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PLACAR
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 
equipamento de R$ 3,30 até R$ 25,00; 
TEMPORADA (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 
equipamento de R$ 3,25 até R$ 25,00; 
TEMPORADA (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 frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 17,80 mais 
equipamento de R$ 4,60 até R$ 31,00; 
TEMPORADA(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 

 ■Caldas Novas - GO

 ■Paraty - RJ



3Jornal O Campista        - Novembro de 2016

 ■Para Leandro, o importante é buscar a melhor integração com o 
público

Banda Tureck faz história no CCB

Leandro Laiter, 42 anos, líder da 
Banda Tureck, é saxofonista, profes-
sor de música, casado com Schenia 
Laiter, com quem tem um filho de 
17 anos, Ivan, estudante, “mas que 
posso considerar ser um bom ba-
terista”, afirma. Leandro começou 

a tocar e cantar na Banda Tureck 
muito jovem, sob a batuta do “seu” 
Zequinha, um mestre do trombone, 
que viu nele o seu sucessor.

Um dos legados que recebeu 
de Zequinha foi a fidelidade com o 
CCB, que já dura mais de 40 anos, 

com muita satisfação. “Tocar nos 
campings é especial, é diferente, 
pela empatia e aproximação com os 
campistas, pelas amizades que va-
mos construindo”, diz Leandro.

“Nossa Banda está entrando 
numa fase boa, com contratos agen-
dados até o final de 2017, inclusive 
reservando a data de 17 de junho 
para tocar na Serrinha, na Noite 
de Queijos e Vinhos. Vamos torcer 
para que melhore a situação econô-
mica do país e que os campistas fre-
quentem mais os campings e viabili-
zem a nossa participação”, afirmou.

“De nossa parte, acabamos de 
renovar nossa parceria com os músi-
cos, com a locadora do equipamento 
de som e com a empresa de ônibus 
que nos atende, e estamos conse-
guindo baixar os nossos custos, sem 
diminuir o nosso entusiasmo,para 
conseguirmos mais contratos”, con-
cluiu Leandro. 

Chopada Alegre, um sucesso total 

 ■Em sua mensagem, o Presidente João Luiz homenageia campistas, diretores, beneméritos e funcionários

Tudo aconteceu em grande estilo, 
no Camping do Clube dos 500, 

no último dia 8 de outubro, sábado. 
A noite era de lua crescente e o cli-
ma estava ameno, bem agradável. 
Nas fisionomias dos campistas, uma 
expectativa pelo retorno da Banda 
Tureck (leia-se Túreck) a um even-
to do CCB, depois de quatro anos 
de ausência. Campistas de todos os 
cantos estiveram presentes, das ci-
dades do entorno, de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, de Minas Gerais e 
dos Estados do Sul.

Enquanto a Banda acertava seus 
últimos detalhes no palco do pavi-
lhão do camping, dava-se início ao 
serviço dos petiscos, com duas qua-
lidades de salsichas, queijo à fran-
cesa, mostarda, ketchup e pão. Ao 
mesmo tempo, abriam-se as tornei-
ras do Chope Germânia, claro e es-
curo, geladíssimo, impecável, e dos 
refrigerantes, tudo servido no cane-
co exclusivo da festa, com a marca 
dos 50 anos do CCB.

Foi de repente que a Banda Ture-
ck surgiu desfilando pelo camping, 
associados dançando e aplaudindo 
os acordes de abertura da chopada, 
seguindo os músicos até o palco do 
pavilhão. Foram emocionantes as 
palavras de Leandro, o líder da ban-
da, ao abrir a festa ressaltando com 
os campistas aquela alegria, que era 
mútua, de estarem juntos novamen-
te em um evento do Clube.

Cinco horas de música ininter-
rupta se sucederam, em perfeita 
integração, com Leandro e seus 
músicos revivendo coreografias e 
letras das danças da rosquinha, da 
galinha, da cachaça, do alemão e de 
tantas outras.

Um pequeno intervalo se fez 
para que o presidente Nacional do 
Clube, João Luiz Pimentel Neiva 
de Lima, dirigisse breves palavras 
aos campistas, ladeado pelos seus 
dois vice-presidentes, Luiz Napo-
litano e Fernando Cespe, saudando 
os 50 anos de existência do CCB, 

lembrando que aquele camping do 
Clube dos 500 foi a primeira unida-
de de rede no Estado de São Paulo, 
implantado em 1966 junto com o de 
Cabo Frio, no Rio de Janeiro, pelo 
saudoso fundador Ricardo Menes-
cal.

João Luiz Pimentel renovou os 
agradecimentos do Clube ao quadro 
social, sempre presente, ao trabalho 
gratuito e desinteressado dos dire-
tores, representantes e conselheiros 
e à dedicação e fidelidade dos fun-
cionários, premiando aqueles que 
estavam presentes com um diploma 
comemorativo do cinquentenário do 
Clube. Ao final, chamou ao palco e 
agradeceu o trabalho do associado 
Jalves Sanches e sua equipe, que 
mantiveram nos três últimos anos a 
sequência das festas anuais de cho-
pe naquele camping.

Ao final da festa, Leandro agra-
deceu em nome da Banda Tureck a 
receptividade e o carinho recebido 
naquele retorno, convidando a todos 
para que se unam em grupos, recru-
tem amigos, para que se reencon-
trem novamente na Noite de Queijos 
e Vinhos em 2017, no Camping da 
Serrinha, no dia 17 de junho, no fe-
riadão de Corpus Christi, torcendo 
para que aconteça um novo reen-
contro.

NA VÉSPERA, O VIDEOKÊ
Cumprindo a tradição, na noite 

da véspera, sexta-feira, aconteceu 
o videokê do CCB, no pavilhão da 
cantina, com os campistas mostran-
do suas habilidades artísticas para 
uma plateia de campistas não menos 
entusiasmados. O vencedor da Noite 
foi o associado Valmir Lopes de Oli-
veira que recebeu um troféu com a 
marca dos 50 anos do CCB, seguido 
dos associados José Wanderlei Reis 
e Marcos Aurélio, empatados em 
segundo lugar, e a associada Flávia 
Resende em terceiro, que receberam 
medalhas também com a marca do 
cinquentenário.

 ■No reencontro 
com a Banda, a 
integração foi o 
ponto alto da noite 

 ■Antes da festa, 
campistas de todos 
os cantos colocam 

as conversas em dia
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MERCADO

Carnatal 
é opção 
para os 

campistas 
no Nordeste

Enquanto a maioria 
do país se prepara para as 
festas natalinas, na região 
Nordeste a expectativa é 
pelas folias do carnaval 
fora de época.  

Dos dias 01 a 04 de de-
zembro, Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, reali-
za mais uma edição da fes-
ta Carnatal, que é uma das 
maiores micaretas do país. 
Serão quatro dias de folias 
com a presença de grandes 
artistas da música baiana 
e diversos blocos carna-
valescos. A 26ª edição do 
Carnatal promete agitar a 
cidade, trazendo diversão 
para a população e para os 
turistas. 

Para garantir a anima-
ção dos foliões, grandes 
nomes da música baiana já 
estão confirmados e para 
completar a festa, os blocos 
Meu e Seu, Vai Safadão, 
Me Abraça, Bicho, Swin-
gaê, Largadinho, Vumbo-
ra, Bloco Coruja, Bloco 
Ôbaiuno e Vem com Jonas 
estão prontos para os des-
files.  

Mas fique atento, pois 
alguns blocos já começa-
ram a venda de seus abadás 
pela internet ou pelo telefo-
ne da Central do Carnatal, 
que é o (84) 4006-0990. 
Maiores informações no 
site oficial do evento: www.
carnatal.com.br.

Como opção de hospe-
dagem, os associados po-
dem utilizar o camping de 
Lagoa do Bonfim, que fica 
a 25 km de Natal. Uma boa 
ideia para quem quer apro-
veitar o evento sem se pre-
ocupar com cidade e hotéis 
lotados durante a alta tem-
porada.

Praia e natureza são atrações da Lagoa do Bonfim
Quem aprecia os chama-

dos esportes radicais, sol 
e diversão, não pode deixar de 
visitar Lagoa do Bonfim, no 
Rio Grande do Norte. O local 
é perfeito para a prática de es-
portes aquáticos, como o win-
dsurf. Outro ponto que chama 
a atenção dos turistas é o forró, 
ritmo predominante da região. 
Como opção de hospedagem, o 
CCB indica o RN-02, fronteiro 
às margens da lagoa, formando 
uma praia tranquila e privativa. 
Veja adiante como chegar até o 
local:

Camping – O RN-02 possui 
instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, 
chuveiros quentes e quadra de 
esportes. São 40 mil m² de um 
espaço muito agradável. 

Acesso – Os campistas de-
vem seguir pela BR-101 e nas 
cercanias no Município de Ní-
sia Floresta entrar no Km 119, 
pela Av. Dr. Severino Lopes da 
Silva. Após 2,5 km chega-se ao 

camping. Lagoa do Bonfim está 
localizada 25 km antes de Natal, 
via BR-101.

Atrativos – Mesmo fora das 

férias, a Lagoa do Bonfim atrai 
pela beleza e pela agitada vida 
noturna dos finais de semana, 
quando se tem diversão garan-

tida curtindo um bom forró. O 
‘Forró da Lua’, famoso na região, 
virou, inclusive, matéria do jor-
nal New York Times. No roteiro 
de passeios, as dunas de Genipa-
bu, ao Norte de Natal e a Praia 
da Pipa, no litoral Sul, são muito 
procuradas para passeios de bu-
gre e de escuna. Essas aventuras 
duram cerca de duas horas. Vale 
a pena conhecer também a Igreja 
de Santo Antônio e a Matriz da 
Nossa Senhora da Apresentação, 
em Nísia Floresta, bem próximo 
a Lagoa do Bonfim ficam a La-
goa 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, conhecida como a 
mais badalada durante os meses 
de veraneio. A região também é 
famosa por possuir o maior ca-
jueiro do mundo, com uma copa 
que ocupa uma área de mais de 
8.500 metros quadrados. O kite-
surf e o windsurf estão entre as 
grandes atrações da região.

Para você aproveitar os fins de semana e feriados 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. 
Aproveitando que no mês de novembro já estamos caminhando para o verão, 
aproveite e comece a se programar e escolha desde já seu equipamento. Os 
produtos escolhidos este mês foram: os Óculos Solar Sol Paragliders Speed 
Run, o Cantil Plástico da Nautika e a Mochila Olympikus Essential Cinza. 

Óculos Solar Sol Paragliders Speed Run: 
Os Óculos de Sol Flywear são produzidos nos mais 
avançados processos automatizados. A produção 
das lentes segue as normas referenciais da Comuni-
dade Europeia (CE) para óculos de Sol. Tecnologias 
como o fator superior de proteção aos raios UV e 
correção prismática mantém o eixo de visão na po-
sição correta, oferecendo proteção contra os raios 
IR (infravermelho) e 100% de proteção contra os 
nocivos raios solares UV (ultravioleta). Para mais 
informações sobre o produto, acesse o site: http://
www.kanui.com.br/.

Cantil Plástico da Nautika: O produto é por-
tátil e possui capa isolante de algodão com passan-
te para cinto. Inclui corrente para evitar a perda da 
tampa, é prático e indispensável para a sua viagem 
e importante para você se manter hidratado. É resis-
tente, feito com material atóxico e uma capacidade 
para armazenar bebidas até 900 ml. É ideal para 
caminhadas, trilhas, camping e lazer. Informações 
disponíveis no site: http://www.kanui.com.br/. 

Mochila Olympikus Essential Cinza: A mo-
chila além de cinza, possui também detalhe na cor 
avermelhada, costura localizada, logo estampado, 
dois bolsos frontais, bolsos laterais, alças das costas 
ajustáveis, recortes na cor vermelho, alça de mão 
de 8 cm e fechamento por zíper. Mede 36x45x14cm 
(LxAxP). Mais informações sobre o produto no site: 
http://www.kanui.com.br/.

Novidades para curtir os campings do CCB 

 ■À beira da lagoa, campismo a esportes náuticos se completam
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Neste mês, aproveite os dois 
feriados em meio de se-

mana e viaje com sua família 
e amigos para os campings do 
CCB. Em diferentes estados do 
país, os associados podem des-
frutar da perfeita combinação 
entre a tranquilidade do cam-
ping e a proximidade da cidade, 
além das atrações turísticas de 
cada região, seja serrana ou de 
praia. Os campings escolhidos 
pela rede do CCB este mês fo-
ram: Mury (RJ-08), Ubatuba 
(SP-04) e Cabo Frio (RJ-01).

MURY (RJ-08)
Camping – Um dos mais 

belos campings da rede, o cam-
ping de Mury (RJ-08), fica a 
poucos quilômetros de Nova 
Friburgo. Localiza-se em meio 
a muito verde, com uma área de 
45 mil m². O RJ-08 tem capa-
cidade para mais de 200 equi-
pamentos e módulos específicos 
para trailers e motor-homes em 
trânsito. Além das instalações-
-padrão, possui campo de fu-
tebol society, quadra de vôlei, 
piscina natural, sauna, churras-
queira, cantina e pavilhão de 
lazer. Dentro do camping, há 
também uma queda d’água de 
fonte natural.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro percor-
rem uma distância de 150 km, 
através do acesso feito pela 
BR-101, seguindo em direção 
a Rio Bonito. Logo depois de 
contornar o perímetro urbano 
de Itaboraí, é preciso seguir por 
Cachoeira de Macacu, sempre 
subindo a serra em direção a 
Nova Friburgo. O acesso ao 
camping é feito no Km69 da ro-
dovia Rio-Friburgo, dobrando à 
esquerda, aproximadamente 2 
km após o início da descida da 
serra, agora em direção à cida-
de, em frente ao totem de limi-
tação de velocidade.

Atrativos – Uma das refe-
rências de Mury é o Circuito 
Gastronômico Sabor Mury. 
Composto por vários bares e 
restaurantes típicos, oferece 
diversos pratos regionais e in-
ternacionais, além de deliciosos 
queijos, amanteigados e doces 
caseiros. Os visitantes dispõem 
ainda de várias lojas de arte-
sanato, decoração e produtos 
naturais. Localizada no cora-
ção da Mata Atlântica, Mury é 

Diversão e lazer garantidos nos campings do CCB 

 ■No clima ameno da Serra, em Mury se respira tranquilidade e lazer

 ■Defronte à praia de Maranduba, o Camping de Ubatuba

 ■O Camping de Cabo Frio está a dez minutos de cada praia da cidade

o ponto de partida para opções 
de lazer que proporcionam o 
contato direto com a natureza, 
como caminhadas ecológicas, 
prática de canoagem, banhos de 
cachoeira no Rio Macaé e pas-
seios nas Furnas do Catete.

UBATUBA (SP-04)
Camping – O camping de 

Ubatuba fica às margens da 
Praia de Maranduba, na Rodo-
via Km 75. Possui instalações-
-padrão, pavilhão de lazer, luz 
para equipamentos (220v), chu-
veiros 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 Ro-
dovia dos Tamoios até Caragua-
tatuba e entrar na Rodovia Rio-
-Santos (sentido Rio de Janeiro) 
até Ubatuba. Aqueles que vêm 
do Rio de Janeiro devem ir pela 
Rodovia Dutra e seguir no sen-
tido de Taubaté. Depois é pre-
ciso entrar na Rodovia Osvaldo 
Cruz direto até Ubatuba. 

Atrativos – Para a prática 
do surfe, a Praia Itamambuca é 
a mais procurada, pois faz parte 
do circuito internacional. Para 
chegar até lá é preciso atraves-
sar o Rio Itamambuca.

A Praia Brava da Almada 
também tem boas ondas e rece-
be muitos surfistas. O acesso é 
feito a partir de uma trilha que 
dura em média 40 minutos. Já a 
Praia Puruba, é uma opção para 
quem deseja descansar da agi-
tação. Deserta e com vegetação 
nativa preservada, o seu acesso 
é feito por barco, atravessando 
os rios Puruba e Quiririm.

Para as famílias, a melhor 
pedida é a Praia da Caçandoqui-
nha. São 10 minutos de cami-
nhada leve até lá, mas o cenário 
compensa. A praia é tranquila, 
cheia de amendoeiras, águas 
claras e limpas.

Os adeptos do mergulho 
também terão atividade garanti-
da. Ubatuba tem ótimos pontos 
para essa prática: as ilhas An-
chieta, das Couves, Rapada, das 
Palmas, Vitória e Ilhote do Sul, 
todas próximas à costa.

Outra maneira de conhecer 
o litoral é através dos passeios 
de escuna. São diversas opções 
de roteiros, mas a visita à Ilha 

de Anchieta merece destaque. 
Além das praias, uma das 

principais atrações turísticas de 
Ubatuba é o Aquário da cidade. 
O local abriga vários espécimes 
da fauna e da flora marinha. O 
passeio é cheio de surpresas, 
vale a pena conferir. 

CABO Frio (RJ-01)
Camping – O camping de 

Cabo Frio fica na Avenida Wil-
son Mendes, 700, antiga Estrada 
dos Passageiros, no bairro Jaca-
ré. O RJ-01 possui quadra de 
esporte e se localiza às margens 
do Canal do Itajuru. Dentro do 
camping há um acesso para em-
barcações ao canal exclusivo 
para os associados e visitantes. 
Os campistas encontram tam-
bém uma ótima cantina e tan-
ques lava-roupas e lava-pratos, 
além de instalações-padrão que 
incluem luz para equipamentos 
e chuveiros quentes.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem 
seguir pela ponte Rio-Niterói e 
entrar na BR-101, via Rio Boni-
to, tomando-se a Via Lagos até 
São Pedro da Aldeia. Depois 
basta pegar a RJ-140 até Cabo 
Frio. 

Atrativos – Cabo Frio reser-
va ao turista um grande número 
de praias de águas claras e lím-
pidas. A principal delas é a do 
Forte, com 7,5 km de extensão. 
A praia é um dos cartões-pos-
tais da cidade e point de jovens 
e turistas tanto de dia, quanto à 
noite, quando o movimento de 
transfere para bares e restau-
rantes da orla. Em seu extremo 
esquerdo fica o Forte São Ma-
teus, importante construção do 
século XVII. De mar aberto, a 
praia é tida por velejadores in-
ternacionais como a maior raia 
do mundo para a prática do es-
porte náutico. 

Outra ótima opção é a praia 
do Peró. Distante 7 km do cen-
tro de Cabo Frio, ela tem águas 
transparentes, com a tempera-
tura em torno dos 22º e é pró-
pria para a prática de surf. 

Entre as inúmeras ilhas de 
Cabo Frio, destacam-se a do 
Japonês, famosa por propor-
cionar trilhas para caminhadas 
e a Comprida, apropriada para 
a prática de mergulho e pesca 
submarina.
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Neste mês, a Expo Motor-Home Show no Sul
Serão três dias de muita informa-

ção na Feira Expo Motor-Home Show , 
entre os dias 25 a 27 deste mês, no pa-
vilhão da FENAC, em Novo Hambur-
go (RS), em área interna e coberta de 
10.000 m2 e externa com 40.000 m2. 

Em paralelo, vários eventos serão 
integrados à feira, como workshops, 
encontro de presidentes de grupos de 
usuários, palestras e a operação de um 
camping para abrigo aos visitantes. 

Estarão presentes os maiores fabri-

cantes de veículos de recreio, de peças 
e acessórios, exibindo e comerciali-
zando suas novidades para o mercado. 
As informações sobre o evento podem 
ser atualizadas pelo e mail: atendimen-
to@expormotorhome.com.br . 

CCB encerra 
as etapas dos 
Circuitos de 

Xadrez de 2016 
No dia 13 deste mês será realiza-

do o III Torneio Camping Clube do 
Brasil no pavilhão da praia do cam-
ping do Recreio dos Bandeirantes, 
lembrando que este torneio encerra os 
circuitos de xadrez deste ano. 

No dia 23 de outubro passado, o 
CCB realizou o XXXVIII Torneio 
Escolar Equipes e o CLXXIII Torneio 
Aberto.  Confira abaixo o resultado 
dos enxadristas vencedores do penúl-
timo campeonato. 

XXXVIII Torneio Escolar 
Equipes: 1º) Kamily Lima M. Ber-
tam – Mirim – (Raymundo Ottoni); 
2º) Alice Maria dos Santos Amorim 
– Infantil – (Von Martius) ; 3º)  Ana 
Rosa Piedade da S. Oliveira – Mi-
rim – (Raymundo Ottoni) ; 4º)  Ana 
Christina da Silva P. Oliveira –Mi-
rim- (Raymundo Ottoni); 5º)  Ana 
Laura dos Santos Amorim –Infantil – 
(Von Martius) e 6º) Samuel Fernandes 
Macedo – Pré Mirim – (SMON/T). 

CLXXIII Torneio Aberto: 1º) 
Cleber Alves Pinheiro Júnior ( Mioti-
kan); 2º) Tarcísio Dantas Frota Leite ( 
CMUN) e 3º) Edvaldo Oliveira (JTC). 

Noite do 
Flashback 
foi sucesso 

em Ubatuba 
No dia 15 de outubro passado, 

a Cantina do camping de Ubatuba 
realizou a Noite do Flashback. O 
evento teve a presença de cerca de 
50 pessoas. Durante a festa foram 
servidas comidas de boteco, como 
porções de costelinha suína com 
mandioca frita, polenta frita, ba-
tatas, mini salgados e torresmos. 
Já as bebidas foram cervejas, re-
frigerantes, água, batidas e caipi-
rinhas. 

O evento foi alegrado com 
música ao vivo com a Banda Kids 
Rock, com o reportório dos sau-
dosos anos 60 a 90. Os campistas 
e convidados foram fantasiados e 
o prêmio de melhor fantasia foi 
para a campista Niuza Humphreys 
Mendes. A festa acabou por volta 
das 02 horas da manhã. 

 ■Durante a exposição você pode ouvir e debater tendências, comprar vender ou equipar seu veículo

Aracruz: riquezas culturais e naturais em um só lugar
Localizada no litoral capixaba, 

Aracruz reúne uma infini-
dade de atrativos naturais, entre 
eles extensas áreas verdes, lindas 
praias, restingas, enseadas, reci-
fes, montanhas e coqueirais. A ci-
dade, ideal para os associados do 
CCB que contam com uma unida-
de na região para desfrutar melhor 
seus atrativos durante este verão, 
oferece boas opções para quem 
deseja distância da conturbada 
vida dos grandes centros urbanos. 

Além das paisagens exuberan-
tes, a rica cultura local também é 
um importante atrativo turístico. 
Aracruz possui uma diversificada 
gastronomia, construções históri-
cas, diversas aldeias indígenas e 
grupos folclóricos.

Camping - O ES-04 possui 
instalações-padrão, capacidade 
para 300 equipamentos, quadra 
de esportes, cantina e playground. 
Situado no meio de um bosque, o 
camping de Aracruz fica em fren-
te à Praia de Putirí, com vasta área 
arborizada. Localizado na estrada 
da Barra do Sahy, o camping é 
rodeado de praias limpas, ideais 
para banho e pesca.

Acesso – Os campistas que 
partem do Rio de Janeiro e de São 
Paulo devem seguir pela BR-101 

até Campos, cruzar a fronteira 
com o Espírito Santo e seguir e 
pela Rodovia do Sol até Guarapa-
ri, de lá é só continuar em direção 
à Região Norte do litoral capixaba 
até Vitória. Quem vem do sul não 
precisa entrar em Vitória. Depois 
de passar pela entrada do contor-
no, são mais 60km pela rodovia 
ES-10 - estrada para os balneá-
rios de Jacaraípe e Nova Almei-
da. Seguir pela estrada depois do 
aeroporto. Quem vem do norte do 
Estado, pela BR-101, deve entrar 
antes do município de Ibiraçu, no 

acesso a Aracruz.
Atrativos – O principal atra-

tivo da região para aqueles que 
desejam contato com a natureza 
é a Barra do Sahy, localizada em 
Santa Cruz, uma vila de pescado-
res a 20 km do centro. A praia é 
formada por pequenas enseadas, 
com piscinas naturais entre os re-
cifes na maré baixa, e margeada 
por amendoeiras.

Outras praias que valem um 
mergulho são: a Praia do Co-
queiral, de águas calmas e tem-
peratura agradável, com piscinas 

naturais na maré baixa, ideal para 
famílias e a Praia dos Padres, com 
trechos de águas calmas e outros 
de mar agitado, recifes e vegeta-
ção de mangue, é boa para surf e 
pesca de arremesso.

Um dos passeios mais bonitos 
da região é o de escuna pela Re-
serva do Manguezal Piraquê-Açu. 
O tour dura cerca de duas horas 
e apresenta toda a biodiversidade 
do encontro do rio com o mar. Os 
barcos partem do cais da Avenida 
Piraquê-Açu, também em Santa 
Cruz.

Em Aracruz ainda encontram-
-se aldeias indígenas que até hoje 
conservam suas tradições e são 
abertas à visitação. Mas além de 
conhecer os costumes dos índios, 
é possível acompanhar de perto 
a produção do artesanato típico, 
principalmente nas aldeias de 
Caeiras Velha e de Boa Esperança 
(Tekoá Porá).

A cidade possui também im-
portantes reservas e proprieda-
des rurais como o Parque Natural 
Municipal David Victor Farina, 
o Parque Natural Municipal do 
Aricanga e a Reserva Biológica 
de Comboios, que preservam es-
pécies de fauna e flora dos ecos-
sistemas naturais. 

O circuito de agroturismo de 
Aracruz, um projeto implantado 
há alguns anos, é composto por 
quatro roteiros estabelecidos nas 
propriedades rurais dos distritos 
de Guaraná e Jacupemba. Nesses 
locais os turistas podem passar 
um dia agradável, andando a ca-
valo ou a charrete, praticando es-
portes, curtindo o pesque-pague 
ou se deliciando nos restaurantes 
com música ao vivo.

Além de todos esses atrativos, 
a cidade também apresenta algu-
mas igrejas e prédios do início do 
século XX, que são reconhecidos 
como patrimônio histórico. 

 ■Os campistas com um bosque próprio, às margens da praia de Putiry
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Além das belas paisagens e 
do clima cinematográfi-

co, outra tradição de Canela é 
o clássico clima de magia que 
toma conta da cidade durante 
a época de Natal. O Sonho de 
Natal, um dos protagonistas da 
temporada de Natal da Serra 
Gaúcha, começará no dia 26 
deste mês e irá até o dia 08 de 
janeiro de 2017. Você, campis-
ta, desde já pode buscar uma 
hospedagem com segurança 
e lazer garantido no camping 
do CCB na cidade localizado a 
837 m de altitude.  

Na última edição, o Sonho 
de Natal de Canela levou mais 
de 1,5 milhões de pessoas à ci-
dade. Para este ano, o formato 
segue o mesmo e deve contar 
com os shows consagrados de 
espetáculos como Christmas 
in Concert, Auto de Natal e 
Simplesmente Natal. A decora-
ção lúdica e a Vila dos Sonhos 
montada na praça principal, 
ambiente de confraternização 
idealizado especialmente para 
a temporada, também darão o 
tom encantador para a tempo-
rada natalina da cidade. Reali-
zado pela Prefeitura Municipal 
de Canela, com a coordenação 
da Secretaria Municipal de Tu-
rismo, a atração natalina tem 
a proponência da Associação 
Cultural das Hortênsias. O 

Município sempre orientado 
no apoio e no incentivo da cul-
tura local, busca com o Sonho 
de Natal a valorização de ar-
tistas, criadores e produtores 
locais. Suas atrações são pro-
duzidas por entidades e em-
presas fundadas e atuantes na 
cidade, que tem, na semente da 
economia da cultura, semeada 
há anos no Município, a reali-
zação da promoção do empre-
endedorismo, da geração de 

emprego e renda. 
Para mais informações 

quanto às programações e in-
gressos, acesse o site: http://
sonhodenataldecanela.com.
br/2016/ .

O camping está localizado 
a 837 m de altitude, em Canela. 
Numa bela área de 100 m², na 
Estrada do Caracol, margeado 
por um riacho que corre sobre 
pedras, formando uma piscina 
natural. Num bonito bosque de 

araucárias, o RS-01 conta com 
um pavilhão de lazer com qua-
dras de esportes, churrasquei-
ras cobertas, piscinas naturais 
e cancha de bocha, além das 
instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodo-
via RS-235 que liga Canela a 
Gramado, basta pegar a estra-
da asfaltada que dá acesso ao 
Parque do Caracol. Percorri-
dos quatro quilômetros, subir 

à direita e de lá percorrer mais 
um quilômetro até o RS-01.

 EM GRAMADO, A 
ATRAÇÃO É O NATAL LUZ

 
Do dia 28 de outubro pas-

sado, Gramado deu início ao 
seu belo e inesquecível Natal 
Luz, com desfiles, apresenta-
ções, decorações belíssimas de 
natal, shows, concertos, entre 
outros diversos atrativos, tudo 
programado até o dia 15 de ja-
neiro do próximo ano.   

O Natal Luz é o maior even-
to de Natal do mundo, atraindo 
mais de 2 milhões de turistas 
todos os anos para se encan-
tarem com seus espetáculos 
e atrações. E para tornar todo 
esse sonho em realidade, cen-
tenas de artistas dentre bailari-
nos, cantores, músicos, atores, 
produtores e diretores, trans-
formam Gramado em uma ci-
dade mágica para a tempora-
da de Natalina. O evento terá 
mais de 300 apresentações. 
Informações sobre a progra-
mação completa você encontra 
no site oficial do evento: http://
www.natalluzdegramado.com.
br/ . Além disso, os campistas 
podem contar com o Camping 
de Canela para hospedagem 
e desfrutar de todo o lazer na 
região.  

 ■Algiette Bertuzzo se orgulha dos prêmios recebidos com os seus 
vinhos

Jolimont, uma vinícola  com tradição e qualidade
Os turistas que visitam a 

Serra Gaúcha e apreciam um 
bom vinho têm como costume 
buscar a região do Vinho e da 
Uva. Mas poucos sabem que nos 
arredores de Canela, bem pró-
ximo da unidade do CCB existe 
uma vinícola que sabe receber 
os visitantes com hospitalidade 
e mais do que isso, a tradição de 
oferecer um vinho de alta qua-
lidade. Com base neste princí-
pio o micro empresário Algielto 
Paulo Bertuzzo, soube ao longo 
das últimas décadas cultivar al-
gumas das melhores safras que 
vêm recebendo prêmios como 
o Grand Ouro,  premiação má-
xima num concurso de vinhos 
esse ano na Argentina.

“Aqui além de saber receber 
bem nós procuramos oferecer 
aos nossos visitantes um pro-
duto de alta qualidade. E quem 
degusta nossos vinhos sabe que 
está diante de produtos que vão 
satisfazer aos mais exigentes 
paladares”, garante ele. O exe-
cutivo lembra que tem planos 
de melhorar o receptivo com a 
inauguração de um restaurante 
no local. O transfer até a viní-
cola já é oferecido atualmente 
como cortesia. De Canela até 
lá não se leva mais do que 15 
minutos de carro, mas é bom 
saber que as visitas devem ser 
agendadas.

Ao chegar os visitantes são 
recebidos por um enólogo que 

vai dando explicações sobre os 
tipos de uva e vinho armazena-
dos em barris. São mais de 1 
milhão de litros de vinho esto-
cados. Em seguida existe uma 
degustação dos mais variados 
tipos de vinhos. Vale lembrar 
que nada é cobrado, ao contrá-
rio do que fazem muitas viní-
colas. A filosofia da Jolimont é 
qualidade e não quantidade. 

Os interessados em fazer 
uma visita ao complexo po-
dem entrar no site da Jolimont 
- www.vinhosjolimont.com.
br -ou ligar para a vinícola pelo 
(54) 3282-1232. Ela fica no se-
guinte endereço: Estrada Morro 
Calçado, 1420 - Morro Calçado, 
Canela.

Comece a se programar para o Sonho de Natal em Canela

 ■Pelas ruas da cidade, artistas desfilam e fazem performances
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Dezembro se aproxima e já é tem-
po de se programar para come-

morar a passagem para 2016/17 em 
um camping da rede do CCB. Nos 
campings, o ambiente é sempre mui-
to agradável, proporcionando o reen-
contro com os amigos e um clima ex-
cepcional de confraternização entre 
crianças, jovens, adultos e idosos. 

Em diferentes estados do Brasil, 
a passagem de ano é celebrada com 
diversas atrações e tradições. Além 
disso, nos próprios campings serão 
celebradas com muita alegria e fes-
tejo a chegada de 2017.

Na próxima edição de O Campis-
ta, você poderá conferir com maiores 
detalhes todas as festas nos respecti-
vos campings do Clube. 

No Rio de Janeiro, vamos ter Ré-
veillons inesquecíveis na Região dos 
Lagos. Cabo Frio e Arraial do Cabo 
estão se preparando para receber tu-
ristas de todos os cantos do país, sem 
contar nas atrações nas praias das 
cidades, que ainda vão ser divulga-
das até o final deste mês. É certo que 
haverá uma grande queima de fogos 
e artistas cantando diversos repertó-
rios musicais, desde o axé até ao ser-
tanejo universitário. 

No Recreio dos Bandeirantes, 

além da tradicional festa no pavilhão 
do camping, com a presença de um 
Dj Profissional, mesas e cadeiras de-
coradas, comidas e bebidas, a praia 
fronteira, em clima de muita alegria 
e paz. Em Friburgo, próximo ao 
camping de Mury, também haverá 
queima de fogos e shows alegrando 
a todos e em Paraty, região histórica 
e cultural com inúmeros atrativos lo-
cais, também vai celebrar a chegada 
de 2017 com shows, queimas de fo-

gos e muita diversão. 
No Espírito Santo, as cidades de 

Aracruz e Guarapari também se pre-
param para a chegada de 2017. Além 
das programações em cada cidade, 
com suas respectivas comemorações 
que ainda serão divulgadas, desde já 
pode se dizer que haverá a queima de 
fogos e música.

Em Minas Gerais, Ouro Preto 
celebra seu tradicional Ano Novo na 
cidade histórica, com diversos sho-

ws e queimas de fogos na região. A 
cidade por ser muito rica em seu pa-
trimônio histórico, recebe cada vez 
mais jovens e estudantes de diversos 
estados do país. 

Em São Paulo, as cidades de 
Ubatuba, Bertioga, Campos Jordão, 
Guaratinguetá e Itanhaém também 
vão celebrar a chegada de 2017 em 
clima de muita união e harmonia.

Na Região Nordeste, o clima 
de festa não poderia ser diferente, 

Canavieiras, Prado, Santa Cruz Ca-
brália e Aracajú, no Sergipe e Lagoa 
do Bonfim, no Rio Grande do Nor-
te, desde já estão em ritmo de festa. 
Serão muitos shows, Djs, queimas de 
fogos e muita animação nas praias de 
cada cidade. Os campistas já podem 
programar suas viagens e aproveitar 
essa magnífica temporada. 

Em Caldas Novas, no estado de 
Goiás, o paraíso das águas terapêu-
ticas e termais, também vai festejar 
a chegada de 2017 com muito estilo 
e novidades.

Na região Sul do país, vamos ter 
muitos atrativos nas cidades de Ca-
nela e Curitiba, que além das festas 
natalinas deslumbrantes, as cidades 
serão agraciadas com festejos dig-
nos de uma atração cinematográfica, 
com direito a iluminação, desfiles, 
decorações, shows e muita queima 
de fogos. 

Mais informações sobre o Ré-
veillon de cada cidade e seus respec-
tivos estados você poderá ver através 
do site: http://www.guiadaboa.com.
br/. A programação completa das 
cidades será divulgada até o final do 
mês, no mais tardar, início de dezem-
bro. Aproveite e comece a se progra-
mar desde já! 

JOÃO MAURO LOTHÁRIO BETTEGA
 1932 † 2016

OBITUÁRIO

Faleceu no mês passado, aos 84 
anos, um dos mais antigos e dedica-
dos associados do CCB, o Bettega, 
como era conhecido entre os cam-
pistas. Casado com a Sra. Irene, 
com quem teve duas filhas gêmeas, 
Suzana e Rosana, Bettega era um 
homem dos “sete instrumentos”. Em 
diferentes fases da vida dedicou-se 
ao comércio, ao magistério, foi con-
sultor, palestrante, músico, e bem no 
início, apresentador em rádio e de 
programa infantil de TV no Canal 
12, regional de Curitiba, onde era 

conhecido pelas crianças como “Tio 
Mauro”.

Como campista, associado do 
CCB há 47 anos, quase fundador, 
foi ele quem comprou o primeiro 
trailer exposto à venda em Curitiba 
e com ele viajou pelo país inteiro, 
acampando por lazer e por profis-
são, em suas consultorias e pales-
tras. No CCB, foi colaborador as-
síduo, ocupando desde 1996 cargos 
de representante regional e de vice-
-presidente para o estado do Paraná 
em 2002/2005.

Neste mês, Sambão e Feijoada em Mury
Para você campista que 

busca desfrutar das belas pai-
sagens da região serrana, Mury 
é uma excelente opção, sem 
contar que o RJ-08 irá reunir 
campistas e amigos com a con-
cretização de mais uma edição 
do Sambão e Feijoada no dia 26 
deste mês, sábado, às 12 horas. 
O tradicional evento, realizado 
na cantina do camping, terá a 
comercialização de comidas 
e bebidas. Além disso, a festa 
terá música ao vivo e o preço 
do convite é de R$ 40,00 por 
pessoa, incluindo embalagens 
separadas com as carnes, o fei-
jão, arroz e salada.  

O RJ-08 fica a 150 km do 
Rio de Janeiro, através do 
acesso feito pela BR-101, se-
guindo em direção a Rio Bo-
nito. Logo depois de contornar 
o perímetro urbano de Itaboraí, 
é preciso seguir por Cachoeira 
de Macacu, sempre subindo a 
serra em direção à Nova Fri-
burgo. O acesso ao camping 
é feito no km 69 da rodovia 
Rio-Friburgo, dobrando à es-
querda, aproximadamente 2 
km após o início da descida da 
serra, em direção à cidade, em 

frente ao totem de limitação de 
velocidade.

COZIDO SERTANEJO 
FOI SUCESSO 

Com uma paisagem linda 
e exuberante, além do clima 
perfeito para confraternização 
entre amigos e o romantismo 
entre os casais que buscam mo-
mentos inesquecíveis, Mury, 
mais uma vez, foi garantia de 
sucesso em um dos seus even-
tos anuais. 

O Cozido Sertanejo, rea-

lizado no dia 24 de setembro 
passado, às 13 horas, teve a 
participação de mais de 50 
campistas, entre associados e 
amigos. 

O evento gastronômico 
teve animação garantida por 
um grupo de forró, seguido 
da deliciosa iguaria, o Cozido, 
feito com qualidade e fartura, 
agradando a todos os presen-
tes. Além disso, a natureza do 
lugar, como sempre, contribuiu 
acariciando-se com o sol da 
manhã e o friozinho da tarde.  

 ■Com toda a variedade que o cardápio oferece, os campistas se 
servem à vontade

Ano Novo animado nos campings do CCB

 ■Nada como 
receber um 
novo ano entre 
amigos e a 
alegria de um 
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 NOVEMBRO
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes internacionais para os me-

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

-Orlando, 12 noites e 12 diárias de carro, saída em 
26/12/16: US$ 1.835,00 

-Orlando, 14 noites, saída em 02/01/17: US$ 1.669,00 
-Orlando, 16 dias, em apartamento quádruplo, incluin-

do Orlando Eye, Madame Tussauds, 01 festa e 01 Parque  
Temático:  US$ 2.999,00 

-Fly Drive Orlando, 13 noites, em apartamento duplo, 
saídas em 08 a 22/01/17: US$ 1.799,00 

-Nova York, 07 noites, saída  em 20/01/17: US$ 
1.208,00

-Londres e Paris, sendo 03 noites em Londres e 04 noi-
tes 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 

-Portugal e Santiago de Compostela, 09 noites, saída 
em 18/02/17: US$ 2.140,00 

-Buenos Aires, 04 noites, saída em 25/02/17: US$ 
540,00 

-Santiago, 04 noites, saída em 29/12/16 : US$ 1.250,00 

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

de Janeiro, 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 AÉREOS COM SAÍDAS DIÁRIAS
-Beto Carrero com Balneário Camboriú, 05 dias, a 

partir de entrada de R$ 316,00 + 09 parcelas de R$ 138,00
-Caminhos do “Velho Chico” (Sergipe, Alagoas, Per-

nambuco 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 

006393-5 (RJ)
014051-7 (SP)
014919-7 (RJ)
016480-4 (RJ)
018949-8 (RJ)
020047-2 (DF)
049313-0 (RS)
049732-0 (SP)
056494-9 (RJ)
058817-1 (SP)
063860-9 (SP)
064540-2 (RJ)
072076-5 (SP)
072961-2 (SP)
081395-8 (RJ)
083653-2 (RJ)
085391-6 (RJ)
088311-5 (RJ)
091515-8 (RJ)
092352-5 (RJ)

 ■Está começando a temporada de promoções para o reino de Minnie e Mickey. Aproveite! 

111360-2 (SP)
114178-6 (PR)
120629-3 (RJ)
124936-4 (RJ)
124982-7 (RJ)
138084-3 (RJ)
146428-1 (SP)
162657-4 (RJ)
175513-7 (RJ)
175725-2 (SP)
183471-1 (RJ)
183572-5 (MG)
188318-4 (RJ)
189041-6 (RJ)
189043-2 (RJ)
190037-6 (RJ)
193393-9 (PR)
197904-0 (PR)
198894-2 (RJ)
199869-6 (RJ)

208477-5 (SP)
213114-0 (SE)
213685-7 (RJ)
217600-1 (RJ)
217615-8 (RJ)
220879-3 (SP)
223070-8 (RJ)
223473-6 (SP)
223514-8 (SP)
225009-1 (ES)
225239-4 (RJ)
225572-4 (RJ)
225600-5 (SP)
226841-8 (RJ)
227076-6 (RJ)
228025-8 (RJ)
228039-7 (PR)
228919-7 (SC)
229424-9 (SP)
231313-2 (RJ)

231975-6 (RJ)
234387-8 (PR)
234409-4 (SP)
234431-1 (ES)
234788-0 (RJ)
234883-6 (PR)
234949-2 (RJ)
235051-6 (RJ)
235073-6 (RJ)
235192-8 (RJ)
235319-0 (RJ)
235402-3 (RJ)
235527-3 (RJ)
235577-8 (SP)
235661-9 (RJ)
235834-4 (RJ)
235872-6 (RJ)
235886-5 (SP)
235894-6 (SP)
235899-6 (SP)

235926-9 (SP)
235967-5 (RJ)
236006-6 (RJ)
236037-5 (RJ)
236040-6 (SP)
236057-9 (SP)
236080-4 (SP)
236083-8 (SP)
236105-4 (SP)
236108-8 (SP)
236127-4 (ES)
236167-2 (RJ)
236169-8 (SP)
236182-6 (RJ)
236286-4 (RJ)
236294-5 (SP)
236295-3 (SP)
236329-2 (ES)
236330-7 (RJ)
236347-0 (RJ)

Concorra a bônus para curtir 
os campings do CCB

O programa ideal para você e sua 
família curtirem os finais de 

semana 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, 
desde que esses estejam identifica-
dos com suas respectivas carteiras 
sociais. Cada associado pode ga-
nhar até cinco pernoites para um 
mesmo acampamento. 

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

dias, a partir de entrada de R$ 375,00 + 09 parcelas de 
166,00

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

NACIONAIS NOS FERIADOS 
A CCTUR sugere pacotes nacionais aéreos 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:

-Gramado, 04 noites, saída em 17/11/16: R$ 2.299,00
-Aracaju, 04 noites, saídas em 12/10/16 e 11/11/16: R$ 

1.040,00 
-Beto Carrero, 04 noites, saída em 02/11/16: R$ 

1.452,00 
-Serra Gaúcha - Natal Luz, 04 noites, saídas em 02,06 

e 11/11/16: R$ 2.029,00 

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. Projeto 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 sa-
ída de Salvador, a partir de R$ 4.190,00 por pessoa, sendo 
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 
-Lisboa, 07 noites, saída em 29/12/16: US$ 999,00

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 Amazo-

nas, a bordo de um iate confortável, partindo de Manaus. 
A Amazon Santana oferece esta oportunidade entre as be-
lezas 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 Indí-
gena Dessana, incursões pelo Rio Negro. E muito mais! 
Consulte a CCTUR. 
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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

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 dependentes 
são beneficiados com bô-
nus/pernoites. Os bônus, 
que têm validade de um ano 
para os associados e seus 
acompanhantes, servem 
para diminuir as despesas 
com pernoites de pessoas 
ou 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 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. Aprovei-
te a promoção “De Pai para 
Filho” presenteando-os com 
um título do CCB. Vocês po-
derão 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.

Indique Novos Associados 
e ganhe bônus
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Alba Casa Grande - Para 6 pessoas 
e mesa com quatro bancos. R$ 750,00. 
Eduardo. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para 

seis pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: 
(21) 9589-8383

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

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

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em ga-
ragem, 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

Turiscar Rubi - Ótimo estado, 
cooktop elétrico, geladeira, ar condicio-
nado Split, colchão de casal novo, mesa 
com 4 lugares. Armários diversos. Loca-
lizado na cidade do Rio de Janeiro. Va-
lor: R$ 35.000,00. Contato: (21)99618-
5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 
1986, vistoriado em 2016. Seis pesso-
as, 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 acessórios. Tudo em perfei-
to estado e funcionando. R$ 46.000,00 à 
vista, sem trocas. Ver nº465 no Camping 
de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-
1401.

Trailer KC770 – Completo, acomo-

nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, 
vaso sanitário fixo, caixa d’água, mesa 
que vira cama de casal, dormitório de 
casal. Varanda branca, fechada, com 
pia e fogão. R$37.000,00. Lindamir. 
Tels.:(11)7104-1771.

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

Mercedes Benz – Ano 72, monta-
gem 88, oito pessoas, com microondas, 
geladeira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 
banheiros (um banho, outro normal), 
aquecedor de passagem a gás para chu-
veiro e pia, termoclima, câmara de ré, 
PX, freio a ar, motor traseiro – motor 
1620, pneu sem câmara – novo. Aman-
dio. Tel.: (11) 5851-4953

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

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

Turiscar Bambino – Ano 1995, mon-
tagem 2009, para 4 pessoas. Acessórios: 
toldo de enrolar, câmera de ré, microon-
das (funciona no inversor), refrigerador 
120L, fogão 2 bocas, antena winegard, 
vaso sanitário, ducha higiênica, box 
separado, 2 ventiladores, aquecedor à 
gás, bomba 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, revisado, 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 chapa gal-
vanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m. 
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 9958-
3185 / 3157-2714
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos 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

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 di-
ária 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 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 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, Ubatuba, ou com a Secretaria de Salvador.

da 8 pessoas. Geladeira, ar condiciona-
do, fogão 4 bocas (embutido), chuveiro 
com aquecedor à gás. Oscar Silva. Tels: 
(21) 2743-1267/(21) 99644-2922. 

Motortrailer Andorinha – Ano 
1983, reformado, fechamento novo, uma 
cama de casal e beliche, banheiro com 
box blindex. Documentação em dia, 
instalado no CCB de Cabo Frio (RJ-01). 
R$ 22.000,00. Carlos Alberto Gonçal-
ves 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 controle eletrôni-
co de nível da caixa’água, pintura nova, 
etc. Roberto. Tel : (12) 9170-7734 / (12) 
3152-3537. 

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

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

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

Trailer - Ano 90, 2 TVs, microon-
das, lava-louças, ar condicionado, gela-
deira duplex, cortinas e estofados novos, 
som. Ver no camping de Ubatuba. Mário 
Paiva. Tels.: (11) 9171-3715 / 2684-6701.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado 
no CCB de Paraty (RJ). Documentação 
OK - placa de Paraty - Todo reforma-
do, pronto para rodar, com geladeira 



VIDA DE CAMPISTA 

Paraty realiza mais uma 
Folia Gastronômica

Do dia 11 ao dia 13 deste mês, 
a cidade de Paraty vai realizar sua 
VIII Folia Gastronômica. Este 
evento é sobre a  gastronomia 
através de aulas, degustações, 
quiosques com produtos gourmet, 
tachadas, tapiocaria e uma área 
especial para as crianças se diver-
tirem. 

No evento também vai haver 
uma programação cultural e mu-
sical para divertir mais ainda o 
público. As aulas acontecem com 
chefs e profissionais da gastrono-
mia de todo o país. 

Durante os dias da Folia você 
pode se deliciar nos restaurantes 
do Circuito Gastronômico da Fo-
lia que criam surpresas saborosas 
com preços promocionais. 

A atividade mais importante 
da Folia acontece o ano inteiro 
através de programas educativos 
em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, alcançando 

30 escolas do município e benefi-
ciando cerca de 6 mil crianças da 
rede. 

Festas religiosas ganham 
espaço em Paraty este mês

 
Durantes os dias 11 a 20 des-

te mês, haverão duas celebrações 
religiosas na cidade, sendo elas a 
Festa de Nossa Senhora do Rosá-
rio e a de São Benedito no Centro 
Histórico da cidade com missas, 
procissões, apresentações de dan-
ças folclóricas de origem africana 
e diversas  manifestações religio-
sas e da cultura popular, manten-
do uma tradição que remonta ao 
século XVIII. 

Para o campista que deseja 
participar dos eventos, o CCB 
oferece o camping de Paraty, pró-
ximo ao evento, para hospeda-
gem. Paraty é, sem dúvida, uma 
cidade com atrativos inesquecí-
veis durante o ano inteiro. 

Canavieiras promove o 15° Festival Nacional do Caranguejo
Neste final de ano, os campis-

tas terão mais motivos para vi-
sitar a bela e animada cidade de 
Canavieiras, na Bahia. Neste mês, 
Canavieiras terá seu 15° Festival 
Nacional do Caranguejo nos dias 
28, 29 e 30, reunindo a alegria e 
hospitalidade dos habitantes com 
a fartura da culinária local. Toda 
a diversificada programação será 
realizada no Centro Histórico da 
cidade e nas areias da praia.

Além da degustação de pratos 
preparados com frutos do mar, o 
festival gastronômico também 
promove palestras, mesas de de-
bate, concursos de poesia e foto-
grafia, apresentações de danças 
folclóricas, show de bandas regio-
nais e torneios esportivos.

O Festival Gastronômico é, 
sem sombra de dúvidas, uma ex-
celente opção para fazer uma vi-
sita a cidade. Aproveite e venha 
para o camping de Canavieiras, 
que fica próximo ao evento. 

Canavieiras possui diversos 
atrativos, situada na Costa do Ca-
cau, região sul do litoral baiano, a 
cidade baiana é garantia de diver-
são e belas paisagens. Esta cidade 
guarda um pouco de sua história 
no trecho da orla do Rio Pardo 

que remete aos tempos áureos do 
Ciclo do Cacau. Além disto, nos 
arredores da Praça da Bandeira o 
visitante pode apreciar a beleza de 
sobrados do final do século XIX 
e início do século XX. A cidade é 
marcada também por suas belezas 
naturais como os 40 quilômetros 
de orla recortada por rios, man-
guezais e reservas de Mata Atlân-
tica, além de diversas ilhas. Um 
dos passeios de destaque é o que 

conduz o turista às vilas de Barra 
Velha, onde tem o conhecido ba-
nho de lama medicinal, e a Bel-
monte, na foz do Rio Jequitinho-
nha. Outro programa inesquecível 
é assistir o deslumbrante pôr-do-
-sol da Ponte do Lloyd. Para os 
amantes de pesca esportiva em 
Canavieiras encontra-se, a 24 mi-
lhas da costa, um dos melhores 
lugares do mundo para a pesca de 
Marlim-Azul. 

 ■Defronte à Praia de Atalaia, o Camping é base para o Festival

Mais de quatro décadas de entusiasmo pelo campismo 

 ■Jalves e Regina, um casal sempre pronto para integrar amigos 

Um exemplo de espírito asso-
ciativo está em Jalves Rei-

naldo Sanches, 71 anos, adminis-
trador de empresas, casado com a 
Sra. Regina, com quem teve dois 
filhos, Diego e Roberta, residentes 
em Valinhos (SP) e associados do 
CCB há mais de 45 anos. 

“Nossa primeira experiência 
no campismo, quando recém casa-
dos, foi acampar em Salvador, com 
uma barraca estrutural enorme, 
muito pesada, comprada na Mes-
bla. Mas, deu tudo certo e aprovei-
tamos bastante”, comentou Jalves. 

“Depois, nós compramos uma 
barraca menor, canadense e pas-
samos a acampar com freqüên-
cia. Nosso filho Diego começou a 
acampar com 8 meses de idade e 
nossa filha Roberta com um ano e 
dois meses”, comentou. 

Anos depois, Jalves comprou 
um trailer e, por último, um motor-
-home. Conhece praticamente toda 
a rede do CCB, do Sudeste ao Nor-
deste, e se considera um “roda re-
donda”. Anualmente, o casal visita 
o camping do Recreio dos Bandei-
rantes e participa também da Festa 
da Costelada em Caldas Novas. 

“Somos entusiastas das festas 
nos campings pela integração que 
elas proporcionam entre os cam-
pistas e pelos reencontros e no-
vos encontros. São também, uma 

oportunidade de levarmos novos 
amigos para acampar, que acabam 
por se associar também ao CCB.”

“Imagino o quanto o CCB está 
se esforçando para manter tudo em 
ordem no meio dessa crise econô-
mica, até porque os campistas não 
estão podendo gastar muito em la-
zer, e o campismo acaba sentindo 
as conseqüências, mas como sou 
otimista, acho que temos que agir 
com calma e prudência, porque a 
crise vai acabar e todos vamos re-
cuperar nossos pontos perdidos” 
comentou Jalves. “Enquanto isso, 
nós campistas devemos continuar 
contribuindo com o Clube, acam-
pando sempre que possível, para 
garantir a nossa continuidade. So-
mos o único Clube de campismo 
do país, com filosofia orientada 
para os nossos objetivos, dife-
rente dos campings particulares, 
que acabam se transformando em 
condomínios, para não perderem 
suas margens de rentabilidade”, 
concluiu. 

Jalves se mostrou muito satis-
feito com o sucesso de mais uma 
Chopada Alegre no Camping, co-
memorando os 50 anos do CCB, 
e lamentou a ausência do com-
panheiro Tardelli, entusiasta e 
colaborador do grupo, que não 
conseguiu participar desta vez por 
compromissos inadiáveis. 


