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PLACAR
INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem insta-

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

- PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings 
constam os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para 
associados proprietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aven-
turas). Essas taxas são válidas para acampamento à vista (Regulamento de 
Uso, Item 07) e associados quites com taxas de manutenção, cotas de subs-
crição e eventuais pendências. As tabelas completas são expostas nas por-
tarias dos campings. Associados em desacordo pagam como Convidados 
Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

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

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

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

 BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia 

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

PRADO (BA-03) – Praia do Fa-
rol. 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 equipa-
mento de R$ 2,20 até R$ 5,70; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/ Fev. e Jun./
Jul.): R$ 13,80 mais equipamentos de 
R$ 3,50 até 23,10.

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

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da 

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

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

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Ro-

dovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 
km do centro da cidade. Instalações – 
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
sauna, piscinas quentes p/adultos e 
crianças, piscina cloradas de água fria 

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

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada 

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

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km 

depois, seguindo à direita, do trevo do 
Contorno Leste (BR-116), no sentido 
São Paulo/Curitiba. Tel.: (41) 3675-
6999. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220V), chuveiros quen-
tes, bosque com lago, churrasqueira 
coberta, pavilhão de lazer, piscinas 
cloradas, cancha de bocha e quadra 
de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,10 mais equipamento de R$ 1,20 até 
R$ 16,90; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,10 mais equipamento 
de R$ 3,00 até R$ 20,30.

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

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

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

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estra-
da Rio–Friburgo, à esquerda da “lom-
bada eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. 
Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, 

quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
sauna, piscinas naturais, ducha de rio 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 15,90 mais equipamento de R$ 4,00 
até R$ 26,90; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 19,40 mais equipamento 
de R$ 4,90 até R$ 32,50.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pon-
tal . Tel : . (24) 3371-1050. Instalações 
– padrão, iluminação elétrica somente 
para as dependências, chuveiros quen-
tes, praia fronteira. Camping de área 
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 BANDEIRAN-
TES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 
(Praia). Tel/Fax: (21) 2490-0584. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fron-
teira e playground. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 15,70 mais equipamento de R$ 
3,90 até R$ 30,80; TEMPORADA: (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 25,40 mais equipa-
mento R$ 6,40 até R$ 48,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada 
pelo km 311 da Via Dutra. Município 
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Ins-
talações– padrão, iluminação elétrica 
apenas para as dependências, chuvei-
ros quentes, quadra de esportes, play-
-ground, sauna rústica, pavilhão de 
lazer, piscinas naturais, ducha de rio, 
quiosques e lago. Ponto de energia para 
carga bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 9,00 mais equipamento 
de R$ 2,20 até R$ 14,00; TEMPORA-
DA (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 equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira na lagoa. NÃO TEM-
PORADA: R$ 7,80 mais equipamento 
de R$ 2,00 até R$ 13,20; TEMPORA-
DA (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 TEM-
PORADA: R$ 9,00 mais equipamento 
de R$ 1,20 até R$ 15,70; TEMPORA-
DA (Mai. Jun. Jul.): R$ 10,10 mais 
equipamento de R$ 1,10 até R$ 16,90.

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. An-

chieta, 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), chuvei-
ros quentes, pavilhão de lazer, lareira e 
play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
11,40 mais equipamento de R$ 2,90 até 
R$ 19,30; TEMPORADA (Mai. Jun. e 
Jul.): R$ 17,90 mais equipamento de R$ 
4,50 até R$ 30,20.

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

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Ma-
rio Covas Júnior, 3486. Jardim São 
Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro 
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206. 
Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, 
praia fronteira e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 10,80 mais equi-
pamento 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–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 15,90 mais equipamento de R$ 4,00 
até R$ 31,10; TEMPORADA(16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 26,30 mais equipamento 

de R$ 6,60 até R$ 59,20.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de 

Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.: 
(79) 3243-3957. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuvei-
ros quentes, quadra de esportes, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,10 mais equipamento de R$ 2,50 até 
R$ 16,90; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 13,80 mais equipamento 
de R$ 3,50 até R$ 23,10.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOI-

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

PUNTA BALLENA – Ruta In-
terbalneária, Km 128 – Maldonado, a 
14km de Punta del Este (URUGUAI), 
Instalações completas, equipamentos 
de esportes, piscinas, Tel: (DDI-00598) 
(42) 578902. supermercado, sala de TV 
e jogos, chalés e barracas de aluguel. 
E-mail: info@campinginternacional-
puntaballena.com 
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 ■No interior do Camping do Recreio, os foliões mais afoitos se soltam na alegria dos seus 
personagens

 ■Em Ubatuba, a tranquilidade da praia fronteira se alia à agitação 
dos foliões campistas nas ruas da cidade

É tempo de Carnaval nos campings do CCB 

 ■Mais um Carnachope vai embalar as famílias campistas em Bertioga, com o charme de suas fantasias         

É sempre importante para as 
famílias se programarem 
para o Carnaval hospedan-

do-se em um dos campings do 
CCB. Inúmeras cidades brasileiras 
vão festejar o Carnaval ao som de 
muita música e folia e outras tantas 
vão preferir atrair aquele público 
que procura o lazer com tranquili-
dade e momentos de reflexão. 

Tanto para quem procura des-
canso, quanto para quem quer agi-
tação, os campings do CCB são 
uma ótima opção para o feriadão 
festivo. Neles, os campistas encon-
trarão tranquilidade e contato com 
a natureza, assim como as diver-
tidas folias de Carnaval. Pensando 
nisso, O Campista sugere para os 
seus associados todos os campings 
da rede para esse período de puro 
lazer ou, então, alguns poucos 
que se organizam para a folia em 
grande estilo. Faça a sua escolha e 
aproveite. 

Carnaval garantido no Recreio 
No dia 06, sábado, os cam-

pistas mais animados vão puxar 
o tradicional Bloco das Piranhas 
e na segunda-feira, dia 08, será 
organizado o desfile de fantasias 
com o tema de Carnaval Olímpico. 
Durante esse período de Carnaval 

o camping terá bastante movimen-
to e o clima de festa garantirá a 
diversão das famílias acampadas.

Ubatuba em grande estilo 
O camping de Ubatuba vai rea-

lizar seu grande baile de Carnaval 
no dia 07, domingo, das 21 horas 
às 03 horas da manhã, em home-
nagem aos 50 anos do CCB com 
direito a concurso de fantasias e 
de blocos com entrega de faixas 
e troféus aos vencedores, entre o 
primeiro, segundo e terceiro lugar. 
Com direito a decoração típica, o 
evento será organizado pelos pró-
prios associados. Caso haja algu-
ma dúvida relacionada ao evento, 
você pode obter maiores informa-
ções através do telefone: (12)3843-
1536.

Carnachope em Bertioga 
No domingo de Carnaval, dia 

07, os campistas em Bertioga es-
tão se organizando para mais um 
Carnachope, o tradicional baile, no 
pavilhão da cantina, com a anima-
ção de sempre, com destaque dos 
foliões adultos e infantis, em suas 
fantasias sempre originais.

Durante o evento, haverá ser-
viço de chope para os adultos e re-
frigerantes para as crianças.  
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Boas novidades para curtir o Carnaval nos campings do CCB

Mercado
Para você aproveitar o Carnaval junto à sua família e amigos, o Camping Clube do Brasil sugere três produtos que não podem ser 

deixados de lado na hora de arrumar a mala para mais um acampamento: a Bolsa Térmica com Kit Pic Nic 4 P – Guepardo, a Mochila 
de Hidratação Guepardo Mojave 2L e a Bóia Baby Seat Ring da Nautika. 

Na Semana Santa, visite o patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais

Para você, campista, que ado-
ra se aventurar e aprimorar 
seus conhecimentos cultu-

rais e religiosos venha desfrutar 
das belas cidades históricas de 
Minas Gerais que possuem um 
acervo artístico e arquitetônico, 
encontrados nas igrejas, museus, 
ruas e casas que preservam toda a 
tradição e cultura do local. Neste 
ambiente de cultura e história, o  
CCB disponibiliza o camping de 
Ouro Preto para você e sua famí-
lia curtirem o feriado da Semana 
Santa que cairá este ano no dia 25 
de março e se estenderá até o dia 
27, domingo de Páscoa, com muito 
lazer e diversão.

Marcadas pelo ciclo do ouro, 
escravidão e ideais revolucioná-
rios como a Inconfidência Minei-
ra, as cidades guardam relíquias 
como a arte barroca, conhecida 
no mundo inteiro pelas obras de 
artistas como Aleijadinho e Ataí-
de. O estado possui o maior acer-
vo barroco do Brasil e algumas 
cidades como Diamantina e Ouro 
Preto receberam o título de Patri-
mônio Cultural da Humanidade. 
A religiosidade de Minas é desta-
cada nas belíssimas igrejas e fes-
tas populares que atraem turistas 
de diversos lugares, que se encan-
tam com a hospitalidade de um 
povo tão acolhedor.  Além de toda 
riqueza desse patrimônio, as cida-
des possuem várias atrações como 
festivais de cinema, de inverno, 
de gastronomia, os carnavais e 
principalmente as paisagens exu-
berantes das montanhas de Minas. 

Vale destacar o Museu do 
Aleijadinho, que foi criado em 
1968 pelo Padre Francisco Barro-
so Filho e Bispo Emérito de Oli-
veira, para reunir peças de arte 
sacra e documentos gráficos com 
o objetivo de conservar, preservar 
e difundir o precioso acervo da 
Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição de Antônio Dias na cidade 
de Ouro Preto.

O nome do Museu é uma ho-
menagem ao grande artista ouro-
pretano Antônio Francisco Lis-
boa, o “Aleijadinho”, Patrono da 

Arte no Brasil, filho de Manuel 
Francisco Lisboa, construtor do 
Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição. Em 2007, o Museu 
passou por um projeto de revita-
lização museológica e museográ-
fica.

O Museu Aleijadinho funciona 
em um Circuito que abrange três 
igrejas históricas de Ouro Preto, 
sendo elas; o Santuário Nossa Se-
nhora da Conceição. Nesta igreja 
estão as salas do Museu: Reful-
gência, Festas Religiosas, Arte na 
Talha, Mini-auditório, Sala Mul-

tivisão e Sala da Encenação da 
Morte; a Igreja de São Francisco 
de Assis e Igreja de Nossa Senho-
ra das Mercês e Perdões. Outro 
local belíssimo e histórico da ci-
dade é o Museu da Inconfidência, 
criado em 1938, coordenado pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, com o intuito 
de abrigar objetos e documentos 
relacionados aos fatos históricos 
da Inconfidência Mineira e a seus 
protagonistas, obras de arte e va-
lor histórico, consideradas signi-
ficativas para o conhecimento da 

formação de Minas Gerais. Além 
da revitalização e reforma do edi-
fício, o projeto museográfico pas-
sou a contemplar a formação da 
cidade de Ouro Preto. Foram cria-
dos espaços para as exposições 
com recortes temáticos, como 
a Sala da Mineração, da Arte e 
Igreja e das Irmandades Religio-
sas. No Museu da Inconfidência 
são desenvolvidas atividades de 
pesquisa, educação e restauro. 

Vale à pena conhecer as Ci-
dades Históricas de Minas Gerais 
e redescobrir o Brasil em lugares 
onde se respira história, cultura e 
bons ares.  

CAMPING – A unidade do 
CCB em Ouro Preto fica próxima 
ao Centro da cidade, na Estrada 
dos Inconfidentes, onde os cam-
pistas dispõem de instalações-pa-
drão, chuveiros quentes e quadra 
de esportes. O MG-01 tem capa-
cidade para 130 barracas, além de 
20 trailers e motor-homes.

ACESSO – Para os campis-
tas 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 Inconfidentes 
fica a 40km de Belo Horizonte. 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 altu-
ra de Lavras, passar por São João 
Del Rey até Barbacena e depois 
seguir pela BR-040, passando por 
Conselheiro Lafaiete, Congonhas 
e Ouro Preto.

 ■Baseado no Camping de Ouro Preto, o campista pode  fazer o seu próprio roteiro pelas cidades  históricas 
vizinhas

Bolsa Térmica com Kit Pic 
Nic 4 P Guepardo - O produto 
possui material 600 x 300 D em 
poliéster,  isolamento em alumínio 
+ 210 poliéster e a capacidade da 
bolsa térmica é de 17L. A bolsa 
contém 4 facas, colheres e garfos 
em aço inox, 4 pratos , 4 guarda-
napos em tecido algodão,4 taças de 
plástico, 2 porta condimentos, 1 saca rolhas, 1 tábua de 
corte em Polietileno, 1 faca para queijo e 1 abridor de 
garrafa. Seu fechamento é com zíper e velcro, além de 
alça de mão e alça de ombro removível. Mais detalhes 
e informações adicionais, através do site: http://www.
makalusports.com.br/ ou pelos telefones: (21)3174-2515 / 
(21) 3174-2526. 

Mochila de Hidratação 
Guepardo Mojave 2L – O pro-
duto possui material em Poli-
éster 420D + 420 Double Line 
Ripstop, refil hidratação 2L, 2 
porta objetos externos extras 
com zíperes 8, 2 porta squeezes 
nas laterais com elástico, além 
de cinta com ajuste de tamanho, 
mini mosquetão externo em 
ABS, fivelamento em ABS, alças em poliuretano telado, 
cinta peitoral ajustável, barrigueira ajustável. Seu sistema 
“air blow” reduz a transpiração no costado da mochila. 
Para mais informações sobre o produto, acesse o site: 
http://www.kanui.com.br/.  

Bóia Baby Seat Ring 
da Nautika - Para os pais 
que irão levar seus filhos 
pequenos para curtir o 
acampamento no Carnaval, 
nada melhor que a  Bóia 
Baby Seat Ring da Nautika 
para deixar o feriadão ain-
da mais divertido. O produ-
to possui dois orifícios para 
colocar as pernas, protetor 
solar e bolinhas para inte-
ração. É recomendada para 
crianças a partir de 1 ano. Para mais informações sobre o 
produto, acesse o site: http://www.kanui.com.br/.
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Ainda dá tempo de você, 
campista, aproveitar e 
garantir sua estadia para 

passar o grande feriado de Car-
naval nos campings do CCB com 
amigos e familiares. Em diferen-
tes estados do país, os associados 
podem desfrutar da perfeita com-
binação entre a tranquilidade do 
camping e a proximidade da ci-
dade, além das atrações turísticas 
de cada região. Neste mês em es-
pecial, além do carnaval Carioca, 
vamos destacar a folia em Ouro 
Preto, um dos carnavais mais ani-
mados e agitados do Brasil. Os 
campings escolhidos pela rede do 
CCB este mês foram: Ouro Preto 
(MG-01), Itanhaém (SP-03) e La-
goa do Bonfim (RN-02).

OURO PRETO 
(MG-01)

Camping - O MG-01 fica na 
Estrada dos Inconfidentes, a 2 
km do perímetro urbano, e pos-
sui instalações-padrão, chuveiros 
com águas quentes, quadra de es-
portes, além de capacidade para 
130 barracas, 20 trailers e motor-
-homes.

Atrativos – Para o campista 
que busca curtir o carnaval em 
um dos estados históricos mais 
encantadores do país, Minas Ge-
rais é a opção certa para diversão 
e lazer.  Esse lugar rico em sua 
parte histórica e cultural sedia 
em várias de suas cidades alguns 
dos melhores carnavais de rua do 
Brasil. Minas Gerais possui um 
circuito de aproximadamente 43 
cidades que fazem parte do rotei-
ro carnavalesco e que se dividem 
entre carnavais de caráter mais 
tradicionais (blocos, marchinhas 
e folclore) e carnavais universi-
tários onde a mistura dos ritmos 
(axé, funk, eletrônica, sertaneja, 
etc.) se somam à mistura de so-
taques que se reúnem para uma 
grande comemoração. 

Ouro Preto é o destaque do 
Carnaval em Minas Gerais e terá 
uma programação bastante diver-
sificada que promete agitar a cida-
de reunindo inúmeros foliões. As 
atrações principais do Carnaval 
de Ouro Preto são: o Bloco do 
Caixão, o Bloco Cabrobró, Bloco 
da Praia e Bloco Chapado. Mais 
informações você pode obter 
através do site: http://carnavalou-
ropreto.com/blocos_do_carna-
val_ouro_preto.php

ITANHAÉM 
(SP-03)

Camping – Localizado na Av. 
Governador Mario Covas Junior, 
nº 380, no bairro Jardim São Fer-

Aproveite o feriadão de Carnaval nos campings do CCB 

 ■Para quem procura o melhor do carnaval de rua, nada como buscar o 
Camping de Ouro Preto

 ■Uma tranquila praia fronteira é um dos  atrativos do Camping de 
Itanhaém

 ■Puro lazer e tranquilidade compõem os acampamentos na Lagoa do 
Bonfim

nando, o SP-03 fica em frente à 
praia de São Fernando e oferece 
uma área de 10 mil m² com insta-
lações padrão, pontos de serviço 
para equipamentos com energia 
elétrica (220v), quadra externa 
de esportes, playground e telefo-
ne público. Por estar próximo ao 
centro, o camping dispõe de fácil 
acesso a todos os serviços neces-
sários aos campistas. Distante a 
apenas 1 km da praia dos Sonhos 
que é tida por muitos como a mais 
bonita da região.

Acesso – Itanhaém fica na 
região metropolitana da baixada 
santista. Para os que vem de São 
Paulo, o melhor caminho é pela 
Via Anchieta. Os viajantes devem 
seguir até Cubatão e, em seguida, 
tomar a rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, que passa pelo acesso à 
Praia Grande, Mongaguá e Sua-
rão. Já os que partem do Rio de 
Janeiro podem pegar a BR-101, 
passando por Ubatuba e Bertioga. 
Os visitantes do Sul tem o acesso 
pela BR-116, passando por Regis-
tro e seguindo pela SP-165, em 
direção ao litoral, logo depois de 
Miracatu. 

Atrativos – As praias são os 
principais atrativos de Itanhaém. 
A do Sono é uma das que reser-
vam o agito da região. Os quios-
ques garantem a animação e um 
prato especial: caranguejo cozido 
na cerveja, além do típico pastel 
de mariscos. A de Cibratel é a 
maior com seu calçadão e seus 
bares badalados, tendo ao fundo 
as serras da cidade de Peruíbe. A 
Praia dos Pescadores é a escolhida 
pelos surfistas.

Considerada a segunda cidade 
mais antiga do Brasil, o município 
é respeitado pela riqueza cultural 
e seu reduto de belezas naturais. 
Itanhaém também foi considerada 
uma das melhores do Litoral da 
região Sudeste em mergulho de 
observação, com direito a naufrá-
gios e profundidades que chegam 
a 35 metros. Os passeios nas ilhas 
oceânicas são points de mergulho 
de classe internacional e coroam o 
turismo náutico da cidade. Apos-
te também nas caminhadas para 
curtir as construções históricas, 
como o convento de Nossa Se-
nhora da Conceição, com bonita 
vista; e a Matriz de Sant’Anna, 
em estilo colonial, altar barroco e 
fachada em taipa.

Conheça um pouco da histó-
ria visitando a Casa de Câmara 
e Cadeia, cujas paredes medem 
60 centímetros de espessura, de 
construções antigas. A “Cama 
de Anchieta” também é um im-
portante atrativo turístico. Reza a 

lenda que José de Anchieta passa-
va horas meditando no local, para 
se inspirar e descançar. Tal lugar 
refere-se a uma formação rocho-
sa situada na Praia dos Sonhos, 
onde encontramos o Morro Sapu-
caí rico na flora e fauna da Mata 
Atlântica e usado para trilhas. Ita-
nhaém ainda possui a 2ª maior ba-
cia hidrográfica do Estado de São 
Paulo, com dois mil quilômetros 
de rios.

LAGOA DO BONFIM 
(RN-02)

Camping – O RN-02 possui 
instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes e quadra de espor-
tes. São 40 mil m² de um espaço 
muito agradável, às margens da 
Lagoa do Bonfim, muito procura-
da para a prática de mergulhos e 
pesca.

Acesso – Os campistas devem 
seguir pela BR-101 até depois do 
acesso para o município de Ní-
sia Floresta, no sentido de Natal, 
e entrar no km119, pela Av. Dr. 
Severino Lopes da Silva. Após 
2,5km chega-se ao camping. La-
goa do Bonfim está localizada 
25km antes de Natal, via BR-101.

Atrativos – Lagoa do Bonfim 
é um lugar convidativo pela bele-
za e a agitada vida noturna dos fi-
nais de semana em seus arredores, 
quando se tem diversão garantida 
curtindo um bom forró. O ‘Forró 
da Lua’, famoso na região, virou, 
inclusive, matéria do jornal New 
York Times. No roteiro de pro-
gramas mais próximos de Natal, 
as dunas ao norte de Genipabu e 
a Praia da Pipa são muito procu-
radas para passeios de bugre e de 
escuna. A aventura dura cerca de 
duas horas. Vale a pena conhecer 
também a Igreja de Santo Antônio 
e a Matriz da Nossa Senhora da 
Apresentação. Bem próximo à La-
goa do Bonfim ficam a Lagoa do 
Urubu, a Lagoa Amarela, a Ponta 
da Ilha Verde, a Ponta de Búzios e 
a Praia de Pirangi, subdividida em 
Pirangi do Sul e do Norte, conhe-
cida como a mais badalada duran-
te os meses de veraneio. Lagoa do 
Bonfim também é famosa por es-
tar próxima do maior cajueiro do 
mundo, com uma copa de mais de 
8500 metros. O kitesurf e o win-
dsurf estão entre as grandes atra-
ções da região.
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Qualidade de Vida para os Idosos
Isabelle Machado 

          
Percebe-se que a popu-

lação idosa vem crescendo 
ao longo dos anos, por isso 
é importante preservar a 
qualidade de vida entre eles. 
No Brasil, são pequenas as 
iniciativas relacionadas ao 
bem-estar da terceira idade. 
Em alguns lugares surgiram 
centros de convivência, clu-
bes, paróquias, universidades 
abertas da terceira idade que 
prestam serviços voltados 
para esse tipo de público. 

Apesar do conceito de 
qualidade de vida ter um ex-
tenso campo variável entre 
os grupos populacionais, o 
acesso a uma boa saúde fí-
sica, mental e emocional é 
fundamental, pois sabemos 

que com o avançar da idade, 
as questões de saúde em ge-
ral tendem a preocupar mais. 
Isso se dá muitas vezes pela 
diminuição do envolvimento 
de idosos com atividades fí-
sicas ao longo dos anos, que 
acaba por aumentar as chan-
ces de desenvolvimento de 
doenças crônicas, como a hi-
pertensão, diabetes, doenças 
coronarianas, osteoporose, 
restrições respiratórias e des-
vios na postura. 

É importante para a qua-
lidade de vida do idoso, a 
prática de lazer que o motive, 
deixe-o feliz e faça-o se sen-
tir útil. Entre vários os tipos 
de lazer, podemos destacar: 

a) Trabalhos manuais, 
que são atividades práticas 
que trazem prazer através do 

manuseio da matéria-prima, 
proporcionando um sentido 
estético e objetivo.

b) Programas intelectu-
ais, por ser um exercício do 
conhecimento em qualquer 
campo, pois tudo na vida é 
fonte de conhecimento, de in-
formação e de aprendizagem. 

c) associativas, onde sem-
pre pode haver um conteúdo 
de sociabilidade expresso no 
contato com amigos, paren-
tes, colegas de trabalho ou de 
bairro. É o prazer do convívio 
social com outras pessoas.

d) Funções artísticas, que 
estão ligadas ao campo esté-
tico, do belo, da emoção, do 
encantamento e do sentimen-
to.

e) Atividades físicas, 
aquelas que levam as pessoas 

a conhecerem novos lugares, 
novas formas de vida, permi-
tindo em curto período alte-
rar sua rotina cotidiana.

Os centros de grupos de 
idosos criados ao longo do 
tempo tem contribuído muito 
para a melhoria da qualidade 
de vida entre eles, estimulan-
do a sociabilização, a parti-
cipação, a vivência de manu-
tenção dos direitos e papéis 
sociais. Além de tudo, vai 
ajudar o idoso, através das di-
ferentes atividades, a vencer 
sua incapacidade para lidar 
com perdas múltiplas, manter 
e adaptar pelo maior tempo 
possível a sua independência 
física, mental e social, esti-
mulá-lo a realizar atividades 
visando o treinamento sen-
sorial e o desenvolvimento 

da criatividade, reconstruir 
padrões de vida e avaliar o 
seu desempenho adaptativo 
como um dos indicadores da 
saúde. 

Esses centros de benefí-
cios podem ser de ação so-
cial, para visitas e cuidados 
a idosos doentes, confec-
ções de roupas, atividades 
em creches, entre outros; de 
desenvolvimento de ativi-
dades culturais como teatro, 
música, coral e oficina lite-
rária; de socialização, onde 
as pessoas se reúnem para 
interagir umas com as outras; 
de produção, confecção de 
artesanato para comerciali-
zação e de desenvolvimento 
de atividades educacionais, 
tais como palestras, filmes e 
informações.

Ano Novo com sucesso nos campings da rede 
A chegada de 2016 foi 

celebrada com mui-
ta animação e dese-

jos de boas realizações em 
vários campings do CCB, 
em alguns com festas orga-
nizadas pelos associados e 
em outros com ceias de con-
fraternização entre famílias 
acampadas. 

No camping do Recreio 
dos Bandeirantes, a noite do 
Réveillon foi celebrada em 
clima de extrema harmonia, 
com uma festa no pavilhão 
da cantina. O evento teve a 
participação de 800 pesso-
as, entre associados e seus 
convidados, com decoração 
homenageando os Jogos 
Olímpicos e com a anima-
ção musical do DJ Paulo, 
oferecendo todos os musi-
cais, de agrado geral. 

A partir das 21 horas, os 
campistas receberam o pa-
vilhão decorado, para a ceia 
de confraternização, ao som 
de música suave para ou-
vir e dançar. À meia-noite, 
os campistas foram para a 

praia fronteira para o brinde 
solene da passagem do ano 
e o cumprimento das sim-
patias, pedidos e oferendas. 
Na volta ao pavilhão, a folia 
já estava seguindo, levando 

os campistas ao clima de 
alegria geral até às 03h30 
da manhã. 

Em Ubatuba, cerca de 
150 pessoas associados ce-
lebraram a noite do Ano 

Novo no pavilhão da can-
tina, com a tradicional 
ceia de confraternização, 
animados pelo som do DJ 
Robson. À meia-noite, to-
dos se deslocaram para a 

praia fronteira para brindar 
em grande estilo a chegada 
de 2016, retornando ao pa-
vilhão para a festa anima-
díssima até às 03 horas da 
manhã.

 ■Embalados pelo tema olímpico, os campistas se    confraternizam no 
camping do Recreio

 ■Em Ubatuba, na chegada do Ano Novo, o brinde incluiu também o 
cinquentenário do CCB
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 ■A mais recente atração futurista da cidade é, sem dúvida, o Museu do 
Amanhã

É tempo de verão e 
férias do Recreio dos 
Bandeirantes 
Estamos no meio da tempora-

da de verão e de férias, tudo 
convergindo para uma boa 

estada na cidade do Rio de Janei-
ro, aproveitando a hospitalidade e 
a estrutura do camping do Recreio 
dos Bandeirantes. Além da praia 
fronteira, dos shoppings, cinemas, 
teatros e restaurantes que já for-
mam uma extensa possibilidade de 
opções,a própria cidade se propõe a 
oferecer de tudo um tudo para que 
seus visitantes desfrutem de inten-
sa programação de lazer, cultura e 
gastronomia. 

Vamos então curtir o melhor 
possível este ambiente carioca, hos-
pitaleiro e depois da volta para a 
casa, aí sim, descansar, porque nin-
guém é de ferro. 

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

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é pela Li-
nha Amarela. Depois de vencer os 
seus 15 km, onde há um posto do 
pedágio para veículos, siga para a 
Barra 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 opção 
mais longa e curtir o belo visual da 
orla marítima, seguindo pela Linha 
Vermelha, em direção a Copaca-
bana, via Av. Atlântica, entrando 
depois em Ipanema, via Av. Vieira 
Souto, em direção a São Conrado e 
Barra da Tijuca. O camping fica a 45 
km do centro do Rio, na Estrada do 
Pontal, 5.900, em frente à praia.

Atrativos – A região do Recreio 
dos Bandeirantes oferece, além de 
suas praias, um diversificado rotei-
ro de atrativos. Uma das atrações 
da Barra da Tijuca e do Recreio são 
os shoppings e grandes magazines. 
Um dos mais famosos é o Barra 
Shopping, onde fica o New York 
City Center, complexo de lazer que 
abriga variadas lanchonetes e 18 ci-
nemas da rede UCI. Uma boa opção 
para quem não gosta de ambientes 
fechados, mas quer ir às compras, 
é visitar o Shopping Downtown, 
uma imensa estrutura aberta com 
lojas diversas, restaurantes, chope-
rias, boates, consultórios médicos, 
agências bancárias e uma praça de 
alimentação cheia de opções, sem 
contar com as confortáveis salas de 
cinema Cinemark. Outra alternativa 
de sucesso garantido é a versão ca-
rioca do Hard Rock Café, bar temá-
tico e de grande sucesso, localizado 
ao lado do Downtown, no Shopping 
Cittá América, que ainda oferece 
para a criançada o Parque da Môni-
ca. Na mesma região, a moçada ain-
da vai poder badalar nas principais 
boates e bares da cidade. No Re-
creio dos Bandeirantes, há também 
lindas e procuradas praias. Points de 
surfistas e de gente bonita, o cam-
ping está em um local privilegiado, 
próximo aos redutos da juventude 
carioca, como a famosa Prainha, 
a Praia de Grumari e Praia da Ma-
cumba, fronteira ao camping. Além 
das atrações próximas ao camping, 
vários outros programas turísticos 
podem ser agendados através da 
CCTUR, como passeios pelas ilhas 
da Costa Verde, Rio Noturno, Pão 
de Açúcar, Corcovado, trilhas e ca-
minhadas.

Museu do Amanhã é a nova atração do Rio 
Inaugurado oficialmente em 

dezembro passado, o Museu do 
Amanhã, na Praça Mauá, na Zona 
Portuária do Rio, está se transfor-
mando na atração mais visitada e 
disputada entre turistas locais e in-
ternacionais. 

O Museu é um projeto de arqui-
tetura futurista com cinco espaços 
temáticos baseados em questões 
existencialistas e científicas, como 
“De onde Viemos”, “Quem So-
mos”, “Onde estamos”, “Para Onde 
Vamos” e “Como Queremos ir”. É 
uma iniciativa da Prefeitura do Rio 
de Janeiro em parceria com a Fun-
dação Roberto Marinho e patrocí-
nio do grupo Santander e teve o seu 
projeto idealizado pelo arquiteto 
espanhol Santiago Calatrava, ocu-
pando uma área de 15 mil metros 
quadrados e a exposição principal 
tem experiências interativas e am-
bientes de imersão. 

O museu funciona de ter-
ça a domingo, com ingressos a 
R$ 10,00 (meia para estudan-
tes e idosos), sendo que as ter-
ças feiras a entrada é franca.  
O acervo é continuamente atuali-
zado, a partir de dados e análises 
científicas de instituições do mundo 
todo, e foi elaborado com a partici-

pação de uma equipe de mais de 30 
consultores brasileiros e internacio-
nais, dedicando-se a seis grandes 
tendências para as próximas cinco 
décadas: mudanças climáticas; alte-
ração da biodiversidade; crescimen-
to da população e da longevidade; 
maior integração e diferenciação 
de culturas; avanço da tecnolo-
gia e expansão do conhecimento. 
A visita começa pelo Cosmos, ex-
periência imersiva em um domo de 
360°, grande ovo negro em que o 
público faz uma viagem sensorial 
pelo universo, desde as galáxias 
mais distantes até as partículas mi-
croscópicas. Na Terra, três cubos 
de sete metros de largura por sete 
metros de altura representam as 
três dimensões da existência: Ma-
téria, Vida e Pensamento. Aqui, 
o público conhece mais sobre o 
funcionamento do planeta, a bio-
diversidade, as relações entre as 
espécies e o desenvolvimento da 
cultura e do pensamento humanos. 
A parte central do percurso narra-
tivo se dedica a pensar o hoje, suas 
características e seus sintomas. 
Totens com mais de 10 metros de 
altura formam o Antropoceno, 
com conteúdo audiovisual sobre o 
impacto das ações do homem no 

planeta e a aceleração de suas ati-
vidades. Os Amanhãs desdobram-
-se no museu numa área em forma 
de “origami”, com três ambientes, 
que aprofundam as seis tendências 
principais. O público pode calcular 
sua pegada ecológica,  participar 
de um jogo colaborativo em que 
é preciso administrar os recursos 
do planeta para mantê-lo susten-
tável, e descobrir, de forma bem-
-humorada, qual seria seu perfil 
diante dos avanços tecnológicos e 
dos desafios que o futuro apresenta. 
A área Nós fecha a visitação de for-
ma simbólica, com uma experiência 
de luz e som em uma escultura em 
madeira que remete a uma oca.

A experiência expositiva do 
museu integra-se ainda ao Labora-
tório de Atividades do Amanhã, es-
paço de inovação e experimentação 
que promove atividades ligadas à 
tecnologia, ciência e arte e faz uma 
reflexão sobre as atividades produ-
tivas e ao Observatório do Amanhã, 
que vai exibir, catalogar e reper-
cutir dados e análises das últimas 
pesquisas científicas e tecnológicas 
em temas relacionados ao museu. 
O Museu do Amanhã terá ainda au-
ditório com 400 lugares, loja, cafe-
teria e restaurante. 

 ■O Museu Casa do Pontal, na Estrada do Pontal, 3295, pertinho do Camping, abriga acervos fantásticos de 
obras de arte
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Combate à dengue, um dever 
da sociedade 

É evidente que o nosso maior 
desejo seria reservar nossos acampa-
mentos para o puro lazer, deixando 
em casa ou no trabalho, pelo menos 
nestes intervalos, as questões estres-
santes, as preocupações com o em-
prego, a saúde, a economia, a política. 
Temos, porém, que nos conscientizar 
de que existe hoje uma atenção pes-
soal, regional, nacional e até mundial, 
qual seja, a proliferação do mosqui-
to Aedes Aegypti, o transmissor da 
Dengue e dos vírus Chikungunya e 
Zica. 

É fundamental, então, que cada 
um de nós procuremos nos conscien-
tizar de que o combate ao mosquito 
transmissor não depende somente de 
grandes campanhas ou de ações de 
governo para evitar o nascimento do 
inseto e a expansão dos seus melefí-
cios, mas fundamentalmente de cada 
um de nós. 

Devemos entender que algumas 
medidas conjuntas, simples e pesso-
ais, seja em casa, em apartamento, 
condomínio, no trabalho ou nos cam-

pings, devem unir nossas atenções 
para impedir a formação de espelhos 
de água parada, por mínimos que se-
jam, e que favoreçam a reprodução 
das larvas. São medidas simples e 
rápidas que devam atrair os nossos 
olhares e a nossa atenção e que se 
tornem rotineiras em nosso dia-a-dia: 

-Mantenha bem tampados tonéis 
e caixas d’águas;

-Vede com telas finas as saídas de 
ladrão das caixas d’água;

-Encha de areia até às bordas os 
pratos dos vasos de plantas;

-Troque pelo menos uma vez por 
semana a água dos vasos de plantas 
aquáticas e lave-os com escova, água 
e sabão; 

- Remova frequentemente folhas, 
galhos e outras sujeiras que possam 
interromper o fluxo da água em ca-
lhas de telhados ; 

-Vire com a boca para baixo as 
garrafas e vasilhas que possam acu-
mular água; 

-Observe frequentemente as lajes 
de coberturas para impedir o acúmu-

lo de água;
-Feche bem os sacos de lixo, man-

tenha-os longe do alcance de animais 
e feche bem os dispositivos e reci-
pientes onde o lixo seja despejado; 

-Acondicione e descarte no lixo 
objetos que não sejam utilizados e 
que possam acumular água; 

-Lave semanalmente com escova 
e sabão os tanques que usar para ar-
mazenar água; 

-Observe e confira com seus vizi-
nhos a adoção dessas rotinas, enten-
dendo e disseminando a idéia de que a 
prevenção é um dever de todos. 

E não se descuide com a dengue 
nem com os vírus. Procure atendi-
mento médico aos primeiros sintomas 
de dor de cabeça ou nos olhos, febre 
alta, dor nos músculos e nas juntas, 
manchas avermelhadas pelo corpo, 
fraqueza e falta de apetite. 

Intensifique desde já suas ações 
contra o nascimento do mosquito. 
Lembre-se de que ele não tem pre-
ferência por sexo, idade, cor da pele, 
nem posição social. 

O Campista completa 
43 anos 

Com esta edição de feve-
reiro, O Campista está com-
pletando 43 anos de circula-
ção, cumprindo a sua missão 
de divulgar e promover o 
campismo organizado para o 
quadro social e para o públi-
co em geral. 

Criado em março de 1973 
pelo então Presidente Nacio-
nal Ricardo Menescal , O 
Campista divulga também as 
promoções sociais, gastronô-
micas e esportivas organiza-
das pelo Camping Clube do 
Brasil e informa a cada mês 
aos campistas sobre os cus-
tos de acampamento.

A partir de 2008, o Cam-
pista passou a circular em 
versão digitalizada, através 

do site do Clube, amplian-
do a sua abrangência além 
do quadro social, alcançan-
do todos os interessados no 
Brasil e no exterior. 

Além da sua função in-
formativa, o jornal se pres-
ta também a transmitir aos 
campistas uma seção perma-
nente e gratuita para a divul-
gação de venda e compra de 
equipamentos e acessórios 
de campismo e caravanis-
mo, o Classicamping, além 
de uma coluna do Camping 
Clube Turismo-CCTUR, 
para divulgação de produtos 
turísticos, como passagens 
aéreas, cruzeiros, excursões 
e produtos de turismo de 
aventura. 

Caldas Novas, o paraíso das águas quentes
Quem procura o turismo 

termal, com ambientes 
de paz e tranquilidade, 

tem a opção de visitar Caldas 
Novas, em Goiás, que oferece 
aos visitantes um ótimo rotei-
ro. Os amantes da natureza po-
dem desfrutar das belas fontes 
termais que garante à cidade o 
título de maior estância hidro-
mineral do país. Os campistas 
do CCB contam com a hos-
pedagem no camping GO-02 
para quem quer mergulhar nos 
encantos das águas quentes da 
região.

Camping – Os frequenta-
dores do GO-02 possuem uma 
área de 40.000m² que oferece 
instalações-padrão, luz para 
equipamentos, energia livre e 
medida para trailers e mortor-
-homes, chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, churrasqueiras, 
sauna e piscinas frias para adul-
tos e crianças. O camping fica 
próximo ao aeroporto, a 4 km 
do centro da cidade.

Acesso – Os campistas da re-
gião Sudeste tem como melhor 
caminho a 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 – Fontes de tera-
pia e descanso, as deliciosas pis-

cinas de águas quentes são pro-
venientes do interior da terra. 
Os habitantes e turistas de Cal-
das Novas tem acesso a centenas 
dessas fontes em abundância 
que brotam do solo, com águas 

que chegam a ter temperatura 
de 58ºC e possuem proprieda-
des químico-minerais capaz de 
diminuir a pressão arterial e até 
desintoxicar o organismo.

Neste sentido o complexo 

aquático do Rio Quente Resorts 
é aberto aos turistas que visitam 
o município vizinho a Caldas 
Novas mediante a compra de 
um passaporte de um parque 
termal.

Uma mata frondosa com 
ipês, canelas, paineiras, locali-
zada na Serra de Caldas e ha-
bitada por tucanos, juritis e ca-
nários, completa este “paraíso 
das águas”. Para um passeio em 
família, Caldas Novas possui o 
Monumento às Aguas, uma ho-
menagem ao principal atrativo 
turístico da região, que possui 
magníficas esculturas, cascatas 
artificiais e jardins e o Mirante 
Serra Verde, que proporciona 
uma ampla visão da cidade, ide-
al para tirar fotos. 

Além disso, um dos lugares 
frequentemente visitados por 
turistas é o Jardim Japonês. Aos 
devotos, um local a ser visitado 
no município é o Santuário Nos-
sa Senhora da Salete que existe 
desde 2004 onde os religiosos 
podem encontrar um ambiente 
de recolhimento e paz. A cidade 
possui ainda diversos parques 
aquáticos nos hotéis da região, 
onde crianças e adultos podem 
se divertir mediante o pagamen-
to de taxas.

 ■Baseados no camping, os associados estão próximos de programas termais variados, além dos atrativos do 
próprio acampamento
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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 FEVEREIRO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

A CCTUR sugere pacotes internacionais para 
este mês, com hospedagem em hotel, entre 03 e 07 
noites. Os preços abaixo não possuem taxa de em-
barque. A partir de: 

-Deserto do Atacama, 07 noites : US$ 1.638,00 

-Montevidéu, 03 noites: US$ 584,00 
-Lagos e Vulcões chilenos, 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 
apartamento quádruplo 

 -Bogotá, 04 noites: US$ 499,00 

-Cancún, 04 noites: US$ 699,00 

-Bogotá e Cartagena, 06 noites: US$ 915,00 

-Cartagena, 03 noites: US$ 830,00 

-Alemanha Romântica, 07 noites: US$ 1.978,00 

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

do Rio de Janeiro. Consulte-nos para saber mais in-
formações. A partir de: 

-Corcovado e city-tour no Rio, duração de 04 ho-
ras, 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 

004822-8 (SP)
006424-0 (RJ)
008250-7 (SP)
011582-1 (SP)
013023-7 (RJ)
013241-7 (RJ)
022421-4 (SP)
025776-2 (SP)
027559-0 (ES)
033242-3 (RJ)
038191-9 (SP)
041654-4 (SP)
043031-0 (SP)
045414-4 (SP)
059443-1 (SP)
068198-7 (SP)
073963-3 (RJ)
074973-5 (SP)
077748-7 (ES)
080427-6 (MG)

081070-6 (RJ)
086064-6 (SP)
092350-9 (RJ)
094201-6 (MG)
096697-1 (RJ)
096978-3 (RS)
103412-5 (SP)
105377-1 (RJ)
111360-2 (SP)
112315-2 (RJ)
118672-8 (SP)
120654-4 (RJ)
122153-6 (ES)
126500-1 (SP)
133224-8 (RJ)
136059-2 (RJ)
158132-6 (MG)
169014-1 (RJ)
169382-2 (SP)
179017-9 (MG)

181509-2 (RJ)
182506-3 (SP)
183233-7 (RJ)
183999-9 (RJ)
191734-9 (ES)
193393-9 (PR)
196391-8 (ES)
199985-4 (SP)
206355-9 (RJ)
209099-6 (RJ)
209569-5 (MG)
212080-6 (RJ)
213178-4 (SP)
214212-5 (ES)
214427-4 (SP)
216290-5 (RJ)
216564-4 (RJ)
217324-9 (RJ)
218086-4 (RJ)
218687-8 (RN)

220884-0 (SC)
225381-1 (SP)
226097-3 (RJ)
226578-7 (SP)
226597-3 (RJ)
226871-9 (SP)
227005-9 (SP)
227425-7 (SP)
229653-4 (ES)
229981-7 (MG)
232560-0 (SP)
234186-8 (SP)
234238-5 (RJ)
234869-0 (RJ)
235613-0 (RJ)
235697-8 (SP)
235707-1 (RJ)
235725-9 (RJ)
235748-7 (SP)
235831-0 (RJ)

235841-7 (SP)
235867-9 (SP)
235876-8 (RJ)
235965-9 (SP)
235996-8 (SP)
236010-5 (SP)
236016-3 (RJ)
236022-8 (SP)
236065-0 (SP)
236075-7 (RJ)
236081-2 (RJ)
236109-6 (SP)
236164-8 (RJ)
236170-3 (SP)
236181-8 (RJ)
236251-3 (RJ)
236254-7 (ES)
236260-2 (RJ)
236263-6 (ES)
236295-3 (SP)

 ■Nada como passear nos Estados unidos a bordo do seu próprio hotel. Consulte a CCTUR

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

PACOTES NACIONAIS PARA FERIADOS
A CCTUR sugere pacotes nacionais para os 

próximos feriados, de até 04 noites, para diferentes 
destinos, a partir de:

-Balneário Camboriú, saída em 21/04/16: R$ 
1.349,00 

-Canela, saída em 21/04/16: R$ 1.169,00 
- Foz do Iguaçu, saída em 21/04/16: R$ 1.249,00 
-Gramado, saída em 21/04/16: R$ 1.209,00 
-Iberostar, saída em 25/05/16: R$ 3.010,00 com 

taxa com all inclusive
-Vila Galé Marés com all inclusive, saída em 

25/05/16: R$ 2.525,00 
-Grand Palladium Imbassi com all inclusive, sa-

ída em 25/05/16: R$ 2.980,00 

CRUZEIROS NO BRASIL 
A CCTUR oferece pacotes para Cruzeiros no 

Brasil para temporada de 2016 em 04 noites, a partir 
de entrada de R$ 215,39 + 12 parcelas de R$ 87,63 e 

Cruzeiro no Costa Fascinosa, a partir de 10 par-
celas de R$ 296,00. Aproveite e garanta desde já seu 
pacote e divirta-se! 

LOCAÇÃO DE MOTOR-HOME
Experimente um roteiro pessoal pelos Estados 

Unidos, alugando um motor-home C25 Standard, 
por 08 dias, com  acomodação para até 04 pesso-
as em um percurso de até 500 milhas, com gerador 
ilimitado. Você retira o veículo em Los Angeles e 
devolve em Las Vegas. A partir de 10 parcelas de 
US$ 78,00 no período de 15 a 22/03/16. Consulte a 
CCTUR para mais informações! 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Programe um passeio originalíssimo pelo Rio 

Amazonas, a bordo de um iate confortável, partindo 
de Manaus. A Amazon Santana oferece esta opor-
tunidade entre as belezas e os mistérios da floresta 
tropical em um roteiro de cinco dias. No programa 
estão incluídos visita ao Parque das Anavilhanas, 
passeios de canoas, observação de aves, convivên-
cia com botos cor-de-rosa, visita à Aldeia Indígena 
Dessana, incursões pelo Rio Negro. E muito mais! 
Consulte a CCTUR. 

Concorra a bônus para curtir o 
Carnaval nos campings do CCB

O programa ideal para você e 
sua família curtirem o Car-
naval é viajar pelo país e 

conhecer novos lugares. E no CCB 
você ainda concorre a estadias grá-
tis nos campings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados pelo 
titular ou por seus dependentes, 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 dezembro dos 
sorteados. 
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

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

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

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

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

2016
Ano do Cinquentenário do
Camping Clube do Brasil

Aproveite a promoção De 
Pai para Filho este mês

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privi-
légios com a família? Faça 
uma bela surpresa para seu 
filho e sua família neste Car-
naval. Aproveite a promoção 
“De Pai para Filho” presen-
teando-os com um título do 
CCB. Vocês poderão usufruir 
de um clube de vantagens. 

Os associados ganham 

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

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

Promoção Novos Associados 
garante descontos 

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

bém para este Carnaval com 
a possibilidade de garantir 
descontos aos associados 
que recomendam seus ami-
gos e familiares para se tor-
narem sócios do CCB. Com 
isso é garantido um bônus de 
estadias 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 
bonificações não servem 
para reduzir as mensalida-
des de ocupação de módu-
los, nem para as taxas de 
estadia diurna e outras espe-
cíficas. 

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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Chassi Indabra, motor Cummins 
4 cilindros 140 HP, comprimento 
9,50 m, 55.000 km rodados, único 
dono, câmbio automático, suspensão 
pneumática, freio a ar, gerador bran-
co BD 4.000 CFE. R$265.000,00. 
Suzana Neves. Tels.: (41) 9613-2288 
/ 3322-6547. E-mail: daydreamse-
venpaul@yahoo.com.br / suneves@
gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, mon-
tagem 88, oito pessoas, com micro-
ondas, geladeira, TV, DVD, fogão 4 
bocas, 2 banheiros (um banho, outro 
normal), aquecedor de passagem a 
gás para chuveiro e pia, termoclima, 
câmara de ré, PX, freio a ar, mo-
tor traseiro – motor 1620, pneu sem 
câmara – novo. Amandio. Tel.: (11) 
5851-4953

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

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

Turiscar Bambino – Ano 1995, 
montagem 2009, para 4 pessoas. 
Acessórios: toldo de enrolar, câmera 
de ré, microondas (funciona no in-
versor), refrigerador 120L, fogão 2 
bocas, antena winegard, vaso sanitá-
rio, ducha higiênica, box separado, 2 
ventiladores, aquecedor à gás, bom-
ba shurflo top, conversor de volta-
gem de 2500w e inversor de 1000w, 
som com DVD, rádio PX, TV 14’’ e 
DVD player, mini adega. Paga pedá-
gio 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 - 
Modelo Sulam Mônaco - Ano 91/92, 
em bom estado. Único dono. Motor 
MWM. R$ 34.000,00. Álvaro Ber-
nardino. Tel: (11) 2409-3403 ou (11) 
99535-4675.

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

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

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

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

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

Camping 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

Trailer KC770 – Completo, 
acomoda 8 pessoas. Geladeira, ar 
condicionado, fogão 4 bocas (embu-
tido), chuveiro com aquecedor à gás. 
Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21) 
99644-2922. 

Motortrailer Mod. Andorinha 
– Ano 1983, reformado, fechamento 
novo, uma cama de casal e beliche, 
banheiro com box blindex. Docu-
mentação 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 Diamante Club – Ano 
1997, super conservado, completo 
com TV 32 LCD polegada, 4 pneus 
novos, toldo com fechamento contro-
le eletrônico 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 com-
pleto com tudo funcionando e toldo de 
enrolar. Marcelo Huertas. Tels.: (11) 
9808-6644 / 3969-1747

Karmann Ghia KC 380 – Ano 
1989, com geladeira, fogão de 3 bo-
cas 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 Uba-
tuba. Mário Paiva. Tels.: (11) 9171-
3715 / 2684-6701.

Turiscar Rubi – Ano 1980. 
Instalado no CCB de Paraty (RJ). 
Documentação OK - placa de Pa-
raty - Todo reformado, pronto para 
rodar, com geladeira nova, fogão 4 
bocas, exaustor, banheiro, vaso sa-
nitário 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, mo-
tor 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 ca-
sal, MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 
litros, bomba surphlo 2.8, pneus no-
vos, avancê completo. Glória ou José. 
Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

Hobby Trailer – Ano 2002, 

Fundador: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional:  .....................Luiz Fernando Napolitano (SP)
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Diretora Tesoureira:  ..................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário:  .....................................Antônio Manoel do Nascimento Bento (RJ)
Diretor 2º Secretário:  .................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor de Caravanismo:  ...........................Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor Nacional para a Região/RJ:  .........Jorge Barbieri (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP:  .........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL:  ......Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)

CONSELHO FISCAL
Titulares: Lamberto Sérgio Nobili, Sócrates Elias Palheta e Anival de Moraes Braga  

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Jorge Barbieri
Vice-Presidente: Antônio Manoel do Nascimento Bento

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Luiz Fernando Napolitano
Vice-Presidente: Aymberê Guedes de Araújo
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Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
Vice-Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano (Cadastro); 
Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados); Pedro Alves Pereira 
(Conservação e Obras);  Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria Cremilda de 
Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

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

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

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

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

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

trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária 
de locação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$90,00. 
Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$130,00, no Recreio e em 
Cabo Frio. Os associados que se encontram em dia com seus compromissos estatutá-
rios, tem um desconto de 20% nas séries AA e AP. Até 02 crianças podem completar 
o grupo com um pequeno acréscimo de R$12,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais 
informações e reservas antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 
ou 2292- 9354.

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

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

Ruy Gonçalves tem 57 
anos e é funcionário pú-
blico aposentado. Nas-

cido em Niterói, reside com sua 
esposa Dulcinea Soares em São 
Gonçalo, no Rio de Janeiro. O 
casal tem duas filhas, Ludmylla 
de 24 anos e Juliana de 18 anos. 
Ruy é vascaíno e sua esposa fla-
menguista.

Seus hobbies preferidos são 
as idas à praia e o camping. Ruy 
tem 12 anos de associado no 
Clube e sua primeira experiên-
cia no campismo foi em 1980, 
no camping de Cabo Frio. Co-
nheceu o CCB através de um 
amigo que já era sócio do Clube 
e a partir daí tomou mais ainda 
gosto pela prática do campismo. 
Ruy se associou ao CCB por 
questões ecológicas, humanis-
tas e também pelas possíveis 
amizades dentro dos campings. 

“Meu camping preferido é 
o de Cabo Frio pela geografia 
física e humana, relata Ruy”.  
Costuma acampar em média de 
40 a 50 dias por ano e tem von-
tade de conhecer o camping de 
Ubatuba.  

“Gosto de acampar o ano in-
teiro. Em qualquer oportunida-
de,  faça chuva ou sol, nada me 
impede de ir para o camping”, 
conta sorridente.

Ruy falou ao jornal O Cam-
pista que dentro do camping seu 
hobby preferido além da nature-
za, é a busca por pessoas com 
o mesmo intuito de descansar, 
curtir amigos e familiares.  Para 
ele, a solidariedade e espon-
taneidade são fatores comuns 
dentro dos campings. 

Como todo campista, Ruy 
também teve alguns equipa-
mentos, sendo eles; uma barra-
ca Iglu Estrutural Canadense e 
hoje uma Carreta Barraca que 
proporciona maior conforto 
para ele e sua família.  Atual-
mente Ruy encontra-se acam-
pado no camping de Cabo Frio. 

Ruy fala da iniciativa do 
CCB em estimular o campismo   
como um dever,  além  de cuidar 
dos campings, assim como os 
campistas que procuram levar 
cada vez mais convidados que 
acabam  se  tornando associa-
dos . “Todos devem trabalhar 
para a manutenção e continua-
ção do CCB, argumenta Ruy.”

“O campismo para mim sig-
nifica ecologia, humanismo e 

ter tempo para ficar com a fa-
mília e os amigos, e o que pode 
levar as pessoas a acamparem 
mais são primordialmente as 
condições financeiras diante 
de um quadro econômico per-
manentemente em “estado de 
coma” e é preciso lutar muito 
para manter de pé esse amor 
pelo campismo. Além disso, 
é fundamental a produção de 
mais eventos com Djs  e ban-
das para atrair mais jovens que 
é uma forma do camping não 
envelhecer e sim se perpetuar”, 
relata Ruy. 

As principais vantagens e 
benefícios que o campismo vem 
trazendo na vida de Ruy é a re-
flexão, onde “menos é mais”, 
uma vida simples com paz, na-
tureza, flora, fauna, entre outras 
coisas. 

“No camping todos estão 
juntos, cada um com sua parti-
cularidade, além do respeito de 
todos, é um bom ambiente para 
a família. Cada equipamento 
remete a um paraíso particular, 
nos encontramos nas alamedas 
e sentimos que as memórias do 
CCB estarão para sempre den-
tro de todos nós e a certeza de 

conviver dentro do mesmo es-
paço com seres tão diferentes 
que amam a mesma coisa”, fala 
Ruy admirado.  Para ele, todas 
as festas são importantes, pois  
trata-se de uma confraterniza-
ção, além de matar a  saudade 
geográfica e humana do lugar e 
rever amigos. 

“Hoje temos como exemplo 
da vontade de se encontrar a 
última festa da cerveja do CCB 
no Camping do Clube dos 500. 
Um evento organizado por as-
sociados onde conseguiu reunir 
muitos de nós e o camping ficou 
lotado”, conta.

A união dos campistas na ale-
gria e nas tempestades, foi a ex-
periência que mais marcou Ruy 
no campismo.  Para as Olimpí-
adas do ano que vem, Ruy fala 
da importância de divulgar o 
CCB visando seu crescimento, 
pois temos potencial turístico 
pra isso. Na entrevista, Ruy tam-
bém  comentou o que atrapalha 
a prática do campismo em  nos-
so país, que em sua opinião é a 
existência de uma classe média 
com um nível alto de endivida-
mento, pois um grande país, ao 
contrário, é aquele que possui 

uma expressiva classe média fi-
nanceiramente saudável.

Durante seus doze anos 
de jornada pelo campismo no 
CCB, Ruy nos contou uma de 
suas histórias e como é de lei si-
tuações divertidas e engraçadas 
no mundo do campismo...

“Quando começamos a 
acampar fomos a Mury. Che-
gando no camping, montamos 
a barraca próximo ao Lago 
dos Gansos e pela manhã  eles 
estavam agitados, dai então 
eu achei que poderia dar umas 
migalhinhas de pão para eles. 
Todos comeram,  e quando saí 
da barraca eles foram atrás de 
mim. Só que durante toda a mi-
nha estadia no camping os gan-
sos não me largaram .  Pela ma-
nhã , eles iam me acordar cedo 
e minha mulher não podia sair 
porque eles queriam saber onde 
eu estava. Era uma gritaria da-
quelas.   Minha mulher ficou 
um bom  tempo sem ir a Mury, 
porque ela dizia que não dava 
para concorrer com os gansos. 
Hoje,  colocamos a barraca em 
qualquer lugar que não seja pró-
ximo do lago”, finalizou  Ruy 
sorrindo.

Ecologia, humanismo e boas amizades no campismo 

 ■Para Ruy e Dulcinea, além do prazer de curtir a natureza e conhecer  novos destinos, o bom mesmo é a 
convivência com os amigos nos campings

Opinião
Luiz Marcos Fernandes 

O ano vai 
começar

Oficialmente o ano no 
Brasil sempre começa de-
pois do Carnaval. E não será 
diferente em 2016, quando 
nossos governantes e o setor 
privado se debruçam sobre a 
dura realidade marcada por 
inflação, recessão, desem-
prego e outros desafios. Isso, 
num ano que será marcado 
pelas Olimpíadas em agosto 
e pelas eleições municipais 
em outubro.

É neste cenário desafia-
dor que os brasileiros têm 
que descobrir oportunida-
des e também a esperança de 
dias melhores. Há também 
boas notícias e uma delas 
nos remete para a trajetó-
ria de sucesso do Camping 
Clube do Brasil que chega 
à marca de meio século de 
existência. Seus idealizado-
res e fundadores deixaram 
uma semente que se conso-
lidou e acabou por se con-
cretizar na maior associação 
de campismo do país. Des-
de então, o país viveu mo-
mentos de crescimento e de 
crise. Nunca, em momento 
algum, ao longo destes 50 
anos, o Governo teve a ini-
ciativa de apoiar o campis-
mo brasileiro. Coube, sim, 
a pessoas abnegadas que 
dedicaram anos para superar 
obstáculos e desafios com o 
objetivo de manter acesa a 
chama do campismo. Isso é 
motivo de alegria e de reco-
nhecimento. Há de se reco-
nhecer o profissionalismo e 
a dedicação dos associados, 
diretores e funcionários para 
manter as contas em equilí-
brio num cenário marcado 
por falências e fechamento 
de empresas. A exemplo das 
demais crises, o CCB saberá 
dar a volta por cima e com 
apoio dos seus associados e 
amigos vai dar continuidade 
ao sonho de Menescal e tan-
tos outros.


