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EDITORIAL
Mensagem 

do Presidente

Aproveitando o ensejo 
das duas Assembléias 
Nacionais realizadas em 

dezembro passado, queremos 
estender ao quadro social a men-
sagem transmitida aos Conse-
lheiros e Representantes Regio-
nais do Clube, nos momentos de 
abertura daqueles encontros. 

Dentro de mais duas sema-
nas, o CCB estará entrando no 
ano do seu cinqüentenário. Em 
julho de 2016. esta idéia fantás-
tica de Ricardo Menescal vai 
completar 50 anos. E quando 
lembramos do nosso fundador 
e primeiro presidente, com to-
das as honras que ele merece, 
devemos também homenagear 
aqueles cem amigos que ele reu-
niu para financiar  o lançamento 
da pedra fundamental do nosso 
patrimônio  e da nossa rede de 
campings. E essa homenagem 
aos cem fundadores do nosso 
Clube, muitos deles ainda entre 
nós, queremos fazer na pessoa 
do companheiro Vinícius Mene-
zes de Araújo Jorge, que sempre 
participou das nossas represen-
tações e diretorias e hoje ocupa 
uma cadeira vitalícia no Conse-
lho de Beneméritos. 

Queremos também ressaltar 
a participação sempre interessa-
da de Hedberto Pinella da Silva, 
associado há quase 50 anos, Con-
selheiro Benemérito, que aceitou 
em 1981 a delicada missão de 
suceder a Ricardo Menescal na 
Presidência, e vale ressaltar que 
o fez com raro brilhantismo e 
equilíbrio,  contribuindo, além 
das funções relevantes do cargo, 
com sua experiência  profissio-
nal para um salto tecnológico 
na informatização do Clube e na 
criação do conceito de “contabi-
lidade solidária”, na sustentação 
dos campings como rede nacio-
nal. 

Reservamos em especial, 
uma homenagem ao saudoso 
Milton Menezes de Araújo Jor-
ge, sucessor de Helberto Pinella 
na Presidência, trazido para o 
Clube pelo seu irmão Vinícius 
e que, além de tudo de bom, 
de criativo, de aglutinador e de 
disciplinador que acrescentou, 
foi ele o mentor e o responsável 
pela introdução do Conselho de 
Beneméritos em nosso Estatu-
to Social, este importantíssimo 
colegiado que cada vez mais 
se mostra como o guardião dos 
nossos princípios, da ordem, da 
disciplina e do patrimônio do 
nosso Clube. 

Queremos saudar ao nosso 
quadro social, que participa da 
vida do CCB com a sua presen-
ça, a sua memória, a sua contri-
buição regular e que está aqui 
representado por nós, da As-
sembléia Nacional, eleitos dire-
tamente por eles, formando este 
extrato representativo da ampli-
tude nacional do nosso Clube, 
vindos de 23 diferentes cidades, 
de 9 estados do nosso país. 

Queremos, por fim, agrade-
cer a contribuição dos nossos 
funcionários, aqueles que mate-
rializam nossas missões e idéias, 
aqueles que nos dão suporte e 
nos ajudam com seu trabalho, 
seu bom humor, sua fidelidade, 
sua confiança, na alta e na bai-
xa temporada, mesmo quando os 
ventos e as sombras não nos são 
tão favoráveis. 

Pessoalmente, agradeço, em 
tempo, à minha família, em toda 
a sua extensão , por aceitar, com-
preender e apoiar a minha mis-
são de agora, e por entender que 
a nossa contribuição neste Clube 
é pela continuidade do bom la-
zer, no nosso melhor nível. E que 
todos nós continuemos assim, se 
Deus quiser. E Ele há de querer!

Obrigado,
João Luiz Pimentel Neiva de Lima

Presidente Nacional

Em Assembléia tranqüila João Luiz é eleito 
Presidente Nacional do CCB

 ■Atendendo fielmente os preceitos estatutários, a XVI Assembléia Nacional cumpriu em harmonia uma 
extensa pauta com avaliações e decisões importantes
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PLACAR
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 Aven-
turas). Essas taxas são válidas para acampamento à vista (Regulamento de 
Uso, Item 07) e associados quites com taxas de manutenção, cotas de subs-
crição e eventuais pendências. As tabelas completas são expostas nas por-
tarias 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 asso-
ciados das Séries AP (Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo 
Frio  ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças. Informações com a 

CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo 
Disque – Camping (021) 2532-0203

 BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia 

de Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (110v), chuvei-
ros quentes, quadra de esportes, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
7,80 mais equipamento de R$ 2,00 até 
R$ 13,20; TEMPORADA(16/Dez. a 28/
Fev) : R$ 13,80 mais equipamentos de 
R$ 3,50 até 23,10.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
Luz elétrica apenas para as dependên-
cias (220v), ponto de energia para carga 
de bateria de trailers. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 9,00 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 5,70; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/ Fev. e Jun./Jul.): R$ 
13,80 mais equipamentos de R$ 3,50 
até 23,10.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-
05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, 
km 83,5 (perímetro urbano). Tel:. (73) 
3282-1024. Instalações–padrão, luz 
para equipamento (220 v), chuveiros 
quentes, praia fronteira. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 9,00 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 14,00; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev): R$ 13,80 mais equi-
pamento de R$ 3,50 até R$ 20,60.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da 

Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. 
Público (27) 3250-7050. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
quadra de esportes, play–ground, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,80 e mais equipamento de R$ 2,70 
até R$ 18,00; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento, 
de R$ 3,90 até R$ 26,00.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de 
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instala-
ções–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,40 mais equipamento 
de R$ 2,90 até R$ 18,00; TEMPORA-
DA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais 
equipamento, de R$ 3,90 até R$ 26,00. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Ro-

dovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 
km do centro da cidade. Instalações – 
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
sauna, piscinas quentes p/adultos e 
crianças, piscina cloradas de água fria 
p/adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 
12,10 mais equipamento de R$ 3,00 até 

R$ 20,40; TEMPORADA (Mai./Jun./
Jul.): R$ 12,10 mais equipamento de R$ 
3,00 até R$ 20,30.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada 

dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. 
Tel.: (31) 3551-1799. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (110 v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 mais 
equipamento de R$ 1,20 até R$ 16,90; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
12,10 mais equipamento de R$ 1,60 até 
R$ 20,30.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km 

depois, seguindo à direita, do trevo do 
Contorno Leste (BR-116), no sentido 
São Paulo/Curitiba. Tel.: (41) 3675-
6999. 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 TEMPORADA: R$ 
10,10 mais equipamento de R$ 1,20 até 
R$ 16,90; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,10 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 20,30.

RIO DE JANEIRO
ARRAIAL DO CABO (RJ-05) 

– Av. Bernardo Lenz, 271, a 100 m da 
Praia dos Anjos. Instalações–padrão, 
iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes. Mó-
dulos demarcados para a instalação de 
equipamentos. NÃO TEMPORADA: 
R$ 10,10 mais equipamento de R$ 2,50 
até R$ 16,90; TEMPORADA (16/Dez.a 
28/Fev.): R$ 13,80 mais equipamento de 
R$ 3,50 até R$ 23,10.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cida-
de). Tel.: (22) 2646-4256. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
playground. NÃO TEMPORADA: R$ 
12,10 mais equipamento de R$ 3,00 até 
R$ 20,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28 
Fev.) R$ 15,50 mais equipamento de R$ 
3,90 até R$ 26,00.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estra-
da Rio–Friburgo, à esquerda da “lom-
bada eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. 
Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
sauna, piscinas naturais, ducha de rio e 
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
15,90 mais equipamento de R$ 4,00 até 

R$ 26,90; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 19,40 mais equipamento de 
R$ 4,90 até R$ 32,50.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pon-
tal . Tel : . (24) 3371-1050. Instalações 
– padrão, iluminação elétrica somente 
para as dependências, chuveiros quen-
tes, praia fronteira. Camping de área re-
duzida. NÃO TEMPORADA: R$ 9,00 
mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 
15,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 13,80 mais equipamento de 
R$ 3,50 até R$ 23,10.

RECREIO DOS BANDEIRAN-
TES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 
(Praia). Tel/Fax: (21) 2490-0584. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fron-
teira e playground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 15,70 mais equipamento de R$ 
3,90 até R$ 30,80; TEMPORADA: (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 25,40 mais equipa-
mento R$ 6,40 até R$ 48,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada 
pelo km 311 da Via Dutra. Município 
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Ins-
talações– padrão, iluminação elétrica 
apenas para as dependências, chuvei-
ros quentes, quadra de esportes, play-
-ground, sauna rústica, pavilhão de 
lazer, piscinas naturais, ducha de rio, 
quiosques e lago. Ponto de energia para 
carga bateria de trailers. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 9,00 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 14,00; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 13,80 mais equi-
pamento de R$ 3,50 até R$ 20,60.

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 equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 7,80 mais equipamento de 
R$ 2,00 até R$ 13,20; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 10,10 mais equi-
pamento de R$ 2,50 até R$ 16,90.

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

Parque do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. 
Instalações–padrão, chuveiros quentes, 
luz para equipamentos (220v), quadra 
de esportes, pavilhão de lazer, piscinas 
naturais, cancha de bocha e churras-
queiras cobertas. NÃO TEMPORADA: 
R$ 9,00 mais equipamento de R$ 1,20 
até R$ 15,70; TEMPORADA (Mai. Jun. 

Jul.): R$ 10,10 mais equipamento de R$ 
1,10 até R$ 16,90.

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchie-

ta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 
3311-9329. Em implantação. Praia fron-
teira. NÃO TEMPORADA: R$ 11,40 
mais equipamento de R$ 2,90 até R$ 
19,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 19,40 mais equipamento de 
R$ 4,90 até R$ 32,50.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) 
– Estrada do Horto Florestal, bairro 
Rancho Alegre. Instalações– padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuvei-
ros quentes, pavilhão de lazer, lareira e 
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
11,40 mais equipamento de R$ 2,90 até 
R$ 19,30; TEMPORADA (Mai. Jun. e 
Jul.): R$ 17,90 mais equipamento de R$ 
4,50 até R$ 30,20.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/
SP da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). 
Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
quadras de esportes, piscinas cloradas 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 11,40 mais equipamento de R$ 2,90 
até R$ 19,30; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,10 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 20,30.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario 
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernan-
do. Acesso pela Rodovia Pedro Taques, 
km 116. Tel.: (13) 3425-0206. Instala-
ções–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, praia fron-
teira e play-ground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 10,80 mais equipamento de R$ 
2,70 até R$ 18,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipa-
mento de R$ 3,90 até R$ 26,00. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de 
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75. 
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 15,90 mais equipamento de R$ 4,00 
até R$ 31,10; TEMPORADA(16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 26,30 mais equipamento 
de R$ 6,60 até R$ 59,20.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de 

Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: 
(79) 3243-3957. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuvei-
ros quentes, quadra de esportes, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 

10,10 mais equipamento de R$ 2,50 
até R$ 16,90; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 13,80 mais equipamento 
de R$ 3,50 até R$ 23,10.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida 
Oceânica, 4551 – Bairro Farol - Alco-
baça – BA

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

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – 
Loteamento Praia das Neves - Municí-
pio de Presidente Kennedy – ES

FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodo-
via das Cataratas, junto ao Parque Na-
cional   - Foz do Iguaçú – PR

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

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

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – 
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio 
Teixeira – Município de Capão da Ca-
noa – RS

GARIBALDI (RS-04) – Estrada 
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borghe-
to – Garibaldi - RS

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOI-

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

ITAOCA – Av. Beira Mar, s/nº. 
Praia de Itaoca, entre Marataízes e Pi-
úma (município de Itapemirim) (ESPÍ-
RITO SANTO). Tel.: (27) 3529-1409. 
Instalações completas, chuveiros quen-
tes, 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

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

Desde já é importante para 
você, campista, se programar 
para mais um animado Car-

naval acampando em uma das áreas 
de camping do CCB. Diversas cida-
des brasileiras vão festejar o carnaval 
ao som de muito samba e as opções 
de festas são muitas. O carnaval des-
te ano terá início no dia 06 de feve-
reiro.

Tanto para quem procura descan-
so, quanto para quem quer agitação, 
os campings do CCB são uma ótima 
opção para o feriadão festivo. Neles, 
os campistas encontrarão tranquili-
dade e contato com a natureza, assim 
como as divertidas folias de carnaval. 
Pensando nisso, o Campista selecio-
nou alguns campings da rede para 
esse período de Carnaval. Faça sua 
escolha e aproveite a folia.

RECREIO DOS BANDEIRANTES
A região do Recreio dos Bandei-

rantes conta com uma programação 
diversificada no carnaval, destacando 
a Banda do Recreio agitando os foli-
ões na orla da praia. Já na Barra da 
Tijuca, o desfile da tradicional Banda 
da Barra é programa garantido para 
toda a família. Além disso, mais blo-
cos de rua animam a região.

Em outros bairros d cidade a folia 
também corre solta. São aproximada-
mente 460 blocos e bandas que desfi-
lam pelas ruas do Rio a partir deste 
mês de janeiro, arrasando turistas e 
cariocas. Isso sem falar nos desfiles 
das Escolas de Samba, na passarela 
da Marquês de Sapucaí.

Camping – O RJ-10 conta com 
instalações padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, pavilhão de la-
zer, praia fronteira e playground.

CABO FRIO
Diversos blocos passarão pelas 

ruas de Cabo Frio durante os dias de 
folia, enchendo as orlas das praias do 
Forte e do Peró. A cidade também 

 ■Os desfiles das Escolas de Samba na Sapucaí são o 
ponto alto do Carnaval carioca

 ■Muita lama e diversão no bloco mais famoso                  
de Paraty

 ■Em Bertioga, o bloco Pé na Areia integra turistas com a 
população local 

 ■O Carnaval de rua em Ubatuba leva os foliões para 
a orla marítima

 ■Dezenas de blocos se sucedem nas ruas estreitas 
de Ouro Preto 

conta com uma programação de des-
files das suas escolas de samba, que 
acontecem na Morada do Samba.

Camping – O RJ-01 fica no bair-
ro jacaré, próximo à ponte sobre o 
Canal do Itajurú, em meio a uma área 
arborizada com quadra de esportes, 
playground, pequena praia fronteira e 
20 mil metros quadrados. O camping 
conta também com cantina anexa a 
um pavilhão, tanques lava-roupas e 
lava-louças.

PARATY
Paraty conta atualmente com cer-

ca de sete blocos carnavalescos, 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 de lama da cabeça aos pés.

Camping – O RJ-04 está loca-
lizado em frente a praia do Pontal, 
próximo à Santa casa de Misericórdia 
e, além das instalações padrão, tem 

capacidade para 120 equipamentos, 
divididos entre trailers, motor-homes 
e barracas.

BERTIOGA
Blocos, bandas e trios elétricos 

são as atrações do carnaval em Ber-
tioga. O tradicional “Carnaval Pé 
na Areia”, realiza num grande palco 
montado na praia da Enseada, ani-
mará o público com muita música.

Camping – O SP-05 possui ins-
talações padrão e praia fronteira. 
Está localizado na Av. da Enseada, 
que fica a 6 km da cidade.

UBATUBA
Em geral, o carnaval da cidade de 

Ubatuba conta com uma diversifica-
da programação de shows e matinês. 
Além disso, também há desfiles de 
blocos e escolas de samba, reunindo 
foliões da população local e turistas 
de diversos cantos do país

Camping – O SP-04 fica às 

margens da Praia de Maranduba, 
na Rodovia SP 55. Possui instala-
ções padrão, pavilhão de lazer, luz 
para equipamentos (220v), chuvei-
ros quentes, m[odulos para trailers e 
motor-homes com energia livre com-
putada.

CLUBE DOS 500
Além dos festejos organizados 

pela Prefeitura de Guaratinguetá, o 
camping do Clube dos 500 realiza 
anualmente uma animada progra-
mação de carnaval organizada pelos 
próprios campistas que o frequentam.

Camping – o SP-01 possui ins-
talações padrão com capacidade 
para 300 equipamentos, playground, 
piscinas elaboradas para adultos e 
crianças, quadra de vôlei, campo de 
futebol society, pavilhão de lazer e 
churrasqueira.

OURO PRETO
Povoada de história e de repú-

blicas estudantis, as ladeiras cente-
nárias dessa bela cidade mineira já 
são conhecidas por sediarem um dos 
melhores carnavais universitários 
do país. Nessa época, diversos estu-
dantes abrem suas portas para rece-
berem milhares de turistas em busca 
de bons blocos repletos de atrações 
e a garantia de alegria e gente boni-
ta. Confira abaixo a programação de 
carnaval mais famoso e comentado 
de Minas.

Já na sexta-feira, o tradicional 
Bloco da Copa recebe os turistas com 
a energia de abadás, pulseiras, cane-
cas e demais brindes, com cerveja es-
tupidamente gelada  à vontade e uma 
boa e saborosa cachaça mineira. No 
sábado é a vez do Bloco do caixão, 
com mais de 30 anos de história em 
Ouro Preto, reunindo mais de cin-
co mil foliões. À noite será a vez da 
Festa do cabaré, cada um conta com 
a sua fantasia ao estilo. No domingo 
de carnaval, acontece o grande pa-
godão, com interação entre inúme-
ras repúblicas, muita gente bonita e 
animada, encerrando-se a noite. Na 
segunda feira desfila o tradicional 
Bloco da Praia, seguindo-se à noite 
com a festa à Fantasia, com prêmios 
para as melhores caracterizações do 
festejo. Encerrando o carnaval na 
terça-feira desfila o Bloco da Forca, 
considerado por muitos foliões como 
o melhor bloco da cidade, com nova 
estrutura e novo espaço, camarotes, 
pista, open-bar e um conjunto de 
atrações selecionado especialmente 
para o exigente público do carnaval 
de Ouro Preto. Durante à noite, ocor-
rerá a festa do Pijama. Não esqueça 
o seu!

Camping – O MG-01 fica próxi-
mo ao centro da cidade, na Estrada 
dos Inconfidentes, onde os campistas 
dispõem de instalações padrão, chu-
veiros quentes e quadra de esportes. 
O MG-01 tem capacidade para 150 
barracas, além de 20 trailers e motor-
-homes

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

MINAS GERAIS
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Aproveite as novidades para curtir seu camping no verão
Mercado

Para você aproveitar as férias e o verão junto à sua família e amigos, o Camping Clube do Brasil sugere três produtos que não podem ser deixados de lado na hora 
de arrumar a mala para mais um acampamento: a Barraca Cobra 4 – Trilhas e Rumos, a Pochete Nautika Live Preta e o Porta Lata Térmico – Coleman. 

Barraca Cobra 4 – Trilha e Rumos -   A barraca é de Modelo iglu, com duas 
portas, uma de cada lado da barraca. O sobreteto vem com avanço para ser montado 
em uma das portas, formando uma varanda que é 
montada com jogo de armação próprio e com os ex-
tensores. Este sistema permite a união de duas bar-
racas deste mesmo modelo, formando uma barraca 
para até 8 pessoas com união através das varandas. 
Basta uni-las passando uma varanda sobre a outra, 
formando uma comunicação entre as barracas. É 
autoportante, com sobreteto integral de costuras 
seladas e respiro para ventilação em dias de chu-
va. Vem com porta-trecos para ser pendurado no teto, como uma prateleira dentro da 
barraca. Novo sistema de porta em D  que abre o mosquiteiro junto, sendo mais prá-
tica de usar. Embalagem com zíper oferecendo maior facilidade ao guardar a barraca. 
Ideal para casais amigos que tenham cada um uma Cobra 4, unindo-as durante o dia 
e fechando a passagem à noite. Ótima também para família com filhos. Mais detalhes 
e informações adicionais, através do site: http://www.makalusports.com.br/ ou pelos 
telefones: (21)3174-2515 / (21) 3174-2526.

Cabo Frio: CaboFolia garante animação em seu Carnaval fora de época 

Dentre todas as cidades da 
Região dos Lagos, Cabo 
Frio é uma das preferi-

das dos campistas e turistas em 
geral durante os meses quentes. 
Com suas movimentadas praias 
e diversificadas atrações para a 
noite, a cidade é point de gente 
bonita e muito animada.

E neste mês, os campistas 
têm ainda mais motivos para 
visitar o RJ-01. Este é o mês 
em que acontece o Cabofolia, a 
festa de carnaval fora de época 
de Cabo Frio, que será realizada 
entre os dias 21,22 e 23 coinci-
dindo com o feriadão de São Se-
bastião no dia 20. O CaboFolia 
é uma micareta que agita Cabo 
Frio há quase duas décadas e faz 
sucesso todo o ano com a venda 
de inúmeros abadás. O evento é 
uma prévia do Carnaval e é co-
nhecido como o maior carnaval 
fora de época do Rio de Janeiro, 
além de reunir milhares de pes-
soas 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 pa-
rada em Cabo Frio e desfrutar 
desse grande evento, além de 
curtir uma boa praia com sua 
família e amigos. Informações 
sobre os ingressos você encontra 
no site: http://cabofolia.com.br/.

Camping – O camping de 
Cabo Frio fica na Estrada dos 

Pochete Nautika Live Preta - A po-
chete é confeccionada em material têxtil. 
Traz recortes diferenciados, um bolso 
frontal e bordado da marca. Mede 30 cm 
de largura, 16cm 
de altura e 3cm de 
profundidade, e 
tem seu interior em 
material têxtil com 
um compartimen-
to principal. Fechamento por zíper, com 
tiras reguláveis. Prática e fácil de carre-
gar os documentos dentro dos campings.  
Para mais informações sobre o produto, 
acesse o site: http://www.kanui.com.br

Porta Lata Térmico Co-
leman - O Porta Latas Grip 
Mix, da Coleman está dispo-
nível em cores sortidas. Es-
pecificações: 
Cor: Azul, 
Cinza e Bran-
ca.  Quan-
tidade: 01.  
Uso: Cam-
ping e praia.  
Material em 
Pol iu re t ano 
inodoro e flexível.  Mais in-
formações através do site: 
http://www.kanui.com.br

 ■  A dez dia do Carnaval, a CaboFolia prepara os foliões para as festas de Momo

Passageiros, no bairro Jacaré. O 
RJ-01 possui quadra de esporte e 
se localiza às margens do Canal 
do Itajuru. Dentro do camping 
há um acesso ao canal exclusivo 
para os associados e visitantes. 
Os campistas encontram tam-
bém uma ótima cantina e tan-
ques lava-roupas e lava-pratos, 

além de instalações-padrão que 
incluem luz para equipamentos 
e chuveiros quentes.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem 
seguir pela ponte Rio-Niterói e 
entrar na BR-101, via Rio Boni-
to, tomando-se a Via Lagos até 
São Pedro da Aldeia. Depois 

basta pegar a RJ-140 até Cabo 
Frio. 

Atrativos – Durante a alta 
temporada, um público cativo 
toma conta da extensa Praia do 
Forte, cartão-postal da cidade. 
De águas cristalinas, possibilita 
banhos de mar para todas as ida-
des e ainda pontos estratégicos 

para o surf. Próximo ao Forte 
São Mateus, o mar é calmo, per-
feito para crianças e idosos. 

Mas a praia preferida dos 
surfistas e também das famílias 
é a do Peró, localizada a 7 km do 
centro da cidade. Pelo canto di-
reito, ela possibilita acesso para 
a Praia das Conchas, também 
muito famosa.

Para quem gosta de pegar 
umas ondas, a dica é ir conhe-
cer o Museu do Surf, que fica no 
centro e abriga o maior acervo 
da América Latina sobre o sur-
fe, com roupas, pôsteres e mais 
de 400 pranchas.

Mas se a pedida é fazer umas 
comprinhas, não deixe de passar 
pela Rua dos Biquínis, um shop-
ping a céu aberto que reúne mais 
de 100 lojas de moda praia, cujos 
preços agradam.

Já a noite de Cabo Frio é uma 
das mais agitadas da região. A 
orla da Praia do Forte fica lotada 
de jovens passeando e os quios-
ques à beira-mar oferecem músi-
ca ao vivo com centenas de op-
ções de petiscos. Outro point do 
município é o Canal do Itajuru, 
com diversos restaurantes para 
todos os bolsos, servindo desde 
massas até frutos do mar.

Durante o verão, os campis-
tas ainda vão poder curtir uma 
programação especial de atra-
ções culturais espalhadas pela 
cidade.
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Ainda dá tempo de você 
campista aproveitar 
e garantir sua estadia 

para passar o verão nos cam-
pings do CCB com amigos e 
familiares. Em diferentes es-
tados do país, os associados 
podem desfrutar da perfeita 
combinação entre a tranquili-
dade do camping e a proximi-
dade da cidade, além das atra-
ções turísticas de cada região. 
Os campings escolhidos pela 
rede do CCB este mês foram: 
Prado (BA-03), Guarapari 
(ES-01) e Campos do Jordão 
(SP-02). 

Camping – O camping de 
Prado conta com instalações-
-padrão, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, cantina 
com área aberta e arejada, bi-
blioteca, luz elétrica para as 
dependências (220v) e ponto 
de energia para carga de bate-
ria de trailers. O camping está 
a 6 km da da praia do Farol, em 
uma ampla área arborizada, 
ocupando mais de 60.000m², 
com mais de 20.000m² pró-
prios para acampar.

Acesso – Para chegar ao 
BA-03, o campista precisa se-
guir pela BR-101 e escolher 
entre duas opções: entrar pelo 
km361, em Teixeira de Freitas, 
e seguir por uma estrada de 
asfalto de 94km até a entrada 
do camping. Outra opção é se-
guir por Itamaraju, no km 428 
da BR-101, percorrendo 68km 
por uma estrada asfaltada até 
o camping. Prado encontra-se 
a 812 km de Salvador e a 200 
km de Porto Seguro.

Atrativos – A cidade pos-
sui praias para todos os gostos 
ao longo de seus 84 km de lito-
ral. A praia do Farol, que fica 
em frente ao camping, possui 
falésias multicoloridas que 
formam uma bela parede entre 
a vegetação e a areia dourada. 
Já a praia do Novo Prado tem 
uma larga faixa de areia pla-
na e é a preferida dos turistas 
pelo fácil acesso. Ainda na 
região encontram-se Parques 
Nacionais como a APA Ponta 
das Baleias Abrolhos, que re-
cebe a visita anual das baleias 
Jubarte. Outros passeios são, 

Neste verão, escolha seu camping para as férias

 ■Uma ilha de tranquilidade e clima ameno garante o bom campismo em 
Campos do Jordão

 ■A Enseada de Setiba garante a tranquilidade do Camping de 
Guarapari

 ■Além do Carnaval, a tranquilidade de Prado também atrai muitos 
campistas

pelo manguezal, Recife das 
Guaratibas e Monte Pascoal. 
Para quem procura um perfil 
mais cultural, o visitante não 
pode deixar de conhecer luga-
res como a Matriz de Nossa 
Senhora da Purificação, o pré-
dio da antiga Cadeia Pública, 
o prédio da Pousada Colonial 
e a Casa Colonial do Beco das 
Garrafas além de belas cons-
truções do século XIX que 
fazem parte do turismo histó-
rico e arquitetônico.

Camping - O camping de 
Guarapari tem uma enorme 
área verde aberta para uma 
pequena enseada de praia de 
águas mansas e sombreada 
por amendoeiras. O ES-01 
oferece aos campistas uma 
divisão de módulos que deli-
mitam o espaço para os equi-
pamentos. Com isso, totaliza 
uma área de 20 mil m2, com 
três baterias de banheiros, for-
necimento de energia elétrica 
e área modulada para trailers 
e motorhomes. 

Acesso – Localizado a 
54Km de Vitória, a melhor 
maneira de se chegar a Gua-
rapari, a partir do Rio de Ja-
neiro, é pela ponte Rio-Niterói 
e seguir direto com destino a 
Vitória pela BR-101 em dire-
ção à região Norte Fluminen-
se até a divisa com o Espírito 
Santo. De lá se deve prosse-
guir de preferência pela Ro-
dovia do Sol, passando por 
Marataízes, Anchieta, Piúma 
e outros balneários até chegar 
a Guarapari. 

Atrativos - Os campistas 
podem optar entre as diversas 
praias que a cidade dispõe, 
dentre elas, as praias da Ba-
cutia, da Aldeia, Setiba Pina e 
Três Praias, uma das mais pro-
curadas. Vale destacar tam-
bém a enseada de Meaípe, que 
é uma antiga colônia de pesca-
dores e ponto de encontro dos 
turistas. Além disso, Guara-
pari é um dos melhores pon-
tos para mergulho no Brasil, 
por sua diversidade de peixes 
coloridos, golfinhos, arraias 
e tartarugas. Para snorkeling, 
a dica é ir até Três Ilhas, bem 
perto da costa; para o mergu-

lho autônomo (batismo, básico 
ou avançado), ilhas Escalvada 
e Rasas. Para diversão em fa-
mília, outra opção é o parque 
aquático Acquamania, que 
fica localizado no km37 da 
Rodovia do Sol. Lá encontra-
mos diversos toboáguas, uma 
piscina de ondas, um rio cor-
rente e até mesmo arvorismo. 
Já o lado histórico do muni-
cípio inclui visitas a pontos 
turísticos tradicionais, como 
a Antiga Matriz, as ruínas da 
igreja de N. S. da Conceição 
e também o Parque Estadual 
Paulo César Vinha em Setiba. 

Camping – O SP-02 fica 
localizado no bairro Rancho 
Alegre, bem ao lado do Hor-
to Florestal, a 7 km do cen-
tro da cidade. A paisagem do 
camping é deslumbrante, com 
araucárias ao redor. Além das 
instalações-padrão, o cam-
ping conta ainda com cantina, 
chuveiros quentes e quadra de 
vôlei.

Acesso – Para quem vem 
do Rio de Janeiro ou São Pau-
lo, a melhor opção é seguir 
pela Via Dutra. Campos do 
Jordão fica a 192 km da capital 
paulista, via Quiririm-Taubaté 
(SP-50) e a 184 km via Caça-
pava ou São José dos Campos 
(SP-123). 

Atrativos - Entre os pas-
seios para os campistas que vi-
sitam Campos do Jordão, uma 
boa sugestão fica por conta de 
um passeio ecológico pelas 
trilhas do Horto Florestal, lo-
calizado próximo ao camping 
do CCB. No roteiro de entrete-
nimento há o passeio na Lito-
rina pela Estrada de Ferro do 
Jordão com direito a uma pai-
sagem sedutora. Já a gastrono-
mia de Campos do Jordão con-
quista a todos os paladares. Os 
restaurantes locais possuem 
especialidades distintas, que 
vão desde os finos pratos da 
culinária francesa até os tra-
dicionais fondues e casas de 
chocolate. Para quem gosta de 
aventura, o complexo da Pedra 
do Baú reserva momentos de 
pura aventura nas formações 
rochosas formadas pelo Baú, 
Bauzinho e Ana Chata.

CAMPOS DO JORDÃO 
(SP-02) 

GUARAPARI 
(ES-01) 

PRADO
(BA-03) 



Em clima de plena harmonia, no dia 
19 de dezembro passado, duas As-
sembléias Nacionais reuniram os 

Conselhos de Beneméritos, Fiscal e Re-
presentantes de todos os Departamentos 
Regionais do CCB, sendo convocados ao 
todo 78 membros constituintes, residentes 
em 23 cidades, de 8 estados brasileiros, 
mais o Distrito Federal. As assembléias 
foram realizadas no auditório da ABAV, 
no centro da cidade do Rio de Janeiro, 
entidade à qual a CCTUR – Agência de 
Viagens do CCB – é filiada.

Por aclamação dos constituintes pre-
sentes, a presidência dos trabalhos nas 
duas Assembléias coube ao Conselheiro 
Benemérito Ary Francisco Negrão, de 
São Paulo, com a assistência da Represen-
tante Regional/Sul Regina Maria Brenner 
Barreto, como Mesária, e do Conselheiro 
Benemérito Ademar Moesia de Albuquer-
que, do Rio de Janeiro, como Secretário.

Em sua mensagem de saudação, 
transcrita como Editorial na capa desta 
edição, o Presidente Nacional fez re-
ferências ao  cinquentenário do Clube, 
que acontecerá em 2016, e homenageou 
os três primeiros presidentes do Clube, 
e mais os seus associados fundadores, o 
quadro social e o corpo de funcionários.

Ao abrir os trabalhos das Assem-
bléias, o Presidente da Mesa, Ary Fran-
cisco Negrão, se manifestou honrado em 
estar ali compartilhando com muitos com-
panheiros de gerações passadas, alguns 
com mais de 70, outros  com  mais de 80 e 
com quase cem anos de vida, todos dedi-
cados ao campismo como filosofia de vida 
e com o maior interesse nos assuntos mais 
importantes do Clube, evocando ainda a 
presença de Deus entre todos, iluminando 
cada      companheiro em suas avaliações 
e decisões.

A primeira Assembléia, de caráter 
extraordinário, teve como pauta única a 
avaliação dos atos e fatos procedidos pe-
los Conselhos de Beneméritos e Fiscal, 
em novembro de 2014, que resultaram 
no afastamento do presidente nacional 
anterior, dando posse ao então Vice-Presi-

dente João Luiz Pimentel Neiva de Lima, 
do Paraná, para cumprir o mandato até a 
realização da XVI Assembléia Nacional, 
que aconteceria logo em seguida.

Depois de analisados dois extensos 
relatórios entregues antecipadamente a 
cada constituinte, complementados pelo 
depoimento pessoal do Presidente Na-
cional em exercício, João Luiz Neiva 
de Lima, o plenário da Assembléia Ex-
traordinária ratificou, pela unanimidade 
dos presentes, os atos do Conselho de 
Beneméritos que interrompeu a gestão 
2011/2014 do presidente nacional ante-
rior, e de imediato deu posse ao Primeiro 
Vice-Presidente Nacional, na sequência 
hierárquica.

A XVI Assembléia Nacional teve 
início logo em seguida ao encerra-

mento da reunião extraordinária, com o 
Presidente da Mesa convocando a pre-
sença do Presidente Nacional ainda em 
exercício para apresentar o relatório das 
atividades nos seus doze meses de gestão, 
desde novembro de 2014. O Presidente 
João Luiz Neiva de Lima passou a se refe-
rir sobre a versão do relatório apresentado 
anteriormente aos membros da Assem-
bléia, cujo conteúdo havia sido avaliado e 
aprovado pelo Conselho de Beneméritos, 
em reunião ocorrida na véspera, naquele 
mesmo local.

Depois de ratificados pelo plenário 
os atos descritos pelo Presidente Nacional 
em relato pessoal, o Presidente da Mesa 
anunciou que estavam em análise os dois 
pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal, 
favoráveis ao desempenho administrati-

vo e financeiro da Direção Nacional nos 
últimos doze meses, cujos textos haviam 
sido entregues antecipadamente aos cons-
tituintes. Os dois pareceres foram aprova-
dos por unanimidade. 

Em seguida, ao ser anunciado o mo-
mento da apresentação de chapas para a 
eleição do novo Presidente Nacional e 
seus dois Vice-Presidentes, para o triênio 
2015/2018, o benemérito gaúcho Gilber-
to Aquino apresentou a candidatura da 
chapa composta por João Luiz Pimentel 
Neiva de Lima, do Paraná, Luiz Fernan-
do Napolitano, de São Paulo, e Fernando 
Cespe Barbosa, do Rio de Janeiro, para os 
cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente e 
2º Vice-Presidente Nacionais, pela ordem. 
O plenário prosseguiu em silêncio, à espe-
ra de novas candidaturas, o que não ocor-

reu. Posta em votação a candidatura da 
chapa apresentada, a aprovação foi unâ-
nime, manifestada com uma longa salva 
de palmas. O presidente eleito foi à Mesa, 
agradeceu a eleição e passou a apresentar 
a composição de sua diretoria, a saber: 
1º VICE-PRESIDENTE NACIONAL: 
Luiz Fernando Napolitano (São Paulo); 
2º VICE-PRESIDENTE NACIONAL: 
Fernando Cespe Barbosa (Rio de Janei-
ro); DIRETORA TESOUREIRA: Lúcia 
Maria Martins Gualberto (Rio de Janei-
ro); DIRETOR-SECRETÁRIO: Antonio 
Manoel do Nascimento Bento (Rio de 
Janeiro); DIRETOR 2º SECRETÁRIO: 
Christian Frick Camargo Kerin (Para-
ná); DIRETOR DE CARAVANISMO: 
Jorge Luiz Nogueira de Moraes (Rio de 
Janeiro); DIRETOR NACIONAL PARA 

O DEPTO/RJ: Jorge Barbieri; DIRETOR 
NACIONAL PARA O DEPTO/SP: Aym-
berê Guedes Araújo; DIRETOR NACIO-
NAL PARA O DEPTO/SUL: Luiz Carlos 
Culubret Neiva de Lima.

Com a apresentação dos mem-
bros da Direção Nacional para o triênio 
2015/2018, o Presidente da Mesa soli-
citou a manifestação do plenário, com 
vistas á sua homologação, que respondeu 
pela aprovação unânime, com uma calo-
rosa salva de palmas.

Seguindo com a Palavra, o Presiden-
te da Mesa anunciou que estava aberto o 
tempo para a indicação de chapas para o 
Conselho Fiscal, levantando-se o consti-
tuinte benemérito Carlos Alberto Monta-
no, de Porto Alegre, com a indicação de 
uma chapa composta pelos associados 
Aníval de Moraes Braga, Lamberto Sér-
gio Nóbili e Sócrates Elias Palheta, como 
titulares, e Maurício da Silva Santos, 
Marcos Vinícius Coutinho Parreira e Pe-
dro Alves Pereira, como suplentes. Não 
havendo, no tempo concedido, indicação 
de outras chapas concorrentes, o Presi-
dente da Mesa submeteu ao plenário a 
votação, tendo sido eleitos os candidatos 
por aclamação.

Passando para os Assuntos Gerais, o 
Presidente da Mesa anunciou, em primei-
ro, que o Presidente Nacional João Luiz 
Neiva de Lima estava apresentando ao 
plenário a indicação dos associados Wal-
dir da Silva Gomes e Lúcia Maria Martins 
Gualberto para a categoria de associados 
beneméritos, pelos bons serviços pres-
tados ao Clube em mais de 30 anos de 
filiação, como previa o texto estatutário, 
no que foi apoiado por unanimidade pela 
Assembléia.

Na sequência dos Assuntos Gerais, o 
associado Henrique Lopes Meirelles, do 
Rio de Janeiro, comentou que havia ad-
quirido um equipamento no Camping do 
Recreio dos Bandeirantes, que ele consi-
dera como mobil-home, mas que tem tido 
conhecimento de várias controvérsias so-
bre o assunto, recebendo explicações e re-
comendações sobre o assunto, de diretores 
e conselheiros presentes na Assembléia, 
considerando que as soluções seriam as-
sumidas em obediência ao Estatuto Social 
e regulamentações do Clube e às posturas 
municipais, ainda não definidas.

Encerrando as participação em as-
suntos gerais, o Conselheiro Eurico Jacob 
Krieger, do Paraná, recomendou que o 
Clube ampliasse as oportunidades de mó-
dulos nos campings para o parqueamento 
de motor-homes, por considerar que tais 
equipamentos estão em expansão e que, 
por isso, poderão adicionar receitas de 
frequência  ao orçamento do Clube.

Assim como começou, foi encerra-
da a Assembléia Nacional, em tons de 
serenidade e confraternização, com agra-
decimentos do presidente da Mesa e a 
sugestão de que aquele momento festivo 
continuasse durante um almoço em um 
restaurante próximo.
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Em harmonia, Conselheiros e Representantes do CCB se reúnem em duas Assembléias 

 ■O Benemérito Ary Negrão, em tom solene e tranquilo, conduziu as duas Assembléias 
consecutivas

 ■Atentos e interessados, os constituintes ouvem o relatório do Presidente João Luiz Pimentel 
Neiva de Lima

 ■João Luiz Neiva e seus dois Vice-Presidentes, Luiz Fernando Napolitano e Fernando Cespe Barbosa, 
foram eleitos por aclamação para 2015/2018

 ■Socrates Palheta (87 anos), Anival Braga (88) e Lamberto Nobili (98) formam no Conselho Fiscal um 
extrato da reserva moral do CCB

 ■Eurico Krieger, Conselheiro Benemérito (Paraná) encerrou as intervenções                                          
nos Assuntos Gerais

 ■Ricardo Menescal, fundador e primeiro 
Presidente do Clube

 ■Hedberto Pinella presidiu em 1975 a III 
Assembléia Nacional

 ■Milton Araújo Jorge introduziu o Conselho 
de Beneméritos no Estatuto Social

 ■Na tarde da véspera, o fundador Vinícius Menezes de Araújo Jorge, na mesa, ao centro, presidiu a reunião do Conselho de Beneméritos
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Curitiba: qualidade de vida e beleza em um só lugar 

 ■Em meio a um bosque de araucárias, o Camping de Curitiba

Confira o que dizem os astros para esse ano 
Chegamos a mais um ano 

e os associados do CCB devem 
ficar atento ao que dizem os as-
tros. O ano novo chinês em 2016 
começa a partir de 08 de feverei-
ro de 2016 e vai até 27 de janeiro 
de 2017. 2016 é o ano do Macaco, 
o animal mais auspicioso do ho-
róscopo chinês. Este ano perten-
ce ao elemento Fogo, portanto, 
é o ano do Macaco de Fogo. A 
cor da sorte para 2016, segundo 
o horóscopo chinês, é o verme-
lho. O macaco está associado a 
características como ambição, 
atividade, esperteza, malícia e 
aventura. Já o Macaco de Fogo 
soma a estas qualidades charme, 
agressividade, ímpeto, ambi-
ção, autocrítica e facilidade de 
reconhecer e acatar conselhos e 
ensinamentos que levarão ao su-
cesso. Se você trabalhar sua re-
sistência e paciência, 2016 pode 
ser um ano em que você se sen-
tirá disposto e cheio de energia 
para batalhar pelo que quer.É um 
ano que pode trazer muito suces-
so para seus empreendimentos e 
facilidade para resolução de anti-
gos problemas. Mas, cuidado! Se 
você iniciar um novo projeto este 
ano, certifique-se de que está se 
associando aos parceiros corre-

tos.  Nos relacionamentos, o ano 
do Macaco de Fogo é um tempo 
em que os casais campistas cos-
tumam questionar suas relações. 
Os que conseguem superar a cri-
se geralmente tomam o caminho 
de quebrar a rotina. Veja o que 
diz seu astro. 

ÁRIES -  Os campistas aria-
nos tendem a buscar novas expe-
riências, além de procurar novas 
situações que possam expandir 
o campo de experiência do in-
divíduo. Aquilo que não puder 
se transformar e evoluir tende a 
chegar ao fim.

TOURO - Na vida dos cam-
pistas taurinos, as coisas estão se 
transformando lentamente, mas 
ainda não estão claras para onde 
estão indo, especialmente devido 
à influência de Netuno, que dis-
solve, mas tem muita dificuldade 
em dar forma. 

GÊMEOS - Ano de cresci-
mento e expansão para os cam-
pistas geminianos, mas somente 
se as oportunidades que se apre-
sentarem forem encaradas com 
humildade. Os geminianos terão 
o desejo de desenvolver aquilo 

que está em curso em suas vidas. 
Haverá um sentimento de que as 
coisas podem ser maiores e me-
lhores. 

CÂNCER - Os campistas 
cancerianos têm seu último ano 
de quadratura entre Urano, Plu-
tão e seu Sol, que estão forçando 
mudanças tanto em sua vida pes-
soal como profissional. Agora as 
mudanças não deverão trazer à 
tona nenhum assunto que já não 
esteja em voga há alguns anos. 
Será mais uma questão de sa-
bermos onde queremos nos esta-
belecer além de abandonar tudo 
aquilo que esteja impedindo a 
concretização disso. 

LEÃO –  Ano positivo e de 
crescimento para os campistas 
leoninos. Saturno em Sagitário 
indica que esta é a hora de co-
locar mais uma pedra na esca-
da em direção ao sucesso, seja 
na vida pessoal ou profissional. 
Qualquer situação iniciada  terá 
uma oportunidade de expansão, 
crescimento e solidificação. Esse 
pode ser um bom momento para 
relacionamentos, no qual a inti-
midade e a estrutura da relação 
se solidificam. 

VIRGEM - Até 9 de setem-
bro de 2016, os campistas virgi-
nianos contarão com a presença 
do benevolente planeta Júpiter 
em seu signo. Esta tendência, du-
rará um pouco mais de um ano. 
Júpiter fala de expansão, cresci-
mento, novos horizontes, apren-
dizado, outras línguas, outras 
culturas, enfim, tudo aquilo que 
amplie nosso horizonte mental e 
material.

LIBRA - Até maio, o ano 
será estressante para os campis-
tas librianos . Com Plutão em Ca-
pricórnio em quadratura a Urano 
em Áries no céu,, 2016 começa 
em um tom mais elevado, mais 
agitado. Porém, nada que deverá 
surpreender estes librianos. Em-
bora muitas mudanças já tenham 
ocorrido nos últimos anos.

ESCORPIÃO - Ano movi-
mentado para os campistas  es-
corpianos excelente para iniciar 
projetos ou para retomar alguma 
atividade física:  muita energia 
física e vitalidade para começar 
qualquer coisa que deseje. O seu 
vigor para lutar por aquilo que 
deseja está em alta. No que diz 
respeito ao amor e ao magnetis-

mo pessoal, outubro de 2016 será 
o seu mês.

SAGITÁRIO - Para os cam-
pistas sagitarianos, o ano tem 
início sugerindo poder de sedu-
ção e persuasão em alta.  Apro-
veite, porque de maneira geral o 
ano que será uma época de com-
promissos, responsabilidade e 
foco. Saturno em seu signo está 
orientando toda a energia criati-
va sagitariana para o lado con-
creto e prático da vida.

CAPRICÓRNIO - Os cam-
pistas capricornianos 2016 será 
uma lenta e profunda trans-
formação em suas vidas espe-
cialmente a partir de abril. Nos 
primeiros quatro meses do ano, 
no entanto, tais transformações 
(embora sejam profundas) ten-
dem a não ser tão lentas.

AQUÁRIO - Entre abril e 
outubro, mudança é a palavra de 
ordem para os campistas aqua-
rianos especialmente até julho. 
Estes primeiros meses devem 
ser cheios de surpresas e mudan-
ças que abrangem tanto o lado 
pessoal quanto o profissional da 
vida destes nativos. 

Considerada uma das cida-
des com melhor qualida-
de de vida, Curitiba é um 

verdadeiro exemplo mundial de 
soluções de urbanismo, educação, 
meio ambiente, proporcionando 
aos seus visitantes uma excelente 
estrutura turística apreciada tam-
bém pelos moradores da cidade e 
região.

É uma cidade com uma cultu-
ra diversificada e muito rica, devi-
do aos seus imigrantes italianos, 
alemães, poloneses e até mesmo 
ucranianos, dos quais descende a 
maioria da população de Curitiba. 
Isso é facilmente percebido por 
quem visita a cidade ao notar a ar-
quitetura, gastronomia e costumes 
locais. O CCB conta com a opção 
de hospedagem no seu camping, 
localizado a 10 km do perímetro 
urbano de Curitiba.

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 metros 
quadrados. Além de instalações-
-padrão, o PR-03 possui piscinas, 
pavilhão de eventos, quadra de 

esportes, cancha de bocha e play-
ground. 

Acesso – 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, toma-se a di-
reita, até o acesso para o camping 
se faz 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 Mô-

nica, de fácil visualização.
Atrativos – Há muito para 

se fazer em Curitiba. Uma opção 
muito boa é aproveitar a chama-
da Linha do Turismo. Um passeio 
muito divertido, passando por 22 
pontos turísticos num ônibus tipo 

jardineira, com duas horas num 
trajeto de pelo menos 40 km. As 
paradas incluem, por exemplo, 
os parques Barigui e Tanguá, o 
Memorial Ucraniano, Ópera do 
Arame, Rua das Flores, a Rua 24 
Horas, o Teatro Paiol, que era o 
antigo Paiol de Pólvora de Curiti-
ba, o Jardim Botânico. Um lugar 
fascinante que também faz parte 
do roteiro é Santa Felicidade. É na 
verdade uma região administrati-
va com 16 bairros. Lá é possível 
apreciar deliciosos vinhos feitos 
na vinícola de Durigan onde são 
fabricados os vinhos que levam o 
nome da região, belos restauran-
tes, e uma charmosa queda d’água, 
a Cascatinha. No Parque Barigui 
toda a família pode aproveitar o 
dia nos brinquedos instalados do 
parque além de passar um dia jun-
to à natureza. No Memorial Ucra-
niano vale à pena visitar a Igreja 
de São Miguel Arcanjo, um das 
construções ucranianas mais anti-
gas do país. Em Curitiba há vários 
bosques, entre eles tem o Bosque 
do Papa e o Bosque Gutierrez, 
onde foram instalados o Memorial 
Chico Mendes e o Teatro de Bo-
necos. 
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME DA CCTUR PARA O MÊS DE JANEIRO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

000801-6 (RJ)
006052-1 (MG)
006369-2 (RJ)
008961-4 (RJ)
013247-5 (RJ)
013432-0 (RJ)
014051-7 (SP)
015778-4 (SP)
016480-4 (RJ)
019584-7 (RJ)
019645-3 (SP)
034475-5 (SP)
037648-5 (RJ)
038485-2 (MG)
047248-5 (SP)
049910-2 (RJ)
053290-0 (RJ)
063699-0 (RJ)
069757-2 (MG)
074599-3 (SP)

078142-8 (CE)
079755-0 (RJ)
083653-2 (RJ)
100132-6 (SP)
111442-0 (GO)
111742-8 (RJ)
117241-0 (RJ)
120862-7 (RJ)
123925-4 (SP)
126626-9 (SP)
127969-4 (RJ)
134455-4 (RJ)
145861-2 (RJ)
146428-1 (SP)
153752-1 (PR)
154527-3 (RJ)
161044-2 (RJ)
164798-6 (RJ)
164973-4 (RJ)
175513-7 (RJ)

176964-9 (DF)
186027-5 (MG)
188318-4 (RJ)
188830-4 (SP)
189043-2 (RJ)
193412-1 (RJ)
196540-7 (SP)
198698-2 (RJ)
198894-2 (RJ)
200277-3 (RJ)
203155-2 (RJ)
205428-3 (RJ)
209904-7 (SP)
212089-8 (SP)
213685-7 (RJ)
215251-0 (RJ)
215922-9 (RJ)
216374-9 (DF)
217600-1 (RJ)
217615-8 (RJ)

219102-7 (RJ)
219789-5 (RJ)
221563-5 (ES)
224311-7 (DF)
225239-4 (RJ)
225462-1 (RJ)
225484-1 (RJ)
226167-8 (ES)
228580-0 (PE)
228786-0 (RJ)
229672-0 (RJ)
230027-8 (RJ)
231502-9 (RJ)
232306-4 (MG)
232767-8 (SP)
234409-4 (SP)
234431-1 (ES)
234463-8 (SP)
234886-0 (SP)
234970-1 (SC)

235060-5 (RJ)
235402-3 (RJ)
235527-3 (RJ)
235552-4 (RJ)
235632-6 (RJ)
235644-9 (RJ)
235757-6 (RJ)
235986-1 (ES)
236012-1 (SP)
236054-5 (SP)
236071-5 (SP)
236127-4 (ES)
236137-1 (SP)
236142-8 (SP)
236150-9 (PR)
236153-3 (RJ)
236167-2 (RJ)
236169-8 (SP)
236191-5 (SP)
236281-4 (SP)

A CCTUR sugere pacotes nacionais para este mês de 
janeiro para diferentes destinos, de até 07 noites. Os preços 
não possuem taxa de embarque. A partir de:

-Porto Seguro, R$ 1.599,00 
-Maceió, R$ 2.525,00 
-Natal, R$ 2.334,00 
-Fortaleza, R$ 2.015,00 
-Aracaju, R$ 1.877,00 
-Pantanal Sul e Bonito,  R$ 2.576,00 
-Serra Gaúcha, R$ 1.847,00 
-Salvador, R$ 1.589,00 

PACOTES INTERNACIONAIS 
A CCTUR sugere pacotes internacionais, com hospe-

dagem em hotel entre 03 e 07 noites. Os preços abaixo não 
incluem taxas de embarque. A partir de:

-Deserto do Atacama, US$ 1.638,00 
-Montevidéu,  US$ 584,00 
-Lagos e Vulcões, US$ 1.313,00 
-Patagônia Chilena, US$ 1.708,00 
-Lima, Cuzco e Machu-Pichu, US$ 1.593,00 
-Canadá em 10 dias, visitando Toronto, Niágara, Mil 

Ilhas, Ottawa, Quebec e Montreal, US$ 2.363,00 em apar-
tamento quádruplo 

-Bogotá, US$ 499,00 
-Cancún, US$ 699,00 
-Bogotá e Cartagena, US$ 915,00 
-Cartagena, US$ 830,00 

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

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

-Corcovado e city-tour, duração de 04 horas, saída pela 
manhã, R$ 150,00 por pessoa

-Pão de Açúcar, Praias e Mirante do Leblon, duração 
de 04 horas, saída à tarde, R$ 170,00 por pessoa

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

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

Concorra a bônus para curtir 
as férias nos campings do CCB

O programa ideal para você e 
sua família curtirem as fé-
rias e o verão é viajar pelo 

país e conhecer novos lugares. E no 
CCB você ainda concorre a estadias 
grátis nos campings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

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

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

 ■Para quem está de férias no Rio de Janeiro, é imperdível o passeio de escuna entre as ilhas de Angra 
dos Reis

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
A CCTUR sugere pacotes rodoviários entre 03 e 05 

dias para os destinos abaixo. A partir de: 

-Caminhos do Barroco em Tiradentes, São João Del 
Rey, Bichinhos e Resende Costa em 05 dias, com saída em 
15/01/16, R$ 1.240,00

-Angra e Paraty, em 03 dias, com saída em 15/01/16, 
R$ 1.248,00

-Cidades Históricas de Minas com Inhotim, em 04 
dias, com saída em 21/01/16, R$ 1.290,00

-Carnaval em Beto Carrero World, em 05 dias, com 
saída em 06/02/16, R$ 1.799,00

-Carnaval Capixaba em Vitória, Guarapari, Vila Velha 
e Domingos Martins, em 05 dias, saída em 06/02/16, R$ 
1.660,00

-Carnaval em Ouro Preto, em 05 dias, saída em 
06/02/16, R$ 1.978,00

PACOTES PARA JANEIRO DE 2016 
A CCTUR sugere pacotes de sete noites, somente para 

a parte terrestre para diferentes lugares do Brasil. A partir 
de:

-Maceió, R$ 1.190,00
-Natal, R$ 1.131,00
-Fortaleza, R$ 902,00
-João Pessoa, R$ 1.460,00
-Porto de Galinhas, R$ 1.415,00

EXCURSÕES NO CARNAVAL 
-Fly Drive Orlando, saída no dia 04/02/16, a partir de 

US$ 1.195,00 em apartamento quádruplo 
-Montevidéu, saída no dia 06/02/16, a partir de US$ 

1.073,00 
-Buenos Aires, saída no dia 05/02/16, a partir de US$ 

745,00 
-Punta Del Este, saída no dia 06/02/16, a partir de US$ 

1.614,00 
-Cancun, saída no dia 06/02/16, a partir de US$ 

1.499,00 
-Foz do Iguaçú, 04 noites, a partir de R$ 1.234,00 
-Serra Gaúcha, 04 noites, a partir de R$ 1.730,00

CRUZEIROS NO BRASIL 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes para Cruzei-

ros no Brasil, em 04 noites, a partir de entrada de R$ 215,39 
+ 12 parcelas de R$ 87,63. Cruzeiro no Costa Fascinosa,  
a partir de 10 parcelas de R$ 296,00. Consulte a CCTUR 
para mais informações. 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
- Embarque no Navio Iberostar Grand Amazon e par-

ticipe de roteiros inesquecíveis pelo Rio Amazonas e seus 
afluentes Negro e Solimões. Além do espetáculo indescri-
tível da natureza, este navio-hotel oferece o sistema All 
Inclusive, cabines confortáveis e bem equipadas, gastrono-
mia de alto padrão e diversas excursões guiadas. Consulte 
a CCTUR e apaixone-se. 
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

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

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

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

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

2016
Ano do Cinquentenário do
Camping Clube do Brasil

Aproveite a promoção De Pai para 
Filho neste verão

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família neste mês de ve-
rão e férias escolares. Apro-
veite a promoção “De Pai 
para Filho” presenteando-os 
com um título do CCB. Vocês 
poderão usufruir de um clube 
de vantagens. 

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

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

Promoção Novos Associados garante 
descontos este mês 

O sucesso da pro-
moção Novos 
Associados vale 

também para este mês de 
férias com a possibilidade 
de garantir descontos aos 
associados que recomen-
dam seus amigos e fami-
liares para se tornarem só-
cios do CCB. Com isso é 
garantido um bônus de 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 mensali-
dades de ocupação de mó-
dulos, 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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Indabra, motor Cummins 4 cilindros 
140 HP, comprimento 9,50 m, 55.000 
km rodados, único dono, câmbio auto-
mático, 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 / 
suneves@gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 
88, oito pessoas, com microondas, 
geladeira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 
banheiros (um banho, outro normal), 
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, 
diesel, modelo Itapoá, acomodação 
para 4 pessoas. R$80.000,00. Paulo 
Veiga. Tel.: (53) 9995-4099

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

Turiscar Bambino – Ano 1995, mon-
tagem 2009, para 4 pessoas. Acessó-
rios: toldo de enrolar, câmera de ré, 
microondas (funciona no inversor), 
refrigerador 120L, fogão 2 bocas, an-
tena winegard, vaso sanitário, ducha 
higiênica, box separado, 2 ventilado-
res, aquecedor à gás, bomba shurflo 
top, conversor de voltagem de 2500w 
e inversor de 1000w, som com DVD, 
rádio PX, TV 14’’ e DVD player, mini 
adega. Paga pedágio simples, revisa-
do, pneus novos. Valor: R$110.000. 
Estudo propostas. Christian. Tels.: 
(48) 9102-7929 / (41) 9201-4870. E-
-mail: cmcshm@yahoo.com.br

Cabine Dupla Diesel F.1000 - Modelo 
Sulam Mônaco - Ano 91/92, em bom 
estado. Único dono. Motor MWM. 
R$ 34.000,00. Álvaro Bernardino. 
Tel: (11) 2409-3403 ou (11) 99535-
4675.

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

forno, geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. 
E-mail: luizmacamo@gmail.com

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

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, 
com geladeira, fogão de 3 bocas com 
forno, bateria, caixa d’água, aquece-
dor de água a gás e elétrico, banheiro 
com chuveiro. R$16.000,00. Fausto. 
Tel.: (11) 9932-2709. E-mail: pedroi-
fko@hotmail.com

Trailer - Ano 90, 2 TVs, microondas, 
lava-louças, ar condicionado, geladei-
ra duplex, cortinas 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 Paraty - Todo reforma-
do, pronto para rodar, com geladeira 
nova, fogão 4 bocas, exaustor, banhei-
ro, vaso sanitário fixo, caixa d’água, 
mesa que vira cama de casal, dormitó-
rio de casal. Varanda branca, fechada, 
com pia e fogão. R$37.000,00. Linda-
mir. Tels.:(11)7104-1771.

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

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi 

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

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

Camping Star - Ano 93, em bom es-
tado. Fica em local coberto em Arujá 
(SP). R$ 3.000,00. Álvaro Bernardi-
no. Tel: (11) 2409-3403 ou (11) 99535-
4675.

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em ga-
ragem, documentação em dia. E-mail: 
wagostinho@hotmail.com.br. Telefo-
ne: (15) 3221-1810, Sorocaba.

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

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com 
reservatório de água e geladeira elé-
trica, vários acessórios, impecável, 
pronta para acampar. Wilson. Tel.: 
(19) 9173-1547/ 3276-4605

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

Trailer KC770 – Completo, acomoda 
8 pessoas. Geladeira, ar condiciona-
do, fogão 4 bocas (embutido), chuvei-
ro com aquecedor à gás. Oscar Silva. 
Tels: (21) 2743-1267/(21) 99644-2922. 

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

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

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com 
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

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

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

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

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

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

trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária 
de locação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$90,00. 
Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$130,00, no Recreio e em 
Cabo Frio. Os associados que se encontram em dia com seus compromissos estatutá-
rios, 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 reservas antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 
ou 2292- 9354.

RESERVAS DE BARRACAS 
Alguns campings da rede e mais a Secretaria de Salvador, através dos próprios 

guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e ex-
tensão 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.



VIDA DE CAMPISTA

Para os associados do CCB 
o ano de 2016 será marca-

do pelas comemorações dos 50 
anos do Camping Clube do Bra-
sil. São cinco décadas marcadas 
pelo espírito de amor e dedica-
ção da família campista. Mas o 
ano começa também repleto de 
incertezas. Só nos resta apostar 
e acreditar que as coisas vão 
melhorar e que o Brasil venha a 
encontrar novamente o seu ca-
minho. Então os votos de feliz 
Ano Novo vão para todos aque-
les que trabalham com honesti-
dade, ao contrário de boa parte 

dos nossos políticos. Desejamos 
feliz Ano Novo para as famí-
lias campistas que aprenderam 
a descobrir no campismo uma 
filosofia de vida. Que esse ano 
seja marcado muito mais pelas 
boas notícias do que tragédias 
e desastres. Afinal de contas, 
2016 será também um ano de 
luta e desafios. Que os nossos 
atletas consigam mostrar o po-
tencial do nosso país na esfera 
esportiva.

Desejamos um Feliz Ano 
Novo aos novos associados que 
estão conhecendo o que é o 

Camping Clube do Brasil como 
instituição. E também aos anti-
gos associados que por meio do 
CCB aprenderam a fazer novos 
amigos. Desejamos um Feliz 
Ano Novo aos economistas, que 
encontrem fórmulas que não se-
jam a de tirar mais dinheiro do 
trabalhador, mas sim reduzir os 
custos desta máquina gigantes-
ca do poder público. Desejamos 
um Feliz Ano Novo aos magis-
trados e todos aqueles que são 
responsáveis por punir quem 
pratica roubos, propinas e ou-
tros atos ilícitos com o dinheiro 

público.
Que neste ano possamos vi-

ver dias mais tranquilos onde 
não haja a tradicional prática 
de abusos nos preços por parte 
dos chamados empresários ga-
nanciosos. Que haja por parte 
dos governantes uma tomada 
de consciência de que o futuro 
começa pela educação de base. 
Que neste ano, esses mesmos 
governantes definitivamente ve-
nham adotar medidas que pos-
sam melhorar a qualidade do 
ensino e oferecer a população 
um atendimento melhor e mais 

adequado na saúde. Enfim, que 
2016 traga consigo esperança 
para esse povo sofrido a espera 
de uma oportunidade de empre-
go.

Desejamos a todos os fun-
cionários do CCB, colaborado-
res, associados um ano de mui-
ta saúde e prosperidade. E que 
possamos todos juntos cobrar 
das autoridades medidas efeti-
vas para levar o Brasil a supe-
rar os desafios e obstáculos que 
ainda atravancam o desenvol-
vimento deste país. Feliz Ano 
Novo. 

Feliz Ano Novo

De volta aos bons acampamentos
Na vida temos que saber 

enfrentar bons e maus 
momentos. Mas tudo 

passa. Por vezes as lembranças 
mais doloridas ficam. Não tem 
jeito. E nada melhor do que vol-
tar ao estágio de paz e serenida-
de no mesmo palco que um dia 
foi sinônimo de alegrias e boas 
lembranças. Assim pode-se re-
sumir a trajetória do dentista 
Marco Aurélio da Silveira, 62 
anos que ha dez anos descobriu 
nos campings do CCB um local 
ideal para descansar e fazer ami-
gos. Natural de São Gonçalo, no 
Rio de Janeiro e de uma famíla 
de 14 irmãos, esse tricolor se tor-
nou associado por acaso. 

“Tinha um amigo que era 
campista, o Paulo Henrique que 
me convidou e vim com ele a 
Cabo Frio.  Ao chegar aqui vi 
uma placa anunciando a venda 
de um trailer. Então consultei 
minha esposa Tânia e decidimos 
nos associar e comprar o trailer. 
De lá para cá foram muitos ami-
gos e novas amizades, além de 
boas pescarias. “Adoramos pes-
car e sempre que podemos dis-
tribuímos os peixes para a rapa-
ziada numa verdadeira festa que 
acaba num grande almoço de 
confraternização com uma pei-
xada a brasileira”, destaca ele.

O amor pelo campismo foi 
estendido aos filhos Leonardo e 
Isabela, com 30 e 33 anos respec-
tivamente. E eles passaram tam-
bém a frequentar o camping de 
Cabo Frio, onde Marco Aurélio 

curtiu muitas festas e festivais 
organizados pelos associados e 
o pessoal da cantina. “Até mes-
mo a passagem do ano nós tí-
nhamos a oportunidade de fazer 
uma festa particular em frente ao 
nosso trailer”, destaca ele. Mas 
um acidente trágico na rodovia 
Rio-Manilha acabou abalando a 
família e os amigos ao terminar 
com a morte de seu genro. “Um 
carro cruzou a pista e pegou o 
carro dele. Foi algo muito triste 
e doloroso para todos. Até então 
em vinha ao camping pelo me-
nos dois finais de semana por 
mês. Agora nem tanto por falta 
de tempo, mas continuo curtindo 
isso aqui”, afirma.

Mas a vida continua e Marco 
Aurélio aos poucos voltou a fre-
quentar o camping de Cabo Frio. 
“Mostra uma árvore que plantou 
e que hoje já dá sombra”. Ver-
dade que as noites ficaram mais 
tristes e melancólicas, mas ainda 
assim o amor pelo campismo é 
reavivado cada vez que reen-
contra os amigos. Ao mencionar 
os 50 anos do CCB lembra que 
o Governo poderia fazer muito 
mais pelo setor. “Acho que pode-
riam dar incentivos para essa in-
dústria e criar medidas para que 
novos campings fossem abertos 
no país”, destaca ele. Segundo 
ele, só quem vive a experiência 
de ser um campista tem exata 
noção do que é poder desfrutar 
do contato com a natureza, do 
clima de alegria e descontração 
nas reuniões e refeições com pa-
rentes e amigos.  ■Marco Aurélio veio buscar nos campings a Natureza e os amigos de quem sempre gostou

Opinião - Luiz Marcos Fernandes 


