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

(21)  2532-0203
DISQUE-CAMPING

Participe da Costelada no Recreio este mês

Indústria Catarinense lança Camper no Mercado
Página 7

 ►A Camper Duaron oferece vária opções para cabines duplas ou simples, universal ou sob medida (Página 7)

Escolha seu camping para a temporada de férias
Página 5

Confira o 
calendário de 
eventos para 

2014

Curta o verão em 
Aracaju e 

desfrute o melhor 
do Nordeste

 ►Em Ubatuba, o campista pode optar pelo carnaval contagiante da cidade ou pela paz do camping e da praia (Página 3)
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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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No início de março, milhares 
de cidades brasileiras vão 

festejar o carnaval ao som de 
muito samba e as opções de fes-
tas são muitas. Por isso, é melhor 
começar a se programar desde já. 
Este ano as folias começam ofi-
cialmente em 01 de março, sába-
do de carnaval. 

Tanto para quem procura des-
canso, quanto para quem quer 
agitação, os campings do CCB 
são uma ótima opção para o fe-
riado. Neles os campistas encon-
trarão tranquilidade e contato 
com a natureza, assim como di-
vertidas folias de carnaval.

As unidades do Rio de Janei-
ro e São Paulo já estão prepara-
das para receber os campistas e 
seus convidados. Nesses estados, 
a programação varia dos tradi-
cionais bailes de carnaval a blo-
cos de rua, desfiles de escolas de 
samba e shows. 

R I O  D E  J A N E I R O
RECREIO DOS 

BANDEIRANTES
A região do Recreio dos Ban-

deirantes conta com uma progra-
mação diversificada no carnaval. 
A Banda do Recreio agita os foli-
ões na orla da praia. Já na Barra 
da Tijuca, o desfile da tradicional 
Banda da Barra é programa ga-
rantido para toda a família. Além 
disso, mais blocos de rua ani-
mam a região.

Em outros bairros da cidade, 
a folia também corre solta. São 
aproximadamente 460 blocos e 
bandas que desfilam pelas ruas 
do Rio, arrastando turistas e ca-
riocas. 

Camping – O RJ-10 conta 
com instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, pa-
vilhão de lazer, praia fronteira e 
playground.

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 

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

Carnaval agita os campings em março 

 ►No Camping do Recreio, existem opções de descanso ou de blocos internos

Dutra, o melhor caminho é pela 
Linha Amarela. Depois de vencer 
os seus 15km, 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. O camping 
fica a 45km do centro do Rio, 
na Estrada do Pontal, 5.900, em 
frente à praia.

CABO FRIO
Diversos blocos passarão pe-

las ruas de Cabo Frio durante os 
dias de folia, enchendo as orlas 
das praias do Forte e do Peró. A 
cidade também conta com uma 
programação de desfiles das suas 
escolas de samba, que acontecem 
na Morada do Samba.

Camping – O RJ-01 fica no 
bairro Jacaré, próximo à ponte so-
bre o Canal do Itajuru, em meio a 
uma área arborizada com quadra 
de esportes, playground, pequena 
praia fronteira e 20 mil metros 
quadrados totalmente gramados. 
O camping conta também com 
cantina avarandada, tanques la-
va-roupas e lava-pratos.

Acesso – A cidade fica a 168 
km do Rio. O acesso principal, 
vindo do Sul, é feito pela pon-
te Rio-Niterói, seguindo depois 
pela RJ-104 até Tribobó e entran-
do à direita, passando por Saqua-
rema, Araruama e São Pedro da 
Aldeia. Outra alternativa, a par-
tir da ponte Rio-Niterói, é seguir 
pela BR-101, via Itaboraí e Rio 
Bonito, tomando-se a Via Lagos, 
com pedágio, até São Pedro da 
Aldeia. 

PARATY
Paraty conta atualmente 

com cerca de sete blocos carna-
valescos, que animam diversos 
pontos da cidade, mas passando 
sempre pelo centro histórico. O 
maior destaque vai para o Bloco 
da Lama, que sai no sábado de 
carnaval e reúne milhares de pes-
soas cobertas de lama da cabeça 
aos pés. 

Camping - O RJ-04 está lo-
calizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa de 
Misericórdia e, além das insta-
lações-padrão, tem capacidade 
para 120 equipamentos, dividi-

dos entre trailers, motorhomes e 
barracas. 

Acesso – A cidade de Paraty 
fica a 240km do Rio de Janeiro e 
a 305km de São Paulo. O acesso 
é feito pela BR-101 (Rio/Santos).

S Ã O  P A U L O
BERTIOGA

Blocos, bandas e trios elétri-
cos são as atrações do carnaval 
em Bertioga. O tradicional “Car-
naval Pé na Areia”, realizado 
num grande palco montado na 
Praia da Enseada, animará o pú-
blico com muita música.

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 
6km 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). Já os que vêm do Rio 
de Janeiro podem escolher entre 
seguir pela Dutra até a rodovia 

Mogi-Bertioga ou pela rodovia 
Oswaldo Cruz, que começa em 
Taubaté, até pegar a Rio-Santos.

CLUBE DOS 500
O camping do Clube dos 500 

realiza anualmente uma animada 
programação de carnaval, orga-
nizada pelos próprios campistas 
que o frequentam. 

Camping - Possui instala-
ções-padrão com capacidade 
para 300 equipamentos, play-
ground, piscinas cloradas para 
adultos e crianças, quadra de vô-
lei, campo de futebol society, pa-
vilhão de lazer e churrasqueira.

Acesso – O camping fica 
a 261 km do Rio de Janeiro e a 
185 km da capital paulista. Para 
chegar ao camping é necessário 
seguir pela Rodovia Presidente 
Dutra até o Km60, em Guara-
tinguetá, onde está localizado o 
camping. 

UBATUBA
Em geral, anualmente o car-

naval de Ubatuba conta com 
uma diversificada programação 
de shows e matinês. Além disso, 
também há desfiles de blocos e 
escolas de samba.

Camping - O SP-04 fica às 
margens da Praia de Maranduba, 
na Rodovia SP-55. Possui insta-
lações-padrão, pavilhão de lazer, 
luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, módulos para 
trailers e motor-homes com ener-
gia livre computada.

Acesso - Para quem vem de 
São Paulo é necessário seguir 
pela Rodovia Dutra até São José 
dos Campos, pegar a Rodovia 
dos Tamoios até Caraguatatuba 
e entrar na Rodovia Rio-Santos 
(sentido Rio de Janeiro) até Uba-
tuba. Aqueles que vêm do Rio de 
Janeiro devem ir pela Rodovia 
Dutra e seguir no sentido de Tau-
baté. Depois é preciso entrar na 
Rodovia Osvaldo Cruz direto até 
Ubatuba.
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Depois de 30 anos, camping é saudade em Joinville 
O tradicional Jornal A Notícia 

de Joinville realizou em novem-
bro passado uma pesquisa entre 
seus leitores buscando listar dez 
espaços ou eventos que deixaram 
saudades na cidade. Foram identi-
ficados eventos que fizeram parte 
do calendário oficial e lugares pú-
blicos que hoje continuam sendo 
referência de localização, mesmo 
que já não tenham restado nem 
seus tijolos.

Pela ordem da sequência apre-
sentada, tiveram referência a Fena-
tiro, Sorveteria Polar, Cervejaria 
Antarctica, Restaurante e Cho-
peria Pinguim, Moinho da Oma, 
Camping Clube do Brasil, Cano-
agem na Cachoeira, Cine Palácio, 
Fenachopp, Confeitaria Dietrich.

O Camping de Joinville foi ins-
talado em julho de 1972, em uma 

área de 8.600m² anexa ao Horto 
Florestal Municipal, através de um 
convênio firmado entre o Cam-
ping Clube do Brasil e a Prefeitura 
Municipal, na gestão do Prefeito 
Harald Karlman. Com a urbani-
zação da área proposta pelo en-
tão Presidente Ricardo Menescal, 
um lago foi formado no centro do 
camping, criando a alternativa de 
esportes náuticos, além da beleza 
contemplativa do espelho d’água. 
Pelo convênio vigente, o camping 
permitia acesso aos associados do 
CCB e a turistas nacionais e es-
trangeiros credenciados pela Pre-
feitura.

Em 1982, um outro prefeito 
preferiu não reformar o convênio e 
desativou o camping que, pelo vis-
to, há mais de 30 anos deixa sauda-
des entre os joinvilenses.  ►O Camping de Joinville abrigou milhares de turistas em seus dez anos de glória 

Cabofolia agita 
o verão em 
Cabo Frio 

Cabo Frio vai realizar 
mais uma edição do Cabo-
folia, nos dias 30 e 31 de ja-
neiro, 01 e 02 de fevereiro. 
O Cabofolia é uma micareta 
que agita Cabo Frio há mais 
de uma década e faz sucesso 
todo o ano com a venda de 
inúmeros abadás. O evento 
é uma prévia do Carnaval e 
é conhecido como o maior 
carnaval fora de época do 
Rio de Janeiro, além de 
reunir milhares de pessoas 
para dançarem e cantarem 
ao som de grandes nomes 
da música que costumam 
agitar os carnavais mais 
procurados do país. Vale à 
pena fazer uma parada em 
Cabo Frio e desfrutar des-
se grande evento, além de 
curtir uma boa praia com 
sua família e amigos. Mais 
informações sobre os in-
gressos para o Cabofolia, no 
site : https://www.bilheteria-
digital.com/cabo-folia-2014-
-30-de-janeiro.

Para o campista que de-
seja uma hospedagem com 
lazer e conforto, o camping 
de Cabo Frio encontra-se 
sempre disponível. 

Comece a se programar para curtir o Carnaval Carioca  

 ►O espetáculo dos desfiles na Sapucaí é o ponto alto do carnaval carioca 

Para os campistas que vão curtir 
as folias no camping do Recreio 

dos Bandeirantes, a melhor pedida é 
se programar para assistir o melhor 
do carnaval carioca, como os desfiles 
das escolas de samba na Sapucaí, que 
irão acontecer no mês de março. O 
Desfile das Escolas de Samba do Rio 
de Janeiro acontecerá domingo, dia 
02, e segunda, dia 03. O Desfile das 
Campeãs será realizado no sábado 
seguinte, dia 09. A ordem do Desfile 
das Escolas de Samba do Rio de Ja-
neiro foi definida em sorteio da Lie-
sa (Liga das Escolas de Samba) que 
aconteceu em julho de 2013.  

CONFIRA ABAIXO 
A PROGRAMAÇÃO 

DESTE ANO:
Os ingressos podem ser adqui-

ridos pelo telefone através do Carni-
val Ticket Center pelo telefone (21) 
3958-0722 ou pela internet no site 
www.camarotecarnaval.com, entre 
outros sites de venda.  

Além dos ingressos, os cam-
pistas também devem se preocupar 
com o transporte em dias de desfile. 
Como as ruas ao entorno do Sam-
bódromo estarão fechadas, a opção 
mais aconselhada é usar o transporte 
público. 

Outra coisa para se preocupar é o 
que levar para o Sambódromo, já que 
os desfiles entram pela madrugada e 
a fome não dá trégua. A dica é levar 
bebida e até dois itens de alimenta-
ção, como fruta ou sanduíche. Vale 
lembrar que são proibidos isopor, 
garrafas e vidros. 

Depois de todas essas dicas, é só 
se organizar e cair no samba!

CORDÃO DO BOLA PRETA 
AGITA A CIDADE 

O desfile de um dos blocos mais 
tradicionais do Carnaval Carioca, o 

Cordão do Bola Preta acontecerá no 
dia 01 de março, sábado de Carnaval, 
às 16 horas, no Centro do Rio, onde 
terá sua concentração na Rua Saca-
dura Cabral, 373, fazendo percur-
so pelas ruas Araújo Porto Alegre, 
Rua México, Praça Melvin Jones, 
Av. Nilo Peçanha e Largo da Cario-
ca. Antes do Carnaval, o bloco terá 
o pré-desfile “O Grito de Alerta, O 
Maioral dos Maiorais está Chegan-
do”, no dia 21 de fevereiro, às 20 
horas, na Avenida Rio Branco, com 

a banda Show do Cordão do Bola 
Preta. Você não pode ficar fora dessa 
! Aproveite o melhor carnaval da Ci-
dade Maravilhosa! 

BLOCOS E BANDAS 
Desde o mês de fevereiro deze-

nas de blocos e bandas cumprem um 
calendário intenso nos fins de se-
mana, em vários bairros da cidade. 
Agremiações tradicionais como os 
Gigantes da Lira, Carmelitas, Suva-
co de Cristo, Arranco, Cacique de 

Ramos, Bandas de Ipanema, Impren-
sa e muitos outros arrastam milhares 
de foliões pelas ruas da cidade, fan-
tasiados, caracterizados ou não. 

A Prefeitura do Rio divulga 
previamente um calendário, distri-
buindo os percursos pelos bairros da 
cidade, com uma infraestrutura ra-
zoável de banheiros químicos e vigi-
lância. Basta se programar e reservar 
quatro horas de folia, a hidratação e 
muito congraçamento entre jovens, 
adultos e crianças. 

HORÁRIOS
02 DE MARÇO 

(DOMINGO)
03 DE MARÇO  

(SEGUNDA)
21:00 Império da Tijuca Mocidade Independente

22:05 Grande Rio  União da Ilha 

23:10 São Clemente  Vila Isabel  

00:15 Mangueira  Imperatriz Leopoldinense 

01:20 Salgueiro Portela 

02:25 Beija-Flor Unidos da Tijuca 
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Para quem deseja aproveitar as 
férias de janeiro e o alto verão, 

os campings do CCB estão mais do 
que preparados para receber visi-
tas. Em diferentes estados do país, 
os associados podem desfrutar da 
perfeita combinação entre a tran-
quilidade do camping e a proximi-
dade da cidade, além das atrações 
turísticas de cada região. Os cam-
pings escolhidos pela rede do CCB 
este mês foram: Aracruz (ES-04); 
Arraial do Cabo (RJ-05) e Arroio 
Teixeira (RS-03).

ARACRUZ  (ES-04) 
Camping - O ES-04 possui 

instalações-padrão, capacidade 
para 300 equipamentos, quadra 
de esportes, cantina e playground. 
Situado no meio de um bosque, o 
camping de Aracruz fica em fren-
te à Praia de Putirí, com vasta área 
arborizada. Localizado na estrada 
da Barra do Sahy, o camping é ro-
deado de praias limpas, ideais para 
banho e pesca.

Acesso – Os campistas que 
partem do Rio de Janeiro e de São 
Paulo devem seguir pela BR-101 
até Campos, cruzar a fronteira com 
o Espírito Santo e seguir e pela Ro-
dovia do Sol até Guarapari, de lá é 
só continuar em direção à Região 
Norte do litoral capixaba até Vitó-
ria. Quem vem do sul não precisa 
entrar em Vitória. Depois de passar 
pela entrada do contorno, são mais 
60km pela rodovia ES-10 - estrada 
para os balneários de Jacaraípe e 
Nova Almeida. Seguir pela estrada 
depois do aeroporto. Quem vem do 
norte do Estado, pela BR-101, deve 
entrar antes do município de Ibira-
çu, no acesso a Aracruz.

Atrativos – O principal atrati-
vo da região para aqueles que de-
sejam contato com a natureza é a 
Barra do Sahy, localizada em Santa 
Cruz, uma vila de pescadores a 20 
km do centro. A praia é formada 
por pequenas enseadas, com pis-
cinas naturais entre os recifes na 
maré baixa, e margeada por amen-
doeiras.

Outras praias que valem um 
mergulho são: a Praia do Coquei-
ral, de águas calmas e temperatura 
agradável, com piscinas naturais 
na maré baixa, ideal para famílias 
e a Praia dos Padres, com trechos 
de águas calmas e outros de mar 
agitado, recifes e vegetação de 
mangue, é boa para surf e pesca de 
arremesso.

Um dos passeios mais bonitos 
da região é o de escuna pela Re-
serva do Manguezal Piraquê-Açu. 
O tour dura cerca de duas horas e 
apresenta toda a biodiversidade 
do encontro do rio com o mar. Os 

Venha com sua família curtir os campings nestas férias 

 ►A Praia de Putirí, fronteira ao Camping de Aracruz

 ►Em Arraial do Cabo, o forte das atrações são os passeios e esportes 
náuticos 

 ►O Camping de Arroio Teixeira oferece um bosque de tranquilidade e 
uma praia serena 

barcos partem do cais da Avenida 
Piraquê-Açu, também em Santa 
Cruz.

Em Aracruz ainda encontram-
-se aldeias indígenas que até hoje 
conservam suas tradições e são 
abertas à visitação. Mas além de 
conhecer os costumes dos índios, 
é possível acompanhar de perto 
a produção do artesanato típi-
co, principalmente nas aldeias de 
Caeiras Velha e de Boa Esperança 
(Tekoá Porá).

A cidade possui também im-
portantes reservas e proprieda-
des rurais como o Parque Natural 
Municipal David Victor Farina, o 
Parque Natural Municipal do Ari-
canga e a Reserva Biológica de 
Comboios, que preservam espécies 
de fauna e flora dos ecossistemas 
naturais. 

O circuito de agroturismo de 
Aracruz, projeto implantado na 
região há alguns anos, é composto 
por quatro roteiros estabelecidos 
nas propriedades rurais dos dis-
tritos de Guaraná e Jacupemba. 
Nesses locais os turistas podem 
passar um dia agradável, andando 
a cavalo ou a charrete, praticando 
esportes, curtindo o pesque-pague 
ou se deliciando nos restaurantes 
com música ao vivo.

Além de todos esses atrativos, 
a cidade também apresenta algu-
mas igrejas e prédios do início do 
século XX, que são reconhecidos 
como patrimônio histórico. 

ARRAIAL 
DO CABO (RJ-05) 

Camping – O RJ-05 possui 
uma área de 3.000m², toda própria 
para o acampamento, com capaci-
dade para receber até 70 equipa-
mentos. O associado conta com 
as instalações-padrão, chuveiros 
quentes e luz elétrica somente para 
as dependências. A rodoviária, o 
comércio e as casas especializadas 
em aluguéis de barcos são próxi-
mos ao camping, proporcionando 
ainda mais conforto aos associa-
dos. 

Acesso – Do Rio de Janeiro é 
preciso pegar a Ponte Rio-Niterói 
e depois a Niterói-Manilha pela 
rodovia BR-101 em direção à Re-
gião dos Lagos. Depois, é preciso 
seguir pela BR-106 até Cabo Frio, 
porém, sem passar pelo centro da 
cidade. Continuar pela RJ-120 até 
Arraial. Há uma outra alternativa, 
que é seguir pela rodovia Amaral 
Peixoto, passando pelas cidades de 
Araruama, Iguaba Grande e São 
Pedro D Áldeia e depois, seguindo 
pelo mesmo caminho de Cabo Frio.

Atrativos – Arraial do Cabo é 
conhecida como a “Capital do Mer-

gulho” e possui muitas pontos des-
te tipo, alguns em locais de famo-
sos naufrágios além de museus que 
também podem ser visitados com 
guias especializados. Uma grande 
atração da cidade é o passeio de 
barco pela Gruta Azul e pela Praia 
do Farol que revelam a beleza natu-
ral da região.  A Praia Grande, no 
Centro, é uma das mais disputadas 
por turistas, Com suas águas gela-
das de 12 a 20 graus, se caracteriza 
por ser perfeita para passeios de 
moto e buggy na areia, e pelo be-
líssimo por do sol. Em relação aos 
pontos históricos, Arraial tem mui-
to a oferecer, como a Igreja Nossa 
Senhora dos Remédios, a 500m do 
centro, na Praia dos Anjos, como 
curiosidade, vale a pena conhecer a 
Estátua da Sereia Lorelei, uma an-
tiga lenda da cidade, que fica loca-
lizada em um lago artificial, cons-
truído na Praça Daniel Barreto. 

ARROIO 
TEIXEIRA (RS-03) 

Camping – com uma área de 
400.000m² o RS-03 possui insta-
lações-padrão, gramados, muita 
sombra, pavilhão de lazer e can-
tina. O local já foi uma fazenda e 
ainda preserva suas lagunas e bos-
ques. A praia fronteira é mansa e 
bastante freqüentada. 

Acesso - Para quem vem do Rio 
de Janeiro ou São Paulo, o melhor 
caminho é pela BR-101, passando 
por Torres. Já para quem vem de 
Porto Alegre, a melhor alternativa 
é seguir via Osório, pela estrada 
das praias. Da capital gaúcha até a 
via são 140km. Seguir pela avenida 
Paraguaçu, via interior que cruza 
os centros de Atlântida, Shangri-
-lá, Capão da Canoa e Capão Novo, 
chegando ao camping de Arroio 
Teixeira.

Atrativos – Um dos principais 
atrativos da região é o balneário 
de Capão da Canoa, que atrai vi-
sitantes do país inteiro. Em Arroio 
Teixeira há diversas opções de di-
versão, como o Parque Aquático 
Acqua Lokos e o Marina Park, lo-
calizado às margens da lagoa dos 
Quadros. Para os que gostam de 
passeios ecológicos há o Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe, que 
ocupa 34 mil hectares de área com 
matas, águas rasas e dunas, além 
de uma criação de camarão e cerca 
de 200 espécies de aves migrató-
rias, como marrecas, andorinhas 
do mar, flamingos e outras.

Grande parte dos moradores é 
descendente de colônias alemã e 
italiana, o que torna a culinária da 
região deliciosa, com misturas de 
ingredientes nativos de ambos os 
países.
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Mercado
Boas novidades para curtir seu camping nas férias 

Para você aproveitar as férias de janeiro e o alto verão 
junto com a 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 Aquarela; o Guarda Sol Nautika Caribe 

180 cm e a Barraca Coleman Hooligan 3 Pessoas

Piscina Nautika Aquarela: Aproveite intensa-
mente o verão com a Piscina Nautika Aquarela. Me-
dindo 2,69m x 1,75m x 51cm e com capacidade para 
aproximadamente 800L, a piscina é confeccionada 
em PVC laminado translúcido e possui as laterais 
infláveis. Prática, segura e fácil de inflar e desinflar, 
o produto inclui dreno para saída de água e adesivos 
para reparo. Faça a alegria da criançada e aproveite 
momentos de diversão em família nas férias. Mais 
informações no site : http://www.kanui.com.br/. 

Guarda Sol Nautika Caribe 180 cm: O pro-
duto possui medidas aproximadas de 1,8 de diâme-
tro, sistema de inclinação e confecção em poliéster 
Oxford e aço esmaltado. Além disso, este modelo é 
simples de transportar contendo bolsa a tira-colo e 
o tecido possui tratamento essencial com proteção 
anti-uv 50+. Para mais informações sobre o produ-
to, acesse o site: http://www.kanui.com.br/ . 

Barraca Coleman Hooligan 3 Pessoas: O pro-
duto possui tela mosquiteiro em poliéster respirável 
para melhor ventilação e estrutura em fibra de vidro 
(8mm) simples e fácil de montar. Essa barraca tam-
bém conta com sistema Weather-Tec, que garante 
sua impermeabilização por meio de costuras sela-
das, zíper reforçado e bolsos internos para maximi-
zar a praticidade. Mais informações sobre o produto 
no site :  http://www.kanui.com.br/ .

Caldas Novas, natureza e 
piscinas termais como atração
A cidade de Caldas Novas, 

em Goiás, é um ótimo roteiro 
para estar em contato com a natu-
reza. Famosa pelas fontes termais 
a cidade goiana acolhe muitos tu-
ristas que procuram relaxar e se 
divertem num ambiente de muita 
paz e hospitalidade. Caldas No-
vas também oferece artesanato 
variado e saborosa culinária típi-
ca. Próximo dali está o município 
do Rio Quente onde as piscinas 
termais são a atração dos par-
ques aquáticos. Os campistas do 
CCB contam com a hospedagem 
no camping GO-02 para quem 
quer mergulhar nos encantos das 
águas quentes da região.

Camping – O GO-02 possui 
uma área de 40.000m². Ofere-
ce instalações-padrão, luz para 
equipamentos, chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, chur-
rasqueiras, sauna e piscinas para 
adultos e crianças. O camping 
fica próximo ao aeroporto a 4km 
da cidade.

Atrativos – A cidade atrai tu-cidade atrai tu-
ristas do mundo inteiro pela com-
provada capacidade terapêutica 
de suas águas termais que che-
gam até 51º e possuem proprieda-

 ►O verão de Caldas Novas oferece sombra e água quente 

des químico-minerais que podem 
diminuir a pressão arterial e até 
desintoxicar o organismo. Caldas 
Novas possui muitas belezas. Há 
um repertório de saunas naturais, 
bosques, nascentes e cascatas. 
Uma mata frondosa com ipês, 
canelas, paineiras, localizada na 
Serra de Caldas e habitada por 
tucanos, juritis e canários, com-
pleta este “paraíso das águas. 

A cidade possui também uma 

variada culinária que mistura 
peixes e aves com frutos do cer-
rado como o pequi, muito usado 
em pratos típicos como o arroz 
com pequi e a tradicional gali-
nhada. Outras delícias da região 
são o peixe na telha, a pamonha, 
o empadão goiano, doces caseiros 
e licores produzidos na cidade. A 
cidade possui também diversos 
parques aquáticos, onde crianças 
e adultos podem se divertir.

Aracaju reserva o melhor do Nordeste 

 ►O Camping de Aracajú é uma rara opção de acampamento no litoral do Nordeste

Com direito a praia em fren-
te ao SE-01, os associados 

do CCB podem passar o alto 
verão curtindo muito sol, mar 
e, principalmente, conhecendo 
o melhor da gastronomia e da 
cultura da capital sergipana 
Aracaju. O município é acon-
chegante e apresenta uma óti-
ma infra-estrutura, o que torna 
o passeio na região um grande 
atrativo para os visitantes.

Camping – O SE-01 ofe-
rece aos campistas uma área 
de 20.000 m² para acampar, 
além de instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes e quadra de 
esportes. De frente ao cam-
ping, a Praia de Atalaia.

Atrativos – O dia de quem 
visita a capital sergipana pode 
começar com uma caminhada 
nas areias planas da praia de 
Atalaia Nova, no litoral norte, 
e um delicioso mergulho nas 
águas mornas do Atlântico. 

Na região central da cida-
de, a Praia de Atalaia é a res-
ponsável pelo maior movimen-

to de visitantes por conseguir 
reunir um dos passeios mais 
completos: o calçadão e as 
quadras esportivas para quem 

deseja praticar atividades fí-
sicas; grandes quiosques para 
comer uns aperitivos com os 
amigos e conhecer a culinária 

local; mar raso e a larga faixa 
de areia para uma programação 
de famílias com as crianças. 
Além dessas opções, o trecho 

conhecido como “Passarela do 
Caranguejo” tem agitada vida 
noturna, concentrando bares e 
restaurantes à sua orla. Quem 
busca mais tranqüilidade, pode 
visitar o litoral sul, que reúne 
praias encantadoras como a de 
Aruana, Robalo, Náufrago e 
Mosqueiro, onde há passeios 
de catamarã que levam a pe-
quenas ilhas.

Aracaju abriga também um 
dos oceanários mais interes-
santes do país, mantido pelo 
projeto Tamar. 

Lá são preservadas 60 
espécies de animais dividi-
dos em 18 aquários de águas 
doce e salgada. Para enrique-
cer o conhecimento cultural, 
os campistas podem visitar o 
Centro Histórico e o Memorial 
do Sergipe, onde encontram-se 
dezenas de casarões antigos, 
museus, espaços culturais, 
mercados e artesanato tam-
bém encontrado no Mercado 
Municipal Antônio Franco, na 
rua José do Prado Franco no 
Centro.
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Indústria Catarinense pretende 
popularizar o Camper no Brasil 

Participe da 
Promoção 

Duaron - CCB 
Nesta fase de apresentação 

de seus produtos, durante este 
primeiro semestre do ano, a 
Camper Duaron está lançando 
uma promoção entre os adqui-
rentes de seus campers, pre-
miando os sócios proprietários 
do CCB com doze meses de 
taxa de manutenção ou os subs-
critores de passaportes, com 
uma renovação por um ano. 
Para os clientes adquirentes que 
ainda não sejam associados do 
CCB, a Duaron os presenteará 
com uma subscrição de um Pas-
saporte anual.

Para se habilitar à promo-
ção, basta que no contato da 
compra do equipamento, pesso-
almente ou por e-mail, o cliente 
apresente o anúncio publicado 
nesta página de O Campista. 

É muito comum conviver nos 
campings brasileiros com 

variados modelos de trailers e 
motor-homes, onde, no entanto, o 
camper representa uma minoria en-
tre os veículos de recreação.

A Camper Duaron é uma em-
presa catarinense, sediada em Rio 
do Sul,  especializada na fabricação 
de campers e está assumindo a mis-
são de popularizar o uso deste equi-
pamento em nosso país, a exemplo 
do que já ocorre nos Estados Unidos 
e na Europa. 

O camper Duaron é produzido 
com materiais leves, de alta resis-
tência, com isolamento térmico e 
acústico. Sua linha de produção 
distingue três modelos básicos, um 
para veículos de cabine dupla, outro 
para cabines simples e o mais novo 
lançamento, o Mini Camper Dua-
ron, para pick-ups menores, como a 
Saveiro, Strada, Montana, Courier 
ou Hoggar. 

Os campers para cabine dupla 
são universais para todas as camio-

netes cabinadas, podendo ser aco-
plados, por exemplo, tanto em um 
modelo Hilux cabinada ou em uma 
S-10, desde que ela seja cabinada 
também. 

Os campers para cabine simples 
são também universais para todos 
os tipos de camionetes, prevendo al-
gumas exceções para estes modelos, 

como também, para os veículos de 
cabine dupla. 

O Mini-Camper para pick-ups 
menores, se apresenta em duas ver-
sões: a Universal, que pode ser aco-
plada indistintamente em qualquer 
utilitário, ou a Sob Medida, fabrica-
da com exclusividade para um de-
terminado modelo. 

Internamente, todos os cam-
pers são equipados com cama de 
casal extensível, mesa de jantar, 
sofá, pia, fogão, geladeira, TV/
DVD e armários produzidos em 
compensado naval. 

Os campers maiores, para ca-
bines Simples e Duplos, possuem 
banheiro com pia, chuveiro e vaso 
sanitário, além de cama de solteiro e 
climatizador, podendo abrigar alter-
nativamente seu aparelho de ar con-
dicionado. O Mini-Camper tem a 
possibilidade de conter um banheiro 
diferenciado,  com o  banho insta-
lado em um box, que pode abrigar 
também um vaso sanitário portátil. 

Todos os modelos de campers 
são equipados com quatro macacos 
de elevação, permitindo com 
facilidade a acoplagem e a retirada 
do equipamento da caçamba do 
veículo. 

Resta lembrar que, comparati-
vamente com outros veículos de re-
creação, o Camper Duaron oferece 
um dos menores preços do mercado. 

 ►Os modelos da Duaron primam pela praticidade e sofisticação 



RIO DE JANEIRO - JANEIRO DE 20148 - O Campista 

Segundo o horóscopo chinês, 
2014 é um ano regido pelo Cava-
lo. Significa dizer que, a partir 
de 11 de fevereiro, é tempo de 
avanços significativos nas artes, 
na política internacional, na mí-
dia, na tecnologia e na medicina, 
pois os anos regidos pelo Cavalo 
favorecem a ação.

Exemplos disso são 1990, 
ano da libertação de Nelson 
Mandela, que trouxe mudan-
ças dramáticas para a África do 
Sul, e 1918, quando terminou a 
Primeira Guerra Mundial. E os 
campistas associados do CCB 
devem aproveitar esse ano para 
curtir melhor os campings de sua 
preferência.

Os anos do Cavalo também 
são caracterizados por atos re-
pentinos de agressão, como no 
ano do Cavalo de 1990, quando 
as tropas do Iraque invadiram 
o Kuwait, mas geralmente são 
problemas de curta duração e 
de resposta rápida. A economia 
mundial vai continuar exigindo 
muita atenção das autoridades. 
Na cultura, pessoas novas e in-
f luentes podem surgir na indús-
tria musical e novas séries de TV 
e de cinema do tipo que atraem 
multidões devem ser lançadas. 
Como se acha o planeta regente 
do ano? Divide-se o ano [2014] 
por 7, que representa os planetas 
sagrados da antiguidade. O 
número que restar  é encontrado 
em uma estrela, onde estão indi-
cados os planetas.

Com a proximidade de 2014, 
já é possível, através da astrolo-
gia, entender as energias que es-
tarão presentes no próximo ano. 
Foi o que fez o astrólogo João 
Bidu, quem apresentou  previ-
sões para o próximo ciclo e ga-
rantiu que será um período de 
sorte e prosperidade. Segundo o 

Calendário de Eventos e 
Feriados para 2014

Enfim, chegamos ao ano da 
Copa do Mundo de Fute-

bol em nosso país. Serão trinta 
dias de intensa movimentação 
turística interna, especialmente 
nas cidades que vão sediar as 
partidas eliminatórias e das fa-
ses finais. Em alguns de nossos 
campings, vamos conviver com 
turistas estrangeiros e desfrutar 
da oportunidade de demonstrar 
a nossa cordialidade e presteza.

Neste ano, o Camping do 
Recreio dos Bandeirantes abre 

o calendário, no primeiro sába-
do de janeiro, com a II Festa da 
Costelada. O Carnaval deste ano 
acontecerá nos primeiros dias 
de março, estendendo um pouco 
mais as férias de quem puder.

A grande chance do feriadão 
neste ano está para os cariocas, 
que vão combinar em abril os fe-
riados da Sexta-Feira Santa (dia 
18), com o Dia de Tiradentes, no 
dia 21 (Segunda-Feira) e o dia 
dedicado a São Jorge, na Quarta-
-Feira (dia 23).  ►O Camping do Recreio abre a temporada gastronômica com a sua segunda Costelada

Campistas: hora de ver o que 
reservam os astros para 2014 

especialista, Júpiter é quem vai 
comandar o ano e, por isso, o cli-
ma de expansão e de melhorias 
deve chegar por aqui, depois de 
um 2013 marcado por muito tra-
balho, disciplina e dedicação.

Contudo, Júpiter também 
tem seu lado vilão e o excesso de 
otimismo é um dos seus maiores 
perigos. Até 6 de março, o astro 
estará se movendo em sentido 
contrário e trará momentos de 
bastante instabilidade.

Será um bom ano para quem 
trabalha com setores ligados ao 
mar, água e líquidos. Também se 
destaca quem mexe com alimen-
tação, construção civil, trans-
portes, turismo, jogos, relações 
internacionais, jurídico, judiciá-
rio e, principalmente, quem lida 
com o público.

VEJA SEU SIGNO:
Aquário: O nativo deste 

signo tende a ser  amigável, hu-
manista, honesto, leal, original, 
inventivo, independente e inte-
lectual. Certamente será um bom 
ano para se fazer novos amigos 
nos campings do CCB.

Peixes: O nativo de peixes 
tende a ser imaginativo, sensível, 
amável, compassivo, altruísta, in-
tuitivo e simpático. Então é hora 
de conhecer novos campings da 
rede do CCB e desfrutar do me-
lhor da natureza e da companhia 
dos campistas.

Áries: Os nascidos sobre 
o signo de Áries tendem a ser  
aventureiros, energéticos, pionei-
ros, corajosos, entusiastas, con-
fiantes, dinâmicos e espertos. Em 
2014 coloque seu lado aventurei-
ro para praticar trilhas da região 
das Agulhas Negras e o camping 
da Serrinha é ideal para isso.

Touro: A pessoa nascida so-
bre o signo de Touro tende a ser  
paciente, confiável, bondoso, 
amoroso, persistente, determina-
da e amável.

Gêmeos: Os geminia-
nos tem tendência para serem 
versáteis,adaptáveis, comunica-
tivos, espirituosos, intelectuais, 
eloqüentes, jovens e animados.

Câncer: A pessoa nascida so-
bre o signo de câncer tem maior 
tendência para ser emocional, 
amorosa, intuitiva, imaginativa, 
astuta e cautelosa, protetora e 
simpática.

Leão: A pessoa de Leão tende 
a ser  generosa, calorosa, criativa, 
entusiasta, mente aberta, expan-
siva, fiel e amorosa.

Virgem: Tímido, modesto, 
meticuloso, confiável, prático, 
diligente, inteligente e analítico. 
Libra O nativo de libra tende a ser 
diplomático, moderno, românti-
co, encantador, descontraído, so-
ciável, idealista e pacifico.

Escorpião: As pessoas nas-
cidas sobre o signo de escorpião 
tendem a ser  determinadas, 
enérgicas, emocionais, intuitivas, 
apaixonadas, excitantes e caris-
máticas.

Sagitário: O nativo de Sagi-
tário tende a ser otimista , amante 
da liberdade, jovial, bem-humo-
rado, honesto, direto, intelectual 
e filosófico.

Capricórnio: O nascido so-
bre o signo de Capricórnio tende 
a ser Prático e prudente, ambicio-
so, disciplinado, paciente, cuida-
doso, bem humorado e reservado.
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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!

000334-1(RJ)
005223-5(RJ)
007565-7(RJ)
013432-0(RJ)
014423-6(RJ)
016480-4(RJ)
017391-8(SP)
019584-7(RJ)
020047-2(DF)
021727-5(RJ)
027559-0(ES)
033417-4(SP)
034475-5(SP)
049984-3(RJ)
051680-7(RJ)
053695-4(RJ)
059443-1(SP)
072688-4(ES)
075582-5(SP)
077748-7(ES)

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

para o mês de janeiro, para os mais diferentes des-
tinos do país, exceto em feriados. Os preços abaixo 
não incluem taxa de embarque, a partir de:  

-Fortaleza, R$ 1.877,00 
-Natal, R$ 2.141,00
-Serra Gaúcha, R$ 1.836,00 
-Caldas Novas, R$ 1.860,00 
-Maceió, R$ 2.259,00
-Foz do Iguaçu, R$ 980,00
-Porto de Galinhas, R$ 2.317,00 
-João Pessoa, R$ 2.137,00 
-Porto Seguro, R$ 1.376,00 
-Maragogi, R$ 2.810,00 
-Arraial D’ Ajuda, R$ 1.625,00 

CRUZEIROS MSC 
A CCTUR disponibiliza pacotes para o MSC 

Preziosa, pela 1ª vez no Brasil, com saída de San-
tos, no dia 08/02/14, a partir de US$ 1.359,00 visi-
tando Ilha/Grande/Angra dos Reis/Salvador/Búzios/
Ilhabela/Santos. Em outro programa, o navio sairá 
no dia 19/03/14 de Santos, fazendo Búzios/Salva-
dor/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 Na-
vio MSC Orchestra com saída no dia 12/01/14, em 06 
noites, a partir de US$ 1.737,00. Consulte a CCTUR 
sobre pacotes para os Mini Cruzeiros com saídas em 
01/02/14.

PACOTES RODOVIÁRIOS 
A CCTUR disponibiliza no mês de janeiro paco-

tes rodoviários entre 4 e 8 dias, a partir de : 

-Serra Negra com águas Lindoia, Pedreira e 

Monte Sião, R$ 1.320,00
-Porto Seguro, R$ 1.944,00
-Cidades Históricas, R$ 1.150,00

PACOTES INTERNACIONAIS 
Programe um passeio inesquecível ao exterior, 

via aérea, com hospedagem em hotéis entre 6 e 8 
noites, com possibilidades de parcelamento em até 
10 vezes sem juros, a partir de:

-Havana, US$ 1.851,00 
-Cancun, US$ 1.906,00 
-Riviera Maya, US$ 2.039,00 
-Varadero, US$ 2.118,00 
-Barbados, US$ 2.304,00 

RESORTS FORA DA TEMPORADA
Desfrute do máximo conforto no litoral nordes-

tino, a partir de: 

-Ritz Lagoa da Anta – Maceió,10 x R$ 128,00
-La Torre Resort – Porto Seguro,10 x R$ 165,00
-Ocean Palace Hotel e Resort – Natal, 10 x R$ 

174,00
-Catussaba Resort Hotel – Salvador, 10 x R$ 

128,00

DISNEY 2014 
-Disney Folia, 11 dias, saída em 01/03/14, a par-

tir de US$ 3.499,00, em aposento quádruplo.
-Nova York com Disney, 16 dias, saída em Ja-

neiro/14, a partir de US$ 4.199,00, em aposento quá-
druplo.

CARNAVAL 2014 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes para 

você curtir o Carnaval na Cidade Maravilhosa e as-
sistir aos desfiles das Escolas de Samba, na passare-
la 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 in-
formações. 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
- Embarque no Navio Iberostar Grand Amazon 

e participe de roteiros inesquecíveis pelo Rio Ama-
zonas e afluentes, proporcionando hospedagem e 
infraestrutura com o mesmo charme e luxo dos cru-
zeiros internacionais. Consulte a CCTUR para mais 
informações. 

082544-2(MG)
083230-0(RJ)
087712-2(DF)
092350-9(RJ)
096697-1(RJ)
103462-0(RJ)
108994-2(RJ)
118672-8(SP)
126563-7(RJ)
127709-0(RJ)
127982-2(RJ)
130104-3(BA)
130562-3(SP)
132307-9(RJ)
135864-2(RJ)
136059-2(RJ)
145655-5(SC)
151484-0(SP)
154401-5(RJ)
159868-2(RJ)

174471-2(SP)
179191-3(ES)
182584-3(RJ)
191734-9(ES)
198894-2(RJ)
201504-3(RJ)
203623-5(SP)
203626-9(SP)
205010-8(PE)
205561-1(SP)
206769-2(SP)
209714-2(RJ)
213889-1(RJ)
214736-1(RJ)
215251-0(RJ)
220509-6(SP)
223514-8(SP)
224311-7(DF)
224646-6(RJ)
225600-5(SP)

226578-7(SP)
226842-6(RJ)
228023-2(RJ)
228039-7(PR)
229424-9(SP)
229653-4(ES)
229949-3(PB)
231742-9(RJ)
232451-5(RJ)
232568-4(RJ)
234104-6(SP)
234241-6(RJ)
234409-4(SP)
234593-5(MG)
234877-1(SP)
235216-0(RJ)
235233-0(RJ)
235319-0(RJ)
235390-4(SC)
235411-2(ES)

235468-3(SP)
235613-0(RJ)
235614-8(SP)
235674-0(SP)
235697-8(SP)
235748-7(SP)
235787-7(RJ)
235822-1(RJ)
235933-2(RJ)
235957-8(ES)
235967-5(RJ)
235985-3(RJ)
236026-0(SP)
236058-7(RJ)
236089-6(SP)
236090-1(RJ)
236104-6(SP)
236115-1(SP)
236127-4(ES)
236134-7(SP)

Concorra a bônus no CCB para 
curtir os campings nesse verão 

O presente ideal para você e sua 
família curtirem as férias e o 

alto verão é viajar pelo país e conhe-
cer novos lugares. E no CCB você 
ainda concorre a estadias grátis nos 
campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de 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 novembro dos 
sorteados. 

 ►Em Havana, a capital cubana, as praias se mantém lindas e iluminadas à noite
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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

A Promoção De 
Pai para Filho 

continua nas férias 
de janeiro  

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática transmite. 
Que tal compartilhar esses pri-
vilégios com a família? Faça 
uma bela surpresa para seu fi-
lho e sua família. Aproveite a 
promoção “De Pai para Filho” 
nas férias de janeiro, presente-
ando-o com um título do CCB. 
Vocês poderão usufruir de um 
clube de vantagens. 

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

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

Aproveite a Oferta Novos 
Associados nas férias 

O sucesso da promo-
ção Novos Associa-

dos vale também para as 
férias com a possibilidade 
de garantir descontos aos 
associados que recomen-
dam seus amigos para se 
tornarem sócios do CCB. 
Com isso é garantido es-
tadias gratuitas para você. 
Para participar, basta in-
dicar um amigo para se 
associar ao clube. A cada 
indicação confirmada, os 
sócios e seus dependentes 
são beneficiados com bô-
nus/pernoites. Os bônus, 
que têm validade de um 
ano para os associados 
e seus acompanhantes, 
servem para diminuir as 
despesas com pernoites 

de pessoas ou equipamen-
tos. 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 mensa-
lidades de ocupação de 
módulos, nem para as 

taxas de estadia diurna e 
outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para 
qualquer uma das secreta-
rias do CCB pelo correio, 
fax ou e-mail.
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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 au-
tomático, suspensão pneumática, freio a ar, gera-
dor branco BD 4.000 CFE. R$265.000,00. Suzana 
Neves. Tels.: (41) 9613-2288 / 3322-6547. E-mail: 
daydreamsevenpaul@yahoo.com.br / suneves@
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, motor 
traseiro – motor 1620, pneu sem câmara – novo. 
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, die-
sel, 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, banheiro 
e box fechado, cozinha/fogão/mesa, climatizador, 
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.supor-
te@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 winegard, 
vaso sanitário, ducha higiênica, box separado, 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, revisa-
do, pneus novos. Valor: R$110.000. Estudo pro-
postas. 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 fun-
cionamento. 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. Fernan-
do. 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. Fer-
nando. Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 / (21) 
2410-6247. E-mail: cfernand@ctex.eb.br / jfpuell@
ibest.com.br 

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 combinar. 
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 ge-
ladeira, fogão de 3 bocas com forno, bateria, caixa 
d’água, aquecedor de água a gás e elétrico, banhei-
ro com chuveiro. R$16.000,00. Fausto. Tel.: (11) 
9932-2709. E-mail: pedroifko@hotmail.com

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo es-
tado. 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 Para-
ty - Todo reformado, pronto para rodar, com gela-
deira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, vaso 
sanitário fixo, caixa d’água, mesa que vira cama 
de casal, dormitório de casal. Varanda branca, 
fechada, com pia e fogão. R$37.000,00. Lindamir. 
Tels.:(11)7104-1771.

Turiscar Vila Rica – SL de 7 metros, com duas 
camas de casal e dois beliches, ar condicionado, fo-
gão, 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. Gló-
ria 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 – Equipado 
com tudo. Tel: (044) 9978-0604 – Zezo Moreira.

Agrale Ultravan – Proprietário propõe troca 
de seu motor-home por um bom trailer de um eixo. 
Motor-home ano 1994, motor MWM (o mesmo da 
F-4000), consumo entre 7 e 11km/L,pneus semi-
novos, carroceria em fibra de vidro, rodado duplo 
traseiro, freios a disco, direção mecânica, con-
versor 2.500W, inversor 1.200W, tanque de água 
doce 250L, tanque de detritos 250L, bomba d’água 
importada, doc 2012 paga, CRLV registrado como 
motor-casa. Interior montado em 2011: cama 
2,09m X 2,70m, poltrona e mesinha que se trans-
formam em cama de solteiro, sofá-cama na cabi-
ne 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, aque-
cedor de frio 6.400W, lavatório, chuveiro regulá-
vel e ducha higiênica. Edison Sampaio. Tel.: (34) 
3814-4603 (à noite). E-mail: edisonsampaio1950@

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 pratelei-
ras 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 Antonio 
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

Camping Star – Ano 86, em ótimo estado, 
2 quartos, colchão casal novo e confortável. Ex-
celência em qualidade - R$ 2.500,00 (aceitamos 
oferta). Paulo.  Tel : (21) 9291-2005. 

Trabucar – Com fechamento, 1 colchonete, 
armário 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. 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-5ªRoda – Completo, perfeito estado, 
“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 ele-
trônico 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, geladeira. 
Tel.: (21) 9974-0455.  E-mail:   luizmacamo@
gmail.com
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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.

47
anos

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 Vida de Campista desta 
edição é uma homenagem 

aos associados do CCB que fa-
zem de nós uma grande família 
ano após ano. Há quase 50 anos 
desenvolvendo o campismo or-
ganizado, o clube luta para que 
essa prática nunca deixe de ser 
esquecida e mensalmente dispo-
nibiliza em seu jornal “O Cam-
pista” um pouco mais sobre a 
beleza e os encantos da nature-
za em nosso país. Parabéns aos 
campistas que fazem parte dessa 
longa jornada e que continue-
mos cada vez mais unidos, pois a 
união nos mantém fortalecidos. 
Veja aqui alguns depoimentos 
de divertidas e curiosas histó-
rias de famílias associadas que 
participaram do quadro Vida de 
Campista em 2013. 

Lenilda Monteiro da Silva 
e seu esposo José Fernandes 
da Silva, sócios do CCB há 25 
anos: 

“Minha filha lembra da esca-
lada até o cume da montanha do 
Recreio, das paneladas que mui-
to fazíamos entre as barracas, 
de um Natal que de tanto chover 
faltou energia e não tivemos ou-
tra opção a não ser passar a luz 
de velas “

“Uma vez minha prima acor-
dou para fazer a mamadeira do 
filho de 2 anos e quando olhou 
para a fruteira teve uma sur-
presa. As frutas estavam com 
os miquinhos se deliciando. E o 
menino ficou sem a sua mama-
deira até que novas frutas fos-
sem compradas “.

Dona Leonor Maria Ferrei-
ra, sócia do CCB desde 1993: 

“A História mais engraçada 
foi a primeira viagem que fize-
mos, depois de montarmos a 
barraca sob um sol de 40 graus, 
fui dar o meu primeiro mergulho 
na praia e machuquei o braço... 
conclusão da história? Sem praia 
o mês todo e muitas gargalha-
das! O que mais ouvi dos ami-
gos? “Tinha que ser portugue-
sa”... Risos.”

Francisco Granja, sócio do 
CCB há 23 anos:

“Em um determinado dia no 
ano de 2000, um grupo de ami-
gos do RJ-10 realizando uma fei-
joada organizada por mais de 50 
associados do CCB, após verifi-

VIDA DE CAMPISTA
Os melhores momentos dos depoimentos em 2013 

 ►Lenilda e José Fernandes adoram receber amigos no camping 

 ►O maior prazer de Francisco Granja é cultivar amizades em seus 
acampamentos 

 ►Desde menina convivendo com o camping, Aline Ferreira repete o 
mesmo com o filho

 ►David Toledo e a esposa Janine brindam o prazer de viajar e 
acampar

cado que a comida estava  pronta 
em uma imensa panela do foga-
reiro (liquinho), a esposa de um 
colega associado, resolveu servir 
inicialmente seu esposo. Sem 
observar o equilíbrio da panela 
para que pudesse servi-lo, ela 
desequilibrou-se lançando a pa-
nela pelo seu lado esquerdo. No 
entanto, de maneira corajosa, ela 
lançou seu braço sobre a lateral 
da panela e conseguiu impedir a 
perda da feijoada”. 

Alinne Conceição Ferreira, 
entrevistada no mês das mães:

“É super importante esse 
contato com a Natureza, as 
crianças crescem amando tudo 
isso aqui, conhecem os bichi-
nhos, cuidam das plantas, se 
interessam e conservam o am-
biente limpo para não prejudicar 
a natureza.”

José Carlos de Sá Vasqui-
nho, comerciário e também 
Presidente Regional do CCB. 
Sócio do CCB há 33 anos:

“É com muito otimismo que 
vejo a iniciativa do CCB para in-
centivar a prática campista e que 
apesar do tempo, a luta continua 
e sem trégua.”  Como disse em 
entrevista: “É uma chama que 
nunca se apaga”. Vasquinho fala 
também da importância dos pais 
trazerem seus filhos ao camping 
para o convívio com a natureza 
e também o desligamento das 
tecnologias, das quais atualmen-
te somos tão dependentes. Para 
ele, o camping traz muitas coisas 
boas, entre elas, o círculo grande 
de amigos e momentos de mais 
união familiar.”

Djalma Gomes Correia, só-
cio do CCB há 37 anos :

Djalma vê a iniciativa do 
CCB para incentivar o campis-
mo de forma positiva, procuran-
do premiar os associados para 
que tragam novos adeptos. O 
associado afirma que a falta de 
incentivo e divulgação do poder 
público, além do apoio político, 
dificulta a prática do campismo 
no país. 

Djalma fala também da im-
portância dos pais procurarem 
trazer seus filhos para o campis-
mo, pois é uma forma de lazer 
muito saudável. Para ele, o que 
faria as novas gerações usarem 
mais os campings seria mais di-

vulgação e a facilidade na vida 
dos pais nas questões relaciona-
das aos custos dos deslocamen-
tos.

A vida no camping trouxe 
a Djalma muitas coisas boas ao 
longo dos anos, entre elas, os 
conhecimentos relacionados à 
natureza e ótimas amizades.

David Toledo dos Santos 
Costa, associado do CCB des-
de 2008:

“Em 5 de Setembro de 2009 
realizamos um grande luau na 
Praia dos Anjos, em Arraial do 
Cabo, com equipamento de som, 
música ao vivo e uma mesa de 
frios de 12 metros. Nosso grupo 
de viagens 40DIT acampou no 
CCB. O evento reuniu mais de 
50 pessoas e os banhistas que 
passavam pela praia aderiam na 
hora. Quando a festa acabou, nós 
levamos os pães e vários outros 
quitutes que sobraram para o 
camping. No dia seguinte, os tu-
ristas estrangeiros que estavam 
acampados lá, se deliciaram com 
o lanche e ainda exclamavam 
“very good!”. Foi muito engra-
çado e um dos eventos mais le-
gais que realizamos!“

 
Raphael Baraúna, 98 anos, 

o mais antigo entre os associa-
dos do CCB: 

“Só tenho a agradecer ao 
CCB por ter me proporcionado 
a oportunidade de conhecer o 
Brasil nas regiões mais distantes 
sempre tendo por perto uma uni-
dade onde podia pernoitar”.

“A organização dos campin-
gs e a localização privilegiada 
de muitos deles sempre me cha-
mou a atenção. Sempre fui mui-
to bem recebido nos campings 
onde passei. Não tenho do que 
me queixar”.

“O meu maior prazer na vida 
foi acampar e fazer amigos, e 
nisso o CCB me fez conhecer 
uma grande família de muitas 
amizades e companheirismo”.

O CCB cada vez mais vem 
conquistando a alegria e o apre-
ço dos associados que estão 
nessa jornada há muitos anos. 
O campismo é um ótimo local 
para fazer amizades e descansar, 
seria de extrema importância o 
apoio do governo à incentivar 
essa prática e uma maior divul-
gação dos campings. 


