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www.campingclube.com.br
Visite o site do CCB

(21)  2532-0203
DISQUE-CAMPING

 ►Aproveite o verão em praias gaúchas, acampando em Arroio Teixeira

Escolha o camping para sua temporada de férias de verão 

Desfrute em 
Guarapari o 
melhor das 

praias capixabas 
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Veja como 
foram as festas 
em Cabo Frio e 

Mury 
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O melhor da festa de 
Natal em Curitiba 

Ainda dá tempo de programar seu Réveillon no Recreio e Ubatuba
 ►O Camping de Lagoa do Bonfim, a 25km de Natal, é a opção de hospedagem acessível durante a Copa do Mundo de Futebol
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PLACAR
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.

INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem insta-
lações padrão: Portaria, casa do guarda-camping,  banheiros masculinos e femininos, chuveiros 
frios, tanques de lavar roupas, pias de lavar louças, sinalização externa e interna, estacionamento 
interno, vigilância permanente. Alguns deles possuem outros benefícios e o Placar os anuncia 
aqui. Consulte no site www.campingclube.com.br os croquis de acesso de cada camping da rede.

- PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings 
constam os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos 
para associados proprietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão 
Aventuras). Essas taxas são válidas para acampamento à vista (Regula-
mento 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 desacordo pagam 
como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

- As taxas de uso nos campings são aplicadas A PARTIR DE 14 
ANOS para associados proprietários e A PARTIR DOS 5 ANOS para 
associados das Séries AP (Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

BAHIA
ALCOBAÇA (BA-06) – Av. Oceânica, 

4.551 (Farol). Instalações–padrão interrompi-
das temporariamente para obras e reformas, 
NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais equipa-
mento de R$ 1,60 até R$ 10,50; TEMPORA-
DA(16/Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul.) : R$ 11,25 
mais equipamentos de R$ 2,85 até 18,80.

CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 
Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 6,30 mais equipamento de R$ 
1,60 até R$ 10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamentos de R$ 
2,85 até 18,80.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Insta-
lações–padrão. Chuveiros quentes, quadra de 
esportes, praia fronteira. Luz elétrica apenas 
para as dependências (220v), ponto de energia 
para carga de bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 7,10 mais equipamento de R$ 
1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/ Fev. e Jun./Jul.): R$ 11,25 mais equipamen-
to de R$ 2,85 até R$ 18,80.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-05) 
– Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 
(perímetro urbano). Tel:. (73) 3282-1024. Ins-
talações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,10 mais equipamento de 
R$ 1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev. e Jun./Jul./Ago.): R$ 11,25 mais equi-
pamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

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

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 
3250-7050. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), quadra de esportes, play–
ground, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 8,80 e mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 
14,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
12,65 mais equipamento, de R$ 3,20 até R$ 
21,15.

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) 
– Rodovia Adolpho Serra, km 16 – Cohab. 
Acesso pela BR-101. Instalações–padrão in-
terrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Setiba. 
Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão , luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,80 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 14,70; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 12,65 mais equipamento, de R$ 
3,20 até R$ 21,15. 

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lote-
amento Praia das Neves. Município de Pre-
sidente Kennedy. Acesso pelo km 419 da 
BR- 101. Instalações-padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. Não 
há luz elétrica. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 
mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.) R$ 8,00 
mais equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do centro 
da cidade. Instalações – padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, sauna, piscinas quentes p/adultos 
e crianças, piscina cloradas de água fria p/
adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 9,90 mais 
equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,50; TEM-
PORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 9,90 mais equi-
pamento de R$ 2,45 até R$ 16,50.

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

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 8,10 
mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 9,80 
mais equipamento de R$ 1,20 até R$ 16,40.

PARAÍBA
JOÃO PESSOA (PB –01) – Praia do Sei-

xas, no Cabo Branco. Tel.: (83) 3251-1034. 
Instalações-padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira, playground. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 8,10 mais equipamento de R$ 2,05 
até R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 11,25 mais equipamento de R$ 2,85 
até R$ 18,80.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km depois, 

seguindo à direita, do trevo do Contorno Les-
te (BR-116), no sentido São Paulo/Curitiba. 
Tel.: (41) 3675-6999. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220V), chuveiros quen-
tes, bosque com lago, churrasqueira coberta, 
pavilhão de lazer, piscinas cloradas, cancha de 
bocha e quadra de esportes. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 8,10 mais equipamento de R$ 1,00 até 
R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 9,80 mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 
16,40.

FOZ DO IGUAÇU (PR-01) – Estrada das 
Cataratas, junto ao portão do Parque Flores-
tal. Tel:. (45) 3529-8064. Instalações–padrão 
interrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

PRAIA DE LESTE (PR-04) – km 27 da 
Estrada das Praias, Matinhos (PR). Instala-
ções–padrão interrompidas temporariamente 
para obras e reformas. NÃO TEMPORADA: 
R$ 6,30 mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 
10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 
13,40.

PERNAMBUCO
ENGENHO MONJOPE (PE-01) - BR-

101, km 45. Município de Igarassu, entre Re-
cife e João Pessoa. Tel.: (81) 3543-1011. Insta-
lações-padrão interrompidas temporariamente 
para obras de recuperação. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 7,00 mais equipamento de R$ 1,10 até 
R$ 11,80; TEMPORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
19,70.

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

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos An-
jos. Instalações–padrão, iluminação elétrica 
apenas para as dependências, chuveiros quen-
tes. Módulos demarcados para a instalação de 
equipamentos. NÃO TEMPORADA: R$ 8,10 
mais equipamento de R$ 2,05 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 11,25 
mais equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos Pas-
sageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: (22) 
2646-4256. Instalações–padrão, luz para equi-

pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, playground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 9,90 mais equipamento de R$ 2,45 até 
R$ 16,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) 
R$ 12,65 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
21,15.

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$ 13,00 mais equipa-
mento de R$ 3,25 até R$ 21,80; TEMPORA-
DA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,80 mais equipa-
mento de R$ 3,95 até R$ 26,40.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . Tel 
: . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, ilumi-
nação elétrica somente para as dependências, 
chuveiros quentes, praia fronteira. Camping de 
área reduzida. NÃO TEMPORADA: R$ 7,10 
mais equipamento de R$ 1,80 até R$ 11,85; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 
mais equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-
10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). Tel/
Fax: (21) 2490-0584. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadras de esportes, pavilhão de lazer, praia 
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 12,80 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
21,35; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
20,80 mais equipamento R$ 5,20 até R$ 39,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo km 
311 da Via Dutra. Município de Resende. Tel.: 
(24) 3381-7042. Instalações– padrão, ilumi-
nação elétrica apenas para as dependências, 
chuveiros quentes, quadra de esportes, play-
-ground, sauna rústica, pavilhão de lazer, pis-
cinas naturais, ducha de rio, quiosques e lago. 
Ponto de energia para carga bateria de trailers. 
NÃO TEMPORADA: R$ 7,10 mais equipa-
mento de R$ 1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamen-
to de R$ 2,85 até R$ 18,80.

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 quen-
tes, quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: 
R$ 6,30 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 
10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 1,90 até R$ 
13,40.

RIO GRANDE DO SUL
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. Pa-

raguassu, acesso pelo km 49 da Estrada do 
Mar (RS-398). Tel.: (51) 3622-1209. Instala-
ções– padrão, luz para equipamento (220v), 
chuveiros quentes, lagos, praia fronteira 300 
metros. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

CANELA (RS–01) – Estrada do Parque 
do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Instalações–
padrão, chuveiros quentes, luz para equipa-
mentos (220v), quadra de esportes, pavilhão 

de lazer, piscinas naturais, cancha de bocha 
e churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 7,10 mais equipamento de R$ 0,85 
até R$ 11,85; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 0,90 até R$ 
13,40.

GARIBALDI(RS-04) – Estrada Buarque 
de Macedo, S/nº - Vila Borgheto (próximo à 
antena da Rádio Garibaldi) Instalações padrão 
interrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamentos de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamentos de R$ 0,90 até R$ 13,40.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-9329. 
Em implantação. Praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 8,80 mais equipamento de R$ 
2,20 até R$ 14,70; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,50 mais equipamento de R$ 
3,15 até R$ 20,90.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – Estra-
da do Horto Florestal, bairro Rancho Alegre. 
Instalações– padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
lareira e play-ground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 
15,50; TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
14,00 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
23,40.

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, pa-
vilhão de lazer, quadras de esportes, piscinas 
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 
até R$ 15,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 9,80 mais equipamento de R$ 2,45 
até R$ 16,40.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas 
Júnior, 3486. Jardim São Fernando. Aces-
so 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$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 
15,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento de R$ 3,90 até R$ 
25,90. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Maran-
duba, Rodovia SP –55. Tel.: (12) 3843-1536. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
13,00 mais equipamento de R$ 3,25 até R$ 
24,70; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
21,50 mais equipamento de R$ 5,40 até R$ 
40,90.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 8,10 
mais equipamento de R$ 2,05 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 
mais equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

HOMOLOGADOS
RECANTO DOS CARVALHOS – São 

Lourenço (MINAS GERAIS) – Rodovia MG 
–158 (Dutra/Caxambu) – Tel :. (35) 3332-
7900, entrada 4 km depois do trevo para São 
Lourenço BR460, km40. Instalações com-
pletas, chuveiros quentes, variadas opções 
de esportes e lazer, piscinas, restaurante, 
luz para equipamentos, chalés de aluguel. 
E-mail: fazenda@recantodoscarvalhos.com.
br 

SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 
– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bair-
ro Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. 
Instalações– padrão, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, quadra de esporte 
e lazer, piscinas para adultos e crianças, 
churrasqueiras, bicicletas, banana boat e 
passeios de barco. E-mail: sesiaruana@
sistemafieg.org.br

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

CALDAS DO JORRO – Parque das 
Águas – Av. Antônio Carlos Magalhães, 215 
– Caldas do Jorro (BAHIA).Tel.:(75) 3256-
1193/ 3256-1377. Instalações completas, luz 
para equipamentos (220v) piscinas cloradas, 
play-ground.

BARRA ENCANTADA PARK – Rua 
Francisco Chagas, 13 - Praia do Barro 
Preto (Iguape) – Município de Aquiraz, 
a 50km de Fortaleza (CEARÁ). Tel.: (85) 
3253-1133. Instalações completas, chuvei-
ros quentes, luz para equipamentos (220v), 
quadra de esportes, piscinas para adultos 
e crianças.

IBIRAPUERA – Travessa 1° de Maio, 
2.345 – Estrela - Castanhal (PARÁ). Tel.: 
(81) 3721-1447. Instalações completas, 
chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(110v), piscinas, parque infantil, lago, praia 
artificial, churrasqueiras cobertas.

ITAOCA – Av. Beira Mar, s/nº. Praia de 
Itaoca, entre Marataízes e Piúma (município 
de Itapemirim) (ESPÍRITO SANTO). Tel.: 
(27) 3529-1409. Instalações completas, chu-
veiros quentes, quadra de esportes, salão de 
jogos, churrasqueiras, aluguel de caiaques, 
passeios e aulas de iatismo (hobie-cat), luz 
para equipamentos (220v), praia fronteira. 
E-mail: pousadacamping@praiadeitaoca.
com.br

ITABIRITO (MG-03) – Fazenda Palmi-
tal, a 29 km da Rodovia dos Inconfidentes. Ins-
talações–padrão, iluminação elétrica somente 
para as dependências, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, cachoeira e piscina 
natural. 

COUNTRY RODA – Las Azucenas 
Norte, 1.625 – Vila Luchetti, Trevo de Es-
cobar, km 51, Ruta 9 (Panamericana), a 51 
km de Buenos Aires (ARGENTINA). Ins-
talações completas, chuveiros quentes, luz 
para equipamentos (220v), piscinas, quadra 
de esportes, pavilhão de lazer.

PUNTA BALLENA – Ruta Interbalne-
ária, Km 128 – Maldonado, a 14km de Punta 
del Este (URUGUAI), Instalações comple-
tas, equipamentos de esportes, piscinas, Tel: 
(DDI-00598) (42) 578902. supermercado, 
sala de TV e jogos, chalés e barracas de alu-
guel. E-mail: info@campinginternacional-
puntaballena.com 
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Mais um ano termina 
e o Camping do Re-

creio dos Bandeirantes con-
tinua em total harmonia en-
tre amigos e associados. Na 
noite do dia 31, a grande co-
memoração terá sua deco-
ração em clima de Copa do 
Mundo com brincadeiras 
como acerte o gol, caricatu-
ras dos campeões do mun-
do, entre outras surpresas. 

Para quem não se pro-
gramou, é hora de se pre-
parar para a festa. O preço 
de cada convite para o asso-
ciado está R$ 15,00, para o 
seu convidado R$ 20,00 e a 

reserva de mesa com quatro 
lugares R$ 25,00, além dos 
convites. Não fique de fora 
dessa! Além disso, cada 
um poderá trazer sua ceia e 
bebida. No dia da festa, ha-
verá a comercialização de 
petiscos e também bebidas 
no pavilhão. 

Acesso - Para quem vem 
pela Rodovia Washington 
Luiz ou Via Dutra, o me-
lhor caminho é pela Linha 
Amarela. Depois de vencer 
os seus 15km, onde há um 
posto do pedágio para veí-
culos, siga para a Barra da 
Tijuca passando Pela Av. 

Ayrton Senna, dobrando à 
direita na Av. das Améri-
cas, em direção ao Recreio. 
Quem quiser evitar a Linha 
Amarela, pode optar por 
uma opção mais longa e 
curtir o belo visual da orla 
marítima, seguindo pela 
Linha Vermelha, em dire-
ção a Copacabana, via Av. 
Atlântica, entrando depois 
em Ipanema, via Av. Viei-
ra Souto, em direção a São 
Conrado e Barra da Tijuca. 
O camping fica a 45km do 
centro do Rio, na Estrada 
do Pontal, 5.900, em frente 
à praia.

EM UBATUBA - Para 
o campista que passeia por 
São Paulo e deseja uma 
passagem de ano animada 
entre amigos e desfrutar da 
beleza do litoral, o camping 
de Ubatuba vai realizar a 
confraternização no pavi-
lhão de lazer, animado por 
um DJ profissional. Além 
da mesa de frutas oferecida 
aos associados, cada famí-
lia pode levar sua ceia para 
comemorar o novo ano. 
À meia noite do dia 31, os 
campistas também farão 
uma pausa e se dirigirão até 
a praia fronteira para feste-

jar a passagem do ano. Os 
convites custam R$15,00 
para os associados e seus 
convidados e podem ser 
adquiridos no próprio cam-
ping. 

Acesso – Para quem sai 
de São Paulo, a melhor al-
ternativa é descer por São 
José dos Campos pela Ro-
dovia dos Tamoios (SP-
099) até chegar a Ubatuba. 
Saindo do Rio de Janeiro, o 
acesso se dá pela Via Pre-
sidente Dutra até Taubaté. 
De lá, é preciso descer pela 
Rodovia Osvaldo Cruz (SP-
125), até chegar a Ubatuba. 

 ►O Camping do Recreio abre o ano novo homenageando a Copa do Mundo de Futebol, brindando com os campistas na praia fronteira

 ►Em Ubatuba, no calor da folia, abre-se uma pausa para o brinde ao ano novo na praia de Maranduba, fronteira ao camping

Animação garantida no Réveillon do Recreio e Ubatuba  
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Mercado
Boas novidades para curtir seu camping 

Piscina Nautika Master P4600 :  Com 2,92m x 73cm e capacidade para 
4600L, o produto possui borda inflável, lateral em PVC reforçado com trama 
especial de poliéster, borda e piso de PVC laminado texturizado, além de siste-
ma de solda eletrônica, para maior segurança. Com um peso total de 10,4kg e 
praticidade ao inflar e desinflar, a piscina inclui kit de reparo, possui dreno para 
saída de água e conectores para filtro e bomba. Mais informações no site : http://
www.kanui.com.br/camping-lazer/nautika/. 

Mochila Nautika Vent 48L : Esta mochila possui em sua confecção mate-
rial resistente em poliéster Oxford e PU duplo de alta tenacidade, que conferem 
excelente resistência contra rasgos e abrasão. Ela é ideal para pequenas e médias 
distâncias, contendo divisão de compartimento único com dois acessos. Ainda 
contém ajuste lombar e peitoral, fecho na cor laranja com apto incorporado para 
maior praticidade e segurança em situações de emergência, zíper invertido e 
costado acolchoado com tecnologia Air Vent System acolchoado com tela, para 
maior conforto e ventilação, mantendo as costas longe do calor e da umidade. 
Além disso, este modelo conta com saída para bolsa de hidratação e bolsos 
de fácil acesso nos ajustes lombar. Mais informações sobre o produto no site : 
http://www.kanui.com.br/camping-lazer/nautika/.

Fogareiro Nautika Magnus :  O produto ideal para camping e dias de lazer 
onde quer que você esteja. Prático e simples de usar, este item é versátil e conta 
com três formas de uso, fogareiro, chapa grill e churrasqueira. Sua fabricação 
conta com aço esmaltado com epóxi especial e base revestida com enamol ató-
xico. Ele ainda possui duas opções de uso a gás, com botijão convencional ou 
campgás. O apoio de panela é removível para facilitar a limpeza, tem bandeja 
captadora de gordura, 4 espetos, dispositivo de segurança para controle da 
saída de gás, maleta especial para transporte e acendedor automático. Para mais 
informações, acesso o site: http://www.kanui.com.br/camping-lazer/nautika/.

Para você aproveitar esse final de ano junto com a sua família, o Camping 
Clube do Brasil sugere três produtos que não podem ser deixados de lado na 

hora de arrumar as malas para mais um acampamento: a Piscina Nautika 
Master P4600; a Mochila Nautika Vent 48L e o Fogareiro Nautika Magnus

 ►Mais uma vez a descontração marcou o sucesso da festa 

Venha para a 3a edição 
da Festa de Halloween 

em Bertioga 
O camping de Bertioga rea-

lizou mais uma edição da Festa 
de Halloween no dia 02 de no-
vembro, das 21 às 01h, com a 
presença de aproximadamente 
200 campistas, entre sócios e 
convidados.

O evento contou com a ani-
mação de uma banda musical 

no pavilhão do camping, onde 
os participantes se divertiram e 
mostraram muita criatividade 
nas fantasias e na decoração do 
salão. 

Outro destaque da festa foi 
a fartura das guloseimas pre-
paradas pelos próprios partici-
pantes.

Viaje com atenção redobrada nesta temporada

 ►Faz parte do prazer dos acampamentos chegar aos campings e voltar para casa com tranquilidade 

As férias escolares estão che-
gando e vamos aproveitar a 

temporada para viajar por este 
país, voltar com a família para 
os campings preferidos ou sair 
por aí procurando novidades. 
Nunca é demais, portanto, re-
lembrar dicas já conhecidas mas 
que sempre nos servem de alerta 
para garantir a tranquilidade nas 
viagens.

Durante a noite, dirija seu 
veículo com menor velocidade, 
para ter mais tempo de reagir em 
uma situação inesperada. Man-
tenha os faróis sempre acesos, 
usando os baixos nos perímetros 
urbanos e nas estradas, ao cru-
zar com outros veículos. Use os 
faróis altos somente quando não 
vierem outros veículos em senti-
do contrário ou quando necessi-
tar emitir algum sinal de alerta. 
Os faróis dos veículos que tran-
sitam em sentido contrário po-
dem ofuscar a sua visão, sendo 
recomendável que você desvie o 
seu olhar ao se deparar com ou-
tro veículo com faróis altos.

Em caso de neblina, use sem-

pre faróis baixos. Caso o seu ve-
ículo seja equipado com faróis 
traseiros de neblina, use-os so-
mente nestes casos, pois com a 
visibilidade normal esses faróis 
atrapalham muito o veículo que 
vem atrás de você. Fique atento 
aos veículos mais lentos à sua 
frente e aos que vem atrás sem 

reduzir a velocidade. Motoristas 
pouco experientes podem redu-
zir bruscamente a velocidade e 
confundir a sua condução.

Lembre-se de que a neblina 
molha a pista e, caso ela esteja 
suja de óleo, pode provocar der-
rapagens inesperadas. Se você 
observar que a visibilidade está 

ruim, pense bem antes de insis-
tir em prosseguir. Reduza len-
tamente a velocidade e procure 
um abrigo. Nunca pare em acos-
tamento.

Se dirigir com chuva, lem-
bre-se de que os freios estancam 
as rodas, mas são os pneus que 
param o carro. A chuva modifi-

ca demais o atrito entre os pneus 
e a pista, exigindo muito mais 
cuidados na direção do veícu-
lo. É essencial, portanto, que os 
pneus estejam sempre em boas 
condições de uso e conservação.

Os dias chuvosos reduzem a 
visibilidade nas estradas, sendo 
recomendável que os faróis es-
tejam sempre acesos, no mesmo 
dia, para que seu veículo fique 
mais visível para os outros mo-
toristas. Procure aumentar a dis-
tância de segurança em relação 
ao veículo da sua frente e só ul-
trapasse com total segurança de 
visibilidade e velocidade.

Se os seus vidros embaça-
rem, deixe alguma fresta nas 
janelas para que saia a umida-
de. Sendo o seu veículo equipa-
do com ar condicionado ou ar 
quente, ligue-o e direcione para 
o para-brisas.

Viajar e acampar é muito 
bom, mas devemos sempre nos 
lembrar de que a segurança da 
nossa família está acima da ou-
sadia e da velocidade. Devagar, 
se vai mais longe.
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Para quem deseja aprovei-
tar este final de ano com a 

família, os campings do CCB 
estão mais do que preparados 
para receber visitas. Em dife-
rentes estados do país, os as-
sociados podem desfrutar da 
perfeita combinação entre a 
tranquilidade do camping e a 
proximidade da cidade, além 
das atrações turísticas de cada 
região. Os campings escolhidos 
pela rede do CCB este mês fo-
ram: Prado (BA-03), Serrinha 
(RJ-06) e Itanhaém (SP-03).

PRADO (BA-03)
Camping – O BA-03 pos-

sui instalações padrão, chuvei-
ros quentes, quadra de espor-
tes, praia fronteira e ponto de 
energia para carga de bateria 
de trailers. Além disso, a can-
tina é uma das mais bem equi-
padas da rede. O camping tem 
uma ampla área de muito verde 
e 20 mil m² acampaveis. 

Acesso – O camping fica na 
Praia do Farol, a 6km do Centro 
da Cidade. Para chegar ao BA-
03, deve-se pegar a BR-101. Há 
duas opções de caminho, uma 
delas é entrar pelo km361, em 
Teixeira de Freitas, e seguir 
pelo asfalto por cerca de 94km 
até o camping, passando antes 
por Alcobaça. A outra é ir por 
Itamaraju, no km428 da BR-
101, também por asfalto em um 
percurso de 66km até Prado.

Atrativos – A cidade pos-
sui praias para todos os gostos 
ao longo de seus 84Km de lito-
ral. A praia do Farol, que fica 
em frente ao camping, possui 
falésias multicoloridas que for-
mam 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 en-
contram-se Parques Nacionais 
como a APA Ponta das Baleias 
Abrolhos, que recebe a visita 
anual das baleias Jubarte. Ou-
tros passeios são, pelo man-
guezal, Recife das Guaratibas 
e Monte Pascoal. Para quem 
procura um perfil mais cultu-
ral, o visitante não pode dei-
xar de conhecer lugares como 
a Matriz de Nossa Senhora da 
Purificação, o prédio da an-
tiga 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 

Confira os melhores destinos que o CCB oferece neste fim de ano 

 ►A limpidez da praia fronteira e as majestosas falésias são a principal atração em Prado 

 ►O camping da Serrinha é um paraíso escondido no sopé da Serra 
dos Órgãos

 ►Defronte à praia, o camping de Itanhaém é outra opção no litoral 
paulista 

turismo histórico e arquitetô-
nico.

SERRINHA (RJ-06) 
Camping – o RJ-06 possui 

belíssimos atrativos naturais 
piscinas naturais e lago. Possui 
uma completa infra-estrutura 
com sauna, playground, canti-
na, quadra de esportes, pavi-
lhão de lazer e chuveiros quen-
tes. O camping está instalado 
em uma ampla área verde de 
200 mil m2, sendo 90 mil m2 
acampáveis. 

Acesso – Para os campis-
tas quem vem do Rio e de São 
Paulo a Via Dutra é a melhor 
opção. Nas imediações de Re-
sende, deve-se entrar na altura 
do km 311, que dá acesso tam-
bém às localidades de Penedo 
e Visconde de Mauá, por via 
asfaltada. A partir do entronca-
mento que leva a Visconde de 
Mauá, deve-se prosseguir pela 
esquerda, entrando na estrada 
de terra em direção à Serrinha 
do Alambari.    

Atrativos – Uma boa alter-
nativa para conhecer a região é 
visitar a colônia finlandesa de 
Penedo, onde dezenas de loji-
nhas de artesanatos, produtos 
caseiros e o complexo de lazer 
chamado Pequena Finlândia 
convidam a uma parada.

A Serrinha é parte inte-
grante do Parque Nacional do 
Itatiaia e oferece excelentes 
condições para a manutenção 
de uma fauna rica em espé-
cies. Esta região conta com 
belíssimas cachoeiras como 
Esmeralda e Poço do Céu e a 

maravilhosa Pedra Sonora que 
encanta pelo diferente som que 
produz ao ser tocada. Rica em 
criações de trutas os turistas 
encontram também um siste-
ma pesque e pague. A Serrinha 
é ideal os campistas que pro-
curam tranqüilidade e harmo-
nia com a natureza ou querem 
praticar atividades ecológicas 
como trekkings e cavalgadas.

ITANHAÉM (SP-03)
Camping – Localizado em 

frente à praia de Cibratel, o 
SP-03 fica na Av. Governador 
Mario Covas Junior, 380 , no 
bairro Jardim São Francisco. O 
camping tem área de 10 mil m² 
com instalações padrão, pontos 
de serviço para equipamentos 
com energia elétrica (220v), 
quadra externa de esportes, 
playground e telefone público. 
Por estar localizado próximo 
ao centro, o SP-03 oferece fácil 
acesso a todos os serviços ne-
cessários.

Acesso – Saindo de São 
Paulo, o melhor caminho para 
chegar a Itanhaém é descer 
pela Via Anchieta até Cubatão 
e, em seguida, tomar a rodovia 
Padre Manoel da Nóbrega, que 
passa pelo acesso à Praia Gran-
de, Mongaguá e Suarão. Uma 
alternativa para quem vem do 
Rio é pegar a BR-101, depois 
de Ubatuba e Bertioga. Já para 
os que partem do Sul, a viagem 
deve ser pela BR-116, passando 
por Registro e seguindo pela 
SP-165, logo depois de Miraca-
tu, em direção ao litoral.

Atrativos – As praias são 
os principais atrativos de Ita-
nhaém. A de Cibratel é a maior 
e mais badalada e tem ao fundo 
as serras da cidade de Peruíbe, 
distante 29Km. Já no Centro, 
estão a Praia dos Sonhos e a 
da Saudade, uma praia fluvial, 
alcançada por meio de trilhas 
e que fica na margem direita 
do rio Itanhaém. Além destas, 
há ainda opções como a Praia 
dos Pescadores ou Prainha, 
com grandes ondas e com um 
visual emoldurado pelo morro 
do Sapucaitava e pela Ilha das 
Cabras. Os campistas que esti-
verem no SP-03 podem ainda 
utilizar o camping como ponto 
de partida para outros lugares, 
como o Morro de Pernambuco, 
o Casario do Centro e a Ermida 
de Barro (capela fora do povoa-
do), o mais antigo santuário do 
Brasil.
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 ►A cada ano, Sylvio aperfeiçoa os  circuitos de Xadrez

 ►Cada vez mais , o camping de Cabo Frio combina com eventos 
gastronômicos 

Xadrez com novidades e 
calendário de 2014

Em entrevista a O Campista, o 
Prof. Sylvio Rezende se mani-

festou muito satisfeito com os resul-
tados dos Circuitos Aberto e Escolar 
deste ano, encerrados no mês pas-
sado e apresentou o calendário para 
2014 com algumas novidades técni-
cas e de datas.

Durante este ano foram reali-
zados oito torneios abertos e seis 
escolares, entre individuais e por 
equipes. As competições abertas 
contaram com 31 participantes, re-
presentando 9 instituições e mais os 
avulsos. Os torneios escolares con-
taram com 100 estudantes, represen-
tando 17 estabelecimentos escolares, 
entre públicos e privados.

- “No ano que vem, com a reali-
zação dos jogos da Copa do Mundo, 
vamos juntar mais as datas dos tor-
neios, para deixar livre o período de 
12 de junho a 13 de julho”, anunciou 
o Professor Sylvio.

- “Vamos também incrementar 
o Torneio de Abertura que fazemos 
em março, para as duas versões, no 
dia da solenidade de entrega dos 
prêmios e dos certificados dos cir-
cuitos do ano anterior, introduzindo 
premiação e contando pontos para 
os dois circuitos. Vamos reeditar o 
Torneio Camping Clube do Brasil, 
em novembro, reunindo todas as 
categorias na competição, contando 
pontos em dobro para os respectivos 
circuitos e premiando os melhores 
colocados com troféus e medalhas”.

No ano que vem, em cada roda-
da das competições serão sorteados 
jogos de peças entre os enxadristas 
presentes e no Torneio Camping 
Clube do Brasil, de encerramento, 
serão sorteados relógios de xadrez.

Festa da Sardinha foi 
animada em Cabo Frio 

A festa da Sardinha aconteceu 
na tarde do dia 23 de novembro, um 
sábado, no camping de Cabo Frio, e 
se estendeu até à noite, em clima de 
muita alegria e harmonia para os 80 
participantes, entre associados e con-
vidados. Cada campista se deliciou 
com uma porção de seis sardinhas 
fritas, acompanhadas de arroz, sala-

das e pão. 
O evento contou com a presença 

animada de campistas dos grupos 
Amigos do Rio e Tô Afim, sempre 
bem integrados nos encontros fes-
tivos do camping. As sardinhas não 
consumidas durante o festival foram 
arrematadas pelos campistas aprecia-
dores da especialidade. 

Chuva e sol, foi o que reservou 
Mury, aos campistas presentes no 
Sambão e Feijão festejado no último 
dia 30 de novembro que teve a pre-
sença em torno de 60 pessoas, que 
se divertiram ao som de muito sam-
ba. Às 13 horas, foi servida a feijo-
ada e a turma também aproveitou 
a ocasião para saborear sua bebida 
preferida e degustar o delicioso cal-
do de feijão no copo. 

Além da animação do conjunto 
de samba, a música continuou com 
o gênero eletrônico e com a partici-
pação de alguns campistas que leva-
ram seus instrumentos, encerrando 
a festa por volta das 22 horas. No 
dia anterior à festa (sexta-feira), os 
campistas reuniram-se para come-
morar mais um ano de vida do cam-
pista Walter , que já se tornou uma 
tradição na programação do evento. 

Sambão e Feijão de Mury 
garantiu animação 

 ►O clima frio de Mury agregou mais os campistas na festa 

4



O Campista      - 7RIO DE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2013

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)

3232-2681

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

Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Coral de Curitiba 
realiza mais uma 
edição de Natal 
Um dos eventos natalinos 

mais bonitos da região 
Sul do país é o Coral HSBC 
de Curitiba. A programação 
começou no dia 29 de novem-
bro e se estende até o dia 15 de 
dezembro. 

Além do Natal do Palácio 
Avenida HSBC, um dos mais 
conhecidos cartões-postais de 
Curitiba, a cidade ganhou uma 
nova atração, A Galeria de 
Luz, é realizado no calçadão 
da Rua XV de Novembro entre 
as Ruas Mal. Floriano Peixo-
to e Barão do Rio Branco.  A 
Galeria de Luz é um projeto 
do famoso diretor e produtor 
artístico italiano Valerio Festi.  
Arcos de luzes coloridas com-
põem uma ilusão ótica e shows 
acontecem durante esse perío-
do, alternando com o Coral do 
Palácio Avenida.  O tradicio-
nal Natal do Palácio Avenida,  
como todos os anos, será um 
evento emocionante comanda-
do pelo coral formado por 160 
crianças de instituições sociais 
que cantam músicas alusivas 
ao Natal nas janelas do prédio, 
emolduradas por 90 mil lâmpa-
das, além de shows com fogos 
de artifício. O Palácio Avenida 
fica na Rua das Flores, entre a 
Av. Luiz Xavier, travessa Oli-
veira Belo e as ruas XV de 
Novembro e Ébano Pereira. 
Devido ao grande número de 
pessoas que assistem ao espe-
táculo, é recomendável que as 
pessoas cheguem cedo para ter 
a melhor visão do espetáculo. 

Para quem prefere mais confor-
to, o evento natalino este ano 
conta novamente com camaro-
tes para assistirem as famosas 
apresentações, localizados no 
segundo e terceiro andares de 
um restaurante, a poucos me-
tros do Palácio Avenida, com 
vista privilegiada. 

Para o campista que dese-
ja passar o Natal na região e 
busca uma hospedagem com 
conforto, segurança e lazer, o 
CCB disponibiliza o camping 
de Curitiba (PR-03). 

O Camping - O PR-03 
fica a 200 metros da Rodovia 
que dá acesso a Curitiba. Com 
capacidade para receber 100 
barracas e 50 trailers e motor-
-homes, localizado em meio a 
uma área verde de 28 mil me-
tros quadrados. Além de insta-
lações-padrão, o PR-03 possui 
piscinas, pavilhão de eventos, 
quadra de esportes, cancha de 
bocha, playground e cantina.

Como chegar – Quem sai 
do Nordeste e do Rio de Janeiro 
é preciso seguir pela Via Dutra 
até São Paulo. Daí, é preciso 
pegar a BR-116 até Curitiba, a 
13 km antes do entroncamento 
onde a BR-116 coincide com o 
Contorno Leste, em direção às 
praias, onde toma-se a direita, 
até o acesso para o camping, 
à direita, ao lado do Curitiba 
Park Hotel. Para quem vem 
do Sul, o retorno se faz a um 
quilômetro adiante, junto ao 
Clube Santa Mônica, de fácil 
visualização.

 ►O fascínio do coral 
infantil emociona a 
cidade e os turistas 

 ►O camping de 
Curitiba facilita 
a presença dos 
campistas nos 
festejos da cidade 

Venha apreciar a Árvore de Natal da Lagoa
A Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Frei-

tas, no Rio de Janeiro, está completando 18 anos. 
O símbolo natalino, que fica em um dos pontos 
turísticos mais importantes da cidade, atrai mi-
lhares de turistas e moradores todos os anos na 
época das festas de final de ano.

Ela figura no Guinness Book como a maior 
árvore de Natal flutuante do mundo, com seus 84 
metros de altura. A estrutura da base é composta 
por 11 flutuadores de 12 metros de comprimento, 
2,8 m de largura e 2,4 m de altura cada um. O 

peso de cada flutuador varia entre 12 e 16 tone-
ladas. 

A Árvore chama a atenção de todos não só 
pelo seu tamanho, mas pela variação de gravuras 
e cores de sua iluminação e pela paisagem que a 
cerca, tornando um passeio divertido e também 
romântico.

 Para os campistas que vem de férias ao Rio de 
Janeiro neste final de ano, ou somente para curtir 
o Réveillon no Camping do Recreio, é bom saber 
que a Árvore fica montada até o dia 6 de janeiro.
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Guarapari: desfrute o melhor do litoral capixaba

 ►A cada verão , a Enseada de Setiba atrai mais famílias ao camping 

João Pessoa, o lugar onde os dias são mais longos

 ►O camping de João Pessoa é uma rara oportunidade de 
acampamento no litoral nordestino 

Uma das mais antigas capi-
tais do Nordeste, João Pessoa 
tem todo o estilo de cidade do in-
terior, porém, com infraestrutura 
urbana. Este é o lugar ideal para 
visitar se a sua intenção é fugir 
um pouco de toda a badalação.

Os campistas que visitarem 
a unidade do CCB na região po-
derão desfrutar de lindas paisa-
gens, praias de águas límpidas, 
piscinas naturais e passeios pelo 
centro histórico. Além disso, é 
em João Pessoa, na praia frontei-
ra ao camping, que os primeiros 
raios de sol do país aparecem. 

Camping – O PB-01, em 
uma área de 20 mil m², é equipa-
do com instalações-padrão, chu-
veiros quentes, luz para equipa-
mentos, playground, quadra de 
esportes, cantinas com varandas. 
Possui como fronteira a Praia do 
Seixas, no Cabo Branco. 

Acesso – O acesso é feito 
pela estrada BR-101, tanto para 
quem vem do norte quanto do 

sul. De ônibus, as empresas São 
Geraldo e Itapemirim têm saídas 
das principais capitais do país 
para João Pessoa.

Atrativos – As praias com 
maior concentração de turistas 
são Tambaú, Manaíra e Cabo 
Branco, que contam com a in-
fraestrutura de barracas, bares 
e restaurantes. Para as crianças, 
a melhor opção são as piscinas 
naturais de Picãozinho, de águas 
claras e repletas de peixes colo-
ridos.

Para um passeio romântico, 
recomenda-se a Praia do Jacaré. 
Lá é possível assistir ao pôr do 
sol ao som do Bolero de Ravel 
nos piers dos bares à beira do rio.

Outro passeio imperdível é 
a visita de barco à Ilha de Areia 
Vermelha, vista somente durante 
15 dias do mês, quando a maré 
está baixa. Em Camboinha e 
Poço, embarcações partem em 
direção à esse banco de terra 
de tom sutilmente avermelhado, 

que é cercado por corais e pisci-
nas naturais.

João Pessoa também é uma 
cidade famosa por ter em seu ter-
ritório o “lugar onde o sol nasce 
primeiro” ou o ponto oriental ex-
tremo das Américas: a Ponta do 
Seixas. Do alto do Farol do Cabo 
Branco, cartão-postal da cidade, 
é possível avistar essa bela pai-
sagem.

O turismo histórico da região 
conta com diversos atrativos, 
como a Igreja e o Convento de 
Santo Antônio, a Fortaleza de 
Santa Catarina e o Parque Solon 
de Lucena. 

Os campistas que estiverem 
por lá também não podem dei-
xar de experimentar a tradicional 
culinária paraibana, incluindo 
pratos típicos feitos com cama-
rões, lagostas, macaxeira, arroz 
de leite e a carne-de-sol que faz 
um imenso sucesso entre os tu-
ristas. Sem esquecer, é claro, da 
rapadura de sobremesa. 

É hora de aproveitar o verão 
e curtir uma praia com 

muito sol, mar, brisa e dias 
agradáveis com os amigos. 
Na rota do litoral do Espírito 
Santo, Guarapari é uma aposta 
mais do que acertada. Distan-
te 52 km da capital Vitória, o 
balneário capixaba tem uma 
receita que combina lazer com 
infraestrutura e praias sedu-
toras. A culinária local de dar 
água na boca, o turismo sub-
marino e a vida noturna do 
município, que ainda guarda 
um bom conteúdo cultural, são 
os principais atrativos. Como 
opção de hospedagem e lazer, 
os campistas do CCB têm à sua 
disposição o ES-01, que fica 
defronte a praia de Setiba. 

Camping – Com 20 mil m² 
tomado de grande área verde e 
sombreado por amendoeiras, o 
ES-01 dispõe de divisão de mó-
dulos para trailers e motor-ho-
mes. Além disso, o Camping 
possui instalações-padrão, 
luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de 
esportes e praia fronteira.

Acesso – As rodovias BR-
101 e ES-480 são os principais 
acessos à cidade. Os que saem 
de outras cidades do Espírito 
Santo o acesso é pela ES-060 
(Rodovia do Sol). Já quem par-
te do Rio de Janeiro tem como 

melhor caminho a ponte Rio-
-Niterói, seguindo direto a Vi-
tória, pela BR-101, percorrido 
em cerca de 6 horas. 

Atrativos – Durante todo o 
ano, a cidade tem temperaturas 
agradáveis. Entre as mais de 40 
praias que Guarapari tem, uma 
das mais indicadas para toda a 

família é Areia Preta, que fez 
o município ganhar o título de 
“Cidade Saúde”. Possui ape-
nas 200 metros, mas é muito 
famosa pela grande quantida-
de de minerais em suas areias 
(monazíticas). Por isso, muitos 
visitantes se enterram nelas 
em busca de suas propriedades 

medicinais. Outros lugares que 
chamam a atenção são as praias 
do Morro e Enseada Azul, que 
intercalam entre ondas brandas 
e fortes de acordo com o tre-
cho. Guarapari é o mais impor-
tante balneário capixaba.

Quem gosta de turismo 
submarino encontra na cidade 

as condições perfeitas para tal, 
com maior facilidade nas Ilhas 
Rasas, a Escalvada e as Três 
Ilhas. A viagem ao fundo do 
mar é feita junto a instrutores e 
conta com uma estrutura com-
pleta. Com isso, águas cristali-
nas e a mais rica biodiversida-
de de peixes de recife do Brasil 
esperam os campistas. O mer-
gulho recreativo pode ser pra-
ticado por iniciantes, experien-
tes ou por mesmo quem nunca 
teve a prática.

A culinária da região, base-
ada em frutos do mar, também 
é conhecida internacionalmen-
te pela Moqueca Capixaba: o 
prato mais conhecido da culi-
nária do Espírito Santo, que ao 
contrário da  moqueca baiana 
não leva azeite de dendê e nem 
leite de coco.

Os mais agitados podem 
conferir a noite badalada que 
começa nos bares das praias 
do Morro e da Areia Preta e 
estende-se para as boates de 
Nova Guarapari e Meaípe. 
Quem preferir uma progra-
mação cultural, pode conferir 
o artesanato em conchas, em 
coco e panelas de barro, além 
da Casa da Cultura, ruínas da 
Igreja e o Convento da Penha, 
um dos santuários mais anti-
gos do Brasil, próximo ao mu-
nicípio.
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME DA CCTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES PROMOCIONAIS  
 A CCTUR sugere pacotes aéreos de 5 a 8 dias para o mês de 

dezembro, para os mais diferentes destinos do país, exceto em feria-
dos. Os preços abaixo não incluem taxa de embarque. A partir de:

-Fortaleza, R$ 1.272,00
-Natal, R$ 1.036,00 
-Serra Gaúcha, R$ 1.836,00 
-Caldas Novas, R$ 1.560,00 
-Maceió, R$ 986,00
-Foz do Iguaçu, R$ 786,00 
-Porto de Galinhas, R$ 1.566,00 
-João Pessoa, R$ 906,00 

CRUZEIRO EM DUBAI 
Visite Dubai e inclua um cruzeiro em seus programas turís-

ticos, visitando Fujeirah, Khassab (Omã), Abu Dhabi e Muskat, a 
bordo do Costa Atlântica, em 7 noites, com 5 refeições. Participe 
também de um Safári no deserto, em jeep 4x4, incluindo um jantar 
em tenda árabe. Preço por pessoa de US$ 3.930,00, mais taxas. Con-
sulte a CCTUR também sobre os Mini Cruzeiros, com saídas nos 
dias 15/12/13, 18/12/13 e 01/02/14.

PACOTES EM NAVIO MSC 
A CCTUR disponibiliza pacotes para o MSC Preziosa, pela 

1ª vez no Brasil, com saída de Santos, no dia 08/02/14, a partir de 
US$ 1.359,00 visitando Ilha/Grande/Angra dos Reis/Salvador/
Búzios/Ilhabela/Santos. Em outro programa, o navio sairá no dia 
19/03/14 de Santos, fazendo Búzios/Salvador/Funchal (Ilha da 
Madeira)/Málaga(Espanha)/Palermo(Itália)/LaValletta(Malta)/
Veneza(Itália), a partir de US$ 2.119,00. Consulte a CCTUR para 
mais informações. 

A CCTUR disponibiliza ainda, pacote para o Navio MSC Or-
chestra com saída no dia 12/01/14, em 06 noites, a partir de US$ 
1.737,00.

PACOTES INTERNACIONAIS PARA 
O MÊS DE DEZEMBRO

Programe um passeio inesquecível ao exterior, via aérea, com 
hospedagem em hotéis entre 6 e 12 noites, com possibilidades de 
parcelamento em até 10 vezes sem juros, a partir de:

-Fly Drive Portugal, US$ 1.827,00 
-Santiago com Lagos e Vulcões, US$ 967,00 
-Patagonia Chilena, US$ 1.982,00 
-Fly Drive Orlando no Réveillon, US$ 2.429,00 
-Tour Costa Oeste Americana, US$ 2.299,00 
-Reveillon 5 estrelas na África do Sul, US$ 6.389,00 
-Amanhecer em Machu Pichu, US$ 3.190,00

NATAL LUZ EM GRAMADO 
Não deixe para última hora o pacote aéreo para a Serra Gaúcha 

com Natal Luz de Gramado, com saídas em novembro e dezembro 
em 4 noites, a partir de R$ 1.531,00 por pessoa. O preço não inclui 
taxa de embarque. 

Concorra a bônus no CCB 
para curtir os campings  

O presente ideal para você e sua 
família curtirem as festas de 

final de ano é viajar pelo país e co-
nhecer novos lugares. E no CCB 
você ainda concorre a estadias grá-
tis nos campings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

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

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

REVEILLON 2014 
A CCTUR sugere pacotes nacionais aéreos de 8 dias para Ré-

veillon, para diferentes destinos, sem incluir taxa de embarque, a 
partir de: 

-Serras Gaúchas, R$ 3.094,00 
-Maceió, R$ 1.957,00
-Natal, R$ 2.478,00 
-Foz do Iguaçu, R$ 1.036,00
-Fortaleza, R$ 2.339,00 
-João Pessoa, R$ 2.115,00 

PACOTES INTERNACIONAIS PARA O REVEILLON 2014
A CCTUR disponibiliza pacotes internacionais para você e 

sua família curtirem a virada do ano. Os preços não incluem taxa 
de embarque. A partir de: 

-Punta Cana, 07 noites, US$ 2.730,00 
-Nova York com Orlando, 15 dias, US$ 3.940,00 
-Orlando Fly Drive, 10 dias, US$ 2.665,00 
-Buenos Aires, a partir de US$ 923,00

OBS: Pacotes para Cancun, 07 noites, a partir de uma entrada 
de US$ 1.736,00 e o saldo em 09 de US$ 579,00.

PACOTES DE RESORTS FORA DA TEMPORADA
-Ritz Lagoa da Anta – Maceió, a partir de 1 + 9 de R$ 128,00
-La Torre Resort – Porto Seguro, a partir de 1+ 9 de R$ 165,00
-Ocean Palace Hotel e Resort – Natal, a partir de 1 + 9 de R$ 

174,00
-Catussaba Resort Hotel – Salvador, a partir de 1 + 9 de R$ 

128,00

PACOTES PARA JANEIRO DE 2014 
A CCTUR sugere pacotes para o mês de janeiro do próximo 

ano de 7 noites para diferentes destinos do Brasil. Os preços não 
incluem taxa de embarque. A partir de: 

-Maceió, R$ 1.618,00 
-Fortaleza, R$ 1.821,00 
-João Pessoa, R$ 1.635,00 
-Porto de Galinhas, R$ 1.679,00 
-Fortaleza com Canoa Quebrada, R$ 2.350,00 
-Porto Seguro, R$ 1.402,00 
-Salvador, R$ 1.132,00 

DISNEY 2014 
-Disney Folia, 11 dias, saída em 01/03/14, a partir de US$ 

3.499,00, em aposento quádruplo.
-Nova York com Disney, 16 dias, saída em Janeiro/14, a partir 

de US$ 4.199,00, em aposento quádruplo.

CARNAVAL 2014 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes para você curtir o 

Carnaval na Cidade Maravilhosa e assistir aos desfiles das Escolas 
de Samba, na passarela da Marquês de Sapucaí, na arquibancada do 
Setor 9, a partir de R$ 526,00 e frisas com 06 lugares, a partir de R$ 
6.105,00. Consulte-nos para mais informações. 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Brasília: Dados oficiais divulgados no dia 14 de novembro 

passado pelo Ministério do Meio Ambiente confirmaram que o 
ritmo de desmatamento da Amazônia voltou a crescer após quatro 
anos, como antecipou O Globo. O volume de área desmatadas subiu 
28% de agosto de 2012 a julho deste ano, acima da expectativa do 
governo, que era de um crescimento de 20%. Segundo o sistema 
Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), foram 
desmatados 5.843 quilômetros quadrados do último ano, mais do 
que 4.571 quilômetros quadrados em 2012 (extraído de O Globo, 
15.11.2013).

 ►A CCTUR tem opções a sugerir para o melhor turismo na Amazônia 
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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

Aproveite a 
Promoção De Pai 
para Filho nesse 

final de ano 
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática transmite. 
Que tal compartilhar esses 
privilégios com a família? 
Faça uma bela surpresa para 
seu filho e sua família. Apro-
veite a promoção “De Pai 
para Filho” nesse final de 
ano, presenteando-o com um 
título do CCB. Vocês pode-
rão usufruir de um clube de 
vantagens. 

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

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

Oferta Novos Associados garante 
descontos para o campista 

O sucesso da promoção 
Novos Associados 

vale também para esse fi-
nal de ano que se aproxi-
ma com a possibilidade de 
garantir descontos aos as-
sociados que recomendam 
seus amigos para se torna-
rem sócios do CCB. Com 
isso é garantido estadias 
gratuitas para você. Para 
participar, basta indicar 
um amigo para se associar 
ao clube. A cada indica-
ção confirmada, os sócios 
e seus dependentes são 
beneficiados com bônus/
pernoites. Os bônus, que 
têm validade de um ano 
para os associados e seus 
acompanhantes, servem 
para diminuir as despesas 

com pernoites de pesso-
as ou equipamentos. No 
total, eles somam valores 
entre R$25,00 e R$80,00. 

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 mensalida-
des de ocupação de módu-
los, 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.
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Canadense Nautika – Modelo para seis pes-
soas. 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

Estrutural Ferpi 7 – Raridade. Excelente 
estado. R$400,00. Jorge. Tels.: (21) 2404-2771 / 
9339-4080

Nautika - Seminova, para 6 pessoas, piso 
ecológico, tenda 3x3 com fechamento lateral e 
compressor. Tel.: (21) 2581-9001 / 9856-1342.

Oásis – Completa, medidas: 2,80 x 4, 2 quar-
tos, lona leve 6 x 5 reforçada, conjunto de prate-
leiras plásticas desmontáveis, bomba de 15 litros 
com bica. R$250,00. Sueli. Tel.: 2286-0256

Carreta Barraca Camping Car - Ano 1985, 
com equipamentos de camping. Preço: R$ 
2.500,00. Márcia:(21) 9926-1072. 

Carreta Barraca Trabucar - Ano 96, com 
geladeira embutida, em nome de Nelson Tadeu 
e documentos. A carreta acompanha um avance 
com fechamento lateral e frontal,  2 quartos de 
sogra e piso ecológico de 6x5 m. e lona cobertura 
de 7x6 azul. Ver camping de Cabo Frio. Nelson 
Tadeu : (21)3361-2506  ou  (21)7862-4422.

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

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com reser-
vatório de água e geladeira elétrica, vários aces-
sórios, impecável, pronta para acampar. Wilson. 
Tel.: (19) 9173-1547/ 3276-4605

Trabucar – Com fechamento, 1 colchonete, ar-
mário de aço, fogão 2 bocas, cortinas, tapetes e TV 
14”. R$4.000,00. Tel.: (21) 9998-1657 / 9193-7267

Compro – Camping Star com um quarto. 
Geny ou Amélio. Tels.: (21) 3681-2426 / 8881-
3248.

Compro – Camping Star com um quarto. João 
Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-4839 / 9113-5885

Motortrailer Mod. Andorinha – Ano 1983, 
reformado, fechamento novo, uma cama de casal 
e beliche, banheiro com box blindex. Documen-
tação 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-5ªRoda – Completo, perfeito esta-ªRoda – Completo, perfeito esta- – Completo, perfeito esta-
do, “lindo”. Documentos ok. R$ 58.000,00. Ver 
no Camping do Recreio. Shirley, após meio-dia. 
Tel : (21) 7887-7379.

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 ca-
mas de casal, fogão 4 bocas com forno, geladei-
ra. 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 450 - Com duas camas de ca-
sal, banheiro com aquecedor a gás, dvd, tv, avancê 
com geladeira duplex e fogão 6 bocas. A combi-
nar. Hamilton. Tels.:(21)2294-9395 / 9595-2083

Karmann Ghia KC 330 – Ano 1989, para 4 
pessoas, novinho, guardado em garagem coberta, 
cama casal + beliche, banheiro químico + box, tol-
do + fechamentos novos, telas + cortinas, geladei-
ra, bomba nova, bateria e 3 pneus novos, fogão 2 
bocas gás, armários, inversor 110/220/12V, vários 
acessórios. R$12.000,00. E-mail: ernesto.bandei-
ra@bol.com.br.

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

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo 
estado. Acomodação para 4 pessoas. Ver próximo 
ao camping de Mury. Alberto. Tel.: (21)9434-2482

Trailer - Ano 90, 2 TVs, microondas, lava-
-louças, ar condicionado, geladeira duplex, cor-
tinas e estofados novos, som. Ver no camping 
de Ubatuba. Mário Paiva. Tels.: (11) 9171-3715 / 
2684-6701.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado no CCB 
de Paraty (RJ). Documentação OK - placa de Pa-
raty - Todo reformado, pronto para rodar, com 
geladeira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, 
vaso sanitário fixo, caixa d’água, mesa que vira 
cama de casal, dormitório de casal. Varanda bran-
ca, fechada, com pia e fogão. R$37.000,00. Linda-
mir. Tels.:(11)7104-1771.

Turiscar Vila Rica – SL de 7 metros, com 
duas camas de casal e dois beliches, ar condicio-
nado, fogão, etc. R$18.000,00. Valter. Tel.: (11) 
8158-1709.

Turiscar Vila Rica - 7,5m, ano 1980, perfeito 
estado, ar condicionado, boiler, sem vazamento. 
R$ 20.000,00. Aceita troca. Vera. Tels.: (21) 2446-
6011/ 9343-4220.

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

Turiscar Rubi – Super conservado e com inú-
meros extras e importados. Karl. Tels.: (19)8133-7238

Industrailer – Vitória Star. Motor Mercedes 
Benz 914 – Ano 2002/2003. Novíssimo – Equipa-
do com tudo. Tel: (044) 9978-0604 – Zezo Morei-
ra.

Agrale Ultravan – Proprietário propõe tro-
ca de seu motor-home por um bom trailer de um 
eixo. Motor-home ano 1994, motor MWM (o mes-
mo da F-4000), consumo entre 7 e 11km/L,pneus 
seminovos, carroceria em fibra de vidro, rodado 
duplo traseiro, freios a disco, direção mecânica, 
conversor 2.500W, inversor 1.200W, tanque de 
água doce 250L, tanque de detritos 250L, bomba 
d’água importada, doc 2012 paga, CRLV registra-
do como motor-casa. Interior montado em 2011: 
cama 2,09m X 2,70m, poltrona e mesinha que se 
transformam em cama de solteiro, sofá-cama na 
cabine do motorista, fogão 4 bocas, pia em aço 
inox, frigobar, dois climatizadores, rádio/CD/
MP3, TV 14” SEMP-TOSHIBA/DVD, câmera 
de ré, GPS, anti-radar, bluetooth, transmissor 
FM, navegador 3D. Banheiro com vaso sanitário 
Thetford, aquecedor de frio 6.400W, lavatório, 
chuveiro regulável e ducha higiênica. Edison 
Sampaio. Tel.: (34) 3814-4603 (à noite). E-mail: 

edisonsampaio1950@yahoo.com.br

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi Indabra, 
motor Cummins 4 cilindros 140 HP, comprimento 
9,50 m, 55.000 km rodados, único dono, câmbio 
automático, suspensão pneumática, freio a ar, 
gerador branco BD 4.000 CFE. R$265.000,00. 
Suzana Neves. Tels.: (41) 9613-2288 / 3322-6547. 
E-mail: daydreamsevenpaul@yahoo.com.br / su-
neves@gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 88, oito 
pessoas, com microondas, geladeira, TV, DVD, 
fogão 4 bocas, 2 banheiros (um banho, outro nor-
mal), aquecedor de passagem a gás para chuveiro 
e pia, termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar, mo-
tor traseiro – motor 1620, pneu 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 86, bege, documento em meu 
nome em dia, duas cozinhas interna e externa com 
gaveteiro e tomada, toldo com fechamento total, 
banheiro ampliado com chuveiro a gás, microon-
das, forno elétrico, climatizador, transformador de 
2000W (110-220). O valor é de R$ 47.000,00. Ma-
rina ou Antônio:(21) 7701-2238 / (21) 3502-2238.

Safári - Ano 88, gasolina / GNV, IPVA 2011 
pago, Kit gás com vistoria 2011, todo revisado. 
Alexandre Dias. Tel: (21) 7887-0047.

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanternado, pin-
tura nova, motor novo, GNV, pneus 8 lonas, me-
cânica 10090, estado de novo Claude. Tels.: (21) 
8135-9522 / 9464-4877. 

Safári – Ano 86, em ótimo estado, banhei-
ro e box fechado, cozinha/fogão/mesa, climati-
zador, TV com DVD, bi-volts com duas baterias 
novas, geladeira de 80L, pneus novos. Valor: 
R$45.000,00. Tardelli. Tel.: (11) 8130-0307. E-
-mail: tard.suporte@gmail.com

Turiscar Bambino – Ano 1995, montagem 
2009, para 4 pessoas. Acessórios: toldo de enrolar, 
câmera de ré, microondas (funciona no inversor), 
refrigerador 120L, fogão 2 bocas, antena wine-
gard, vaso sanitário, ducha higiênica, box separa-
do, 2 ventiladores, aquecedor à gás, bomba shulflo 
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 
propostas. Christian. Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 
9201-4870. E-mail: cmcshm@yahoo.com.br

Turiscar Riviera 900 - Ano 88, modelo 89, 
chassi 7/110. Marca Volkswagen, motor atrás. 
Suporte para moto, 06 pneus novos, aquecedor 
de passagem, máquina de lavar roupa, freezer, ar 
condicionado, microondas, 130.000 km originais 
com manual. Mecânica OK. R$130.000,00. Eduar-
do. Tels.: (11) 4367-2306/ 9784-2067 / 9959-0131/ 
7768-6405

Freezer – Ártico, ótimo estado em pleno funcio-
namento. Antônio. Tel.: (21) 9343 9376 / 2712 3454

Freezer – Ártico, para trailer ou barraca, se-
minovo. Diomedes da Mota. Tel.: (21) 2581-9001 
/ 9856-1342

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

Porta Potti 165 Thetford – Novo na caixa. 
R$500,00. Karl. (19) 8133-7238

Thule Box Ranger 90 – Novo, sem uso, você 
enrola e guarda sem ocupar espaço. R$550,00. 
Fernando. Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 
/ (21) 2410-6247. E-mail: cfernand@ctex.eb.br / 
jfpuell@ibest.com.br 
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Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

camping clube do brasil

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 

informações devem chegar à redação 
até o dia 20 de cada mês, sempre com 
a matrícula e o endereço completo do 
interessado, pelo correio, fax, e-mail 
ou através do Disque- Camping (21) 
2532-0203
Nas transações de equipamentos insta-
lados em campings do CCB deve ser 
observada a situação dos registros nas 
portarias. A transferência do registro 

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

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS/BARRACAS

BARRACAS

ALUGUEL DE TRAILERS 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers no Recreio 

dos Bandeirantes, Serrinha, Mury, Cabo Frio e Campos do Jordão, a diária de locação dos equipamentos 
pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$90,00. Os associados que se encontram em dia com seus 
compromissos estatutários, tem um desconto de 20% nas séries AA e AP. Até 02 crianças podem completar 
o grupo com um pequeno acréscimo de R$12,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reser-
vas antecipadas podem ser feitas pelo telefone: (21) 2240- 5390.

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, Itanhaém, Ubatuba, Campos do Jordão, Curitiba, 
João Pessoa ou com a Secretaria de Salvador.



O verdadeiro espírito campista 
deve ser preservado

VIDA DE CAMPISTA

 ►Carvalho está se 
preparando para 

visitar com a esposa 
Maria Antônia 

os campings do 
Nordeste

 ►Entusiasta do 
campismo  como 
estilo de vida, 
Carvalho prestigia 
sempre os eventos 
nos campings 

Aos 64 anos, o empresário e 
campista Carlos Alberto de 

Carvalho, conhecido pelos amigos 
como Carvalho, se revela ainda 
um apaixonado pelo campismo e 
admirador do trabalho realizado 
pelo CCB ao longo de quase cinco 
décadas. Lembra com orgulho que 
parte da infância e adolescência de 
seus três filhos foram passadas  no 
Camping. “Posso afirmar que foi 
um tempo muito bom tanto para 
nós, eu e minha esposa, como para 
meus filhos que guardam boas re-
cordações”, relembra ele.

E essa paixão pelo campismo 
começou  há mais de três décadas 
com a amizade com o Comandan-
te Omar França, na época diretor 
de Obras do CCB e, por muitos 
anos,  responsável por grande 
parte na construção dos campings 
do CCB pelo país. “Conhecemos 
também campistas como o Rafa-
el Baraúna e tantos outros amigos 
e passamos a frequentar os cam-
pings, em especial o do Clube dos 
500 onde meus filhos passaram 
muitos dos feriados e férias esco-
lares, além do camping de Seti-
ba em Guaratiba. Até os 16 e 17 
anos eles curtiram os campings do 
CCB”, recorda ele.

Já sua trajetória no campismo 
seguiu o processo de inúmeros 
frequentadores “Comecei com 
uma barraca canadense e poste-
riormente passei para uma bar-
raca maior, uma Alba, depois fui 
para uma carretinha Campingstar 
e depois para o trailer. O grande 
sentimento que tenho é que sendo 
o CCB a única entidade nacional 
que preserva e incentiva o campis-
mo neste país, ele deve ser preser-
vado com muito carinho. Hoje em 
dia, viajando por essas estradas, o 
que se vê muita coisa que não con-
diz com a realidade. Escuta muita 
bobagem como aqueles que afir-
mam serem os campings particu-
lares melhores do que os do CCB. 
“Isso não é verdade”, desabafa. 

Carvalho, lembra que os as-
sociados podem contar com as 
unidades do Camping Clube do 
Brasil o ano inteiro e a qualquer 
época. “Isso não acontece com 
os campings particulares que 
nem sempre funcionam na baixa 
temporada, além de cobrar pre-
ços abusivos durante períodos de 
maior procura, o que não acontece 
com o CCB, que tem taxas fixadas 
previamente”, explica.

Ao voltar seu pensamento para 

o futuro lembra que para a Copa 
do Mundo o campismo poderia 
ser uma excelente opção de hospe-
dagem. “O campismo hoje em dia 
recebe uma visão marginal dos 
governos e autoridades. Nós asso-
ciados sabemos que esta nossa en-
tidade, apesar dos anos e das cri-
ses, essa entidade continua de pé, 
mantendo o padrão num ambiente 
saudável onde a gente só encontra 
amigos. É uma ignorância muito 
grande daqueles que criticam o 
CCB. O Camping Clube do Bra-
sil está além de qualquer coisa, é 
uma entidade que tem desde sua 
fundação uma filosofia de vida, 
preservada pelo Milton, Menescal 
e tantos outros”.

Sobre sua vinda para o CCB 
diz que tudo aconteceu meio por 
acaso. “Quando o Milton Araú-
jo Jorge conversou comigo, tinha 
acabado de aberto o camping da 

Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
Não me entusiasmei de imediato, 
mas sim tempos depois o reencon-
trei e ele me convidou, eu aceitei 
e nunca mais saí. Foi uma época 
que deixa saudades e ainda hoje 
em dia frequento as unidades do 
CCB com o mesmo entusiasmo”, 
reconhece.

Ele cita os filhos Ana Beatriz, 
arquiteta, e a cantora lírica do Mu-
nicipal, Ana Carolina,  que foram 
educados e criados no camping, 
junto com o irmão. “Tenho dois 
netos e já quero trazê-los também. 
O CCB tem o meu total e irrestrito 
apoio. Algumas pessoas não sa-
bem valorizar o campismo e aqui-
lo que é o camping. Minha esposa 
Maria Antonia adora o camping e 
agora que estou aposentado apro-
veito ainda mais. Só não conheço 
as unidades de Aracaju, João Pes-
soa e Natal e vou conhecê-los em 

abril, se Deus quiser”.
Carioca, mas residente em 

Pouso Alegre, no Sul de Minas, 
Carlos Alberto de Carvalho diz 
que é preciso resgatar o verdadei-
ro espírito campista. “Não basta 
ter um motorhome para ser cam-
pista”, lembra esse ex-funcionário 
do Estado. Com saudosismo, fala 
da paixão pelo radioamadorismo e 
das amizades conquistadas em sua 
estada no camping. Diz que as crí-
ticas ao CCB são em sua maioria 
infundadas. “O CCB me propor-
cionou momentos inesquecíveis 
em tantas viagens. Tenho certeza 
que seus diretores e amigos darão 
continuidade a este projeto. Fiz re-
centemente uma viagem até Prado 
e gostaria que outras unidades do 
CCB fossem reabertas, ampliando 
esse trabalho porque é isso que 
mantêm vivo o espírito do cam-
pismo no país”.

 
Chegamos ao final de mais 

um ano e os votos da diretoria 
do CCB para a grande família 
campista é de um Natal cheio de 
paz, alegria, saúde e felicidade. 
Foi um ano duro, assim como 
aconteceu para outros setores 
da economia do nosso país. O 
importante foi que o CCB se 
manteve – nestes altos e baixos 
– sem perder o rumo. Atraves-
samos momentos de turbulên-
cia, e não foram poucos. Mas 
mesmo assim, chegamos ao fi-
nal de mais um ano mantendo 
a bandeira do campismo como 
ideal maior. Para 2014 as es-
peranças se renovam no senti-
do de conseguirmos ampliar e 
consolidar as mudanças que se 
fazem necessárias para tornar a 
nossa entidade ainda mais for-
te e saudável economicamente. 
Temos trabalhado para isso.

Foi um ano de lutas, con-
quistas e contratempos. Ficam 
as lições de aprendizagem para 
não repetir erros e corrigir os 
rumos para levar o CCB a con-
tinuar na vanguarda do cam-
pismo em nosso país. Teremos 
no próximo ano uma Copa do 
Mundo no Brasil, fato que não 
acontecia desde 1950 e o cam-
pismo mais do que nunca deve 
ser visto tanto pela iniciativa 
privada como pelo Governo 
como uma alternativa de hospe-
dagem econômica e saudável. E 
isso passa obrigatoriamente por 
medidas de incentivo para o se-
tor. O Governo que tem se pre-
ocupado em fomentar o turismo 
e melhorar a qualidade do nos-
so receptivo para receber bem 
os turistas, deve olhar o cam-
pismo com outros olhos e não 
como uma atividade à margem, 
como se tem sentido até aqui.

Mas é hora de falar também 
de coisas boas. Das boas lem-
branças que ficaram durante o 
ano, das amizades conquista-
das nos bons momentos duran-
te as festas organizadas pelo 
CCB, por associados, e até no 
convívio diário entre nossos 
campistas e convidados. E isso 
é o que vale. O espírito campis-
ta está mais vivo do que nunca 
e o CCB continuará a ser esse 
espaço democrático e propício 
para fomentar o espírito de fa-
mília e amizade. Neste sentido, 
desejamos a todos os associa-
dos e amigos um Ano Novo re-
pleto de esperança e a certeza 
de que em 2014 poderemos dar 
continuidade a essa parceria 
frutífera que tem pautado es-
sas quase cinco décadas, entre 
o CCB e seus associados. Um 
Feliz Natal.

Luiz Marcos Fernandes


