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 ►Haja festa nos campings este mês! Desde a variada gastronomia à base de tainha, costelada e petiscos da Roça, aos festivais em Ouro Preto, Campos do Jordão e Paraty
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PLACAR
Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, 
Mury, Serrinha 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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CCB reajusta taxas de uso neste mês 
Em reunião realizada em 8 de 

junho último, a Direção Na-
cional autorizou um reajuste nas 
taxas de uso nos campings, de 
manutenção e de novas admis-
sões ao quadro social, variando 
em torno de 10%, para vigência 
a partir deste mês de julho. Os 
percentuais de reajustes foram 
fixados a partir das variações 
dos custos dos encargos de maior 
influência nas despesas básicas 
do Clube, tais como o salário mí-
nimo (9,0%), o reajuste do piso 
salarial pelo Sindicato dos Em-
pregados (10,0%) e a elevação 
dos níveis da folha de pagamen-
tos (11,8%). Foi também consi-
derada a evolução dos índices 
de inflação medidos nos últimos 
meses pela Fundação Getúlio 
Vargas (IGP-M=6,22% e IGP/DI 
= 6,83%) e pelo IBGE (IPCA= 
6,49%).

A taxa mensal de manuten-
ção foi reajustada de R$ 97,00 
para R$ 107,00 nos pagamentos 
feitos com desconto até o dia 10 
de cada mês. As taxas pagas pela 
via bancária são acrescidas de 
um valor de R$ 9,00, para ressar-
cimento dos custos de processa-
mento, operação, impressão, ma-
nipulação e porta do correio. As 
taxas de pernoites nos campings 
e de ocupações de módulos va-
riaram em torno de 10% depen-
dendo dos arredondamentos das 
frações dos centavos. 

A necessidade deste reajuste 
periódico das taxas de uso e de 
manutenção se deve à configu-
ração jurídica e operacional do 
CCB, por ser uma instituição 
condominiada, cooperativada, 
que depende exclusivamente das 
receitas captadas de seus asso-
ciados para os o custeio das suas 
despesas correntes, de novos in-
vestimentos e dos encargos fixos 
de patrimônio. 

ADMISSÕES AO 
QUADRO SOCIAL 

Na mesma reunião, a Direto-
ria Nacional aprovou o reajuste 
dos custos de admissão de novos 
associados a partir deste mês.  A 
subscrição de um título de pro-
priedade familiar custará R$ 
2.300,00 à vista, ou R$ 2.450,00 
em seis vezes, ou R$ 2.750,00 em 
doze vezes. A vigência da taxa 
mensal de manutenção para os 
novos associados se inicia doze 
meses após a data de subscrição, 
em qualquer plano de pagamen-
to. 

(continua na página 04)
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camping clube do brasil
Taxas de Ocupação de Módulos - A partir de Julho de 2013

Aplicável em Períodos de Não Temporada 
(*)

VALORES EM (R$) COM DESCONTO, ATÉ O VENCIMENTO
Sistema exclusivo para sócios proprietários integralmente quites com cotas de subscrição, ou taxas de manutenção ou outras pendências

VALORES EM R$ 

CAMPINGS
BARRACAS E CARRETAS BARRACAS

TRAILERS, CAMPERS, MOTOR-HOMES E MOBIL-
HOMES
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(Valores em R$ 1,00)
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OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados 

Desacompanhados (os valores deste item na tabela são referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Demais Campings: De 16 de 
Dezembro até 28 de Fevereiro.

ANIMAIS 
PERMITIDOS
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Para quem deseja aproveitar 
as férias de julho com a fa-

mília, os campings do CCB es-
tão mais do que preparados para 
receber visitas. Em diferentes 
estados do país, os associados 
podem desfrutar da perfeita 
combinação entre a tranquilida-
de do camping e a proximidade 
da cidade, além das atrações tu-
rísticas de cada região. Os cam-
pings escolhidos pela rede do 
CCB este mês foram: Canaviei-
ras (BA-07), Guarapari (ES-01) 
e Ouro Preto (MG-01).

CANAVIEIRAS (BA-07)
Camping - O BA-07 fica em 

frente à praia, na Ilha de Ata-
laia, e possui 12 mil m² de área 
sombreada por coqueirais. O 
camping também possui insta-
lações-padrão, luz para equipa-
mentos, chuveiros quentes, qua-
dra de esportes e praia fronteira.

Acesso – Os viajantes que 
vêmdo Norte, pela BR-101, de-
vem entrar à esquerda por Ita-
buna e Ilhéus. Em seguida, é 
necessário entrar na rodovia 
costeira, BR-001, passando por 
Olivença e Una, até chegar em 
Canavieiras. Vindo do Sul, tam-
bém pela BR-101, o acesso se 
faz no Km693, passando por 
Terra de Areia e Santa Luzia. O 
camping de Canavieiras está a 
111Km de Ilhéus, 207 de Porto 
Seguro e 576Km de Salvador.

Atrativos – Situada na Cos-
ta do Cacau, região sul do litoral 
baiano, Canavieiras é garantia 
de desfrutar belas paisagens. 
Esta cidade guarda um pou-
co de sua história no trecho da 
orla do Rio Pardo que remete 
aos tempos áureos do Ciclo do 
Cacau. Além disto, nos arredo-
res da Praça da Bandeira o visi-
tante pode apreciar a beleza de 
sobrados do final do século XIX 
e início do século XX. A cidade 
é marcada também por suas be-
lezas naturais como os 40 qui-
lômetros de orla recortada por 
rios, manguezais e reservas de 
Mata Atlântica, além de diver-
sas ilhas.  Um dos passeios de 
destaque é o que conduz o turis-
ta às vilas de Barra Velha, onde 
tem o conhecido banho de lama 
medicinal, e à Belmonte, na foz 
do Rio Jequitinhonha. Outro 
programa inesquecível é assis-
tir o deslumbrante pôr-do-sol da 
Ponte do Lloyd. Para os amantes 
de pesca esportiva em Canaviei-
ras encontra-se, a 24 milhas da 
costa, um dos melhores lugares 
do mundo para a pesca de Mar-

Aproveite as férias de julho nos campings do CCB 
lim-Azul. 

GUARAPARI (ES-01)
Camping - O ES-01 está si-

tuado em uma enorme área ver-
de, sombreada por amendoeiras, 
e oferece 20 mil m2 com divisão 
de módulos para trailers e mo-
tor-homes. Possui instalações-
-padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, qua-
dra de esportes e Praia fronteira.

Acesso – A melhor maneira 
de se chegar a Guarapari, a par-
tir do Rio de Janeiro, é pela pon-
te Rio-Niterói e seguir direto 
com destino a Vitória, pela BR-
101. Quem preferir desfrutar de 
uma paisagem mais encantadora 
a dica é seguir pela Rodovia do 
Sol, depois de Marataízes, pas-
sando por diversos balneários 
como Iriri, Piúma, Anchieta e 
Meaípe. 

Atrativos – Em Guarapari há 
cerca de 40 praias, de variados 
tamanhos, que agradam a todos 
os gostos. Alguns visitantes 
chegam a Guarapari atraídos 
pela fama da radioatividade de 
suas areias, para estes o mais in-
dicado é um passeio até a praia 
de Areia Preta, que fez o muni-
cípio ganhar o título de “Cidade 
Saúde”. Além dos idosos que se 
enterram nas areias em busca de 
suas propriedades medicinais, 
muitos jovens freqüentam o lo-
cal. Outras atrações na cidade 
são o artesanato de conchas e 
o lado histórico do município, 
que inclui visitas a pontos tu-
rísticos tradicionais como o 
Convento da Penha e a histórica 
cidade de Anchieta. A culinária 
da região merece uma atenção 
especial. Famosa internacional-
mente, a Moqueca Capixaba é 
o prato mais conhecido da culi-
nária do Espírito Santo, que ao 
contrário da  moqueca baiana 
não leva azeite de dendê e nem 
leite de coco. Logo em seguida 
vem a Torta Capixaba, prepa-
rada com vários frutos do mar 
como siri desfiado, camarão, 
ostra e sururu. Em Guarapari há 
também o Turismo Submarino, 
onde o visitante pode praticar o 
mergulho recreativo e conhecer 
a mais rica biodiversidade de 
peixes de recife do Brasil. Várias 
embarcações exclusivas operam 
Turismo Submarino na cidade, 
conhecidas como “Dive Boats», 
que foram construídas especial-
mente para navegar na região de 
Guarapari atendendo todas as 
necessidades de mergulhadores 
iniciantes ou experientes.

OURO PRETO (MG-01)
Camping - O camping de 

Ouro Preto fica próximo ao Cen-
tro da cidade, na Estrada dos In-
confidentes, onde os campistas 
dispõem de instalações-padrão, 
chuveiros quentes e quadra de 
esportes. O MG-01 tem capaci-
dade para 130 barracas, além de 
20 trailers e motor-homes.

Acesso – Para os campistas 
que saem do Rio de Janeiro, o 
acesso é feito pela BR-040, que 
liga o Rio a Juiz de Fora. O trevo 
para a Rodovia dos Inconfiden-
tes fica a 40km de Belo Hori-
zonte. A partir desse ponto, são 
mais 60km para chegar à cidade. 
De São Paulo e da região Sul, o 
melhor é seguir pela Rodovia 
Fernão Dias (BR-381), pegar 
a BR-356 na altura de Lavras, 
passar por São João Del Rey até 
Barbacena e depois seguir pela 
BR-040, passando por Conse-
lheiro Lafaiete, Congonhas e 
Ouro Preto.

Atrativos – A arquitetura 
barroca é a predominante em 
Ouro Preto. Igrejas e constru-
ções históricas erguidas no sé-
culo XVIII espalham-se pelas 
ladeiras da cidade.  No roteiro 
cultural o Museu do Aleijadinho 
é uma das mais belas opções no 
roteiro cultural. O lugar reúne 
peças atribuídas ao genial artis-
ta e documentos sobre sua vida. 
Vale a pena também conhecer 
a Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, projetada por Manuel 
Francisco Lisboa, pai de Aleija-
dinho. Os campistas não podem 
deixar de conhecer o Parque Es-
tadual do Itacolomi, que oferece 
desde trilhas para caminhadas 
leves até expedições de aproxi-
madamente 40km, além de be-
las paisagens.  O souvenir típico 
de Ouro Preto, o artesanato em 
pedra-sabão, é encontrado nas 
principais feiras da cidade. No 
roteiro das Cidades Históricas 
de Minas, Ouro Preto ocupa um 
lugar de destaque. Igrejas cente-
nárias, um rico artesanato e uma 
gastronomia típica que pode ser 
saboreada nos restaurantes es-
palhados pelo centro histórico 
são motivos suficientes para que 
o campista aproveite estas fé-
rias  para desfrutar da tradicio-
nal hospitalidade mineira. Tudo 
com direito a usufruir a unidade 
do CCB MG-01, localizada na 
estrada dos Inconfidentes dis-
tante não mais do que 2km do 
Centro.

 ►O Camping de Canavieiras é uma rara oportunidade de 
acampamento no litoral do Nordeste

 ►Defronte a uma enseada límpida e tranquila, o Camping de 
Guarapari

 ►Os festivais de inverno de Ouro Preto indicam o nosso camping 
como alternativa de hospedagem
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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

Carneiro e Costelada selam amizades em Caldas Novas 

 ►No 
pavilhão do 
camping, 
as famílias 
se confra-
ternizam e 
degustam 
a melhor 
costela de 
chão

Os campistas que não dispen-
sam uma boa carne na brasa 

devem se programar para viaja-
rem até Caldas Novas este mês. 
Neste dia 13, sábado, acontece 
um dos eventos mais esperados do 
camping GO-02: a 17ª edição da 
tradicional Festa da Costelada. Na 
quinta-feira anterior ao evento, dia 
11, os campistas poderão saborear 
um delicioso carneiro no Buraco, 
outra programação gastronômi-
ca muito famosa que acontece no 
camping de Caldas Novas.

O Carneiro no Buraco é prepa-
rado com carne de carneiro, legu-
mes, temperos e maçã e cozido em 
enormes tachos acondicionados 
em buracos de 1,5m de profundi-
dade, onde há um braseiro. Arroz 
branco, salada e pirão acompa-
nham a iguaria. O almoço será um 
maravilhoso momento de confra-
ternização entre os participantes. 

A Festa da Costelada, pro-
gramada para o dia 13, começará 
bem cedo. As costelas serão co-
locadas para assar às 7 horas. Às 
7h30min, será realizada uma mis-
sa campal.  Por volta das 13 horas, 
as costelas já estarão no ponto 

certo para agradar até aos palada-
res mais exigentes. Os campistas 
poderão saborear também arroz, 
feijão tropeiro, aipim cozido e de-
liciosas saladas. Os campistas que 
não apreciam a costela não preci-
sam se desanimar. Todos poderão 
participar do evento, pois será 
servido como alternativa um ma-
ravilhoso frango na brasa. Música 
e animação iram temperar a festa.

Camping – O camping de Cal-
das Novas dispõe de uma área de 
40.000m² e fica a 4km da cidade. É 
equipado com instalações-padrão, 
luz para equipamentos, chuveiros 
quentes, pavilhão de lazer, quadra 
de esportes, playground, churras-
queiras, sauna e piscinas.

Acesso – Os campistas que 
vêm da região Sudeste devem se-

guir pela BR-050, passando por 
Uberlândia. Para quem sai de 
Brasília, o melhor é seguir pela 
BR-040 e continuar pela BR-050, 
passando por Cristalina. Ao che-
gar em Campo Alegre de Goiás, 
seguir pela estrada que vai de 
Ipameri a Caldas Novas. Caldas 
Novas fica a 1.021km do Rio de 
Janeiro, a 781km de São Paulo e a 
393km de Brasília.

Ainda dá tempo de participar da Festa da Tainha no SP-04

 ►O visual e o aroma das tainhas na brasa aguçam o apetite para a 
noite

Os campistas que costumam 
frequentar o Camping de Ubatuba 
estão contando os dias para mais 
uma edição da já tradicional Festa 
da Tainha. Este ano o evento será 
realizado no dia 6 de julho (sábado) 
e espera superar o sucesso do ano 
passado, valendo lembrar que no 
dia 9, terça-feira, será feriado em 
São Paulo. 

Além de poder degustar de de-
liciosos pratos, o convidado poderá 
ainda se divertir, cantar e dançar no 
pavilhão de festas do camping que 
será todo decorado especialmente 
para o evento, onde serão servidas 
guarnições (arroz, salada, molhos, 
pirão e purê) que vão compor os 
pratos junto com a tainha assada na 
brasa. A cerveja e o refrigerante se-
rão servidos à vontade. 

Venha curtir a festa conosco, 
não perca tempo e adquira logo o 

seu convite duplo a R$ 70,00. Para 
mais informações sobre a festa e 
como adquirir os convites, o cam-
pista pode ligar para o telefone do 
próprio camping, (12) 3843-1536.

Camping – O camping de Uba-
tuba fica às margens da Praia de 
Maranduba, na Rodovia SP-55. Pos-
sui instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos (220v) 
e chuveiros quentes.

Acesso – Para quem vem de 
São Paulo é necessário seguir pela 
Rodovia Dutra até São José dos 
Campos, pegar a Rodovia dos Ta-
moios até Caraguatatuba e entrar 
na Rodovia Rio-Santos (sentido Rio 
de Janeiro) até Ubatuba. Aqueles 
que vêm do Rio de Janeiro devem 
ir pela Rodovia Dutra e seguir no 
sentido de Taubaté. Depois é preci-
so entrar na Rodovia Osvaldo Cruz 
direto até Ubatuba. 

Cultura e 
diversão 

garantidas 
na FLIP de 

Paraty 
A Festa Literária Internacio-

nal de Paraty (FLIP) é um dos 
eventos culturais mais impor-
tantes do Brasil e da América do 
Sul. O evento conta com a parti-
cipação de importantes escrito-
res nacionais e estrangeiros, em 
debates e palestras nos prédios 
históricos e em tendas armadas 
nas ruas. 

A cada ano a festa homena-
geia um grande escritor já fale-
cido, como Vinícius de Morais, 
Clarisse Lispector, Guimarães 
Rosa, entre outros. Tem cerca de 
200 eventos orientados a todo 
tipo de público: debates, ofici-
nas, filmes, shows e exposições, 
que acontecem nas programa-
ções da “Tenda dos Autores”, da 
FLIPINHA e da FLIPZONA.

Em sua 11ª edição, a FLIP, 
acontecerá nos dias 03 a 07 de 
Julho e terá como homenagea-
do o escritor Graciliano Ramos, 
novamente com curadoria do 
jornalista Miguel Conde.

No próximo dia 27 de outu-
bro se completam 120 anos do 
nascimento do autor, natural de 
Quebrângulo, Alagoas. Escritor, 
jornalista e político, Graciliano 
Ramos teve uma vida em que a 
literatura e a política se entrela-
çaram e, não raro, as convicções 
e atividades políticas inspiraram 
suas obras de forte conteúdo so-
cial.

Para o campista que deseja 
participar da FLIP, além de des-
frutar de belas paisagens, lazer e 
segurança, o CCB disponibiliza 
o camping de Paraty, defronte à 
Praia do Pontal, bem próximo ao 
pavilhão principal do evento. 
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 ►À noite, 
a neblina 
escondia os 
recantos do 
camping ►De dia, sol a pino, churrasco e feijoadas 

Noite de Queijos e Vinhos esquentou o clima na Serrinha 

Canela: inverno na Serra Gaúcha
Situada a 830 metros do nível 

do mar e apenas a 120 km de Porto 
Alegre, Canela é um mundo à par-
te. Um mundo verde. A origem do 
nome da cidade provém de uma 
caneleira, árvore sob a qual os tro-
peiros descansavam. 

A cidade que inicialmente foi 
formada por um pequeno povoado 
composto por famílias de imigran-
tes alemães e italianos cresceu e 
com isso, desenvolveu um poten-
cial turístico muito forte mediante 
as paisagens naturais abundantes 
e o agradável clima. Sem dúvida, 
uma excelente alternativa de ro-
teiro para os associados do CCB 
amantes do sul do país.

Camping - O camping do 
CCB está localizado a 837m de al-
titude, em Canela. Numa bela área 
de 100 m², na Estrada do Caracol, 
margeado por um riacho que corre 
sobre pedras, formando uma pis-

Mais de 500 pesso-
as, entre adultos e 

adolescentes se divertiram 
a valer na 41ª edição da 
Noite de Queijos e Vinhos 
no Camping da Serrinha. 
Depois de um dia impecável, 
com muito sol e tempo li-o li-
vre para curtir os amigos, o 
churrasco, a feijoada, a sau-
na reformada e a vitória do 
Brasil sobre a Itália na Copa 
das Confederações, a noite 
chegou com muita alegria, 
música e confraternização. 

Em meio à degustação 
de bons queijos, vinhos 

 ►E no 
aconchego 
do pavilhão, 
a alegria e 
a descon-
tração de 
sempre

cina natural. Num bonito bosque 
de araucárias, o RS-01 conta com 
um pavilhão de lazer com quadras 
de esportes, churrasqueiras co-
bertas, piscinas naturais e cancha 
de bocha, além das instalações-
-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodovia 
RS-235 que liga Canela a Gra-
mado, basta pegar a estrada as-
faltada que dá acesso ao Parque 
do Caracol. Percorridos quatro 
quilômetros, subir à direita e de lá 
percorrer mais um quilômetro até 
o RS-01.

Atrativos – Para os adeptos 
do turismo de aventura, a cida-
de possui diversas opções como 
trekkings, rapel e rafting. A maior 
atração natural de Canela é a ca-
choeira ‘Cascata do Caracol’, com 
131 metros de altura, localizada 
no Parque do Caracol que possui 

uma moderna infraestrutura com 
observatório ecológico com eleva-
dor panorâmico, restaurante, lojas 
de artesanato e passeio temático 
de trem. Guias especializados 
orientam os visitantes por trilhas, 
que exibem fauna e flora variadas, 
praticando cicloturismo ou caval-
gadas por estradas secundárias e 
bosques. 

No centro da cidade também 
há atrações como a Catedral da 
Pedra, um marco da arquitetura 
em estilo gótico inglês e o Mun-
do a Vapor, local onde os turistas 
podem visitar a reprodução de um 
famoso acidente ferroviário que 
aconteceu no ano de 1895, em Pa-
ris, e conhecem réplicas perfeitas 
de locomotivas do século passado.

As lojinhas com artigos em 
malha e couro que dividem o es-
paço com as que vendem chocola-
tes caseiros e artesanais.

branco e tinto e refrigeran-
te, a animação musical ficou 
por conta da dupla João Lu-
cas e Rodrigo e sua Banda, 
de Resende, e mais um DJ 
Profissional abrindo e en-
cerrando a Festa, com total 
integração dos participan-
tes. 

No meio da Noite, uma 
densa e rara neblina desceu 
sobre o camping, tornando 
o ambiente mais aconche-
gante e poético, estreitando 
ainda mais a confraterniza-
ção entre os associados pre-
sentes e seus convidados. 

 ►Lazer, turismo e aventuras na Serra Gaúcha, a partir do camping de 
Canela
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 Mercado 

Recreio será ponto de encontro para Jornada da Juventude
O Rio de Janeiro se prepara 

para receber dois milhões 
de jovens católicos de diversas 
partes do mundo. Eles virão 
participar em julho da Jornada 
Mundial da Juventude. Muitos 
deles buscam o camping como 
alternativa de hospedagem e 
a unidade do CCB no Recreio 
será ponto de encontro. Vale 
lembrar que  para os católicos 
mais fervorosos que desejam 
ver o Papa em sua passagem 
pelo Rio que Guaratiba, na 
Zona Oeste, foi o local esco-
lhido para receber a Vigília e 
a Missa de Encerramento da 
Jornada Mundial da Juventude 
Rio2013, nos dias 27 e 28 de 
julho, respectivamente. Ainda 
de acordo com a organização, 
o planejamento para o acesso 
ao terreno estuda duas possibi-
lidades: a chegada a pé, a partir 
de pontos de desembarque, por 
três opções de trajetos, de cer-
ca de 13 quilômetros cada; e a 
saída por meio de um serviço 
de transporte especial.

Camping - O RJ-10 conta 
com instalações-padrão, luz 
para equipamentos (220v), 

chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira e playground.

Acesso - Para quem vem 
pela Rodovia Washington Luiz 
ou Via Dutra, o melhor cami-
nho é pela Linha Amarela. De-
pois de vencer os seus 15km, 
onde há um posto do pedágio 
para veículos, siga para a Bar-
ra da Tijuca passando Pela 
Av. Ayrton Senna, dobrando 
à direita na Av. das Américas, 

em direção ao Recreio. Quem 
quiser evitar a Linha Amarela, 
pode optar por uma alternativa 
mais longa e curtir o belo vi-
sual da orla marítima, seguin-
do pela Linha Vermelha, em 
direção a Copacabana, via Av. 
Atlântica, entrando depois em 
Ipanema, via Av. Vieira Sou-
to, em direção a São Conrado 
e Barra da Tijuca. O camping 
fica a 45km do centro do Rio, 
na Estrada do Pontal, 5.900, em 
frente à praia.

 ►Com imensa 
área acampá-
vel, o Recreio 

aguarda os 
peregrinos

 ►Defronte 
à praia do 
Pontal, trailers 
e motor-homes 
tem módulos 
exclusivos

Confira o resultado do 
torneio de Xadrez no RJ-10

No dia 06 de julho (sábado), 
irá acontecer a VIII Clínica de 
Xadrez durante a XLI Festa da 
Tainha no camping de Ubatuba 
(SP-04). No dia 14, será realiza-
do o CXXXVIII Torneio Aberto 
no camping do Recreio dos Ban-
deirantes. 

No camping do Recreio (RJ-
10), foi realizado no dia 16 de ju-
nho (domingo), o XXXI Torneio 
Escolar Equipes e o CXXXVII 
Torneio Aberto. A XIV Clínica 
de Xadrez foi realizada no dia 22, 
no camping da Serrinha durante 
a Festa de Queijos e Vinhos. No 
XXXI Torneio Escolar Equipes 
disputaram as categorias Juve-
nil, Infantil, Mirim e Pré-Mirim. 
Confira abaixo os primeiros co-
locados, por categoria:

XXXI TORNEIO ESCO-
LAR EQUIPES: JUVENIL: 
1º) Geo Juan Antônio Samaran-
ch (GEO/ST) 2º) Sistema Elite 
de Ensino (ELITE) e 3º) Colégio 
Santa Mônica (SANTA MÔNI-
CA) INFANTIL: 1º) Geo Juan 

Antônio Samaranch (GEO/ST)  ; 
2º) Geo Juan Antônio Samaran-
ch (GEO/ST) e 3º) Juan Antonio 
Samaranch (GEO/ST) MIRIM: 
1º) Geo Juan Antônio Samaran-
ch (GEO/ST) ;  2º) Geo Juan An-
tônio Samaranch (GEO/ST)  e 3º) 
Geo Juan Antônio Samaranch 
(GEO/ST) PRÉ-MIRIM: 1º)  Pe-
dro Pessoa Gomes (Grumete). 
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDU-
AL - JUVENIL: 1º) Larissa Ro-
drigues Andrade (ELITE/CG) 
2º) Igor Medeiros dos Santos 
(GEO/ST) e 3º)Wescley Nasci-
mento Lima INFANTIL: 1º) Ma-
theus Augusto O. Vieira (ELITE/
NI)  ; 2º) Vitor Mateus (GEO/ST) 
e 3º) Pedro Lassas Dias (GEO/
ST). MIRIM: 1º ) Pedro Pessoa 
Gomes (GRUMETE) ;  2º) Lucas 
de Oliveira (GEO/ST)  e 3º) João 
Vitor (GEO/ST).

  
CXXXVII TORNEIO 

ABERTO: 1º) Antonio Manoel 
de Hollanda(TTC) 2º) Sylvio Re-
zende (CMUN) e 3º)Juan Carlos 
Proença Moura(CMUN). 

Boas novidades para curtir seu camping nas férias de julho
Para você aproveitar as férias de julho com a família, 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 Hooligan – Coleman, 

a Mochila Daypack Katar-Nautika e a Cadeira dobrável Tec – Nautika

Barraca Hooligan 3 Pessoas – Coleman : O produto possui material Po-
liester Taffeta 800mm PU no teto, o dormitório com Tela mosquiteiro e Poli-
éster 70d respirável para melhor ventilação, sua estrutura em Fibra de vidro 
(8mm) é simples e fácil de montar e seu piso em material Polietileno 1000d 
140g/m2 com costura invertida. Possui adicionais como : Sistema Weather-
Tec!22, embaladas em caixa colorida e acompanha sacola para transporte, 
contém Zíper reforçado, ampla ventilação e fácil montagem, além bolsos in-
ternos. http://www.packandtrack.com.br/

Mochila Daypack Katar-Nautika: O produto possui material Poliéster 
Oxford PU Rip-Stop de alta tenacidade, 2 compartimentos com acessos inde-
pendentes, no bolso tem 2 frontais e 2 porta garrafas laterais de tela. Tem o 
costado acolchoado com tela tipo dry para maior conforto e ventilação.Mais 
informações: http://www.packandtrack.com.br/

Cadeira dobrável Tec - Nautika: Em material Poliéster Oxford reforçado 
e base em aço esmaltado, medindo 47 cm x 47 cm x 74 cm. Suporta peso de até 
95 kg, possui bolsa de transporte com alça, 1 porta copos nos apoios de braço 
e um prático sistema de montagem e desmontagem, um exclusivo sistema de 
ventilação no costado e assento para maior conforto em temperaturas mais 
altas. A cadeira possui tecido duplo estofado. Mais informações: http://www.
packandtrack.com.br/
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

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

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

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

mês de julho, para os mais diferentes destinos do país, 
exceto em feriados. Os preços abaixo não incluem taxa 
de embarque. 

-Fortaleza,a partir de R$ 1.385,00 
-Recife,a partir de R$ 990,00 
-Natal, a partir de R$ 1.140,00 
-Serra Gaúcha, a partir de R$ 1.392,00 
-Caldas Novas, a partir de R$ 1.560,00 
-Maceió, a partir de R$ 1.338,00 
-Porto Seguro, a partir de R$ 1.212,00 
-Porto de Galinhas, a partir de R$ 1.566,00 

ATENÇÃO : A CCTUR também disponibiliza para 
as férias de julho, pacote para você e sua família curti-
rem o Rio Quente Resorts com 07 noites, a partir de 10 
parcelas de R$ 342,90.

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

mas turísticos, visitando Fujeirah, Khassab (Omã), Abu 
Dhabi e Muskat, a bordo do Costa Atlântica, em 7 noites, 
com 5 refeições. Participe também de um Safári no de-
serto, em jeep 4x4, incluindo um jantar em tenda árabe. 
Preço por pessoa de US$ 3.930,00, mais taxas. Consulte 
a CCTUR!

PACOTES RODOVIÁRIOS 
Passeios entre 3 e 11 dias, com hospedagem em ho-

téis, com pré;os a partir de:

-Cidades Históricas de Minas, saída 25/07/13, R$ 
1.150,00

-Barretos 2013, saída 15 e 22/08/13, R$ 1.090,00
-Hopi Hari, saída 18/07/13, R$ 1.295,00
-Holambra e Atibaia, saída 06/09/13, R$ 775,00
-Oktoberfest, saída 11/10/13, R$1.563,00
-Natal Luz nas Serras Gaúchas, saída 14/11/13, R$ 

3.345,00 

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR disponibiliza pacotes aéreos entre 4 e 7 

Veja como ganhar bônus para 
curtir as férias nos campings

O presente ideal para quem 
quer curtir as férias de julho 

é viajar com a família pelo país e 
conhecer novos lugares. E no CCB 
você ainda concorre a estadias 
grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clu-
be do Brasil sorteia 100 bônus de 
pernoites para os seus associados. 
Para participar, é fácil. Basta se  
manter em dia com as taxas que 
você automaticamente já concorre.

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

noites no mês de julho para Bariloche e Buenos Ai-
res. Os preços abaixo não incluem taxa de embarque. 
A partir de: 

-Bariloche, preços válidos de 13/07 até 03/08/13, 
US$ 1985,00 

-Buenos Aires, R$ 1.115,00 

-Lisboa / Braga / Porto, 07 noites, US$ 4.630,00 
-Paris, 04 noites, US$ 3.620,00 
-Londres e Paris, 07 noites, US$ 4.700,00 
-Cancun, 06 noites, US$ 3.280,00 
-Aruba, 06 noites, US$ 4.480,00 
-Patagônia e Argentina, 06 noites, US$ 3.150,00 
-Roma/Florença/Veneza, 07 noites, US$ 4.090,00

TURQUIA ESPECIAL 
Aproveite a promoção da última saída especial em 

14/08/13, com 09 noites, a partir de US$ 2.030,00 por 
pessoa + taxa de embarque, com hospedagem em apar-
tamento duplo. 

NATAL LUZ NA SERRA GAÚCHA 
Não deixe para a última hora o seu programa para a 

Serra Gaúcha, incluindo o Natal Luz em Canela e Gra-
mado, no período de 01/11 até 20/12/13 em 04 noites, a 
partir de R$ 1.531,00. O preço da passagem aérea não 
inclui taxa de embarque. 

RÉVEILLON JÁ 
A CCTUR sugere pacotes aéreos para o Reveillon 

entre 5 e 8 dias, para diferentes destinos nacionais e 
internacionais. Os preços abaixo não incluem taxa de 
embarque.A partir de:

-Santiago, R$ 1.934,00 
-Paris, R$ 5.941,00 
-Buenos Aires, R$ 1.860,00 
-Serras Gaúchas, R$ 3.094,00 
-Maceió, R$ 2.644,00 
-Natal, R$ 3.196,00 
-Porto Seguro, R$ 2.239,00 
-Fortaleza, R$ 3.163,00 

DISNEY 2014 
 -Disney Folia, 11 dias, saída 01/03/14 e retorno 

10/03/14, a partir de US$ 3.499,00, em quádruplo.
-Nova York com Disney, 16 dias, saída em Janei-

ro/14, a partir de US$ 4.199,00, em quádruplo.

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

participe de roteiros inesquecíveis pelo Rio Amazonas 
e afluentes, contando com hospedagem e infraestrutura 
de luxo no nível dos cruzeiros internacionais. Consulte 
a CCTUR para mais informações. 

 ►  Não deixe de se programar para o Festival da Pinga em Paraty, entre 14 e 18 deste mês

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados 
pelo titular ou por seus dependen-
tes, desde que esses estejam iden-
tificados com suas respectivas car-
teiras sociais. Cada associado pode 
ganhar até cinco pernoites para um 
mesmo acampamento. 

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

001079-6(RJ)
003387-5(RJ)
006081-4(RJ)
013247-5(RJ)
023333-6(RJ)
025307-7(SP)
026892-5(RJ)
033938-6(SP)
043155-2(SP)
044779-9(RJ)
044814-3(RJ)
045414-4(SP)
046695-5(RS)
047910-2(GO)
047933-0(RJ)
057994-4(SP)
059146-7(RJ)
062455-3(RJ)
063860-9(SP)
064288-6(MG)

071488-7(SP)
073963-3(RJ)
081070-6(RJ)
096902-6(RJ)
105474-3(RJ)
106442-1(PR)
109131-3(SP)
123467-8(RJ)
124025-5(RJ)
133224-8(RJ)
138084-3(RJ)
143607-6(RJ)
146913-4(RJ)
150929-3(RJ)
152380-7(RJ)
158132-6(MG)
159270-9(DF)
168237-6(ES)
169014-1(RJ)
178046-7(RJ)

179494-5(BA)
181135-7(SP)
183669-0(MG)
184416-4(RJ)
190037-6(RJ)
191144-0(SP)
192215-8(RJ)
198698-2(RJ)
199985-4(SP)
203920-9(MG)
208354-1(RJ)
213408-3(ES)
214212-5(ES)
217698-8(RJ)
219031-4(RJ)
220949-8(RJ)
221870-6(RJ)
221954-0(RJ)
222301-0(BA)
223473-6(SP)

223867-5(SP)
224802-8(RJ)
225009-1(ES)
225381-1(SP)
226510-1(SP)
228634-3(SE)
229741-7(SP)
231917-0(RJ)
232385-2(RJ)
232763-6(SP)
234429-8(MG)
234431-1(ES)
234671-1(RJ)
234886-0(SP)
234949-2(RJ)
234974-3(RJ)
235051-6(RJ)
235410-4(RJ)
235461-7(RJ)
235513-4(SP)

235536-2(SP)
235539-6(RJ)
235622-9(RJ)
235705-5(SP)
235774-6(RJ)
235904-9(SC)
235931-6(RJ)
235934-0(SP)
235986-1(ES)
235990-0(SP)
236001-6(RJ)
236024-4(RJ)
236028-6(SP)
236050-3(RJ)
236059-5(RJ)
236061-8(RJ)
236069-2(RJ)
236071-5(SP)
236130-5(SP)
236133-9(SP)
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

O sucesso da promo-
ção Novos Asso-

ciados vale também para 
as férias de julho com a 
possibilidade de garantir 
descontos aos associados 
que recomendam seus 
amigos para se tornarem 
sócios do CCB. Com 
isso é garantido estadias 
gratuitas para você. Para 
participar, basta indicar 
um amigo para se as-
sociar ao clube. A cada 
indicação confirmada, 
os sócios e seus depen-
dentes são beneficiados 
com bônus/pernoites. Os 
bônus, que têm validade 
de um ano para os asso-
ciados e seus acompa-

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática transmite. 
Que tal compartilhar esses 
privilégios com a família ? 
Faça uma bela surpresa para 
seu filho e sua família. Apro-
veite a promoção “De Pai para 
Filho” nas férias de julho, pre-
senteando-os 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. 

Além disso, os novos tí-
tulos só serão submetidos ao 
pagamento das taxas de ma-
nutenção no mês seguinte à 
subscrição. 

Aproveite a 
Promoção De 
Pai para Filho 

nas férias 

Aproveite as férias com a Oferta Novos 
Associados do CCB
nhantes, servem para di-
minuir as despesas com 
pernoites de pessoas ou 
equipamentos. No total, 
eles somam valores en-
tre R$25,00 e R$80,00. 

Para cada grupo de 
cinco indicações con-

firmadas, os associados 
recebem mais 20% do 
valor total dos bônus en-
tregues. 

Lembramos que essas 
bonificações não servem 
para reduzir as mensa-
lidades de ocupação de 

módulos, nem para as 
taxas de estadia diurna e 
outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para 
qualquer uma das secre-
tarias do CCB pelo cor-
reio, fax ou e-mail.
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Canadense Nautika – Modelo para seis pes-
soas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21) 9589-8383

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

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

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

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

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

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

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

Turiscar-5ªRoda – Completo, perfeito esta-ªRoda – Completo, perfeito esta- – Completo, perfeito esta-
do, “lindo”. Documentos ok. R$ 58.000,00. Ver 
no Camping do Recreio. Shirley, após meio-dia. 
Tel : (21) 7887-7379.

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

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

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

Karmann Ghia 450 - Com duas camas de ca-
sal, banheiro com aquecedor a gás, dvd, tv, avan-
cê com geladeira duplex e fogão 6 bocas. A com-
binar. 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, 
toldo + fechamentos novos, telas + cortinas, ge-
ladeira, bomba nova, bateria e 3 pneus novos, fo-
gão 2 bocas gás, armários, inversor 110/220/12V, 

vários acessórios. R$12.000,00. E-mail: ernesto.
bandeira@bol.com.br.

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, com ge-
ladeira, fogão de 3 bocas com forno, bateria, cai-
xa d’água, aquecedor de água a gás e elétrico, ba-
nheiro com chuveiro. R$16.000,00. Fausto. Tel.: 
(11) 9932-2709. E-mail: pedroifko@hotmail.com

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo 
estado. Acomodação para 4 pessoas. Ver próxi-
mo 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 Imperial Luxo – Ano e mode-
lo 1984, em excelente estado, envio fotos. 
R$32.000,00. Tels.: (11) 9422-7955 e 7876-1217 
ID 84*82633.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado no CCB 
de Paraty (RJ). Documentação OK - placa de Pa-
raty - Todo reformado, pronto para rodar, com 
geladeira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banhei-
ro, 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 condicio-
nado, fogão, etc. R$18.000,00. Valter. Tel.: (11) 
8158-1709.

Turiscar Vila Rica - 7,5m, ano 1980, perfeito 
estado, ar condicionado, boiler, sem vazamen-
to. 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 
condicionados sendo 2 splits, com armários, bar, 
adega, quarto de casal, beliche, pia granito, ge-
ladeira, fogão 4 bocas com forno, micro- ondas, 
sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 
litros, bomba surphlo 2.8, pneus novos, avancê 
completo. Glória ou José. Tels.: (22) 9726-6959/ 
9871-5001.

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

Agrale Ultravan – Proprietário propõe 
troca de seu motor-home por um bom trai-
ler de um eixo. Motor-home ano 1994, motor 
MWM (o mesmo da F-4000), consumo entre 7 
e 11km/L,pneus seminovos, carroceria em fibra 
de vidro, rodado duplo traseiro, freios a disco, 
direção mecânica, conversor 2.500W, inver-
sor 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 transformam 
em cama de solteiro, sofá-cama na cabine do 
motorista, fogão 4 bocas, pia em aço inox, fri-
gobar, dois climatizadores, rádio/CD/MP3, TV 
14” SEMP-TOSHIBA/DVD, câmera de ré, GPS, 
anti-radar, bluetooth, transmissor FM, navega-
dor 3D. Banheiro com vaso sanitário Thetford, 
aquecedor de frio 6.400W, lavatório, chuveiro 
regulável e ducha higiênica. Edison Sampaio. 
Tel.: (34) 3814-4603 (à noite). E-mail: edison-
sampaio1950@yahoo.com.br

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi Indabra, 
motor Cummins 4 cilindros 140 HP, comprimen-
to 9,50 m, 55.000 km rodados, único dono, câm-
bio automático, suspensão pneumática, freio a ar, 
gerador branco BD 4.000 CFE. R$265.000,00. 
Suzana Neves. Tels.: (41) 9613-2288 / 3322-6547. 

E-mail: daydreamsevenpaul@yahoo.com.br / su-
neves@gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 88, oito 
pessoas, com microondas, geladeira, TV, DVD, 
fogão 4 bocas, 2 banheiros (um banho, outro nor-
mal), aquecedor de passagem a gás para chuveiro 
e pia, termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar, mo-
tor traseiro – motor 1620, pneu sem câmara – novo. 
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, diesel, 
modelo Itapoá, acomodação para 4 pessoas. 
R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 9995-4099

Safári - Ano 86, bege, documento em meu 
nome em dia, duas cozinhas interna e externa 
com gaveteiro e tomada, toldo com fechamento 
total, banheiro ampliado com chuveiro a gás, 
microondas, forno elétrico, climatizador, trans-
formador de 2000W (110-220). O valor é de R$ 
47.000,00. Marina ou Antônio:(21) 7701-2238 / 
(21) 3502-2238.

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

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

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

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

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

Freezer – Ártico, ótimo estado em pleno 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. Fer-
nando. Tels.: (21) 9958-3185 / 3157-2714

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

Thule Box Ranger 90 – Novo, sem uso, você 
enrola e guarda sem ocupar espaço. R$550,00. 
Fernando. Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 
/ (21) 2410-6247. E-mail: cfernand@ctex.eb.br / 
jfpuell@ibest.com.br 

Cambão completo – Com parte elétrica pron-
ta e biquilha, para acoplar em automóvel pequeno 
(UNO). Roberto. (12) 9170-7794. E-mail: roittri-
ch@hotmail.com
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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 e Campos do Jordão, a diária de locação dos equipamentos peque-
nos 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 reservas 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-cam-

pings, 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.



Um ideal 
preservado

Luiz Marcos Fernandes

Neste mês o Camping Clube do 
Brasil comemora 47 anos de ativi-
dades. São quase meio século de 
uma iniciativa cujo ideal ainda so-
brevive, mesmo diante de todas as 
dificuldades e desafios. Numa eco-
nomia cada vez mais globalizada, 
onde a concorrência é acirrada, o 
CCB se sobressai com sua filosofia 
de fraternidade, amizade e compa-
nheirismo, num ambiente saudável, 
em permanente contato com a na-
tureza. Se por um lado o campismo 
organizado tem em outros países 
um valor significativo como opção 
de lazer, aqui no Brasil os desafios 
e a falta de sensibilidade por parte 
de boa parte dos governantes não 
têm uma preocupação em estimular 
essa atividade. Num país de gran-
des distâncias continentais e ine-
gáveis atrativos turísticos, o cam-
pismo organizado deve ser  uma 
excelente alternativa como oferta 
de meios de hospedagem econômi-
co e, ao mesmo tempo, um serviço 
para fomentar o turismo doméstico.

Se a família CCB tem motivos 
de sobra para comemorar a data, 
não há como não lamentar a situ-
ação do campismo no país onde 
faltam medidas de incentivo e uma 
legislação que estimule essa prática 
e beneficie toda a indústria deste 
setor. Enquanto em outras áreas, 
como a hotelaria, não faltam linhas 
de financiamento, no campismo o 
setor privado tem se valido de uma 
luta heróica de uns poucos abnega-
dos para manter viva essa bandei-
ra. Parabéns ao CCB e a todos que 
ao longo de quase meio século tem 
contribuído direta ou indiretamen-
te para que esse ideal não se perca, 
como tantos outros. No momento 
em que o país se prepara para se-
diar megaeventos como a Jornada 
da Juventude, Copa do Mundo e 
Olimpíadas, é mais do que tempo 
das autoridades tomarem consciên-
cia da importância desta atividade 
saudável e econômica.

Neste contexto, o CCB, que ao 
longo de quase cinco séculos tem 
promovido, estimulado e incen-
tivado a prática do campismo no 
país merece o reconhecimento não 
apenas por parte dos associados, 
mas também da parte daqueles que 
curtem a natureza e um estilo de 
vida saudável, onde fazer amigos 
é uma constante. Ao longo de 47 
anos o CCB tem sido  responsável 
tanto por propiciar seus serviços à 
população, mas tem servido de pal-
co para novas e grandes amizades 
entre seus associados e convidados, 
até mesmo servindo de cenário para 
que jovens venham a se conhecer 
ali e formar uma família. Neste sen-
tido, está de parabéns toda a grande 
família campista.

Bertioga é opção de lazer para toda a família
Com uma programação va-

riada, Bertioga, localizada no li-
toral norte paulista, oferece op-
ções de descontração para toda 
família. Dentre elas, refrescan-
tes banhos de mar, tour por al-
deia indígena, esportes náuticos 
e radicais, visita a construções 
históricas e passeios de escuna 
e de canoa.

Camping – O camping de 
Bertioga possui instalações–
padrão e praia fronteira. Está 
localizado na Av. Anchieta, 
nº10.500, na Praia da Enseada, 
que fica a 6km do centro da ci-
dade.

Acesso – Os campistas que 
vêm de São Paulo devem seguir 
pela rodovia Presidente Dutra, 
entrar em Mogi das Cruzes e 
pegar a rodovia Mogi-Bertioga 
(SP 070). Rodovias Anchieta/
Imigrantes, Piaçaguera-Guarujá 
e Rio-Santos também são op-
ções de acesso. Cerca de 70 km 
fazem a viagem ser realizada 
em menos de 1 hora. Já os que 
vêm do Rio de Janeiro podem 

Ainda há tempo para aproveitar o arraiá do CCB 
Os famosos arraiás do CCB 

revivem a cultura das tra-
dicionais festas juninas e juli-
nas com direito a comidas típi-
cas, forró, quadrilha e quentão 
nos campings. Depois da festa 
no Camping de Cabo Frio, no 
mês passado, agora em julho, 
o CCB oferece aos associados 
e seus convidados as Festas 
dos campings de Mury, no dia 
20, e no Recreio, no dia 27. 

Em Mury, a festa será co-
munitária, contando com bar-
raquinhas típicas, quadrilha, 
casamento na roça, música 
mecânica, no ambiente do 
pavilhão do evento, decorado 
com temas alusivos ao evento. 
Cada participante deve levar 
um prato de doces ou salgados. 

No Camping do Recreio, 
a festa será realizada no pavi-
lhão anexo à cantina, que será 
transformado em um autêntico 
arraial, com danças, música 
ao vivo, quadrilha, casamento 
na roça, cadeia, miss prenda 
e diversões exclusivas para a 
criançada. Cada ingresso será 
composto de um prato de do-
ces, outro de salgado e duas 
prendas, uma masculina e ou-
tra feminina. 

Mury - O camping locali-

OPINIÃO  

escolher entre seguir pela Du-
tra até a rodovia Mogi-Bertioga 
ou pela rodovia Oswaldo Cruz, 
que começa em Taubaté, até pe-
gar a Rio-Santos. A distância é 
de aproximadamente 400 km, 
percorridos em pouco mais de 
4 horas. 

Atrativos – Os adeptos do 

ecoturismo podem abrir suas 
atividades na Serra do Mar, 
onde encontramos em abundân-
cia a natureza da região. Além 
das trilhas em meio à mata 
Atlântica, aos pés da Serra os 
aventureiros encontram cacho-
eiras que proporcionam piscinas 
naturais e rios, como os Itaguaré 

e o Jaguareguava, para a prática 
de canoagem. O passeio de es-
cuna tem como ponto de partida 
o Píer de Bertioga, passando por 
diversas praias e ilhas. Nos 33 
km de orlas, o município paulis-
ta possui praias como São Lou-
renço, com trechos de mar calmo 
e outros mais agitados, utiliza-
dos para campeonatos de surf, e 
Guaratuba, tranquila e com boa 
infra-estrutura para um passeio 
em família. A praia de Itaguaré 
também é bastante voltada para 
os que curtem um surf, tendo al-
guns trechos ainda usados para 
a pesca. Outra boa pedida é a da 
Enseada, próxima ao Camping, 
indicada para banhos, prática de 
esportes náuticos e mergulhos 
no trecho Indaiá. Bertioga, na 
divisa com São Sebastião, pos-
sui também uma aldeia que abri-
ga 400 índios guaranis, numa 
área de quase mil hectares. No 
local há venda de artesanato e 
de plantas ornamentais. Para co-
nhecer exposições de armas e de 
ocas indígenas, a dica é o Forte 
São João.

za-se em meio a muito verde, 
com uma área de 45 mil me-
tros quadrados. O RJ-08 tem 
uma capacidade para mais 
de 200 equipamentos. Além 
das instalações-padrão, conta 
também com campo de futebol 

society, quadra de vôlei, uma 
refrescante piscina natural, 
sauna, churrasqueira e pavi-
lhão de lazer. Dentro do cam-
ping, há também uma queda 
d’água de fonte natural.

Recreio – O camping fica 

na Estrada do Pontal, 5.900 
(praia) e conta com instala-
ções-padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, praia fron-
teira e playground.

 ►  No camping do Recreio, dezenas de casais participam da dança da quadrilha

 ►  Defronte à praia da Enseada, o camping ainda oferece muita 
sombra e ar puro


