordo do Ibe-

rostar Grand Amazon, em cabines exclusivas 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 pira-
nhas, focagem de jacarés, encontro das águas. Ufa! 

014051-7 (SP)
014919-7 (RJ)
016480-4 (RJ)
018434-1 (RJ)
018949-8 (RJ)
020047-2 (DF)
049732-0 (SP)
058817-1 (SP)
059146-7 (RJ)
063059-6 (SP)
063860-9 (SP)
064540-2 (RJ)
065690-8 (SP)
072076-5 (SP)
072961-2 (SP)
074214-9 (SE)
074973-5 (SP)
080560-4 (RJ)
081395-8 (RJ)
083653-2 (RJ)

091515-8 (RJ)
092352-5 (RJ)
100635-0 (PR)
100946-3 (RJ)
118672-8 (SP)
120629-3 (RJ)
121786-2 (RJ)
124982-7 (RJ)
127604-4 (RJ)
127660-4 (SP)
138084-3 (RJ)
142513-0 (RJ)
146428-1 (SP)
162657-4 (RJ)
163868-6 (MG)
164973-4 (RJ)
170703-7 (RJ)
174031-0 (ES)
175513-7 (RJ)
176679-8 (SP)

181107-2 (RJ)
181135-7 (SP)
183572-5 (MG)
188033-0 (RJ)
189043-2 (RJ)
197904-0 (PR)
198894-2 (RJ)
199869-6 (RJ)
203325-3 (RJ)
213576-2 (RJ)
215790-0 (RJ)
217600-1 (RJ)
219789-5 (RJ)
220879-3 (SP)
223070-8 (RJ)
223473-6 (SP)
223514-8 (SP)
225009-1 (ES)
225572-4 (RJ)
225600-5 (SP)

226597-3 (RJ)
226651-3 (SP)
227076-6 (RJ)
227250-6 (PR)
228025-8 (RJ)
228919-7 (SC)
229424-9 (SP)
229653-4 (ES)
229785-7 (RJ)
231917-0 (RJ)
231975-6 (RJ)
234409-4 (SP)
234949-2 (RJ)
234979-3 (SP)
235073-6 (RJ)
235077-8 (RJ)
235099-8 (SP)
235192-8 (RJ)
235269-9 (SP)
235319-0 (RJ)

235453-6 (SP)
235527-3 (RJ)
235610-6 (RJ)
235775-4 (ES)
235787-7 (RJ)
235834-4 (RJ)
235843-3 (SP)
235894-6 (SP)
235937-4 (ES)
235967-5 (RJ)
235972-2 (RJ)
236006-6 (RJ)
236057-9 (SP)
236080-4 (SP)
236105-4 (SP)
236135-5 (SP)
236274-1 (SP)
236286-4 (RJ)
236330-7 (RJ)
236349-6 (SP)



10 Jornal O Campista        - Novembro de 2017

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

Aproveite a Promoção De 
Pai para Filho nos feriados

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família nos próximos fe-
riados. 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 subscri-
ção.

Campanha de 
Novos Associados 
continua esse mês 
O sucesso da Promo-

ção Novos Asso-
ciados vale também 

para este mês de feriados com 
a possibilidade de garantir 
descontos aos associados que 
recomendam seus amigos e 
familiares para se tornarem 
sócios do CCB. Com isso é ga-
rantido um bônus de estadias 
gratuitas para você. Para par-
ticipar, basta indicar um ami-
go para se associar ao Clube. 

A cada indicação confirmada, 
os sócios e seus dependentes 
são beneficiados com bônus/
pernoites. Os bônus, que têm 
validade de um ano para os 
associados e seus acompa-
nhantes, servem para diminuir 
as despesas com pernoites de 
pessoas ou equipamentos. No 
total, eles somam valores en-
tre R$50,00 e R$160,00. 

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os 

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

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

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qualquer 
uma das secretarias do CCB 
pelo correio, fax ou e-mail.
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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 for-
no, 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 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 bo-
cas, exaustor, banheiro, 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 – Quinta roda, ano 2007, úni-
co dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar 
condicionados sendo 2 splits, com armários, 
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia gra-
nito, geladeira, fogão 4 bocas 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, geladei-
ra, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros 
(um banho, outro normal), aquecedor de 
passagem a gás para chuveiro e pia, termo-
clima, 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, die-
sel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pes-
soas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 
9995-4099

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

Reboque baú – Todo em chapa gal-
vanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m. 
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 9958-
3185 / 3157-2714
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

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

Nas transações de equipamentos instalados em campings do 
CCB deve ser observada a situação dos registros nas portarias. A 

transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.

Camping Clube do Brasil
51

anos

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

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

pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação 
dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$140,00. Para os trailers 
maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associa-
dos 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 próprios guarda-

-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes 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.

Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, com 
manual e maleta com rodas para transpor-
te. 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. Eduar-
do. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

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

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor bran-
ca predominante e vermelho, único dono, 2 
qtos de casal, pneus em ótimo estado, caixa 
d’àgua com capacidade 100 lts, geladeira 
tipo isopor 100 lts. Valor R$ 6.500,00. Con-
tato: (11)97094-8916 / dario@columbia-
contabil.com.br.

Camping-Star - Ano 1993, com avan-
cê, cobertura, bicama, armário, cômoda, 
geladeira,  mesa de 2m com 6 cadeiras de 
madeira dobráveis, televisão de 29 polega-
das, fogão 4 bocas, microondas, transfor-
mador e fiação.  R$ 7.000,00.  Estudamos 
oferta. Jorge Luiz. Tels.: (21)2736.1220 e 
(21)98843.1220.

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom es-
tado de conservação, sempre em garagem, 
documentação em dia. E-mail: wagosti-
nho@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 quar-
to. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-
4839 / 9113-5885

Trailer Turiscar Diamante 660 –  Ano 
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 
pessoas. Avancê com copa e cozinha com-
pleta. Banheiro com box de água quente, 3 
TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e climatiza-
dor, no-break com baterias Moura Cleam, 
utensílios de cozinha e triciclo Elektra. 
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 99126-
3329. E mail: alfredo28guara@hotmail.
com .

Trailer Águia Real – Avancê novo, 
em excelente estado de conservação e com 

equipamentos. Valor: R$ 35.000,00. Aceito 
ofertas. Mercedes: (21) 98158-8058. 

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

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito estado, 
4 pneus novos zero km. Todo equipado, com 
2 camas de casal, 2 beliches, geladeira, ba-
nheiro com box, fogão 4 bocas com forno, 
ar condicionado novo. Instalado 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 condicionado Split, 
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares. 
Armários diversos. Localizado na cidade do 
Rio de Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Conta-
to: (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. Avan-
cê 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 pesso-
as. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bo-
cas (embutido), chuveiro com aquecedor 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 blindex. 
Documentação em dia, instalado no CCB 
de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos 
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

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



Vida de Campista

Canela realiza mais uma edição do Sonho de Natal 
Além das belas paisagens e do 

clima cinematográfico, outra tra-
dição de Canela é o clássico clima 
de magia que toma conta da cidade 
durante a época de Natal. O Sonho 
de Natal, um dos protagonistas da 
temporada de Natal da Serra Gaú-
cha, começa este mês e se estende-
rá até a primeira quinzena de janei-
ro de 2018. 

Na última edição, o Sonho de 
Natal de Canela levou mais de 1,5 
milhões de pessoas à cidade. Para 
este ano, o formato segue o mesmo 
e deve contar com os shows consa-
grados de espetáculos como Christ-
mas in Concert, Auto de Natal e 
Simplesmente Natal. A decoração 
lúdica e a Vila dos Sonhos monta-
da na praça principal, ambiente de 

confraternização idealizado espe-
cialmente para a temporada, tam-
bém darão o tom encantador para a 
temporada natalina da cidade. 

Para mais informações quanto 
às programações e ingressos, aces-
se o site: http://sonhodenataldeca-
nela.com.br/2017/ .

O camping está localizado 
a 837 m de altitude, em Canela. 
Numa bela área de 100 m², na Es-
trada 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, 
churrasqueiras cobertas, piscinas 
naturais e cancha de bocha, além 
das instalações-padrão.

Natal Luz é atração 
em Gramado 

No dia 26 de outubro passado, 
Gramado deu início ao seu belo e 
inesquecível Natal Luz, com desfi-
les, apresentações, decorações be-
líssimas de natal, shows, concertos, 
entre outros diversos atrativos, tudo 
programado até o dia 14 de janeiro 
do próximo ano.   

O Natal Luz é o maior evento de 
Natal do mundo, atraindo mais de 2 
milhões de turistas todos os anos para 
se encantarem com seus espetáculos 
e atrações. Informações sobre a pro-
gramação completa você encontra no 
site oficial do evento: http://www.na-
talluzdegramado.com.br/ .

Quatro décadas de histórias, amizades e paixão nos campings

Carlos Ricardo Monteiro tem 
66 anos, é médico pediatra, 
natural de Belém, morador 

do bairro da Tijuca, no Rio de janei-
ro. É casado com Cláudia Lúcia (64) 
há 36 anos e tem 3 filhos: Ricardo, 
Débora e Beatriz, e duas netas: Vi-
tória e Alice. Seu time de coração é 
o Flamengo e tem como hobby pre-
ferido acampar. Atualmente, Ricardo 
Monteiro é o Diretor de Caravanis-
mo do Camping Clube do Brasil.

“Meu início no campismo foi 
em 1980. Na época eu era médico 
residente e no meu alojamento no 
hospital (morei dois anos na clínica), 
tinha um colega do Ceará que estava 
deixando a residência, pois tinha ter-
minado seu curso. Ele me ofereceu 
o material de camping, porque não 
pretendia levar de volta a barraca, o 
fogão, mesa, garrafa térmica, lam-
pião, e eu prontamente aceitei. Daí, 
comecei fazendo camping selvagem. 
Em um desses momentos acampei na 
Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, 
e lá, em 1980, conheci o CCB. Esta-
va procurando um lugar para tomar 
banho e o guarda-camping, muito 
gentil, me falou que lá só poderiam 
entrar sócios. Então, eu resolvi me 
associar, pelo banho que estava pre-
cisando e também pelo ambiente de 
confraternização que observei no 
Clube. O que me chamou bastante 
atenção no CCB foi a administração, 
o ambiente familiar, a segurança e a 
receptividade das pessoas que logo 
se aproximam para oferecer ajuda 
para montar o equipamento e tam-
bém uma cervejinha. Esse clima de 
solidariedade e a confraternização 

foi o que me encantou”, declara Ri-
cardo.

O camping preferido de Ricardo 
é o de Mury, onde passou a acampar 
com mais frequência. “Iniciei com 
Barraca Santo André e uma Capri, 
Super-Brisa para 5 pessoas. Depois, 
comprei uma carreta-Barraca Halley, 
um trailer e finalmente o motor-ho-
me. Nessa época, deixei de ser “roda 
quadrada” e parti para a compra, 
como foi dito, do motor-home, sen-
do o primeiro deles um Itapoã 608, 
que andava muito devagar, e eu era 
sempre o último a chegar, e os ami-
gos me chamavam de Rubinho Bar-
richelo. Atualmente, tenho um Iveco 
Aconcágua 500. Este último foi o 
grande sonho. Na verdade, era para 

ser realizado até quando me aposen-
tasse, mas houve a oportunidade e 
acabei fazendo. Fiquei, na época, em 
uma fila de espera que demorou 10 
meses para o veículo ser preparado. 
Mas valeu a pena, o carro foi fabrica-
do de acordo com a minha escolha e 
da patroa, que praticamente escolheu 
tudo”, afirmou.

Devido a sua carreira de médico, 
Ricardo ainda não se aposentou e 
com isso acampa entre uma ou duas 
vezes por mês. Para ele, acampar re-
presenta liberdade. A pessoa sai di-
versas vezes sem destino e no cami-
nho escolhe o roteiro. Segundo ele, é 
levantar pela manhã com os pássaros 
cantando e se deliciar olhndo o verde 
da mata, das plantas e das flores.

“Em um desses momentos, saí-
mos para viajar e o destino traçado 
era Mury. Então avisamos aos filhos 
onde iríamos, caso acontecesse al-
guma coisa. No caminho, falei para 
Cláudia que o dia estava lindo, o sol 
maravilhoso, merecendo uma praia. 
Então ligamos para os filhos e fala-
mos: “Mudamos a rota, vamos para 
Cabo Frio.” Nesse momento, a Be-
atriz, minha filha mais nova, falou: 
“Vocês são “bicho solto”. “Essa li-
berdade é que me encanta, você está 
com a casa nas costas e faz o destino 
que quiser”, relatou Ricardo.

Durante essas quase quatro déca-
das de campismo, Ricardo e Cláudia 
sempre curtiram festas nos campings 
e sempre que podem marcam pre-

sença em todas, sendo a preferida a 
Noite de Queijos e Vinhos na Serri-
nha, por ser um lugar maravilhoso, 
um frio aconchegante e muito ani-
mado, principalmente com o retorno 
da Banda Tureck, que vem animando 
os eventos principais do CCB. “É a 
festa onde se observa o maior núme-
ro de jovens, público este que preci-
samos incentivar a frequentar nossas 
áreas”, explicou Ricardo.

“Nestes 37 anos como sócio do 
meu-querido CCB, passamos por al-
gumas dificuldades, porque o cam-
pismo tem que ter o “quê” de aven-
tura, onde você possa experimentar 
diversas situações. Em uma delas, 
estávamos acampados em Mury, em 
uma barraca Capri, quando iniciou 
um temporal terrível, com ventos 
fortes por volta das 4 horas da ma-
nhã e a Cláudia grávida do nosso 
primeiro filho. A barraca balançava 
de um lado para o outro e ficamos 
apavorados. Então, eu segurei um 
ferro da barraca e a Cláudia o outro, 
até passar o temporal. Era para nós 
desistirmos, mas depois de passar os 
momentos difíceis de tensão come-
çamos a rir da situação. O campismo 
é isso, você tem sempre uma história 
para contar”, disse Ricardo.

“O CCB não só foi, como conti-
nua sendo, uma referência em cam-
pismo do Brasil. É um clube pelo 
qual nós temos uma paixão muita 
grande, um lugar onde nossos filhos 
cresceram, onde fazemos e conser-
vamos grandes amizades, seja longe 
ou perto. É uma grande família, o 
porto seguro dos campistas”, con-
cluiu.

 ►Os desfiles se sucedem pelas ruas ricamente decoradas com os efeitos do 
Natal

 ►Ricardo 
e Cláudia 
colecionam 
amizades e 
histórias em 
décadas de 
acampamentos


