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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), 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 quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. Luz 
elétrica apenas para as dependências (220v), 
ponto de energia para carga de bateria de 
trailers. NÃO TEMPORADA: 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). Acesso ao camping 
interrompido temporariamente para 
veículos. Tel:. (73) 3282-1024. Instalações–
padrão, luz para equipamento (220 v), 
chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 9,00 mais equipamento 
de R$ 2,20 até R$ 14,00; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev): R$ 13,80 mais 
equipamento de R$ 3,50 até R$ 20,60.

ALCOBAÇA (BA-06) – Av. Oceânica, 
4.551 (Farol). Instalações–padrão 
interrompidas temporariamente para obras 
e reformas.

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. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
11,40 mais equipamento de R$ 2,90 até R$ 
18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 15,50 mais equipamento, de R$ 3,90 até 
R$ 26,00. 

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) 
– Rodovia Adolpho Serra, km 16 – Cohab. 
Acesso pela BR-101. Instalações–padrão 
interrompidas temporariamente para obras 
e reformas. 

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – 
Loteamento Praia das Neves. Município de 
Presidente Kennedy. Acesso pelo km 419 da 

BR- 101. Instalações-padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

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–padrão, 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 quentes, 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.

FOZ DO IGUAÇU (PR-01) – Estrada 
das Cataratas, junto ao portão do Parque 
Florestal. Tel:. (45) 3529-8064. Instalações–
padrão interrompidas temporariamente para 
obras e reformas. 

PRAIA DE LESTE (PR-04) – km 
27 da Estrada das Praias, Matinhos 
(PR). Instalações–padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. 

PERNAMBUCO
ENGENHO MONJOPE (PE-01) - 

BR-101, km 45. Município de Igarassu, 
entre Recife e João Pessoa. Tel.: (81) 3543-
1011. Instalações-padrão interrompidas 
temporariamente para obras de recuperação. 

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. Módulos 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 Cidade). 
Tel.: (22) 2645-3202. 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 Estrada 
Rio–Friburgo, 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$ 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 Pontal 
. Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – 
padrão, iluminação elétrica somente para 
as dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. 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 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$ 
15,70 mais equipamento de R$ 3,90 até R$ 
30,80; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 25,40 mais equipamento R$ 6,40 até R$ 
48,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada 
pelo km 311 da Via Dutra. Município de 
Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros 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 
TEMPORADA: R$ 9,00 mais equipamento 
de R$ 2,20 até R$ 14,00; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 13,80 mais 
equipamento 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 equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fronteira 
na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 7,80 
mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 13,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
10,10 mais equipamento 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 churrasqueiras 
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.

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. 
Paraguassú, acesso pelo km 49 da Estrada 
do Mar (RS-398). Tel.: (51) 3622-1209. 
Instalações– padrão. Instalações padrão 
interrompidas temporariamente para obras 
e reformas.

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

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
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), chuveiros 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–padrão, 
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 Fernando. 

Acesso pela Rodovia Pedro Taques, km 
116. Tel.: (13) 3425-0206. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, praia fronteira e play-
ground. NÃO TEMPORADA: R$ 10,80 
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. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de 
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75. 
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, 
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), chuveiros 
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.

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 

– Avenida Altamiro Caio Pacheco, 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, 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, 
chuveiros quentes, duchas, quadra de 
esportes, luz para equipamentos (110V e 
220v), praia fronteira.

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, 
chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(220v), quadra de esportes, piscinas para 
adultos e crianças.

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

PUNTA BALLENA – Ruta 
Interbalneária, 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@
campinginternacionalpuntaballena.com 
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Neste mês, Sambão e Feijoada em Mury
Para você campista que 

busca desfrutar das be-
las paisagens da região 

serrana, Mury é uma exce-
lente opção, sem contar que 
o RJ-08 irá reunir campistas 
e amigos com a concretização 
de mais uma edição do Sam-
bão e Feijoada no dia 28 deste 
mês, sábado, às 13 horas. O 
tradicional evento, realizado 
na cantina do camping, terá a 
comercialização de comidas e 
bebidas e também de um deli-
cioso chope geladinho. Além 
disso, a festa terá música ao 
vivo e o preço do convite é de 
R$ 35,00 por pessoa. 

Mury é um lugar lindo, 
com paisagem exuberante e 
possui uma temperatura que 

nos permite sentir a sensação 
de aconchego, além de ser um 
lugar romântico, o que é uma 
ótima pedida para passeios a 
dois. O RJ-08 fica a 150 km 
do Rio de Janeiro, através 
do acesso feito pela BR-101, 
seguindo em direção a Rio 
Bonito. Logo depois de con-
tornar o perímetro urbano de 
Itaboraí, é preciso seguir por 
Cachoeira de Macacu, sempre 
subindo a serra em direção 
à Nova Friburgo. O acesso 
ao camping é feito no km 69 
da rodovia Rio-Friburgo, do-
brando à esquerda, aproxima-
damente 2 km após o início da 
descida da serra, em direção à 
cidade, em frente ao totem de 
limitação de velocidade.

Curitiba realiza mais uma 
edição de Natal com o 

Coral HSBC 
Um dos eventos natalinos 

e tradicionais mais bonitos da 
região Sul do país é o Coral 
HSBC de Curitiba. A progra-
mação terá início no dia 27 
deste mês e se estenderá até o 
dia 13 de dezembro. 

O Natal do Palácio Aveni-
da, na rua XV de novembro, 
é um dos mais conhecidos 
cartões-postais da cidade. O 
coral HSBC existe há 23 anos 
e é considerado um dos maio-
res espetáculos natalinos do 
Sul do país.  Os ensaios do co-
ral começaram desde o mês de 
setembro e conta este ano com 
cerca de 100 crianças carentes 
de Curitiba e região.

O evento natalino é uma 
superprodução de teatro e mú-
sica, com canções populares 
brasileiras e temas natalinos 
que encantam multidões. A 
iluminação da fachada do pré-
dio, que é a atual sede nacional 
do HSBC, provoca suspiros no 
público e é dos pontos altos da 
noite.

Para o campista que deseja 
passar o Natal e aproveitar as 
férias na região e busca uma 
hospedagem com conforto, 

segurança e lazer, o CCB dis-
ponibiliza o camping de Curi-
tiba (PR-03) para você e sua 
família.

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

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

 ■Mais um evento gastronômico de confraternização no pavilhão do camping

 ■Para quem se 
programar para 

o fim de ano 
em Curitiba, 
o camping é 

uma excelente 
opção de 

hospedagem

 ■No centro 
da cidade, o 
ponto alto dos 
festejos de 
Natal
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Mercado
Aproveite as novidades para curtir seu camping 

Para você aproveitar os finais de semana e também os últimos feriados deste ano com 
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 Travel 
Kit M Curtlo, a Barraca Mormaii Brava 3 e a Garrafa Térmica Polar 710 ml Platinum.

Travel Kit M Curtlo - A necessaire foi desenvolvida para a 
organização e praticidade, seja em viagens de longa duração ou 
no dia a dia. Com distribuição interna, é perfeita para organizar 
diferentes tipos de produtos de higiene pessoal e estética. Possui 
também um espelho removível para fazer a barba ou a maquiagem 
e dois frascos para acondicionar pequenas porções de shampoo ou 
condicionador. Sua capacidade é de 4 litros, tecido poli 360, medi-
das 24 x 20 x 9cm e peso de 275 g. As cores disponíveis em preto, 
vermelho e verde.  Mais detalhes e informações adicionais, atra-
vés do site: http://www.makalusports.com.br/ ou pelos telefones: 
(21)3174-2515 / (21) 3174-2526.

 
Barraca Mormaii Brava 3 - Referência em artigos surfweare 

com mais de trinta anos de experiência em praias e natureza, este 
produto oferece mais aconchego e segurança para até 3 pessoas. 
Confeccionada em materiais de alta qualidade e com design exclu-
sivo, a barraca possui costuras seladas e duplo revestimento, para 
mais proteção contra a chuva, além de avanço e aberturas de ven-
tilação, maximizando o conforto. Para mais informações sobre o 
produto, acesse o site: http://www.kanui.com.br/. 

Garrafa Térmica Polar 710 ml Platinum - A matéria prima 
desta garrafa não agride o meio ambiente, mantém o líquido gelado 
por até 3h, dependendo da condição de uso, e ainda pode carregar 
até 710 ml, ideal para as práticas aeróbicas de longa duração.  O 
Squeeze obedece os padrões de garrafas esportivas, possui boca 
larga que possibilita acomodar melhor os cubos de gelo. A garrafa 
pode ser acoplada em toda a parte. Para mais detalhes sobre o pro-
duto, acesse o site: http://www.kanui.com.br/.

Carnatal e Pré-Cajú 
esquentam o verão

Já estão confirmadas para 
dezembro e janeiro as duas 
maiores manifestações pré-car-
navalescas do Nordeste, o Car-
natal, em Natal, e o Pré-Cajú, 
em Aracajú.

Assim como ocorre há 23 
anos, o Carnatal tem a fama de 
se apresentar como a maior e 
melhor micareta do Brasil. Nes-
te ano, o evento vai acontecer 
entre 3 a 6 de dezembro pró-
ximo, repetindo o circuito em 
torno do Estádio Arena das Du-
nas e no corredor de camarotes 
formado para o desfile dos trios 
elétricos e das atrações de can-
tores e conjuntos mais requisi-
tados pelo público do Nordeste. 
A programação completa para 
os três dias da pré-folia pode ser 
pesquisada no site do evento.

Para os campistas, o Cam-
ping da Lagoa do Bonfim é o 
apoio ideal de hospedagem, a 
20km do evento, pela Rodovia 
BR-101, no Município de Nísia 
Floresta.

O Pré-Cajú Fest Verão está 

programado entre os dias 17 e 
20 de janeiro, em plena abertura 
do verão, agitando a cidade de 
Aracajú, tanto para a população 
local, como para os turistas na-
cionais e estrangeiros.

As atrações do Pré-Cajú se-
rão variadíssimas, de elevado 
bom gosto para o tema, trazen-
do ao público bandas famosas 
como Aviões do Forró, Aviões 
Elétricos, o Bloco Com Amor, 
a Banda Eva, o Grupo Harmo-
nia do Samba, o Bloco Meu e 
Seu e mais as Bandas Chiclete 
com Banana e Asa de Águia. A 
direção do evento já confirmou 
também a presença da cantora 
Ivete Sangalo, a dupla Jorge e 
Mateus, com o bloco Pirraça e 
o Cantor Tomate, conduzindo o 
Bloco Bora Bora.

O Camping de Aracajú, de-
fronte à Praia de Atalaia, está 
pronto para receber os campis-
tas para desfrutarem dessa folia 
espetacular, tendo uma praia 
tranquila para descansar, que 
ninguém é de ferro.

Paraty: natureza e história no litoral da Costa Verde
Uma verdadeira viagem a 

uma das mais importan-
tes épocas da história do 

nosso país aguarda o campista 
que vai a Paraty, destaque no li-
toral fluminense da Costa Verde. 
Localizada no sudeste do Brasil, 
a cidade se tornou o segundo 
maior porto do país durante o 
“Ciclo do Ouro” e mantém até 
hoje a riqueza das construções 
daquela época. Além disso, o vi-
sitante encontra diversos atrati-
vos naturais, como praias, ilhas, 
cachoeiras, parques e reservas 
ecológicas, onde a beleza da 
Mata Atlântica é um espetáculo 
à parte. 

Camping - O RJ-04 está 
localizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa de 
Misericórdia e, além das insta-
lações-padrão, tem capacidade 
para 120 equipamentos, dividi-
dos entre trailers, motor-homes 
e barracas.

Acesso - Paraty está locali-
zada a 240 quilômetros do Rio e 
a 305 quilômetros de São Paulo 

com acesso pela BR-101 – Rio/
Santos. Após a construção desta 
rodovia, na década de 70, a ci-
dade tornou-se um importante 
pólo de turismo nacional e inter-

nacional.
Atrativos – Um lugar que 

não pode ficar de fora do roteiro 
histórico de Paraty é o famoso 
Caminho do Ouro. O caminho 

foi construído por escravos entre 
os séculos XVII e XIX, a partir 
de trilhas dos índios guaiana-
zes. A estrada, que ligava Rio 
de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais no chamado “Ciclo do 
Ouro” continua bastante preser-
vada, envolta pela exuberância 
da Mata Atlântica do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina. 
Ainda no roteiro cultural, outro 
destaque é o Centro Histórico de 
Paraty. Em suas ruas, protegidas 
por correntes que impedem a 
passagem dos carros, o encanto 
colonial é preservado, aliado a 
um variado comércio e a expres-
sões culturais e artísticas muito 
intensas. O Centro Histórico 
de Paraty é considerado pela 
UNESCO “o conjunto arquitetô-
nico colonial mais harmonioso 
do Brasil”. Entre os atrativos na-
turais de Paraty, além de lindas 
praias e ilhas, o visitante encon-
tra um grande repertório de par-
ques e reservas ecológicas, com 
destaque para o Parque Nacional 
da Serra da Bocaina. O parque 
começa na Ponta da Trindade, 
na divisa SP/RJ e encanta pela 
variedade de flora e fauna, com 
grandes trechos de Mata Atlânti-
ca preservada.

 ■Defronte à Praia do Pontal e ao lado do centro histórico, o Camping de Paraty
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Para o campista que busca 
aproveitar e curtir os úl-
timos feriados deste ano 

com amigos e familiares, os 
campings do CCB estão mais do 
que preparados para receber vi-
sitas. Em diferentes estados do 
país, os associados podem des-
frutar da perfeita combinação 
entre a tranquilidade do cam-
ping e a proximidade da cidade, 
além das atrações turísticas de 
cada região. Os campings es-
colhidos pela rede do CCB este 
mês foram: Campos do Jordão 
(SP-02), Ouro Preto(MG-01)e 
Caldas Novas (GO-02). 

CAMPOS DO JORDÃO 
(SP-02)

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

Acesso – Para quem vem do 
Rio de Janeiro ou São Paulo, 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 Caçapava ou São 
José dos Campos (SP-123). 

Atrativos - Entre os passeios 
para os campistas que visitam 
Campos do Jordão, uma boa 
sugestão fica por conta de um 
passeio ecológico pelas trilhas 
do Horto Florestal, localizado 
próximo ao camping do CCB. 
No roteiro de entretenimento 
há o passeio na Litorina pela 
Estrada de Ferro do Jordão com 
direito a uma paisagem seduto-
ra. Já a gastronomia de Campos 
do Jordão conquista a todos os 
paladares. Os restaurantes lo-
cais possuem especialidades 
distintas, que vão desde os finos 
pratos da culinária francesa até 
os tradicionais fondues e casas 
de chocolate. Para quem gosta 
de aventura, o complexo da Pe-
dra do Baú reserva momentos 
de pura aventura nas formações 
rochosas formadas pelo Baú, 
Bauzinho e Ana Chata.

OURO PRETO 
(MG-01)

Camping - O MG-01 fica 
na Estrada dos Inconfidentes 
e possui instalações-padrão, 
chuveiros com águas quentes, 

 ■Em plena primavera, o Camping de Campos do Jordão oferece 
aconchego e muito verde

 ■Nesta época do ano, o Camping de Ouro Preto convive com os 
momentos tranquilos da cidade

 ■Antes que chegue o verão, as águas quentes de Caldas Novas são 
excelentes fontes de terapia 

Aproveite os últimos feriados de 2015 nos campings do CCB
quadra de esportes, além de ca-
pacidade para 130 barracas, 20 
trailers e motor-homes.

Acesso - Para quem sai do 
Rio de Janeiro, o acesso é feito 
pela BR-040, que liga o Rio a 
Juiz de Fora. O trevo para a Ro-
dovia dos Inconfidentes fica a 
40km de Belo Horizonte. A par-
tir 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 Barbace-
na e depois seguir pela BR-040, 
passando por Conselheiro La-
faiete, Congonhas e Ouro Preto.

Atrativos – Os visitantes 
procuram muito conhecer as 
igrejas de séculos passados. 
Construções históricas como a 
Igreja de São Francisco de As-
sis (obra-prima do famoso artis-
ta do barroco brasileiro: Aleija-
dinho) e as matrizes de Nossa 
Senhora do Pilar (que carrega 
mais de 400 quilos de ouro em 
sua ornamentação) e de Nossa 
Senhora da Conceição (que tem 
em anexo o Museu Aleijadinho, 
aberto de terça a sábado), estão 
entre os mais procurados. Além 
destes, as ladeiras da cidade 
reservam muitas construções 
antigas, predominantemente 
barrocas, não sendo a toa que 
a cidade é batizada como Pa-
trimônio Histórico da Huma-
nidade. A atração natural fica 
por conta do Parque Estadual 
do Itacolomi, que possui vários 
mirantes.

Outra dica é passar nas fei-
ras da cidade, como a do Largo 
de Coimbra e a da Associação 
dos Artesãos de Ouro Preto 
(Avenida Padre Rolim), onde se 
encontram artigos em pedra-sa-
bão. Claro que estando em um 
município mineiro é impossível 
sair sem visitar uma de suas mi-
nas. A Mina do Padre Faria e a 
de Ouro Fonte do Bem Querer, 
cuja nascente da fonte brota da 
parede e pode-se, inclusive, be-
ber da água, são as sugestões de 
visitação de O Campista.

Depois de todo esse trajeto, 
nada melhor que saborear pra-
tos típicos, como o frango ao 
molho pardo acompanhado de 
arroz, angu e couve, ou o feijão-
-tropeiro e o frango com quiabo.

 
CALDAS NOVAS 

(GO-02)
Camping – O GO-02 possui 

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

Acesso – Para quem sai da 
região Sudeste, o melhor cami-
nho é pela BR-050, passando 
por Uberlândia, Catalão e Ara-
guarí. Para quem sai de Brasília, 
é melhor seguir pela BR-040 e 
continuar pela BR-050, passan-
do por Cristalina. Chegando em 
Campo Alegre de Goiás, deve 
seguir pela estrada que vai de 
Ipameri a Caldas Novas.

Atrativos – A cidade atrai 
turistas do mundo inteiro pela 
comprovada capacidade tera-
pêutica de suas águas termais 
que chegam até 51º e possuem 
propriedades químico-minerais 
que podem diminuir a pressão 
arterial e até desintoxicar o or-
ganismo. Caldas Novas possui 
muitas belezas. Há um repertó-
rio de saunas naturais, bosques, 
nascentes e cascatas. Uma mata 
frondosa com ipês, canelas, pai-
neiras, localizada na Serra de 
Caldas e habitada por tucanos, 
juritis e canários, completa este 
“paraíso das águas. 

A cidade possui também 
uma variada culinária que mis-
tura peixes e aves com frutos 
do cerrado como o pequi, muito 
usado em pratos típicos como 
o arroz com pequi e a tradicio-
nal galinhada. Outras delícias 
da região são o peixe na telha, 
a pamonha, o empadão goiano, 
doces caseiros e licores produ-
zidos na cidade. Outra atração 
da cidade é a tradicional a Feira 
do Luar, realizada durante os 
fins de semana, no centro da 
cidade. Com mais de 100 bar-
raquinhas, é um excelente lugar 
para conhecer o artesanato local 
e experimentar a saborosa culi-
nária caldanovense. Para um 
passeio com a família, Caldas 
Novas possui atrativos como o 
Monumento às águas, uma ho-
menagem ao principal atrativo 
turístico da região, que possui 
magníficas esculturas, cascatas 
artificiais e jardins e o Miran-
te serra verde, que proporciona 
uma ampla visão de Caldas No-
vas e é um excelente local para 
fotografar a cidade. A cidade 
possui também diversos par-
ques aquáticos, onde crianças e 
adultos podem se divertir.
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 ■As duas semanas do Carnaval, o Cabofolia chega para esquentar o clima festivo
 ■Mais uma temporada de xadrez 

com sucesso

Confira o resultado do torneio 
de Xadrez no RJ-10

No dia 08 deste mês, as etapas 
do II Torneio Camping Clube do 
Brasil serão realizadas no cam-
ping do Recreio dos Bandeirantes, 
marcando o encerramento o encer-
ramento das competições do XX 
Circuito Aberto e o XVIII Circuito 
Escolar, realizados em 14 etapas 
em conjunto, ao longo deste ano. 

No camping do Recreio (RJ-10) 
foi realizado no dia 18 do mês pas-
sado, o torneio LXXII Torneio Es-
colar Individual e o CLVII Torneio 
Aberto. Por conta do tempo chuvo-
so no dia do torneio, o número de 
participantes foi reduzido, mas a 
coordenação levou a cabo as etapas 
das competições.  Confira abaixo 
os resultados dos enxadristas ven-
cedores entre aqueles que estive-
ram presentes na competição: 

1º) Geral: Ivo Copetti (-); 2º)
Sylvio Rezende (APETX); 3º) Pri-
meiro colocado Veterano: Laucof 
Migon (JTC) e  4º)João Anderson 
de Lima (APETX)    

Programe-se para o Carnaval 
nos campings do CCB

Desde já é importante para 
você campista se programar 
para mais um animado Car-
naval nas redes de camping do 
CCB. Milhares de cidades bra-
sileiras vão festejar o carnaval 
ao som dos mais variados rit-
mos, e as opções de festas são 
muitas. Em 2016 o Carnaval 
terá início no dia 06 de feve-
reiro.

Tanto para quem procura 
descanso, quanto para quem 
quer agitação, os campings 
do CCB são uma ótima opção 
para o feriadão festivo. Neles, 
os campistas encontrarão tran-
quilidade e contato com a na-
tureza, assim como divertidas 
folias de carnaval. Comece a 
se programar para festejar com 
sua família e amigos. 

Comece a programar seu Réveillon nos campings do CCB

Falta pouco para os feste-
jos de Ano Novo e já é 
tempo de se programar 

para comemorar a passagem 
para 2016 em um camping da 
rede do CCB, onde o ambien-
te é sempre muito agradável, 
proporcionando o reencontro 
com os amigos e um clima ex-
cepcional de confraternização 
entre adultos e jovens.

Tradicionalmente, os asso-
ciados sempre se renovam para 
uma ceia, animados com mú-
sica e carnaval, nos campings 
do Recreio, Ubatuba, Bertioga, 
Cabo Frio, Paraty ou Guarapa-
ri, nas outras unidades também 

recebem famílias campistas 
com seus convidados, para se 
confraternizarem na entrada 
do novo ano.

Neste ano, um tempero a 
mais estará animando os en-
contros nos campings, propor-
cionado pelos nossos últimos 
feriadões, dias 31 de dezembro 
e 1º de janeiro, que vão se jun-
tar ao fim de semana. 

Na próxima edição, O Cam-
pista irá divulgar os campings 
que irão realizar as confrater-
nizações de final de ano. Ve-
nha com sua família garantir 
sua estadia nos campings nessa 
data tão especial. Aproveite !!! 

Em Cabo Frio, mais um CaboFolia em 2016
Em janeiro próximo, o tra-

dicional CaboFolia será reali-
zado nos dias 21,22 e 23 coin-
cidindo com o feriado de São 
Sebastião, no dia 20, que é o 
padroeiro da cidade. O Cabo-
Folia é uma micareta que agita 
Cabo Frio há mais de uma dé-
cada e faz sucesso todo o ano 
com a venda de inúmeros aba-
dás. O evento é uma prévia do 
Carnaval e é conhecido como 
o maior carnaval fora de época 
Estado do Rio de Janeiro, além 
de reunir milhares de pessoas 
para dançarem e cantarem ao 
som de grandes nomes da mú-

sica popular, que costumam 
agitar os carnavais mais pro-
curados do país. Vale à pena 
fazer uma parada em Cabo 
Frio e desfrutar desse grande 
evento, além de curtir uma boa 
praia com sua família e ami-
gos. Mais informações sobre 
os ingressos para o CaboFolia, 
você verá nas próximas edições 
de O Campista de acordo com 
a publicação oficial do site do 
evento. 

Para o campista que deseja 
uma hospedagem com lazer e 
conforto durante o período em 
que acontece o evento, o cam-

ping de Cabo Frio, encontra-se 
disponível para hospedagem. 

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem 
seguir pela ponte Rio-Niterói e 
entrar na BR-101, via Rio Bo-
nito, tomando-se a Via Lagos 
até São Pedro da Aldeia. De-
pois basta pegar a RJ-140 até 
Cabo Frio. Outra opção para 
quem vem do Rio de Janeiro é 
atravessar a ponte Rio-Niterói e 
pegar a RJ-04 até Tribobó. Em 
seguida é necessário virar à di-
reita, na RJ-106, passando por 
Maricá, Araruama e Iguaba até 
chegar a São Pedro da Aldeia. 

 ■O Réveillon nos campings congrega jovens e adultos na chegada do ano novo
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Opinião
Luiz Marcos Fernandes 

O futuro do campismo    
Pergunte a um campista 

o que ele mais gosta de fazer 
quando está numa das uni-
dades do CCB? Certamente 
ele vai te enumerar uma sé-
rie de vantagens e benefícios. 
Mas tudo isso não pode ficar 
restrito a velha geração. Pelo 
contrário. Há que se estimu-
lar os filhos e os netos, desde 
os primeiros passos sobre os 
bons momentos que se pode 
curtir um camping em família. 

Ou quem sabe mesmo, para os 
jovens com a turma da azara-
ção curtindo um violão, um 
vinho numa noite mais fresca 
de primavera. Claro que para 
convencer crianças e jovens há 
que se passar por uma série de 
obstáculos. A começar pelo ce-
lular, companheiro inseparável 
dos pequenos e jovens no dia 
a dia. Digitando mensagens, 
postando fotos. Tudo isso é 
válido, mas não é a vida. Do 

mesmo modo que diante do 
computador se perdem horas 
de sono. Imagine o quanto não 
seria mais saudável estar ao ar 
livre com os amigos num bate 
bato animado sem mensagens 
via internet. Nada contra a tec-
nologia, nem com as últimas 
ferramentas que facilitam em 
muito a vida. Mas é preciso 
também descobrir o outro lado 
do lazer, do entretenimento. E 
o camping é o palco ideal para 

isso. O CCB tem até progra-
mas e vendas de títulos com 
facilidades e descontos para 
estimular a que novas gerações 
venham frequentar as unida-
des. Mas esse tipo de iniciativa 
tem que partir mesmo dos mais 
velhos, daqueles campistas que 
um dia viveram a experiência 
de fazer novos amigos e curtir 
os bons momentos nos cam-
pings do CCB. O futuro do 
campismo está diretamente re-

lacionado ao interesse das no-
vas gerações. Fica aqui o desa-
fio para que você venha numa 
próxima oportunidade levar 
seu filho, seu neto, os amigos e 
parentes para sua próxima ida 
ao camping. Não deixe morrer 
essa semente. Afinal durante 
quase 50 anos a bandeira do 
CCB foi carregada não apenas 
pelos diretores, mas sobretudo 
pelo idealismo de ser um cam-
pista. Pense nisso.

Chopada Alegre foi sucesso no Clube dos 500 
 ■Os campistas se reuniram no pavilhão da cantina para mais um ano de festa  ■No final de semana, os campistas conheceram novidades e promoções da indústria

 ■Campismo à parte, os carros antigos fizeram sucesso entre os visitantes

Na noite do dia 10 de ou-
tubro passado, sábado, 
junto ao feriadão do 

dia 12 de Nossa Senhora da 
Aparecida, o Camping Clube 
dos 500 realizou mais uma 
edição de sua Chopada Alegre. 
O evento foi até 01 da manhã 
e contou com a presença de 
220 pessoas, entre associados 
e amigos. 

Durante o final de semana 
de feriado prolongado, o cam-
ping teve ao todo 106 equipa-
mentos instalados, entre mo-
tor-homes, trailers e barracas. 

Durante a festa, a cantina 
do camping cuidou de servir os 
refrigerantes e a atração prin-
cipal, o Chope, em dois tipos, 
o claro e o escuro. A guarnição 

para acompanhar o serviço era 
uma quentinha com pães, salsi-
chas, e outros petiscos.  A fes-
ta foi realizada no pavilhão do 
camping, com música ao vivo 
animando os participantes.

Na noite da sexta-feira de 
véspera, aconteceu o esperado 
videokê, com a premiação dos 
vencedores com medalhas e 
um troféu para o primeiro co-
locado. 

No fim de semana do even-
to, os campistas contaram com 
a presença dos expositores de 
equipamento e acessórios para 
camping, entre eles, a Sportrai-
ler, a Itutrailer e a RodyTrailer, 
além da Arte da Mata e o Gru-
po de Carros Antigos de Gua-
ratinguetá.
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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)

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

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

 ■Para quem aprecia o clima frio, o camping é sempre um atrativo a mais

Canela: Paisagens 
deslumbrantes na Serra Gaúcha 
Situada a 830 metros do ní-

vel do mar e apenas a 120 
km de Porto Alegre, Canela 

é um mundo à parte. Um mundo 
verde. A origem do nome da ci-
dade provém de uma caneleira, 
árvore sob a qual os tropeiros 
descansavam. 

A cidade que inicialmente 
foi formada por um pequeno po-
voado composto por famílias de 
imigrantes alemães e italianos 
cresceu e com isso, desenvolveu 
um potencial turístico muito for-
te mediante as paisagens naturais 
abundantes e o agradável clima. 
Sem dúvida, uma excelente alter-
nativa de roteiro para os associa-
dos do CCB amantes do sul do 
país.

Camping - O camping do 
CCB está localizado a 837m de 
altitude, em Canela. Numa bela 
área de 100 m², na Estrada do 
Caracol, margeado por um riacho 

que corre sobre pedras, formando 
uma piscina natural. Num boni-
to bosque de araucárias, o RS-01 
conta com um pavilhão de lazer 
com quadras de esportes, chur-
rasqueiras cobertas, piscinas na-
turais 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 Cane-
la é a ‘Cascata do Caracol’, com 
queda de 131 metros de altura, 
localizada no Parque do Caracol 

que possui uma moderna infra-
estrutura com observatório eco-
lógico com elevador panorâmico, 
restaurante, lojas de artesanato e 
passeio temático de trem. Guias 
especializados orientam os vi-
sitantes por trilhas, que exibem 
fauna e flora variadas, praticando 
cicloturismo ou cavalgadas 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 Paris, e conhecem réplicas 
perfeitas de locomotivas do sécu-
lo passado.

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

Guardiões da Chapada, o 
projeto de ciência cidadã

Todos nós sabemos o quanto 
a preservação do meio ambiente 
é de extrema importância para o 
planeta e também valorizada e 
procurada para estudos científi-
cos e fontes de turismo. 

O projeto de ciência cidadã 
“Guardiões da Chapada” que 
contribui para a estimulação da 
observação e registro de agentes 
polinizadores, além de outros 
visitantes florais durante as tri-
lhas da Chapada Diamantina 
, na Bahia, é uma iniciativa da 
Universidade Federal da Bahia 
em parceria com o projeto  Po-
linizadores do Brasil e também 
coordenado pelo Funbio (Fundo 
Brasileiro de Biodiversidade) e 
pelo Ministério do Meio Am-
biente. O projeto tem como ob-
jetivo principal a ciência cidadã, 
que possibilita o envolvimen-
to dos guias de turismo local 
na produção de conhecimento 
científico. O trabalho foi desen-
volvido pela Rede de Pesquisa, 
Ensino e Extensão para Uso e 
Conservação de Polinizadores 
e dos Serviços de Polinização 
(POLINFRUT), em parceria 
com o projeto Polinizadores do 
Brasil, coordenado pelo Funbio 
e Ministério do Meio Ambien-
te. A iniciativa busca colaborar 
para o manejo e conservação da 
biodiversidade local, ao mes-
mo tempo que contribui para a 
conscientização dos participan-
tes sobre o papel fundamental 
da polinização para a segurança 
alimentar do brasileiro, já que 
cerca de 75% da alimentação 
humana depende direta ou indi-
retamente de plantas poliniza-
das ou beneficiadas pela polini-

zação animal. 
“O Guardiões da Chapada é 

um dos pioneiros no Brasil na 
aplicação dos conceitos de ciên-
cia cidadã e o único na América 
Latina que tem nos poliniza-
dores seu objeto de estudo. Ao 
envolver a população na coleta 
de informações que contribuam 
para a produção científica, tam-
bém despertamos a consciência 
ambiental nas pessoas”, afirma 
a coordenadora do projeto e 
professora da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), Blandi-
na Felipe Viana, citando que o 
projeto visa criar uma base de 
dados reforçada, para conhecer 
de maneira melhor as relações 
entre plantas e polinizadores na 
região, identificar redes de inte-
rações e novas ocorrências de 
espécies.

Ao ser realizado esse projeto, 
o seu objetivo foi a criação, de 
modo colaborativo, de um banco 
de imagens dos visitantes florais 
e da flora do local. A coleta de 
informações sobre os potenciais 
polinizadores se dá através de 
registros fotográficos desses 
animais nas flores, ao longo das 
trilhas da Chapada Diamantina. 
As fotos encaminhadas são ana-
lisadas pela equipe de pesqui-
sadores do projeto, que identifi-
cam a espécie de polinizador e 
aprovam o material enviado que 
irá ficar disponível em um mapa 
com os registros do local. As in-
terações estão sendo realizadas 
por meio das mídias sociais do 
projeto através das redes do Fa-
cebook e Instagram e também 
pelo site www.guardioesdacha-
pada.ufba.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 PARA O MÊS DE NOVEMBRO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

 ■No paraíso de Porto de Galinhas, os passeios marítimos são indescritíveis. Consulte a CCTUR

A CCTUR sugere pacotes nacionais para os meses de 
novembro e dezembro para o Natal Luz em Gramado, em 
04 noites, a partir de R$ 1.488,00 e para o Beto Carrero, 
em 03 noites, a partir de R$ 1.301,00.  Os preços não pos-
suem taxa de embarque.

PACOTES INTERNACIONAIS 
A CCTUR sugere pacotes internacionais, com hospe-

dagem em hotel e passeios de carro, entre 03 e 07 noites. 
Os preços abaixo não possuem taxa de embarque. A partir 
de:

-Orlando, 05 noites + 02 noites em Miami: US$ 
4.224,00 

-Buenos Aires e Bariloche, 07 noites: US$ 1.026,00 
-Buenos Aires e Santiago, 07 noites: US$ 958,00 
-Rota do Vinho, 05 noites: US$ 1.417,00 
-Deserto do Atacama, 07 noites : US$ 1.638,00 
-Montevidéu, 03 noites: US$ 584,00 
-Lagos e Vulcões, 07 noites: US$ 1.313,00
-Patagônia Chilena, 06 noites: US$ 1.708,00 
-Lima, Cuzco e Machu Pichu, 07 noites: US$ 1.593,00 
-Canadá, 10 dias visitando Toronto, Niagara, Mil 

Ilhas, Ottawa, Quebec e Montreal: US$ 2.363,00 em quá-
druplo 

-Nova York no réveillon, 07 noites com saída no dia 
30/12/15: US$ 2.920,00 em duplo 

-Mendoza, 04 noites com saídas aos sábados até o dia 
28/12/15: US$ 974,00 

-Orlando Fly Drive, 07 noites com saída no dia 
26/12/15: US$ 1.658,00 

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 no Rio, 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

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
A CCTUR sugere pacotes rodoviários de 3 e 11 dias 

para diferentes lugares do Brasil, a partir de: 
-Parque Natural do Caraça, em 04 dias, saída em 

19/11/15, a partir de R$ 1.198,00
-Hopi Hari, Mundo da Xuxa e Museu do Futebol, 

em 04 dias com café da manhã e jantar, ingressos para o 
Museu e Aquário São Paulo,  Hopi Hari e Went Wild, R$ 
1.373,00. Crianças de 03 a 09 anos, R$ 1.200,00

-Passa Quatro Noite Luso Brasileira no Hotel Mira 
Serra em 03 dias, com pensão completa e Festa Temática 
Luso Brasileira no hotel, saída em 06/11/15, R$ 1.050,00 

-Natal Luz nas Serras Gaúchas rodoviário em 11 
dias, com 10 refeições, saída em 19/11/15, R$ 3.697,00 

PACOTES PARA OS FERIADOS
A CCTUR sugere pacotes aéreos com hospedagem 

em hotéis para os mais diferentes destinos. O preço não 
inclui taxa de embarque, a partir de: 

-Buenos Aires, saída no dia 19/11/15: US$ 733,00 
-Buenos Aires, saída no dia 20/01/16: US$ 632,00 
-Buenos Aires, saída no dia 05/02/16, em 04 noites: 

US$ 745,00
-Punta Del Este, saída no dia 06/02/16, em 07 noites: 

US$ 1.614,00 
-Montevidéu, saída no dia 06/02/16, em 07 noites: 

US$ 1.073,00 
-Maceió, saída no dia 20/01/16, em 04 noites: R$ 

1.458,00 
-Porto de Galinhas, saída no dia 20/01/16, em 04 noi-

tes: R$ 1.553,00 
-Nova York, saída no dia 24/12/15, em 06 noites: US$ 

2.286,00 
-Bonito, saída no dia 19/11/15, em 06 dias: R$ 

1.639,00 
-João Pessoa, saída no dia 22/11/15, em 04 dias: R$ 

1.084,00 

PACOTES PARA JANEIRO DE 2016 
A CCTUR sugere pacotes somente para a parte ter-

restre para diferentes lugares do Brasil. A partir de:

-Maceió, em 07 noites, R$ 1.190,00
-Natal, em 07 noites, R$ 1.131,00
-Fortaleza, em 07 noites, R$ 902,00
-João Pessoa, em 07 noites, R$ 1.460,00
-Porto de Galinhas, em 07 noites, R$ 1.415,00

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

participe de roteiros inesquecíveis pelo Rio Amazonas 
e seus afluentes Negro e Solimões. Além do espetácu-
lo indescritível da natureza, este navio-hotel oferece o 
sistema All Inclusive, cabines confortáveis e bem equi-
padas, gastronomia de alto padrão e diversas excursões 
guiadas. Consulte a CCTUR e apaixone-se.  

Concorra a bônus para curtir os 
feriados nos campings do CCB 

O programa ideal para você e 
sua família curtirem os últi-
mos feriados do ano é viajar 

pelo país e conhecer novos lugares. 
E no CCB você ainda concorre a es-
tadias 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 setembro dos 
sorteados. 

000334-1(RJ)
003128-9(RJ)
014423-6(RJ)
018434-1(RJ)
021727-5(RJ)
022475-1(RJ)
025697-8(SP)
033417-4(SP)
033637-0(SP)
034533-7(RS)
044814-3(RJ)
049589-9(SP)
049984-3(RJ)
051296-8(RJ)
061800-7(MG)
062778-9(MG)
063948-5(SP)
064540-2(RJ)
066183-0(SP)
069367-5(SP)

070886-0(SP)
074214-9(SE)
077987-9(RJ)
083230-0(RJ)
085391-6(RJ)
091515-8(RJ)
092352-5(RJ)
099755-8(RJ)
100266-5(MG)
100635-0(PR)
104498-4(SP)
105474-3(RJ)
119184-6(SP)
119241-0(MT)
124025-5(DF)
127709-0(RJ)
129827-4(SP)
135864-2(RJ)
141445-6(MG)
146259-8(RJ)

152380-7(RJ)
168237-6(ES)
181135-7(SP)
183572-5(MG)
186476-6(RJ)
188033-0(RJ)
189041-6(RJ)
201266-3(SP)
202076-3(SP)
203219-2(RJ)
207094-6(RS)
208477-5(SP)
212848-0(MG)
218314-7(SP)
219031-4(RJ)
220879-3(SP)
222170-9(RJ)
223514-8(SP)
223746-7(SP)
224104-2(RJ)

225287-3(RJ)
225572-4(RJ)
226441-4(RJ)
226677-5(RJ)
226841-8(RJ)
227002-5(RJ)
227076-6(RJ)
227262-9(SP)
228327-2(RJ)
229785-7(RJ)
230005-8(MG)
230460-4(RJ)
232198-1(SC)
232261-0(SP)
234484-0(RJ)
235216-0(RJ)
235333-6(SP)
235337-8(RJ)
235445-5(RJ)
235551-6(SP)

235577-8(SP)
235886-5(SP)
235894-6(SP)
235925-1(SP)
235934-0(SP)
235937-4(ES)
235967-5(RJ)
235983-7(RJ)
236005-8(RJ)
236026-0(SP)
236035-9(SP)
236045-6(RJ)
236108-8(SP)
236117-7(SP)
236141-0(SP)
236157-5(SP)
236184-2(RJ)
236247-4(SP)
236248-2(RJ)
236287-2(RJ)
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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

De Pai para 
Filho: Aproveite 
o verão de 2016 
nos campings
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família nos feriadões que 
se aproximam. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” 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 paren-
tes. 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 no-
vos títulos passam a ser apro-
priadas a partir do mês seguinte 
ao da subscrição.

Promoção Novos Associados garante 
descontos este mês 

O sucesso da promo-
ção Novos Asso-
ciados vale também 

para os meses de feriados 
prolongados com a possi-
bilidade de garantir des-
contos aos associados que 
recomendam seus amigos e 
familiares para se tornarem 
sócios do CCB. Com isso é 
garantido um bônus de es-
tadias gratuitas para você. 
Para participar, basta indicar 
um amigo para se associar 
ao Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus 
dependentes são beneficia-
dos com bônus/pernoites. 
Os bônus, que têm validade 
de um ano para os associa-
dos e seus acompanhantes, 

servem para diminuir as 
despesas com pernoites de 
pessoas ou equipamentos. 
No total, eles somam valores 
entre R$25,00 e R$80,00. 

Para cada grupo de cin-
co indicações confirmadas, 

os associados recebem mais 
20% do valor total dos bô-
nus entregues. 

Lembramos que essas bo-
nificações não servem para 
reduzir as mensalidades de 
ocupação de módulos, nem 

para as taxas de estadia 
diurna e outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-
-mail.
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Canadense Nautika – Modelo para 
seis pessoas. 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. Exce-
lente estado. R$400,00. Jorge. Tels.: (21) 
2404-2771 / 9339-4080

Carreta Camping Star - Ano 93, em 
bom estado. Fica em local coberto em 
Arujá (SP). R$ 3.000,00. Álvaro Bernar-
dino. Tel: (11) 2409-3403 ou (11) 99535-
4675.

Carreta Reboque Halley Compact 
House - Ano 2007, cor cinza. Segundo 
dono, nova. Acompanha 2 lonas de co-
bertura, pisos em tela duplo, piso em 
PVC, cortinas, 1 fogão Brastemp com 
4 bocas e 2 colchões de casal. Montada 
no CCB RJ-10. Valor R$ 6.000,00. Ac. 
Oferta. Célia Francisco. Celular: 98019-
2526

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em ga-
ragem, junto com título do CCB, docu-
mentação em dia. E mail para contato: 
wagostinho@hotmail.com.br. Telefone: 
(15) 3221-1810, Sorocaba.

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

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, 
com reservatório de água e geladeira 
elétrica, 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

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

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

Turiscar Diamante Club – Ano 
1997, super conservado, completo com 
TV 32 LCD polegada, 4 pneus novos, 
toldo com fechamento controle eletrôni-
co 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 forno, geladeira. Tel.: (21) 9974-
0455. E-mail: luizmacamo@gmail.com

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

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

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

Trailer - Ano 90, 2 TVs, micro-
ondas, lava-louças, ar condicionado, 
geladeira duplex, cortinas e estofados 
novos, som. Ver no camping de Ubatu-
ba. 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, banheiro, 
vaso sanitário fixo, caixa d’água, mesa 
que vira cama de casal, dormitório de 
casal. Varanda branca, fechada, com 
pia e fogão. R$37.000,00. Lindamir. 
Tels.:(11)7104-1771.

Turiscar - 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, bomba surphlo 2.8, 
pneus novos, avancê completo. Glória ou 
José. Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi 
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: daydrea-
msevenpaul@yahoo.com.br / suneves@
gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, monta-
gem 88, oito pessoas, com microondas, 
geladeira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 
banheiros (um banho, outro normal), 
aquecedor de passagem a gás para chu-
veiro e pia, termoclima, câmara de ré, 
PX, freio a ar, motor traseiro – motor 
1620, pneu sem câmara – novo. Aman-
dio. 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, lanter-
nado, pintura nova, motor novo, GNV, 
pneus 8 lonas, mecânica 10090, estado 
de novo Claude. Tels.: (21) 8135-9522 / 
9464-4877. 

Safári – Ano 86, em ótimo esta-
do, banheiro e box fechado, cozinha/
fogão/mesa, climatizador, TV com 
DVD, bi-volts com duas baterias no-
vas, 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, mon-
tagem 2009, para 4 pessoas. Acessórios: 
toldo de enrolar, câmera de ré, microon-
das (funciona no inversor), refrigerador 
120L, fogão 2 bocas, antena winegard, 
vaso sanitário, ducha higiênica, box 
separado, 2 ventiladores, aquecedor 
à gás, bomba shulflo top, conversor de 
voltagem de 2500w e inversor de 1000w, 
som com DVD, rádio PX, TV 14’’ e 
DVD player, mini adega. Paga pedágio 
simples, revisado, 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 - Mode-
lo 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.

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

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

Esta coluna foi criada para servir 
gratuitamente aos associados 
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 interes-

sado, 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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DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

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

lers 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 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 pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

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

guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão 
de luz. Os interessados podem entrar em contato diretamente com as áreas de Arraial 
do Cabo, Itanhaém, Ubatuba, Campos do Jordão, Curitiba, João Pessoa ou com a Se-
cretaria de Salvador.



Vida de Campista

 ■A Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso (GO), pode receber 
incentivos para ampliar as opções de campings

Ministério do Turismo 
investe nas regiões próximas 

aos Parques Nacionais
O Ministério do Turismo pu-

blicou no dia 04 de outubro pas-
sado, um edital (anexos I, II e III) 
de chamada pública que prevê o 
investimento de até R$ 3 milhões 
em comunidades do entorno de 
12 Parques Nacionais priorizados 
pelo Ministério do Turismo. O 
objetivo é estimular a produção 
artesanal, cultural ou agroindus-
trial associada ao turismo. Serão 
contemplados cinco projetos, um 
de cada macrorregião do país, 
com valor máximo individual de 
R$ 600 mil.

O investimento na produção 
associada ao turismo é uma das 
ações que visa preparar o entor-
no dos parques para o aumento 
do fluxo de turistas na região. 
Atualmente os Parques Nacionais 
brasileiros recebem 12 milhões de 
pessoas por ano e faturam cerca 
de R$ 1,5 bilhão.

Poderão participar da chama-
da pública órgãos da administra-
ção pública estadual, distrital e 
municipal, além de entidades do 
Sistema “S”, como Senac, Senai 
e Senar.

As propostas de projetos de-
verão contemplar um município 
ou região turística dentre as 14 
regiões turísticas que integram ao 
todo 81 municípios do entorno dos 
12 parques nacionais priorizados 
pelo Ministério do Turismo.

“O objetivo é apoiar projetos 
que contribuam para o desenvol-
vimento sustentável do turismo, 
garantindo um maior envolvi-
mento da comunidade local no 
setor, melhorando a qualidade de 
sua produção e agregando valor 
aos destinos”, disse o ministro 
do Turismo, Vinicius Lages. Se-
gundo o ministro, outros cinco 

projetos devem ser beneficiados 
este ano. 

As comunidades beneficia-
das podem ser compostas por 
pequenos agricultores, artesãos, 
silvicultores, agricultores, extra-
tivistas, pescadores que exerçam 
a atividade pesqueira artesanal-
mente, indígenas, integrantes de 
comunidades remanescentes de 
quilombos e demais povos e co-
munidades tradicionais, empre-
endedores individuais, micro e 
pequenos empreendedores, entre 
outros.

A verba destinada a cada um 
dos projetos selecionados pode 
ser usada para a elaboração de 
um diagnóstico que identifique os 
produtos com maior representa-
tividade para o destino turístico; 
para o aprimoramento dos produ-
tos ou promoção dos mesmos.

Os proponentes deverão com-
provar capacidade técnica e ope-
racional para executar o objeto 
proposto e, ainda, possuir dotação 
orçamentária específica para o 
turismo. As propostas devem ser 
enviadas pelo SICONV entre 5 e 
23 de setembro. O resultado final 
será divulgado dia 8 de outubro.

Para estimular o turismo nos 
Parques Nacionais, o Ministério 
do Turismo também lançou uma 
nova linha de ação do Pronatec 
Turismo, que visa qualificar pro-
dutores dos mesmos 81 municí-
pios do entorno. O programa de 
qualificação do Governo Federal 
vai oferecer, a partir de 2015 cur-
sos para artesãos, produtores lo-
cais e agricultores familiares que 
agregam valor ao setor turístico. 
Entre os cursos oferecidos desta-
cam-se os que valorizam a culiná-
ria regional.

 ■  Isa e Luiz Carlos são adeptos das viagens constantes, variando de campings e dos eventos anuais

Quase quatro décadas de histórias 
e boa vivência nos campings

Luiz Carlos Teixeira Ma-
galhães é casado com Isa 
Dias Magalhães há 40 anos.  

Ambos tem 66 anos e tem  2 filhos; 
Fabio de 38  anos e Renato de 32 
anos. Luiz Carlos e sua esposa tem 
um casal de netos; Ana Luiza com 
(12) e Kauê (6). 

O casal é sócio do clube des-
de 1977, sendo sua esposa Isa a 
titular. A primeira experiência no 
campismo do casal foi através de 
camping selvagem e conheceram 
o CCB através de uma amiga de 
trabalho que era sócia e os convi-
daram para acampar no camping 
de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. 
Luiz Carlos e Isa , associaram-se 
ao CCB, porque na época  planeja-
ram uma viagem  a região do Nor-
deste, então fizeram uma pesquisa 
e encontraram grandes campings 
do CCB no roteiro. Como todo 
campista que busca aventura-se, 
buscar conhecimento e fazer ami-
zades nos camping, o casal elegeu 
o camping de Guarapari, como o 
preferido. 

”Elegemos o camping de Gua-
rapari como o de nossa preferên-
cia, pois foi onde nossos filhos 
passaram grande parte das férias 
durante sua infância e adolescên-
cia e fizemos grandes amizades 
que conservamos até os dias de 
hoje”, conta o casal. 

O casal viajou para alguns 
campings do Clube, mas ainda de-
sejam conhecer alguns deles, como 
o de Canavieiras, Caldas Novas e 
Campos do Jordão.  Luiz Carlos e 
Isa  acampam em torno de 6 vezes 
ao ano com período de pelo menos 

5 dias, além das idas aos campings 
do Recreio  e Cabo Frio,  sempre 
aos domingos.  O hobby preferido 
do casal dentro dos campings é fa-
zer churrasco com os amigos.  Du-
rante sua jornada pelos campings 
o casal teve alguns equipamentos.

“Nós temos várias barracas, 
sendo 2 carretas barracas e uma 
camper, também já tivemos 3 trail-
lers,  mas preferimos a carreta pela 
mobilidade que elas nos fornece”, 
afirmam. 

O casal fala também de como 
acham louvável a atitude do CCB 
em estimular o campismo, pois 
muitas pessoas ainda não conhe-
cem esse tipo de modalidade para 
viajar e se divertir. Além disso, fa-
lam também de como é satisfatório 
o campismo para o bem estar deles, 
pois para o casal é uma filosofia de 
vida saudável e onde pode se ad-
quirir amizades duradouras. Para 
eles  o que pode levar as pessoas a 
acamparem mais é uma maior di-
vulgação e incentivos a essa forma 
de turismo, tanto governamental 
quanto privado. 

As vantagens e benefícios que 
a prática do campismo trouxeram 
para Luiz Carlos e Isa foram os lu-
gares que eles puderam conhecer 
através das viagens realizadas pela 
rede do CCB. Para eles o campis-
mo é um bom ambiente para o con-
vívio familiar, pois é uma prática 
onde se exercita a amizade, o res-
peito ao próximo e a natureza.

O casal falou também do quan-
to se diverte nas idas às festas dos 
campings. “São ótimos programas 
e sempre que podemos participa-

mos, curtimos muito o Ano Novo 
no Recreio. Acabamos de partici-
par da Chopada Alegre no Clube 
dos 500, que por fim das contas foi 
bem alegre mesmo. No momento 
estamos pensando em ir a Bertio-
ga, no Haloween”, falam. 

Durante esses 38 anos de 
acampamento, o casal teve diver-
sas experiências, mas a que mais 
marcou a vida deles, foi de certa 
forma desagradável. 

“Um temporal com muito 
vento e chuva ocasionou a perda 
de barracas. O que aconteceu foi 
um fato isolado, embora foi triste 
aquele momento”, afirmam. 

Depois de falarem dessa expe-
riência “triste” durante sua prática 
campista, o casal falou também da 
importância das Olimpíadas de 
2016 para o Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro, o campismo ser 
uma excelente opção, por ser mais 
barato, além disso, o camping do 
Recreio como destaque por ser 
próximo de onde serão realiza-
das as competições. O casal fala 
também da crise pela qual o país 
passa, o alto preço dos pedágios, 
combustíveis e equipamentos que 
atrapalham a prática do campismo 
no Brasil. 

Como todo campista, o casal 
tem uma história curiosa para fa-
lar . “Recentemente vivemos um 
fato inusitado. Um amigo nos pe-
diu ajuda para armar uma carreta 
barraca, após várias tentativas 
conseguimos armá-la, aí mais 
uma surpresa....Onde estavam  os 
espeques ? Havia esquecido.”, 
contam rindo.


