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INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações 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 pro-
prietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são 
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados 
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As 
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desa-
cordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

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

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$ 
8,75 mais equipamento de R$ 2,30 até R$ 
17,20; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev) : 
R$ 15,50 mais equipamentos de R$ 3,90 
até 27,10.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
Luz elétrica apenas para as dependências 
(220v), ponto de energia para carga de ba-
teria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,10 mais equipamento de R$ 2,50 até R$ 
20,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev. e 
Jun./Jul.): R$ 15,50 mais equipamentos de 
R$ 3,90 até 27,10.

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. Insta-
lações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 10,10 mais equipa-
mento de R$ 2,50 até R$ 18,20; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 3,90 até R$ 24,20.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público 
(27) 3250-7050. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), quadra de es-
portes, play–ground, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 12,80 e mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 23,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,40 mais 
equipamento, de R$ 4,40 até R$ 35,10.

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$ 
12,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
23,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 17,40 mais equipamento, de R$ 4,40 até 
R$ 35,10. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodo-

via Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do 
centro da cidade. Instalações – padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, sauna, piscinas 
quentes p/adultos e crianças, piscina clora-
das de água fria p/adultos. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 13,50 mais equipamento de R$ 
3,40 até R$ 26,40; TEMPORADA (Mai./
Jun./Jul.): R$ 13,50 mais equipamento de 
R$ 3,40 até R$ 27,40.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estra-

da dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. 

Tel.: (31) 3551-1799. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (110 v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,30 mais equipamento de 
R$ 1,30 até R$ 22,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 13,50 mais equipamen-
to de R$ 1,80 até R$ 23,80.

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. Ins-
talações–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$ 11,30 mais equipamento de R$ 1,30 até 
R$ 22,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 13,50 mais equipamento de R$ 
3,40 até R$ 27,40.

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, chu-
veiros quentes. Módulos demarcados para 
a instalação de equipamentos. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,30 mais equipamento de 
R$ 2,80 até R$ 22,00; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamen-
to de R$ 3,90 até R$ 27,10.

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$ 13,50 mais equi-
pamento de R$ 3,40 até R$ 26,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 17,40 
mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 35,10.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada 
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada ele-
trônica”. 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 TEMPO-
RADA: R$ 17,80 mais equipamento de R$ 
4,50 até R$ 35,00; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 21,70 mais equipamento de 
R$ 5,50 até R$ 38,10.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . 
Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, 
iluminação elétrica somente para as depen-
dências, chuveiros quentes, praia fronteira. 
Camping de área reduzida. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 12,80 mais equipamento de R$ 
3,00 até R$ 23,40; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 17,40 mais equipamento de 
R$ 4,40 até R$ 35,10.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 

Tel/Fax: (21) 2490-0584. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 18,60 mais equi-
pamento de R$ 4,70 até R$ 34,20; TEM-
PORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 30,20 
mais equipamento R$ 7,60 até R$ 51,40.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Resen-
de. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– pa-
drão, 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 TEM-
PORADA: R$ 10,10 mais equipamento de 
R$ 2,50 até R$ 18,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamen-
to de R$ 3,90 até R$ 24,20.

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 equipamen-
tos (220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fron-
teira na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 
8,75 mais equipamento de R$ 2,30 até R$ 
17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 11,30 mais equipamento de R$ 2,80 até 
R$ 19,80.

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

que do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Insta-
lações–padrão, chuveiros quentes, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, can-
cha de bocha e churrasqueiras cobertas. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 mais equi-
pamento de R$ 1,30 até R$ 20,40; TEM-
PORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 11,30 mais 
equipamento de R$ 1,30 até R$ 22,80.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,80 mais equi-
pamento de R$ 3,30 até R$ 25,00; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,40 
mais equipamento de R$ 4,40 até R$ 35,10.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – 
Estrada do Horto Florestal, bairro Ran-
cho Alegre. Instalações– padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, lareira e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,75 mais equi-
pamento de R$ 3,25 até R$ 25,00; TEM-
PORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 20,00 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,80.

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, pis-
cinas cloradas e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 12,75 mais equipamento de 
R$ 3,30 até R$ 25,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 13,50 mais equipamen-
to de R$ 3,40 até R$ 27,40.

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$ 12,80 
mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 
23,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 17,40 mais equipamento de R$ 4,40 até 
R$ 35,10. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Ma-
randuba, 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$ 17,80 mais equipa-
mento de R$ 4,60 até R$ 31,00; TEMPO-
RADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 29,40 mais 
equipamento de R$ 7,40 até R$ 59,10.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Ata-

laia Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 
3243-3957. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 11,30 mais 
equipamento de R$ 2,80 até R$ 22,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento de R$ 3,90 até 
R$ 27,10.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oce-
ânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA

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

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lo-
teamento Praia das Neves - Município de 
Presidente Kennedy – ES

FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodovia 
das Cataratas, junto ao Parque Nacional   - 
Foz do Iguaçú – PR

PRAIA DE LESTE (PR-04) – Av. Bei-
ra Mar, 5767 – Balneário Marajó – Mati-
nhos – PR

ENGENHO MONJOPE (PE-01) – Ro-
dovia BR 101, km 45 – Município de Iga-
rassú – PE

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

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Bu-
arque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – 
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, bi-
cicletas, banana boat e passeios de bar-
co. 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, chu-
veiros quentes, duchas, quadra de espor-
tes, luz para equipamentos (110V e 220v), 
praia fronteira.

BARRA ENCANTADA PARK – 
Rua Francisco Chagas, 13 - Praia do Bar-
ro Preto (Iguape) – Município de Aqui-
raz, a 50km de Fortaleza (CEARÁ). Tel.: 
(85) 3253-1133. Instalações completas, 
chuveiros quentes, luz para equipamen-
tos (220v), quadra de esportes, piscinas 
para adultos e crianças.

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

PUNTA BALLENA – Ruta Interbal-
neária, 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, cha-
lés e barracas de aluguel. E-mail: info@
campinginternacionalpuntaballena.com 

 ■Camping de Ubatuba 

 ■Camping de Aracajú 
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          CONVITES                                   Em Setembro        Em Outubro   

Associados Casal/Dupla  R$ 84,00  R$ 94,00

Associado Individual  R$ 47,00  R$ 52,00

Associado Juvenil (Até 18 anos) R$ 35,00  R$ 38,00

Convidado Individual  R$ 58,00  R$ 64,00

Convidado Juvenil (Até 18 anos) R$ 47,00  R$ 52,00

 ■As boas vindas à Primavera será no pavilhão do camping 

Festa da Primavera acontece este mês em Ubatuba 
No dia 17 deste mês, sábado, 

às 19 horas, a cantina do camping 
vai realizar uma nova edição da 
Festa da Primavera. O evento terá 
a presença de Bartenders até às 
23 horas trazendo variedades de 
drinks deliciosos, além da degus-
tação de frios e petiscos que vão 
compor a festa, contando ainda 
com animação reforçada de mú-
sica ao vivo e violão em estilo 
acústico. 

Aproveite e garanta os seus 
convites que já estão disponíveis 
diretamente na cantina do cam-
ping. Para mais informações, 
você pode ligar para o telefone: 
(12) 3843-1463. 

O camping de Ubatuba fica às 
margens da Praia de Maranduba, 
na Rodovia SP-55. Possui insta-
lações-padrão, pavilhão de lazer, 
luz para equipamentos, chuveiros 

quentes, módulos para trailers e 
motor-homes com energia livre 
computada.

Acesso – Para quem vem de 
São Paulo é necessário seguir 
pela Rodovia Dutra até São José 
dos Campos, pegar a Rodovia dos 
Tamoios até Caraguatatuba e en-
trar na Rodovia Rio-Santos (sen-
tido Rio de Janeiro) até Ubatuba. 
Aqueles que vêm do Rio de Janei-
ro devem ir pela Rodovia Dutra e 
seguir no sentido de Taubaté. De-
pois é preciso entrar na Rodovia 
Osvaldo Cruz direto até Ubatuba.

Ubatuba tem diversos atrati-
vos, um dos lugares de destaque 
é a famosa Ilha do Pontal que 
está localizada na frente do cam-
ping. Paraíso de esportes náuti-
cos, como surfe e vela, a cidade 
é rica em ilhas e possui cerca de 
80 praias. 

 ■A Banda Tureck volta a animar a noite da chopada

Festejos de Nossa Senhora Aparecida 
e Frei Galvão

No mês de outubro é cele-
brado o dia de Nossa Senhora da 
Aparecida, feriado nacional. Até 
o dia 12, quarta-feira, muitas ho-
menagens à padroeira do Brasil 
estão programadas para celebrar 
a data. Diversas festividades ao 
redor da Basílica atraem a cada 
ano cada vez mais fiéis, romei-
ros em busca das bênçãos, mis-
sas e procissões e turistas que 

querem conhecer o santuário 
religioso.

A programação religiosa 
começa na primeira semana de 
outubro e vai até o dia 12, encer-
rando o evento com uma bonita 
celebração à Santa.

Na segunda quinzena, até 
o final do mês de outubro, será 
celebrada também a 19ª Festa de 
Frei Galvão, padroeiro da cidade 

de Guaratinguetá, com novenas 
e shows. Todos os dias durante o 
evento haverá também as quer-
messes.

O CCB oferece as melhores 
condições de estadia aos asso-
ciados interessados em parti-
cipar dessas homenagens, dis-
pondo do camping do Clube dos 
500, que fica a somente 10 km 
da cidade de Aparecida.

Em Outubro tem 
Chopada Alegre no 

Clube dos 500
Está marcada para o dia 8 de 

outubro mais uma Chopa-
da Alegre no camping do Clube 
dos 500, que também vai abrigar 
momentos de comemoração dos 
50 anos do CCB e vai ser incre-
mentada com algumas atrações 
especiais.

Em primeiro, a animação vai 
ficar por conta da Banda Tureck 
que por 40 anos participou das 
nossas festas de chope naquele 
camping. Em segundo, o evento 
vai ter a estrutura ampliada para 
abrigar uma participação maior 
de campistas e seus convidados.

Cada participante vai rece-
ber embalagens individualizadas 
com duas qualidades de salsi-
chas, queijo à francesa, mostar-
da e pão e mais um caneco co-
memorativo no qual será servido 
chope refrigerante à vontade.

Na noite da véspera, sexta-
-feira, será organizado e espe-
rado karaokê, no pavilhão da 
cantina, para campistas de todas 

as idades, premiando com meda-
lhas os melhores “artistas”.

Os convites individuais já 
estão disponíveis nas secretarias 
do Clube e nos campings mais 
próximos no eixo Rio / São Paulo 
e são disponibilizados de acordo 
com os custos da tabela abaixo.

Camping – Com instalações 
padrão cercadas da mata nativa, 
o SP-01 oferece aos seus cam-
pistas capacidade para 300 equi-
pamentos, playground, piscinas 
para adultos e crianças, quadra 
de vôlei e campo de futebol so-
ciety. Há também um pavilhão 
de lazer equipado com churras-
queira, ideal para reunir os ami-
gos.

Acesso – A 261 km do Rio 
de Janeiro e a 180 km da capital 
paulista, os que vem dessas ci-
dades precisam seguir pela Ro-
dovia Presidente Dutra até o km 
60, em Guaratinguetá, onde está 
localizado o camping.
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M e r c a d o
Aproveite as novidades para curtir seu camping 

Para você aproveitar os feriados que se aproximam junto 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 Garrafa Camelbak Podium Big Chill 750 ml Preto e Branco, 

a Barraca Nautika Fox 5 pessoas e a Mochila Saco Piton® Bike Parts

Garrafa Camelbak Podium Big Chill 750 ml Preto e 
Branco: Criada especialmente para atividades ao ar livre, a gar-
rafa possui uma parede dupla para maior isolamento térmico que 
mantém a água gelada por 2 vezes mais tempo que as garrafas 
comuns. Conta com uma prática válvula que não permite vaza-
mentos, além de uma trava de segurança para transporte dentro 
de mochilas e bolsas. Para mais informações sobre o produto, 
acesse o site: http://www.kanui.com.br/.

Barraca Nautika Fox 5 pessoas: Possui bolso interno para 
organização de objetos menores. Resistente, leve, fácil de armar 
e compacta. Seu material com estruturas em varetas de fibra de 
vidro interligadas por elástico interno, material interior em poli-
éster respirável, seu piso em polietileno de alta resistência e so-
breteto 100% poliéster impermeabilizado com poliuretano e 600 
mm de coluna d’água. Informações no site: http://www.kanui.
com.br/. 

Mochila Saco Piton® Bike Parts: É ideal para uso diário. 
Leve, atual e prática. Confeccionada em Nylon Emborrachado 
70, compartimento principal com fechamento por cordão, alças 
confortáveis, detalhes em Courvim nos cantos inferiores propor-
cionando maior resistência, desenho em Silk multicolor. Disponí-
vel na cor preta. Mais informações sobre o produto no site: http://
www.kanui.com.br/.

Bobó de Camarão 
será atração em Cabo 

Frio neste mês
O camping de Cabo Frio se 

prepara para mais uma edi-
ção da deliciosa festa do Bobó 
de Camarão que será realizada 
no dia 17 deste mês (sábado), 
no pavilhão do camping. Os su-
cessos dos anos anteriores vão 
garantir mais uma vez a progra-
mação do evento, que tem como 
objetivo principal a integração e 
a confraternização de associados 
campistas e amigos. O Bobó vai 
custar R$ 25,00 por pessoa, junto 
com uma quentinha com o bobó 
e outra com arroz branco. Duran-
te o evento terá também a comer-
cialização de bebidas e outros 
pratos na cantina do camping. 

O evento culinário terá iní-
cio às 13 horas e será preparado 
pelos próprios campistas. Além 
de degustar o saboroso prato, os 
presentes vão se animar ao som 

de uma boa música ao vivo. Para 
efetuar antecipadamente o depo-
sito do dinheiro do ingresso para 
o evento, o banco é o Bradesco, 
agência 0264 e a conta corrente: 
00580-31. Falar com a Crécia, 
através do telefone: (22) 98807-
3883. 

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem 
seguir pela ponte Rio-Niterói e 
entrar na BR-101, via Rio Bonito, 
tomando-se a Via Lagos até São 
Pedro da Aldeia. Depois basta 
pegar a RJ-140 até Cabo Frio. 
Outra opção para quem vem do 
Rio de Janeiro é atravessar a pon-
te Rio-Niterói e pegar a RJ-04 
até Tribobó. Em seguida é neces-
sário virar à direita, na RJ-106, 
passando por Maricá, Araruama 
e Iguaba até chegar a São Pedro 
da Aldeia.  ■Mais um evento gastronômico vai reunir os campistas no pavilhão do camping 
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Aproveite os finais de semana 
e o Feriado da Independên-

cia do Brasil que se aproxima, nos 
campings do CCB com amigos e fa-
miliares. Em diferentes estados do 
país, os associados podem desfrutar 
da perfeita combinação entre a tran-
quilidade do camping e a proximi-
dade da cidade, além das atrações 
turísticas de cada região, seja região 
serrana ou praia. Os campings es-
colhidos pela rede do CCB este mês 
foram: Serrinha (RJ-06), Arraial do 
Cabo (RJ-05) e Ouro Preto (MG-
01). 

SERRINHA 
(RJ-06) 

Camping – o RJ-06 possui be-
líssimos atrativos naturais, como 
piscinas naturais e um lago. Possui 
uma completa infra-estrutura com 
sauna, playground, cantina, qua-
dra de esportes, pavilhão de lazer e 
chuveiros quentes. O camping está 
instalado em uma ampla área ver-
de de 200 mil m2, sendo 90 mil m2 
acampáveis. 

Acesso – A Serrinha do Alam-
bari encontra-se na Serra da Manti-
queira, entre Penedo e Visconde de 
Mauá. Para os campistas que vem 
do Rio e de São Paulo, a Via Dutra 
é a melhor opção. Nas imediações 
de Resende, deve-se entrar na altura 
do km 311, que dá acesso também 
às localidades de Penedo e Viscon-
de de Mauá, por via asfaltada. A 
partir do entroncamento que leva a 
Visconde de Mauá, deve-se prosse-
guir pela esquerda, entrando na es-
trada de terra em direção à Serrinha 
do Alambari.    

Atrativos – A pequena vila 
de Serrinha do Alambari é o lugar 
perfeito para quem está em busca 
de sossego e tranquilidade. Com 
aparência de uma grande fazenda, é 
cercada pelas matas do Parque Na-
cional de Itatiaia, onde a fauna e a 
flora são um espetáculo à parte. 

Ao chegar à pequena vila, uma 
boa ideia é dar uma parada no Por-
tal da Serrinha do Alambari. Lá 
é possível encontrar um posto de 
informações turísticas, que pode 
guiá-lo pelas diversas atrações. 

O lugar tem sua vocação de 
lazer e aventura fortalecida pelas 
suas trilhas ecológicas, de diversos 
níveis de dificuldade, pela prática 
de acquatrekking e por cavalgadas.

No encontro dos rios com seus 
afluentes, são formados diversos 
poços e cachoeiras. Destaque para 
Poço Bonito e Poço da Ponte, que 
estão localizados em áreas de livre 
acesso.

As majestosas pedras também 
são muito admiradas pelos turistas. 
A mais famosa delas é a maravilho-
sa Pedra Sonora, sendo, inclusive, 
alvo de diversas lendas locais. Em 
formato de concha, produz um som 

 Aproveite o Feriado da Independência nos campings do CCB 

 ■Nada como a natureza tranqüila no Camping da Serrinha 

 ■Depois do Inverno passar, voltam os programas náuticos em Arraial 
do Cabo 

 ■O Camping de Ouro Preto é a base para revisitar a cidade histórica 

semelhante a um eco ao ser tocada.
Já para aqueles que gostam de 

uma boa pescaria, recomendamos o 
Trutas da Serrinha, para uma visi-
tação pela criação de trutas. Lá os 
visitantes conhecem todo o proces-
so pelo qual passa a truta arco-íris, 
desde a desova até o abate. E ainda 
podem se divertir no Pesque e Pa-
gue.

Outra atração do lugarejo é o 
próprio camping. Dentro de seu 
território encontramos a maior par-
te dos poços e cachoeiras da vila, 
como por exemplo, a Duchinha, o 
Poço da Coruja, o Poço Dourado, 
entre outras.

A caminho de lá dê uma passa-
da pela colônia finlandesa de Pene-
do onde funciona a Vila do Papai 
Noel e a Fábrica de Chocolates. O 
local tem simpáticas lojinhas de ar-
tesanato e ótimos restaurantes.

 ARRAIAL DO CABO 
(RJ-05)

Camping - O RJ-05 fica na Ave-
nida da Liberdade, próximo à Praia 
dos Anjos e a 2 km do centro co-
mercial. Tem uma área de 3.000m², 
própria para acampar, com capaci-
dade para receber 70 equipamentos. 
O associado conta com as instala-
ções-padrão, além de chuveiros 
quentes e luz elétrica somente para 
as dependências. A rodoviária, o 
comércio e as casas especializadas 
em aluguéis de barcos são próximos 
ao camping, proporcionando ainda 
mais conforto aos associados. 

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

Atrativos – Como curiosidade, 
vale à pena conhecer a Estátua da 
Sereia Lorelei, uma antiga lenda da 
cidade, que fica localizada em um 
lago artificial, construído na Pra-
ça Daniel Barreto. Em relação aos 
pontos históricos, Arraial tem mui-
to a oferecer, como a Igreja Nossa 
Senhora dos Remédios, a 500m do 
centro, na Praia dos Anjos. Arraial 
do Cabo é conhecida como a ‘Ca-
pital do Mergulho’ e, por isso, não 
faltam na cidade atrações deste 
tipo. Museus e naufrágios também 
podem ser visitados com guias es-
pecializados.

OURO PRETO 
(MG-01)

Camping - O MG-01 fica na 

Estrada dos Inconfidentes, a 2km 
do perímetro urbano, e possui 
instalações-padrão, chuveiros com 
águas quentes, quadra de esportes, 
além de capacidade para 130 barra-
cas, 20 trailers e motor-homes.

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

Atrativos – Neste mês de se-
tembro será celebrada com muita 
alegria e paz a Festa de Nossa Se-
nhora de Nazaré na região central, 
Circuito do Ouro no distrito de 
Cachoeira do Campo. A padroeira 
de Cachoeira do Campo terá ceri-
mônia religiosa onde os fiéis pode-
rão prestar homenagem e devoção, 
além de realizar seus pedidos e pro-
messas. 

Os visitantes procuram mui-
to conhecer as igrejas de séculos 
passados. Construções históricas 
como a Igreja de São Francisco de 
Assis (obra-prima do famoso artista 
do barroco brasileiro: Aleijadinho) 
e as matrizes de Nossa Senhora do 
Pilar (que carrega mais de 400 qui-
los de ouro em sua ornamentação) 
e de Nossa Senhora da Conceição 
(que tem em anexo o Museu Alei-
jadinho, aberto de terça a sábado), 
estão entre os mais procurados. 
Além destes, as ladeiras da cidade 
reservam muitas construções anti-
gas, predominantemente barrocas, 
não sendo a toa que a cidade é ba-
tizada como Patrimônio Histórico 
da Humanidade. A atração natural 
fica por conta do Parque Estadual 
do Itacolomi, que possui vários mi-
rantes.

Outra dica é passar nas feiras da 
cidade, como a do Largo de Coim-
bra e a da Associação dos Artesãos 
de Ouro Preto (Avenida Padre Ro-
lim), onde se encontram artigos em 
pedra-sabão. Claro que estando em 
um município mineiro é impos-
sível sair sem visitar uma de suas 
minas. A Mina do Padre Faria e a 
de Ouro Fonte do Bem Querer, cuja 
nascente da fonte brota da parede e 
pode-se, inclusive, beber da água, 
são as sugestões de visitação de O 
Campista.

Depois de todo esse trajeto, 
nada melhor que saborear pratos 
típicos, como o frango ao molho 
pardo acompanhado de arroz, angu 
e couve, ou o feijão-tropeiro e o 
frango com quiabo.
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Arraiás de Mury e Recreio foram sucesso 
entre campistas e convidados 

No dia 23 de julho passa-
do, a Festa Julina realizada 
no camping de Mury iniciou-
-se às 18 horas e reuniu cerca 
70 pessoas. Barracas foram 
montadas para servir o há 
de melhor da comida típica, 
além de churrasquinhos e be-
bidas fornecidas pela cantina 
do camping. Quadrilha, brin-
cadeiras como a pescaria e a 
música eletrônica garantiram 
a alegria da festa. Como no 
ano passado, a organização 
do evento contou com a cola-
boração das famílias partici-
pantes, levando um prato de 
doce e um de salgado, além 
de uma prenda para alegrar 
ainda mais as brincadeiras. 

No dia 30, o arraiá do Re-
creio em clima olímpico cha-
mou a atenção de todos que 
ali estavam presentes. Foram 
mais de 600 pessoas, entre 
associados e convidados. A 
decoração típica com mesas 
de doces e salgados, além das 

barracas com brincadeiras 
para a criançada, a distribui-
ção de caldos verdes, sopa de 
ervilha e canjica, e também 
um grande lounge estiliza-
do com a presença de “Food 
Trucks” servindo desde o açaí 
até cachorros quentes com 
linguiças artesanais, ou seja, 
foi uma festa para todos os 

gostos. Durante o evento, que 
começou às 20 horas, o Trio 
Sapucaí comandou a festa 
com um grandioso repertório 
de forró, fazendo todos irem 
para a pista de dança. No fi-
nal, a quadrilha animada com 
o casamento caipira também 
divertiu a todos. Foi uma noi-
te inesquecível. 

Expo Motor-Home 
2016 corrige datas
A empresa Gestão 

de Eventos e Marke-
ting, organizadora da 
EXPO MOTOR-HOMES 
SHOW – 2016,confirma a 
realização do evento no 
pavilhão da FENACC, 
em Novo Hamburgo-RS, 
nos dias 25, 26 e 27 de 
novembro próximo,  cor-
rigindo a informação an-
terior que foi anunciada 
em nossa edição de julho 
passado.

A exposição vai ocupar 
uma área inteira coberta 
de 10.000 m2, mais um 

espaço externo de 4.000 
m2, para reunir proprie-
tários de motor-homes, 
empresários, profissionais 
e técnicos do setor e de 
áreas correlatas, em torno 
de palestras, workshops, 
encontros de presidentes 
de grupos de usuários.

Junto ao pavilhão de 
exposição será organiza-
do um camping de apoio 
para os visitantes. As in-
formações desejadas po-
dem ser conseguidas pelo 
e mail: atendimento@ex-
pomotorhome.com.br .

 ■Muitas brincadeiras e petiscos à vontade deram o tom nos arraias do 
CCB 

Cozido Sertanejo 
no camping de 
Mury este mês 

Com a chegada da pri-
mavera nada melhor 

que um passeio pela região 
serrana. No dia 24 deste 
mês, o camping de Mury 
vai realizar mais uma edi-
ção Cozido Sertanejo às 13 
horas, ao som de música 
ao vivo durante o almoço. 
Na parte da noite, o estilo 
eletrônico vai comandar a 
festa.

A cantina estará funcio-
nando normalmente para a 
comercialização de bebi-
das e lanches. Para mais 
informações sobre a festa, 
é só entrar em contato com 
o camping através do tele-
fone: (22)2542-2275. 

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 contornar o perímetro 
urbano de Itaboraí, é pre-
ciso seguir por Cachoeira 
de Macacu, sempre subin-
do a serra em direção a 
Nova Friburgo. O acesso 
ao camping é feito no Km 
69 da rodovia Rio-Fribur-
go, dobrando à esquerda, 
aproximadamente 2 km 
após o início da descida da 
serra, agora em direção à 
cidade, em frente ao totem 
de limitação de velocida-
de.  ■Em clima de montanha, as calorias de um cozido suculento 
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Festa Fantasy no Recreio em Outubro 
Como tradicionalmente ocorre 

no último sábado de outubro, que 
este ano será no dia 29, mais uma 
edição da Festa Fantasy acontece-
rá no Camping do Recreio do Re-
creio dos Bandeirantes. O evento 
contará com uma decoração típica 
e vai iniciar às 21 horas. 

É importante que os associa-
dos e seus convidados estejam 
presentes com suas fantasias tí-
picas, pois durante a festa haverá 
um desfile de fantasias com pre-
miações para as três participações 
mais originais. 

Na próxima edição de O Cam-
pista serão anunciados os custos 
dos convites, condições dos com-
bos promocionais e disposição 
das mesas e cadeiras no pavilhão.  ■O desfile de fantasias é uma atração na Festa 

Jogos Olímpicos 
no Rio de Janeiro 

garantiram sucesso 
no Recreio

Durante a temporada dos 
Jogos Olímpicos na cida-

de, o camping do Recreio re-
cebeu diversos turistas, além 
de estar localizado próximo 
do Parque Olímpico onde os 
atletas estavam hospedados, 
várias competições também 
foram realizadas próximas ao 
camping. 

Apesar das Olimpíadas te-
rem começado dia 05 de agos-
to e se estendido até o dia 21, 
as festividades no camping co-
meçaram a partir do dia 28 de 
julho, uma semana antes. 

Inúmeras festas foram rea-
lizadas, mas podemos destacar 
algumas delas, como a Festa 
Julina realizada no dia 30 de 
julho, com um grande arraiá 
no espaço criado para esta 
temporada com “food trucks” 
de diversos tipos, comerciali-
zação de bebidas, a presença 
do Trio Sapucaí comandando o 
melhor da música caipira e po-
pular brasileira. Foram ao todo 
cerca de 600 pessoas marcan-
do presença na festa. 

No final de semana seguin-
te, dia 06, foi comemorado os 
50 anos do Camping Clube do 
Brasil em uma grande festa ce-
lebrada no pavilhão de alumí-
nio, contando com a presença 
do Deputado Federal Otávio 
Leite, amigo do CCB. Durante 
a festa, a Banda Dino, de Minas 
Gerais animou os campistas e 
convidados presentes. Teve a 
comercialização de bebidas, 
hamburguers, saladas de fru-
ta, milk shakes, empanados, 
entre outras deliciosas guarni-
ções. O evento começou às 21 
horas e terminou às 02 horas 
da manhã. Dentro da progra-
mação, o que não faltou foram 
opções de lazer, como aulas de 
zumba, palestras, circuitos de 
areia, treinos funcionais, aulas 
de parapente e trilhas no Mor-
ro do Rangel. 

No dia 13, sábado, aconte-
ceu a Festa Cigana, que teve 
início às 19 horas e foi até às 
22 horas. Após este horário, o 
DJ Matheus comandou a festa 
até altas horas com diversos 
repertórios. Foram cerca de 
200 pessoas presentes. No dia 
21, enfim, tivemos a despedida 
dos Jogos Olímpicos e também 
do Bar nas Alturas, que mar-
cou presença de sucesso no 
Recreio dos Bandeirantes.  

O Bar nas Alturas foi mon-
tado em uma plataforma de 20 
m², que subia a 40 metros do 
chão, compondo uma das atra-
ções do evento. O atendimento 
foi de 15 pessoas por vez, com 
a permanência nas alturas en-
tre 10 a 15 minutos. Cada par-
ticipante recebia um drink de 
cortesia durante a subida. O 
ponto alto da atração ficou 
por conta da belíssima vista 
da praia da Macumba, onde é 
possível avistar a Pedra da Gá-
vea, Lagoa da Reserva, Pedra 
do Pontal e, no momento certo, 
assistir ao encantador pôr do 
sol na cidade. 

Durante a visita ao RJ-10, 
nossa reportagem teve o pra-
zer de conversar com um casal 
de argentinos que estava hos-
pedados em seu trailer próxi-
mo ao pavilhão do camping. 
Foram momentos de descon-
tração e conversas animadas. 
Em meio à conversa, Adria-
na Corvalan de 55 anos e seu 
esposo Alfredo Bolano de 57 
anos, falaram da hospitalidade 
do camping, além da bela praia 
fronteira e os jogos que iriam 
assistir juntos, como o futebol, 
hóquei sobre grama, basquete 
e handball. Para eles, a região 
foi bastante segura e tranquila.   

Esta temporada foi, sem 
sombra de dúvidas, um mo-
mento inesquecível tanto para 
o Rio de Janeiro, quanto para 
o CCB.

 ■Foram mais 
de 20 dias de 

atrações no 
pavilhão de 
alumínio… 

 ■  … e mais o 
privilégio de 
competições 
olímpicas 
na frente do 
camping 
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Evento cultural em Paraty promove a arte fotográfica 
Paraty, como sempre, reúne 

diversos eventos ao longo do ano. 
Nos dois últimos meses, além da 
FLIP, tivemos também a Festa da 
Cachaça com mais uma edição 
bem sucedida. Este mês é a vez do 
Paraty em Foco, evento cultural 
que irá mostrar o trabalho do fotó-
grafo italiano Giancarlo Mecarelli 
por Paraty-RJ.  O evento Paraty 
em Foco foi criado em 2005 com 
objetivo de incentivar e promover 

a arte fotográfica. Atualmente é 
uma das maiores ações ligadas à 
cultura no país relacionadas a esta 
área. Hoje, está entre os 10 mais 
importantes festivais de fotogra-
fia do mundo. São 4 dias de rica 
e interessante programação, com 
a presença de grandes nomes da 
fotografia mundial. O evento será 
realizado do dia 14 a 18 deste mês. 
Para maiores informações, acesse 
o site: http://www.pefparatyemfo-

co.com.br/ . 
Durante o evento o campista 

que está de passagem pela região 
pode contar com o camping de 
Paraty.   A cidade de Paraty fica a 
240 km do Rio de Janeiro e a 305 
km de São Paulo. O acesso é feito 
pela BR-101 (Rio/Santos). Após a 
construção da rodovia, na década 
de 70, a cidade tornou-se um im-
portante pólo de turismo nacional 
e internacional. 

Itanhaém: História e Natureza
No litoral de São Paulo os 

associados ao CCB contam 
com a unidade SP-03, em Ita-
nhaém, uma cidade repleta de 
história e belezas naturais. Ita-
nhaém é a segunda cidade mais 
antiga do Brasil, com 477 anos, 
oferece ao turista a possibilida-
de de conhecer diversos locais 
preservados ao longo do tempo.

No município as matas de 
restinga do vale dos Rios Preto 
e Branco ainda se mantêm pre-
servadas com uma vasta fauna e 
flora e baixos índices de desma-
tamento e uso agrícola. 

Itanhaém é uma cidade de 
muitos atrativos para os campis-
tas que curtem Turismo ecológi-
co, Náutico, histórico e religio-
so.

Camping – O SP-03 tem 
área de 10 mil m² e possui insta-
lações-padrão, quadra de espor-
tes, chuveiros quentes e praia 

fronteira. O camping de Itanha-
ém fica localizado na Av. Gover-
nador Mario Covas Junior, 3.486 
, no bairro Jardim São Fernan-
do. Por estar localizado próximo 
ao centro, o SP-03 oferece fácil 
acesso a todos os serviços ne-
cessários.

Acesso – Saindo de São 
Paulo, o melhor caminho para 
chegar a Itanhaém é descer pela 
Via Anchieta até Cubatão e, em 
seguida, tomar a rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega, que pas-
sa pelo acesso à Praia Grande, 
Mongaguá e Suarão. Uma alter-
nativa para quem vem do Rio é 
pegar a BR-101, depois de Uba-
tuba e Bertioga. Já para os que 
partem do Sul, a viagem deve 
ser pela BR-116, passando por 
Registro e seguindo pela SP-165, 
logo depois de Miracatu, em di-
reção ao litoral.

Atrativos – Os principais 

atrativos da cidade são as praias. 
A de Cibratel, fronteira com o 
SP-03, é a maior e mais badala-
da. Já no Centro, estão a Praia 
dos Sonhos e a da Saudade, uma 
praia fluvial, alcançada por meio 
de trilhas e que fica na margem 
direita do rio Itanhaém. Além 
destas, há ainda opções como 
a Praia dos Pescadores ou Prai-
nha, com grandes ondas. Na ci-
dade pode-se praticar mergulho 
em diversos lugares, como o 
Parcel Dom Pedro e Dos Reis, 
Da Conceição, Noite Escura e da 
Una, além de naufrágios. Outro 
grande ponto turístico da cida-
de é o monumento Mulheres de 
Areia, na praia dos pescadores, 
um marco das gravações da no-
vela na cidade. O monumento foi 
esculpido por Serafim Gonzalez, 
ator que participou da primeira 
versão transmitida pela extinta 
TV Tupi de São Paulo.

Guarapari: a beleza das praias e manguezais 
encontra o charme das montanhas

No coração do Espírito Santo, 
Guarapari apresenta uma paisa-
gem natural única, onde a beleza 
do mar, das praias e manguezais se 
une ao charme das montanhas.

Além do roteiro que se estende 
por 300 km de belas praias divi-
dindo os estados do Rio de Janei-
ro e da Bahia, o litoral capixaba 
reserva muitas surpresas a quem 
se aventura pela Rodovia do Sol. 
Do rico artesanato em conchas até 
os passeios de escuna, não faltam 
atrativos.

Camping - O camping de Gua-
rapari tem uma enorme área verde 
aberta para uma pequena enseada 
de praia de águas mansas e som-
breada por amendoeiras. O ES-01 
oferece aos campistas uma divisão 
de módulos que delimitam o es-
paço para os equipamentos. Com 
isso, totaliza uma área de 20 mil 
m2, com três baterias de banhei-
ros, fornecimento de energia elé-
trica e área modulada para trailers 
e motor-homes. 

Acesso – Localizado a 54 km 
de Vitória, a melhor maneira de se 
chegar a Guarapari, a partir do Rio 
de Janeiro, é pela ponte Rio-Nite-
rói e seguir direto com destino a 
Vitória pela BR-101 em direção à 
região Norte Fluminense até a di-
visa com o Espírito Santo. De lá se 

deve prosseguir de preferência pela 
Rodovia do Sol, passando por Ma-
rataízes, Anchieta, Piúma e outros 
balneários até chegar a Guarapari. 

Atrativos - Os campistas po-
dem optar entre as diversas praias 
que a cidade dispõe, dentre elas, 
as praias da Bacutia, da Aldeia, 
Setiba Pina e Três Praias, uma das 
mais procuradas. Vale destacar 
também a enseada de Meaípe, que 
é uma antiga colônia de pescadores 
e ponto de encontro dos turistas. 
Além disso, Guarapari é um dos 
melhores pontos para mergulho no 
Brasil por sua diversidade de pei-
xes coloridos, golfinhos, arraias e 
tartarugas. Para snorkeling, a dica 
é ir até Três Ilhas, bem perto da 
costa; para o mergulho autônomo 
(batismo, básico ou avançado), 
ilhas Escalvada e Rasas. Para di-
versão em família, outra opção é o 
parque aquático Acquamania, que 
fica localizado no km 37 da Ro-
dovia do Sol. Lá encontramos di-
versos tobo-águas, uma piscina de 
ondas, um rio corrente e até mes-
mo arvorismo. Já o lado histórico 
do município inclui visitas a pon-
tos turísticos tradicionais, como a 
Antiga Matriz, as ruínas da igreja 
de N. S. da Conceição e também o 
Parque Estadual Paulo César Vi-
nha, em Setiba. 

 ■O camping fica defronte à tranquila praia do Cibratel 

 ■Compondo a Enseada de Setiba, a tranquilidade do camping 
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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 SETEMBRO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

 ■Agora você assiste ao Show do Rei à beira-mar, na Praia do Forte, Bahia. Imperdível!

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes internacionais para os próximos me-

ses, com hospedagem em hotel. Os preços abaixo não incluem taxa de 
embarque. A partir de: 

-Orlando, 12 noites, saída em 26/12/16 : US$ 1.495,00 
-Orlando, 14 noites, saída em 02/01/17 :US$ 1.480,00 
-Orlando, 07 noites, saída em 26/02/17:US$ 1.199,00 
-Nova York, 07 noites, saída em 20/01/17: US$ 1.208,00 
-Londres e Paris, sendo 03 noites em Londres e 04 noites em 

Paris, saída em 25/02/17: US$ 1.346,00 
-Roma e Paris, sendo 03 noites em Roma e 04 noites em Paris, 

saída em 25/02/17: US$ 1.495,00 
-Las Vegas, 04 noites, em apartamento quádruplo: US$ 585,00 
-Jóias da Europa Central, 08 noites visitando Viena, Praga, Dres-

den, Berlim com entrada de R$ 1.255,00 + 11 parcelas de R$ 457,00
-Alemanha Romântica, 07 noites: US$ 1.978,00 
-O Melhor da Itália, 07 noites visitando Veneza, Verona, Milão 

com entrada de R$ 1.361,00 + 11 parcelas de R$ 495,00
-O Melhor de Portugal com Santiago de Compostela visitando 

Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Braga. Guimarães e Região 
Douro, 08 noites com entrada de R$ 956,00 + 11 parcelas de R$ 348,00

-Patagônia Chilena, 06 noites: US$ 1.708,00 
-Deserto de Atacama, 07 noites: US$ 1.638,00 
-Montevidéu, 03 noites: US$ 584,00 
-Buenos Aires, 04 noites, saída em 25/02/17: US$ 540,00 
-Bariloche, 07 noites, saída em 11/08/16: US$ 1.235,00
 -Bogotá e Cartagena, 06 noites: US$ 915,00 
-Cartagena, 03 noites: US$ 830,00 

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

ro, 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

NACIONAIS COM SAÍDAS DIÁRIAS
-Beto Carrero com Balneário Camboriú, 05 dias, a partir de en-

trada de R$ 316,00 + 09 parcelas de R$ 138,00
-Caminhos do “Velho Chico” (Sergipe, Alagoas, Pernambuco e 

Bahia), 10 dias, a partir de entrada de 1.097,00 + 09 parcelas de R$ 
489,00

-Mistérios e Encantos da Chapada dos Veadeiros, 04 dias, a par-
tir de entrada de R$ 375,00 + 09 parcelas de 166,00

-Itacaré e Península de Maraú, 08 dias, a partir de entrada de R$ 
442,00 + 09 parcelas de R$ 197,00

NACIONAIS NOS FERIADOS 
A CCTUR sugere pacotes nacionais para os próximos feriados 

deste segundo semestre, tudo parcelado com 20% de entrada + taxa 
e o saldo em até 09 vezes sem juros, para diferentes destinos, a partir 
de:

-Serra Gaúcha, 04 noites, saídas em 07/09 e 12/10/16: R$ 
1.493,00 

-Aracaju, 04 noites, saídas em 12/10/16 e 11/11/16: R$ 1.040,00 
-Salvador, 04 noites, saídas em 07/09/16 e 12/10/16: R$ 950,00 
-Natal, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 1.157,00 
-João Pessoa, 04 noites, saída em 12/10/16: R$ 1.294,00 
-Oktoberfest, saídas em 08 e 12/10/16 com duas idas ao Pavilhão 

com ingressos: R$ 1.622,00 
-Beto Carrero, 04 noites, saídas em 08/10/16, 12/10/16 e 02/11/16: 

R$ 1.452,00 
-Florianópolis, 04 noites, saídas em 08/10 e 12/10/16: R$ 1.283,00 
-Foz do Iguaçu, 04 noites, saídas em 12/10/16: R$ 1.086,00
-Serra Gaúcha - Natal Luz, 04 noites, saídas em 02,06 e 11/11/16: 

R$ 2.029,00 

NOVIDADE RETRÔ
- Trekking Trilha dos Incas, saída em outubro, com duração de 

07 noites, visitando Cuzco, Vale Sagrado e trekking Via Salkantay a 
Machu Picchu: US$ 1.640,00

PACOTES RODOVIÁRIOS 
A CCTUR sugere pacotes para excursões rodoviárias, com en-

trada de 12% e saldo em até 09 vezes sem juros, para diferentes des-
tinos, a partir de:

-Holambra e Atibaia, Expoflora, 03 dias, saídas em 09, 16 e 
23/09/16: R$ 1.250,00

SHOW DO ROBERTO CARLOS 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes para o Novo Show do 

Rei Roberto Carlos, agora em terra, entre os dias 15 a 19/02/17. Pro-
jeto Emoções na Praia do Forte, novidade à Beira Mar, num resort 5 
estrelas, serviço all inclusive, open bar 24 horas, incluindo 01 noite 
de show com Roberto Carlos, bebidas variadíssimas. Translado de 
chegada e saída de Salvador, a partir de R$ 4.190,00 por pessoa, sen-
do 20% de entrada e o saldo em até 9 parcelas no cartão de credito. 
Consulte a CCTUR para mais informações. Não inclui passagens para 
Salvador (ida e volta). 

AÉREOS PARA O RÉVEILLON 
-Aracaju, 07 noites, saída em 28/12/16: R$ 2.204,00 
-Fortaleza, 07 noites, saída em 29/12/16: R$ 2.625,00
-Florianópolis, 05 noites, saída em 29/12/16: R$ 1.593,00 
 -Foz do Iguaçu, 04 noites, saída em 28,29 e 30/12/16: R$ 

1.253,00 
-Serras Gaúchas ,07 noites, saída em 26/12/16: R$ 2.881,00 
-Recife, 04 noites, saída em 30/12/16: R$ 1.690,00 
-Natal, 07 noites, saída em 28/12/16: R$ 2.594,00 

CRUZEIROS COM SAÍDAS DE SANTOS 
-Buenos Aires e Montevidéu, 08 noites, saída em 27/01/17: R$ 

1.530,00
-Búzios/Salvador/Ilhabela, 06 noites, saída em 04/02/17: R$ 

1.539,00
                                                                  

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Programe um passeio originalíssimo pelo Rio Amazonas, a bor-

do de um iate confortável, partindo de Manaus. A Amazon Santana 
oferece esta oportunidade 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, convivência com botos cor-de-rosa, visita à Aldeia Indígena 
Dessana, incursões pelo Rio Negro. E muito mais! Consulte a CC-
TUR. 

Concorra a bônus para curtir 
os campings nos feriados

O programa ideal para você e sua 
família curtirem os próximos 

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

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados pelo 
titular ou por seus dependentes, 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 julho dos sor-
teados. 

005888-3(RJ)
011090-2(RJ)
011582-1(SP)
017391-8(SP)
022488-2(SP)
034533-7(RS)
041444-5(SP)
043155-2(SP)
044779-9(RJ)
052673-9(SP)
057994-4(SP)
067134-8(SP)
077252-6(RJ)
080427-6(MG)
083340-3(RJ)
086052-3(SP)
086781-8(RJ)
089733-4(SP)
092026-8(RJ)
096697-1(RJ)

102177-4(RJ)
106609-1(SP)
107813-7(SP)
113162-6(RJ)
118672-8(SP)
127982-2(RJ)
133373-1(RJ)
135863-4(RJ)
137891-9(RJ)
144339-0(RJ)
155621-6(DF)
180691-2(ES)
181107-2(RJ)
183669-0(MG)
191144-0(SP)
191569-8(RJ)
193593-1(RJ)
198698-2(RJ)
203271-0(SP)
208354-1(RJ)

210834-1(ES)
212304-0(SP)
212848-0(MG)
214736-1(RJ)
215719-6(RJ)
215790-0(RJ)
217324-9(RJ)
217664-5(ES)
218687-8(RN)
220545-2(RJ)
220626-2(RJ)
220733-1(RJ)
220880-8(SP)
223015-6(SP)
225484-1(RJ)
228580-0(PE)
229619-4(MS)
229713-2(RJ)
231875-0(RS)
231917-0(RJ)

232411-7(SP)
232451-5(RJ)
232568-4(RJ)
232583-8(SP)
232673-7(SP)
234429-8(MG)
235269-9(SP)
235272-0(SP)
235364-5(SP)
235448-9(MG)
235479-8(RJ)
235517-6(RJ)
235523-1(RJ)
235622-9(RJ)
235787-7(RJ)
235803-5(RJ)
235869-5(SP)
235934-0(SP)
235965-9(SP)
236010-5(SP)

236028-6(SP)
236036-7(DF)
236043-0(ES)
236050-3(RJ)
236059-5(RJ)
236061-8(RJ)
236069-2(RJ)
236128-2(RJ)
236134-7(SP)
236136-3(SP)
236170-3(SP)
236173-7(RJ)
236180-0(ES)
236244-0(RJ)
236274-1(SP)
236275-9(SP)
236283-0(RJ)
236284-8(RJ)
236310-3(RJ)
236340-4(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

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 todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ Respiratória / Reumatologia / 

Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de fisioterapia 
em sua casa!

Tel/Fax: (21) 2264-1004 / Cel.: (21) 9 8797-9567 
e-mail: andrea_angelim@ig.com.br

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

2016
Ano do Cinquentenário do
Camping Clube do Brasil

Fisioterapia ao Alcance de Todos

Aproveite a Promoção Novos 
Associados neste mês 

O sucesso da promoção 
Novos Associados 

vale também para este mês 
com a possibilidade de ga-
rantir descontos aos associa-
dos que recomendam seus 
amigos e familiares para se 
tornarem 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 dependen-
tes são beneficiados com 
bônus/pernoites. Os bônus, 
que têm validade de um ano 
para os associados e seus 
acompanhantes, servem 
para diminuir as despesas 
com pernoites de pessoas 
ou equipamentos. No total, 
eles somam valores entre 
R$50,00 e R$160,00. 

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 es-
pecíficas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-
-mail.

Aproveite a promoção De Pai 
para Filho no CCB 

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privi-
légios com a família? Nes-
te mês de feriado, faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” 
presenteando-os com um tí-
tulo do CCB. Vocês poderão 
usufruir de um clube de van-
tagens. 

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

Em se tratando de admis-
sões promocionais, a custos 
reduzidos, as taxas mensais 
de manutenção vinculadas 
aos novos títulos passam a ser 
apropriadas a partir do mês 
seguinte ao da subscrição.
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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 casal, 
MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 li-
tros, bomba surphlo 2.8, pneus novos, 
avancê completo. Glória ou José. Tels.: 
(22) 9726-6959/ 9871-5001.

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, acomodação 
para 4 pessoas. R$80.000,00. Paulo 
Veiga. Tel.: (53) 9995-4099

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

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

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

Carreta Barraca Halley - Ano 92 
- Duas camas de casal com colchão, 
piso ecológico, fogão 4 bocas, sofá 
com 3 lugares, fechamento completo, 
armários e tv. R$2.500,00. João Arru-
da. Tels: (21)2619-2889/99873-4029.

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

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 
1986, vistoriado em 2016. Seis pes-
soas, quarto de casal, duas beliches, 
sala reversível para quarto de casal, 
cozinha com fogão 4 bocas, pia inox, 
geladeira, banheiro com box com 
água quente, caixa d’ água 250 litros. 
Avancê 20 m2, mobiliário e acessó-
rios. Tudo em perfeito estado e fun-
cionando. R$ 46.000,00 à vista, sem 
trocas. Ver nº465 no Camping de Pa-
raty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.

Trailer KC770 – Completo, aco-
moda 8 pessoas. Geladeira, ar con-
dicionado, fogão 4 bocas (embutido), 
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 

Fundador: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional:  .....................Luiz Fernando Napolitano (SP)
2º Vice-Presidente Nacional:  .....................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
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  
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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.

Camping Clube do Brasil
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DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

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. Ins-
talado no CCB de Paraty (RJ). Do-
cumentação OK - placa de Paraty 
- Todo reformado, 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 ca-
sal. Varanda branca, fechada, com 
pia e fogão. R$37.000,00. Lindamir. 

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$140,00. Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de 
R$175,00, 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$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipa-
das 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 pró-

prios guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colcho-
netes e extensão de luz. Os interessados podem entrar em contato diretamente 
com as áreas de Arraial do Cabo, Ubatuba, ou com a Secretaria de Salvador.



A 17ª edição da tradicio-
nal Adventure Sports Fair, 
principal feira do segmen-
to de turismo e esportes de 
aventura, será de 12 a 16 
de outubro de 2016 no São 
Paulo Expo. A organização 
do evento é fruto de uma 
parceria entre a empresa 
brasileira Promotrade, fun-
dadora do evento, e o grupo 
francês GL events, um dos 
maiores conglomerados em-
presariais do setor de even-
tos no mundo, por meio de 
sua divisão GL exhibitions. 
Os visitantes podem espe-
rar mais conteúdo, já que 
o objetivo dos organiza-
dores é aproximá-los dos 
esportes e atividades ao ar 
livre e apresentar informa-

ções relevantes. Grandes 
nomes da aventura farão 
palestras, oficinas e clíni-
cas sobre diversos temas, e 
também estarão presentes 
as principais associações e 
escolas de cada modalidade. 
Outra novidade será a re-
formulação e o fortaleci-
mento do setor de turismo, 
apresentando mais destinos 
e produtos nacionais e inter-
nacionais, além de agências e 
operadoras, tanto receptivas 
quanto emissivas. Esta ação 
será possível graças aos par-
ceiros tradicionais da feira, 
como a ABETA (Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Ecoturismo e Turismo 
de Aventura) e órgãos go-
vernamentais, tanto quanto 
as entidades internacionais. 
Os ingressos para a 17ª edi-

ção da Adventure Sports Fair 
já estão à venda no site. Com 
preços a partir de R$ 10. Fru-
to de uma parceria entre o 
grupo francês GL events e a 
Promotrade, a feira oferecerá 
aos visitantes uma variada 
programação de atividades 
para todas as idades. Além 
disso, os presentes contarão 
com uma agenda de pales-
tras e uma série de atrações 
interativas, por meio das 
quais poderão conhecer me-
lhor as modalidades esporti-
vas e vivenciar experiências, 
como tanque de mergulho e 
apneia, pista de skate, tanque 
de remada, stand-up paddle 
e caiaque, parede de escala-
da, slackline, highline e ar-
vorismo.  Mais informações 
podem ser obtidas em www.
adventurefair.com.br

VIDA DE CAMPISTA 
Boas amizades e convívio com a natureza nos campings

Artur Melemendjian, 64 
anos, é administrador e 

reside em São Paulo. Casado 
com Margarete Melemend-
jian, o casal tem dois filhos; 
Marina (27) e Pedro (25). 
Corinthiano de coração, Ar-
tur adora acampar, estar com 
a família, conversar com os 
amigos, rir e beber bons vi-
nhos.

Sócio do CCB há 23 anos, 
sua primeira experiência com 
o campismo foi acampando 
no trailer de seu cunhado Mi-
chel no camping de Ubatuba. 
Artur se associou ao CCB 
pelo ótimo ambiente familiar, 
que proporciona um cresci-
mento saudável para seus fi-
lhos, que praticam esportes e 
desenvolvem uma boa convi-
vência com as pessoas. 

O camping preferido de 
Artur é o de Ubatuba, pois 
nele construiu belas amiza-
des, além da praia fronteira 
e da organização do camping 
que o agrada. Artur conhece 
outros campings como o de 
Paraty e Canela, mas deseja 
viajar mais pelo Brasil e co-
nhecer outras áreas do Clube. 
Costuma acampar com frequ-
ência e durante sua jornada 
campista teve alguns equipa-
mentos. 

“Sempre tive trailer, Kar-
man ghia 770, depois Turis-
car Vila Rica, e agora Turis-
car Imperial, e o escolhi pelo 
conforto que proporciona e 
poder convidar amigos para 
acampar também,” conta.

Para Artur o campismo 
significa uma oportunidade 
de fazer amigos, conviver 
com a natureza e criar filhos 
em liberdade e ao ar livre. O 
que pode levar as pessoas a 
acamparem mais em sua opi-
nião é a divulgação. O cam-
pismo é pouco divulgado, 
em tempos ecologicamente 
corretos, proporciona mobi-
lidade a baixo custo para se 
conhecer vários ambientes e 
locais.

“O campismo trouxe vá-
rios benefícios para mim e 
minha família, meus filhos 
foram criados com qualidade 

de vida, fiz ótimas amizades e 
o convívio com a natureza me 
faz bem, relata”.

Artur durante todos es-
ses anos participou de várias 
festas do CCB, em especial a 
Festa da Tainha e do Carnaval 
em Ubatuba, com muita mú-
sica, alegria e entre amigos.

“Das experiências que tive 
no campismo a que mais me 
marcou foram as festas de 
Ano Novo que fazíamos em 
Ubatuba, com mais de 70 pes-
soas e com cada família tra-
zendo seus pratos para a mesa 
e dividindo entre todos, fala.”

Durante esse período de 
Olimpíadas no Rio de Janei-
ro, Artur, comenta sobre a 
importância do campismo 
como fonte de turismo de bai-
xo custo e oportunidade de 
conhecer vários lugares eco-
lógicos do Brasil acampando. 
O que mais atrapalha a prática 
do campismo no Brasil para 
Artur é o desconhecimento 
que as pessoas têm sobre esta 
opção de turismo ecológico 
e barato. Muita mobilidade 
com uma barraca.

Como todo bom e saudoso 
campista, Artur tem histórias 
curiosas e divertidas para 
contar...

“Vamos lá, o CCB sempre 
teve muita brincadeira “sau-
dável” entre os campistas. To-
dos gostam de contar piadas e 
pregar peças uns nos outros, 
uma forma de humor sa-
dio. Uma das mais legais foi 
quando estávamos na praia 
em Ubatuba e o pessoal fa-
zia uma roda para conversar, 
com quatro ou cinco pessoas, 
e a turma ficava distraindo o 
“escolhido” para ser o pivô da 
brincadeira. Enquanto está-
vamos conversando, outro ia 
por baixo e pintava as unhas 
dos pés do “escolhido” de 
vermelho. Era muito engra-
çado, o pessoal ficava bravo 
no primeiro momento, mas 
depois aceitava a brincadeira 
com bom humor. Quando su-
bia a rampa da praia para en-
trar no camping era aplaudido 
e ovacionado pela moçada”, 
finaliza.

Adventure Sport Fair será no mês de outubro em São Paulo

Luiz Marcos Fernandes 

 ■Artur, Margarete e filhos adoram o convívio com os amigos nos campings 


