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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 quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. Luz 
elétrica apenas para as dependências 
(220v), ponto de energia para carga de 
bateria de trailers. NÃO TEMPORADA: 
R$ 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 equi-
pamentos 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. Ins-
talações–padrão, luz para equipamento 
(220 v), chuveiros quentes, praia frontei-
ra. NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 mais 
equipamento de R$ 2,50 até R$ 18,20; 
TEMPORADA (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 

Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Públi-
co (27) 3250-7050. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), quadra de 
esportes, play–ground, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,80 e 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.

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 
quentes, quadra de esportes, sauna, pis-
cinas quentes p/adultos e crianças, pisci-
na cloradas de água fria p/adultos. NÃO 
TEMPORADA: R$ 13,50 mais equipa-
mento de R$ 3,40 até R$ 26,40; TEM-
PORADA (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 equi-
pamento 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 TEMPORA-
DA: R$ 11,30 mais equipamento de R$ 
1,30 até R$ 22,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 13,50 mais equipa-
mento 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, 
chuveiros quentes. Módulos demarcados 
para a instalação de equipamentos. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,30 mais equipa-
mento de R$ 2,80 até R$ 22,00; TEMPO-
RADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 15,50 mais 
equipamento 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 
equipamento de R$ 3,40 até R$ 26,50; 
TEMPORADA (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 
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, sauna, pisci-
nas naturais, ducha de rio e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: 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 – pa-
drão, iluminação elétrica somente para as 
dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. 
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.

RECREIO DOS BANDEIRAN-
TES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 
(Praia). Tel/Fax: (21) 3825-9209. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, praia fron-
teira e playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 18,60 mais equipamento de R$ 4,70 
até R$ 34,20; TEMPORADA: (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 Re-
sende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para 
as dependências, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, play-ground, sauna 
rústica, pavilhão de lazer, piscinas natu-
rais, ducha de rio, quiosques e lago. Ponto 
de energia para carga bateria de trailers. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 mais 
equipamento de R$ 2,50 até R$ 18,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento 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 

Parque do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. 
Instalações–padrão, chuveiros quentes, 
luz para equipamentos (220v), quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, piscinas na-
turais, cancha de bocha e churrasqueiras 
cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 10,10 
mais equipamento de R$ 1,30 até R$ 
20,40; TEMPORADA (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 es-
portes, piscinas cloradas e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,75 mais 
equipamento de R$ 3,30 até R$ 25,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
13,50 mais equipamento de R$ 3,40 até 
R$ 27,40.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario 
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernan-
do. Acesso pela Rodovia Pedro Taques, 
km 116. Tel.: (13) 3425-0206. Instala-
ções–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 quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,30 mais equipa-
mento de R$ 2,80 até R$ 22,00; TEMPO-
RADA (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 
Cohab – Conceição da Barra – ES

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

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

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

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

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

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

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOI-

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

PUNTA BALLENA – Ruta In-
terbalneária, Km 128 – Maldonado, a 
14km de Punta del Este (URUGUAI), 
Instalações completas, equipamentos 
de esportes, piscinas, Tel: (DDI-00598) 
(42) 578902. supermercado, sala de TV 
e jogos, chalés e barracas de aluguel. E-
-mail: info@campinginternacionalpun-
taballena.com 

 ►Camping de Guarapari

 ►Camping de Curitiba
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Em reunião realizada em 20 de 
maio passado, a Direção Na-

cional aprovou um rejuste para as 
taxas de uso nos campings, taxas 
mensais de manutenção e de novas 
admissões ao quadro social, varian-
do em torno de 4,5%, para vigência 
a partir de julho próximo. Os per-
centuais de reajuste foram fixados 
a partir das variações dos encargos 
de maior incidência nas despesas 
básicas do Clube, dentre os quais o 
mais forte deles está vindo da folha 
de pagamentos, influenciada pela 
alevação do salário mínimo (6,47%) 
e das correções salariais propostas 
pelo sindicato da classe, em torno 
de 6%. A evolução da inflação me-
dida pelo IPCA/IBGE acumulou 
nos últimos doze meses um acrés-
cimo de 4,08%.

A taxa mensal de manutenção 
será reajustada de R$ 145,00 para 
152,00 nos pagamentos feitos com 
desconto até o dia 10 de cada mês. 
As taxas pagas pela via bancária 
serão acrescidas de R$13,00 para 
ressarcimento dos custos de proces-
samento, operação, impressão, ma-
nipulação e porte dos correios.

A necessidade deste reajuste 
periódico das taxas de frequência e 
de manutenção se deve à configura-
ção jurídica e operacional do CCB, 
em se tratando de uma instituição 
condominiada, cooperativada, que 
depende exclusivamente das re-
ceitas captadas de seus associados 
para o custeio de suas despesas 
correntes, de novos investimentos 
e dos encargos fixos de preservação 
do patrimônio.

Descontos nas OMs
As taxas de Ocupações de Mó-

dulos mantém o desconto habitual 
de 50% para os pagamentos feitos 
até seus vencimentos antecipados a 
cada período de trinta dias, durante 
suas vigências na baixa temporada, 
entre 1º de março e 15 de dezem-
bro. Os valores integrais e com os 
descontos de 50% estão destacados 
nas tabelas afixadas nas portarias 
dos campings, assim como figuram 
todas as demais taxas de frequência 
e suas condições e prazos regula-
mentares.

Novas Admissões
Com a aplicação dos índicae 

de reajustes aprovados, a subscri-
ção de um titulo de propriedade 
passa a custar R$ 3.250,00 à vista, 
ou R$ 3.500,00 em seis vezes, ou 
R$3.980,00 em 12 vezes. A vigência 
da taxa mensal de manutençaõ nas 
novas admissões se inicia doze me-
ses após a data de subscrição qul-
quer que seja o prazo da subscrição.

A subscrição de um Passapor-
te para duas pessoas, por uma ano, 
custará R$ 1.260,00 à vista ou R$ 
1.400,00 em quatro vezes.

CCB reajusta Taxas de Uso

Pequeno Médio Grande Maior Pequeno Médio Grande Maior

Aracaju (SE-01) 350,00 410,00 490,00 554,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Aracruz (ES-04) 378,00 435,00 520,00 600,00 435,00 527,00 618,00 698,00

Arraial do Cabo (RJ-05) 350,00 410,00 490,00 554,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Arroio Teixeira (RS-03) 350,00 410,00 490,00 554,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Bertioga (SP-05) 520,00 605,00 710,00 815,00 606,00 718,00 810,00 955,00

Cabo Frio (RJ) 575,00 695,00 820,00 1.005,00 693,00 828,00 982,00 1.094,00

Caldas Novas (GO-02) 435,00 490,00 580,00 658,00 488,00 574,00 712,00 790,00

Campos do Jordão (SP-02) 500,00 540,00 590,00 672,00 593,00 606,00 633,00 790,00

Canavieiras (BA-07) 330,00 395,00 435,00 488,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Canela (RS-01) 330,00 395,00 435,00 488,00 317,00 395,00 462,00 527,00

Clube dos 500 (SP-01) 350,00 410,00 490,00 588,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Curitiba (PR-03) 330,00 395,00 435,00 488,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Guarapari (ES-01) 378,00 435,00 520,00 600,00 435,00 527,00 618,00 698,00

Itanhaém (SP-03) 435,00 490,00 580,00 692,00 540,00 593,00 632,00 724,00

Lagoa do Bonfim (RN-02) 330,00 395,00 435,00 488,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Mury (RJ-08) 500,00 540,00 590,00 715,00 764,00 896,00 1.027,00 1.120,00

Ouro Preto (MG-01) 378,00 435,00 520,00 565,00 435,00 527,00 618,00 698,00

Paraty (RJ-04) 455,00 520,00 630,00 725,00 514,00 603,00 750,00 830,00

Prado (BA-03) 378,00 435,00 520,00 565,00 435,00 527,00 618,00 698,00

Recreio Bandeirantes (RJ-10) 975,00 1.140,00 1.320,00 1.450,00 1.135,00 1.290,00 1.510,00 1.680,00

Recreio Bandeirantes (MOBIL-HOMES) - - - - 1.335,00 1.564,00 1.735,00 1.927,00

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 378,00 435,00 520,00 565,00 435,00 527,00 618,00 698,00

Serrinha (RJ-06) 350,00 410,00 490,00 554,00 410,00 488,00 573,00 672,00

Ubatuba (SP-04) 635,00 760,00 898,00 1.270,00 920,00 1.016,00 1.126,00 1.515,00

Ubatuba (MOBIL-HOMES) - - - - 1.118,00 1.370,00 1.670,00 1.860,00
OBSERVAÇÕES: (*) -  Períodos de Temporada: Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão (Mai/Jun/Jul); Demais Campings (De 16/Dez. a 28 Fev). 

                                - Nos períodos de Não Temporada encerrados em 15 de dezembro, admite-se meia OM, entre 1º e 15 de dezembro.

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS
CAMPINGS

                                - O limite máximo de data para o início de Ocupação de Módulo é de até 20 dias antes da data de início de cada periodo de Temporada.

MOBIL-HOMES

TRAILERS, CAMPERS, MOTOR-HOMES E 

camping clube do brasil
Taxas de Ocupação de Módulos - A partir de Julho de 2017

Aplicável em Períodos de Não Temporada 
(*)

OS VALORES ABAIXO (EM R$) ESTÃO COM DESCONTO DE 50% ATÉ O VENCIMENTO ANTECIPADO

Exclusivo para associados proprietários integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e outras possíveis 
pendências
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(Valores em R$ 1,00)

Pequena Média Grande Maior Pequena Média Grande Maior

(P) (M) (G) (X) (P) (M) (G) (X)

Aracaju (SE-01) 11,80 23,60 3,00 4,50 5,90 8,90 11,80 17,20 23,10 11,80 14,50 16,80 23,70 14,50 16,80 19,40 23,50 0,00 9,00 11,30 22,60

Aracruz (ES-04) 13,40 26,80 3,20 4,70 6,30 9,50 12,70 18,30 24,50 14,50 15,30 16,80 23,70 24,10 26,80 29,20 41,20 0,00 9,00 12,10 24,20

Arraial do Cabo (RJ-05) 11,80 23,60 3,00 4,50 5,90 8,90 11,80 17,20 23,10 11,80 14,50 16,80 23,70 14,50 16,80 19,50 25,30 0,00 9,00 11,30 22,60

Arroio Teixeira (RS-03) 9,20 18,40 1,40 3,60 4,60 7,00 9,20 13,40 18,00 10,70 11,80 13,40 18,30 11,90 13,40 14,50 19,50 0,00 9,00 8,70 17,40

Bertioga (SP-05) 13,40 26,80 3,60 5,10 6,70 10,10 13,40 19,50 26,20 14,50 15,30 16,80 23,70 24,10 26,80 29,20 41,20 0,00 9,00 12,10 24,20

Cabo Frio (RJ-01) 14,20 28,40 3,60 5,50 7,00 10,70 14,10 20,60 27,80 11,80 14,50 16,80 22,60 24,20 26,80 29,20 41,20 0,00 9,00 13,40 26,80

Caldas Novas (GO-02) 14,20 28,40 3,60 5,50 7,00 10,70 14,10 20,60 27,80 14,50 16,80 19,50 28,80 16,60 19,50 23,70 33,10 0,00 9,00 13,40 26,80

Campos do Jordão (SP-02) 13,40 26,80 3,60 5,10 6,70 10,10 13,40 19,50 26,20 14,50 15,30 16,80 23,70 16,40 17,40 18,00 29,90 0,00 9,00 12,70 25,40

Canavieiras (BA-07) 9,20 18,40 2,40 3,60 4,60 7,00 9,20 13,40 18,00 11,80 14,50 16,80 22,60 14,50 15,80 17,40 23,70 0,00 9,00 8,70 17,40

Canela (RS-01) 10,60 21,20 1,40 4,00 5,30 7,90 10,60 15,30 21,40 10,70 11,80 13,40 18,30 11,80 13,40 14,50 19,50 0,00 9,00 10,10 20,20

Clube dos 500 (SP-01) 13,40 26,80 3,60 5,10 6,70 10,10 13,40 19,50 26,20 14,50 15,30 16,80 23,70 14,50 16,80 19,50 25,30 0,00 9,00 12,70 25,40

Curitiba (PR-03) 11,80 23,60 1,40 4,50 5,90 8,90 11,80 17,20 23,10 11,80 13,20 16,80 23,70 14,50 15,30 17,40 23,70 0,00 9,00 11,30 22,60

Guarapari (ES-01) 13,40 26,80 3,20 4,80 6,30 9,50 12,70 18,30 24,50 14,50 15,30 16,80 23,70 24,20 26,80 29,20 41,20 0,00 9,00 12,10 24,20

Itanhaém (SP-03) 13,40 26,80 3,20 4,80 6,30 9,50 12,70 18,30 24,50 14,50 15,30 17,40 23,90 16,40 17,40 18,00 29,90 0,00 9,00 12,10 24,20

Lagoa do Bonfim (RN-02) 9,20 18,40 2,40 3,60 4,60 7,00 9,20 13,40 18,00 11,80 13,40 15,70 21,70 14,50 15,30 17,40 23,70 0,00 9,00 8,70 17,40

Mury (RJ-08) 18,70 37,40 4,80 7,00 9,50 14,00 18,70 27,20 36,80 15,70 18,20 20,40 28,80 26,80 31,10 35,20 47,70 0,00 9,00 17,70 35,40

Ouro Preto (MG-01) 11,80 23,60 1,40 4,50 5,90 8,90 11,80 17,20 23,10 13,40 14,50 16,80 23,70 14,50 16,80 19,50 25,30 0,00 9,00 11,30 22,60

Paraty (RJ-04) 13,40 26,80 3,20 4,80 6,30 9,50 12,70 18,30 24,50 14,50 16,80 19,50 27,60 24,20 26,90 29,30 41,20 0,00 9,00 12,10 24,20

Prado (BA-03) 10,60 21,20 2,70 4,00 5,30 7,80 10,70 15,30 21,40 13,40 14,50 16,40 23,70 14,50 16,80 19,50 25,30 0,00 9,00 10,10 20,20

Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) 19,50 39,00 5,00 7,40 9,80 14,60 19,50 26,80 35,90 17,30 19,40 23,10 30,60 24,20 27,50 32,20 39,40 0,00 9,00 18,50 37,00

Recreio (Mobil-Homes)  19,50 39,00 - - - 19,60(P) 24,60(M) 32,90(G) 38,50(X) - - - - 27,50(P) 30,20(M) 37,50(G) 46,50(X) 0,00 9,00 18,50 37,00

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 10,60 21,20 2,70 4,00 5,30 7,00 9,50 13,60 19,10 13,40 14,50 16,80 23,70 14,50 16,80 19,50 25,30 0,00 9,00 10,10 20,20

Serrinha (RJ-06) 10,60 21,20 2,70 4,00 5,30 7,00 9,50 13,60 19,10 13,40 14,50 16,80 23,70 14,50 16,80 19,50 25,30 0,00 9,00 10,10 20,20

Ubatuba (SP-04) 18,70 37,40 4,80 7,00 9,50 12,60 16,70 24,30 32,50 16,40 19,90 22,60 34,40 28,10 30,70 34,40 52,60 0,00 9,00 17,70 35,40

Ubatuba (Mobil-Homes)  18,70 37,40 - - - 19,90(P) 24,90(M) 33,40(G) 38,90(X) - - - - 32,80(P) 36,70(M) 50,00(G) 58,80(X) 0,00 9,00 17,70 35,40
OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados Desacompanhados (os valores deste item na tabela são 

referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Demais Campings: De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro. 

ESTADIA           
DIURNA

MH-X

camping clube do brasil
Tabela de Taxas de Pernoites e Estada Diurna - A PARTIR DE JULHO DE 2017

 (Valores exclusivos para Associados Proprietários e Séries  AP e AC integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e débitos, para pagamento à vista, na forma do Regulamento de Uso dos Campings-Item 7)
ASSOCIADO ADIMPLENTE - NÃO TEMPORADA

CAMPINGS
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BM                   
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BG                   
CB-M                 
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CB-G                     
TM                  
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TG                     
MH-M

BX                               
CB-X                          

TX                       
MH-G 

Assoc. Conv. 
Acomp.

BP

EQUIPAMENTO OCUPADO

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS

ASSOC. CONV. 
ACOMP

COM    
ASSOC.

CONV. 
ACOMP

ANIMAIS 
PERMITIDOS

EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS

TRAILER, MOTOR-HOMES E CAMPERS

(Valores em R$ 1,00)

Pequena Média Grande Maior Pequena Média Grande Maior

(P) (M) (G) (X) (P) (M) (G) (X)

Aracaju (SE-01) 16,20 32,40 4,10 6,10 8,10 12,10 16,20 21,00 28,40 18,40 20,20 21,00 25,00 20,20 21,00 22,50 29,40 0,00 13,00 15,40 30,80

Aracruz (ES-04) 18,20 36,40 4,60 6,80 9,00 13,60 18,20 26,30 36,80 18,70 21,00 23,50 28,70 29,70 33,00 36,30 50,00 0,00 13,00 17,30 34,60

Arraial do Cabo (RJ-05) 16,20 32,40 4,10 6,10 8,10 12,10 16,20 21,00 28,40 16,90 18,90 21,00 24,70 18,90 21,00 23,50 32,00 0,00 13,00 15,40 30,80

Arroio Teixeira (RS-03) 11,80 23,60 1,50 4,40 5,90 8,90 11,80 17,20 23,90 12,30 14,60 16,20 19,60 13,60 15,60 17,70 22,40 0,00 13,00 11,20 22,40

Bertioga (SP-05) 18,20 36,40 4,60 6,80 9,00 13,60 18,20 26,30 36,80 21,50 25,00 27,60 33,70 29,70 33,00 36,30 51,20 0,00 13,00 17,30 34,60

Cabo Frio (RJ-01) 18,20 36,40 4,60 6,80 9,00 13,60 18,20 26,30 36,80 18,70 21,00 23,50 28,70 31,40 34,20 37,80 52,50 0,00 13,00 17,30 34,60

Caldas Novas (GO-02) 14,10 28,20 3,60 5,50 7,00 10,70 14,10 20,50 28,80 15,60 18,40 21,00 27,00 18,40 21,00 26,00 36,50 0,00 13,00 13,40 26,80

Campos do Jordão (SP-02) 21,00 42,00 5,20 7,90 10,50 15,70 21,00 30,50 42,80 15,60 17,40 18,90 26,70 18,90 21,00 22,90 32,30 0,00 13,00 20,00 40,00

Canavieiras (BA-07) 16,20 32,40 4,10 6,10 8,10 12,10 16,20 21,00 28,40 12,30 14,60 16,20 19,60 13,60 15,60 18,90 22,40 0,00 13,00 15,40 30,80

Canela (RS-01) 11,80 23,60 1,50 4,50 5,90 8,90 11,80 17,20 23,90 12,30 14,60 16,20 19,60 13,60 15,60 18,90 22,40 0,00 13,00 11,20 22,40

Clube dos 500 (SP-01) 14,10 28,20 3,60 5,50 7,00 10,70 14,10 20,50 28,70 15,60 16,50 18,20 20,20 17,20 17,90 20,50 27,70 0,00 13,00 13,40 26,80

Curitiba (PR-03) 14,10 28,20 3,60 5,50 7,00 10,70 14,10 20,50 28,80 15,60 16,50 18,20 20,20 17,20 17,90 20,50 27,70 0,00 13,00 13,40 26,80

Guarapari (ES-01) 18,20 36,40 4,60 6,80 9,00 13,60 18,20 26,30 36,80 18,70 21,00 23,50 28,70 29,70 33,00 36,30 50,00 0,00 13,00 17,30 34,60

Itanhaém (SP-03) 18,20 36,40 4,60 6,80 9,00 13,60 18,20 26,30 36,80 15,60 16,50 18,20 20,20 17,20 17,90 20,50 24,20 0,00 13,00 17,30 34,60

Lagoa do Bonfim (RN-02) 11,80 23,60 3,00 4,50 5,90 9,00 11,80 15,40 20,80 12,30 14,60 16,30 19,60 13,80 15,60 17,70 22,50 0,00 13,00 11,30 22,60

Mury (RJ-08) 22,80 45,60 5,80 8,60 11,30 17,20 22,70 29,70 40,00 18,90 21,60 24,10 29,30 33,90 37,80 41,80 57,30 0,00 13,00 21,60 43,20

Ouro Preto (MG-01) 14,10 28,20 2,00 5,40 7,00 10,70 14,10 18,50 25,00 17,20 18,50 20,20 22,50 17,90 18,90 20,20 27,90 0,00 13,00 13,40 26,80

Paraty (RJ-04) 18,20 36,40 4,60 6,80 9,00 13,60 18,20 26,30 36,80 24,20 26,70 29,70 37,30 29,70 33,00 36,30 50,00 0,00 13,00 17,30 34,60

Prado (BA-03) 16,20 32,40 4,10 6,10 8,10 12,30 16,20 21,10 28,50 16,90 18,50 20,20 22,50 18,90 21,00 23,40 32,30 0,00 13,00 15,40 30,80

Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) 31,70 63,40 8,00 12,00 15,80 23,80 31,70 41,50 54,00 24,10 26,80 32,30 39,40 30,10 36,20 42,20 53,60 0,00 13,00 31,10 62,20

Recreio (Mobil-Homes)  31,70 63,40 - - - 30,80(P) 38,60(M) 51,80(G) 69,50(X) - - - - 36,50(P) 42,50(M) 51,20(G) 64,60(X) 0,00 13,00 31,10 62,20

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 16,30 32,60 4,10 6,10 8,10 10,90 14,50 18,80 25,40 16,90 18,50 20,20 22,50 18,90 21,00 23,50 32,30 0,00 13,00 15,40 30,80

Serrinha (RJ-06) 16,30 32,60 4,10 6,10 8,10 10,90 14,50 18,80 25,40 21,00 23,50 25,90 32,20 25,60 28,40 29,80 44,00 0,00 13,00 15,40 30,80

Ubatuba (SP-04) 30,90 61,80 7,80 11,50 15,50 20,80 27,60 38,60 62,00 29,60 33,10 37,10 45,80 52,00 57,80 65,80 90,40 0,00 13,00 29,20 58,40

Ubatuba (Mobil-Homes)  30,90 61,80 - - - 30,90(P) 38,60(M) 51,90(G) 69,50(X) - - - - 61,50(P) 69,90(M) 86,20(G) 101,40(X) 0,00 13,00 29,20 58,40
OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados Desacompanhados (os valores deste item na tabela são 

referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Demais Campings: De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro. 
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É hora de você, campista, 
aproveitar e garantir sua 

estadia para passar o feriadão 
de Corpus Christi este mês, 
nos campings de nossa rede, 
podendo assim, desfrutar em 
diferentes estados do país, da 
perfeita combinação entre a 
tranquilidade do camping e a 
proximidade da cidade, além 
das atrações turísticas de cada 
região, seja região serrana ou 
praia. Os campings escolhidos 
pela rede do CCB este mês fo-
ram: Canela (RS-01), Clube dos 
500 (SP-01) e Lagoa do Bonfim 
(RN-02).

CANELA 
(RS-01) 

Camping - O camping do 
CCB está localizado a 837 m de 
altitude, em Canela. Numa bela 
área de 100 mil m², na Estrada 
do Caracol, margeado por um 
riacho que corre sobre pedras, 
formando uma piscina natural. 
Num bonito bosque de araucá-
rias, o RS-01 conta com um pa-
vilhão de lazer com quadras de 
esportes, churrasqueiras cober-
tas, piscinas naturais e cancha 
de bocha, além das instalações-
-padrão.

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

Atrativos – Para os adeptos 
do turismo de aventura, a cida-
de possui diversas opções como 
trekkings, rapel e rafting. A 
maior atração natural de Canela 
é a cachoeira ‘Cascata do Cara-
col’, com 131 metros de altura, 
localizada no Parque do Cara-
col que possui uma moderna 
infraestrutura com observató-
rio ecológico com elevador pa-
norâmico, restaurante, lojas de 
artesanato e passeio temático 
de trem. Guias especializados 
orientam os visitantes por tri-
lhas, que exibem fauna e flora 
variadas, praticando cicloturis-
mo ou cavalgadas por estradas 
secundárias e bosques. 

No centro da cidade também 
há atrações como a Catedral da 
Pedra, um marco da arquitetura 

Corpus Christi: Curta o feriado prolongado nos campings

 ►Além do prazer de acampar, Lagoa do Bonfim oferece lazer e 
esportes náuticos

 ►O ponto alto no Clube dos 500 é a variedade de atrativos de lazer

 ►Está em Canela um dos melhores invernos da Serra   Gaúcha

nascimento de Frei Antônio de 
Sant’Ana Galvão, o primeiro 
santo do Brasil. Por isso, al-
guns dos lugares mais visitados 
no município são a Casa e o 
Museu de Frei Galvão, onde é 
possível encontrar um pouco da 
arte sacra, artesanato regional, 
documentos e objetos históricos 
e exposições. Em Aparecida, o 
destaque fica mesmo por conta 
da Basílica que recebe milhares 
de fiéis todos os meses.

LAGOA DO BONFIM 
(RN-02) 

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. Aces-
so – Os campistas devem seguir 
pela BR-101 e nas cercanias no 
Município de Nísia Floresta 
entrar no Km 119, pela Av. Dr. 
Severino Lopes da Silva. Após 
2,5 km chega-se ao camping. 
Lagoa do Bonfim está locali-
zada 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 re-
gião, virou, inclusive, matéria 
do jornal New York Times. No 
roteiro de passeios, as dunas 
de Genipabu, ao Norte de Na-
tal e a Praia da Pipa, no litoral 
Sul, são muito procuradas para 
passeios de bugre e de escuna. 
Essas aventuras duram cerca de 
duas horas. Vale a pena conhe-
cer 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 Lagoa 
do Urubu, a Lagoa Amarela, a 
Ponta da Ilha Verde, a Ponta 
de Búzios e a Praia de Pirangi, 
subdividida em Pirangi do Sul 
e do Norte, 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 ki-
tesurf e o windsurf estão entre 
as grandes atrações da região.

em estilo gótico inglês e o Mun-
do a Vapor, local onde os turis-
tas podem visitar a reprodução 
de um famoso acidente ferro-
viário que aconteceu no ano de 
1895, em Paris, e conhecem ré-
plicas perfeitas de locomotivas 
do século passado.

As lojinhas com artigos em 
malha e couro que dividem o 
espaço com as que vendem cho-
colates caseiros e artesanais.

CLUBE DOS 500 
(SP-01)

Camping - O camping pos-
sui instalações-padrão com 
capacidade para 300 equipa-
mentos, um grande playground 
e piscinas cloradas para adul-
tos e crianças. Os amantes dos 
esportes podem se divertir na 
quadra de vôlei e no campo de 
futebol society. Há também um 
pavilhão de lazer equipado com 
churrasqueira para a confrater-
nização dos campistas.

Acesso – O SP-01 fica a 
aproximadamente 185 km da 
capital paulista e 261 km do 
Rio de Janeiro. Para chegar ao 
camping é necessário seguir 
pela Rodovia Presidente Dutra 
até o km 60, em Guaratinguetá, 
onde está a unidade. Ao norte 
do camping estão localizadas as 
cidades de Campos do Jordão, 
Piquete e Delfim Moreira. Ao 
sul, bem próximo, ficam Lagoi-
nha, Cunha e Aparecida.

Atrativos – A cidade de 
Guaratinguetá chama bastan-
te a atenção pela sua natureza, 
cercada pelas serras da Man-
tiqueira e Quebra-Cangalha 
e destacando-se pelo turismo 
ecológico. 

Para quem gosta de cami-
nhar, há pelo menos três trilhas: 
a das Pedrinhas, propícia à es-
calada e ao rapel; a do Pirizal, 
onde os campistas enfrentarão 
cerca de três horas de caminha-
da íngreme; e a dos Pilões, que 
foi utilizada no ciclo do ouro, 
com um percurso de aproxi-
madamente cinco horas. Entre 
Pedrinhas e Gomeral é possível 
voar de asa-delta, passear de 
bicicleta e de jipe. Vale a pena 
também nadar nos poços natu-
rais do Rio Ribeirão. 

Guaratinguetá também é 
bastante conhecida pelo lado 
religioso, já que é o local de 
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Festival do Camarão será palco 
para diversão este mês em Paraty

Nos dias 16 e 18 deste mês, 
Paraty vai realizar mais uma 
edição do Festival do Camarão. 
O evento gastronômico visa ar-
recadar investimentos para a 
Festa de São Pedro e São Paulo, 
que terá início no final de junho. 
A festa também marca o fim 
do defeso do camarão, período 
proibido para a pesca do crus-
táceo. 

Além da culinária saborosa, 

o público também irá encontrar 
peças artesanais produzidas por 
caiçaras locais. Por isso, vale à 
pena conferir os atrativos da co-
munidade e prestigiar mais esse 
tradicional evento gastronômico 
em Paraty. 

Durante todos os dias, a par-
tir das 10h30, barcos sairão do 
cais da Praia Grande em direção 
à Ilha do Araújo. A viagem tem 
duração de apenas 30 minutos.

CCB elege Representantes 
para 2017/2020

O Departamento Regional do 
CCB para a região do Rio de 

Janeiro realizou no dia 22 de maio 
passado a sua Assembléia Regio-
nal, para a qual foram convocado-
sos associados proprietários quites 
com seus compromissos sociais, 
para eleger 27 Representantes Re-
gionais titulares e mais nove su-
plentes para axercício no triênio 
2017/2020.

Os novos Representantes elei-
tos se compõem com os demais 
companheiros dos Departamen-
tos de São Paulo e do Sul e com 
os membros titulares dos Conse-
lhos de Beneméritos e Fiscal, para 
constituirem a Assembléia Nacio-
nal, o colegiado de maior represen-
tatividade e deliberações do Clube

A Assembléia Regional/RJ 
contou com uma única chapa con-
corrente, liderada pelo atual Pre-
sidente Regional, Jorge Barbieri, 
que apresentou na sua constituição 
uma renovação de 48% dos candi-
datos em relação ao quadro de re-
presentantes do triênio 2014/2017. 
São os seguintes os Representantes 
Regionais Titulares eleitos para o 
triênio 2017/2020: Jorge Barbieri, 
José Carlos de Sá Vasquinho, An-
tonio Manuel do Nascimento Ben-
to, Fernando Cespe Barbosa, Edi-
son da Cunha, Olavo Bloomfield 
Gama, Nelson Tadeu Machado, 
Lúcia Maria Martins Gualberto, 

OBITUÁRIO
Sylvio Luiz Soares de Rezende (1933 – 2017)

Ao mestre, com carinho
Faleceu no mês passado o Pro-

fessor Sylvio Rezende, um dos 
maiores e mais importantes entu-
ziastas do esporte de Xadrez em 
nosso país. Com mais de 40 anos 
de sua vida dedicadas ao espor-
te, Sylvio escreveu dois livros de 
técnicas e problemas, exerceu o 
magistério em escolas e clubes, 
atraindo milhares de crianças e 
adultos, formando campeões e 
novos professores, atos que o co-
locam no topo das celebridades 
nesta área.

Sylvio era Formado em Educa-
ção Física, com especialização em 
Treinamento Esportivo e Pós- Gra-
duação em Psicopedagogia. Exer-
ceu funções nesta área em escolas 
públicas e particulares, foi técnico 
de handball, até que em 1976 re-
solveu dedicar-se exclusivamente 
ao xadrez. Era titular do Quadro 

de Árbitros da Federação Estadual 
de Xadrez do Rio de Janeiro e um 
dos fundadores da Associação de 
Professores e Técnicos de Xadrez 
– APETX e seu mais recente pre-
sidente.

No camping Clube do Bra-
sil, iniciou em 1994 uma parceria 
como comendador dos circuitos 
anuais de competições abertase 
escolares, tendo organizado mais 
de 250 competições em 23 anos, 
dezenas de clínicas de campings 
da rede, congregando crianças, 
adolescente, adultos e veteranos, 
todos sempre gratos pelos ensina-
mentos que receberam dele.

Em fins de 2015, Sylvio foi he-
menageado pelo CCB, dando o seu 
nome aos troféus e medalhas que 
premiaram escolas e enxadristas 
vencedores dos circuitos coorde-
nados por ele naquele ano. 

 ►Festival de Camarão, mais uma saborosa atração de Paraty

Antonio Júlio Dias Ribeiro,Jorge 
Luiz Nogueira de Moraes, Aline 
da Rocha Brito, Carlos Ricardo 
Monteiro, Paulo Sérgio Guima-
rães Pontes, Henrique Lopez de 
Vasconcelos, Pedro Alves Perei-
ra, Marcos Vinícius Coutinho 
Parreira, Willian Tadeu Alves de 
Oliveira, Luiz Carlos Alves Assis, 
Jorge Elias Morgado, João Estevão 
Mota, Djalma Gomes Correia, Vi-
nícius da Silva Coutinho Parreira, 
Antonio Carlos Bento Alves, Jose-

fa Costa Cruz, Ruth Cosenza dos 
Santos Lopes, Lauricéia Perpétua 
do Nascimento, Dalton Amauri da 
Silva.

Depois de eleitos e empossa-
dos, os Representantes titulares 
se reuniram para escolher o Pre-
sidente e Vice-Presidente para o 
mandato de 2017/2020, tendo sido 
reeleitos, por unanimidade, Jorge 
Barbieri como Presidente Regional 
e Antonio Manuel do Nascimento 
Bento, como Vice Presidente.

 ►Professor Sylvio Rezende

 ►Depois de encerrada a Assembléia, Barbieri (à direita) acompanha a 
apuração
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Caldas Novas, natureza e piscinas termais como atração
A cidade de Caldas Novas, em 

Goiás, é um ótimo roteiro para se 
estar em contato com a natureza. 
Famosa pelas fontes termais a 
cidade goiana acolhe muitos tu-
ristas que procuram relaxar e se 
divertem num ambiente de muita 
paz e hospitalidade. Caldas Novas 
também oferece artesanato va-
riado e saborosa culinária típica. 
Próximo dali está o município do 
Rio Quente onde as piscinas ter-
mais são a atração dos parques 
aquáticos. Os campistas do CCB 
contam com a hospedagem no 
camping GO-02 para quem quer 
mergulhar nos encantos das águas 
quentes da região.

Acesso – Para quem sai da re-
gião Sudeste, o melhor caminho é 
pela BR-050, passando por Uber-
lândia, Catalão e Araguarí. Para 
quem sai de Brasília, é melhor se-
guir pela BR-040 e continuar pela 
BR-050, passando por Cristalina. 
Chegando em Campo Alegre de 
Goiás, deve seguir pela estrada 

que vai de Ipameri a Caldas No-
vas.

Atrativos – A cidade atrai tu-
ristas do mundo inteiro pela com-
provada capacidade terapêutica 
de suas águas termais que chegam 
até 51º e possuem propriedades 
químico-minerais que podem 
diminuir a pressão arterial e até 
desintoxicar o organismo. Caldas 
Novas possui muitas belezas. Há 
um repertório de saunas naturais, 
bosques, nascentes e cascatas. 
Uma mata frondosa com ipês, 
canelas, paineiras, localizada na 
Serra de Caldas e habitada por tu-
canos, juritis e canários, completa 
este “paraíso das águas”. 

A cidade possui também uma 
variada culinária que mistura pei-
xes e aves com frutos do cerrado 
como o pequi, muito usado em 
pratos típicos como o arroz com 
pequi e a tradicional galinhada. 
Também existem na cidade, di-
versos parques aquáticos, onde 

crianças e adultos podem se di-
vertir.

No próximo mês, mais uma 
edição do Carneiro e Costelada  

Os campistas que não dispen-
sam uma boa costela na brasa de-
vem se programar para viajarem 

até Caldas Novas no mês de julho. 
No dia 08, sábado, acontece um 
dos eventos mais esperados do 
camping GO-02: a XXI edição da 
tradicional Festa da Costelada. Na 
quinta-feira, antes do evento, dia 
06, os campistas poderão saborear 

um delicioso Carneiro no Buraco, 
outra programação gastronômica 
muito famosa que acontece no 
GO-02. 

O Carneiro no Buraco é pre-
parado com a carne em pedaços, 
acompanhados de legumes, tem-
peros e maçã e cozido em enor-
mes tachos acondicionados em 
buracos de 1,5 m de profundidade, 
onde há um braseiro. Arroz bran-
co, salada e pirão acompanham a 
iguaria. O serviço será um mara-
vilhoso momento de confraterni-
zação entre os participantes. 

A Festa da Costelada, progra-
mada para o dia 08, começará bem 
cedo. As costelas serão colocadas 
para assar às 7 horas. Às 09 horas, 
será realizada uma missa campal 
no pavilhão do camping. Por volta 
das 13 horas, as costelas já estarão 
no ponto certo para agradar até 
aos paladares mais exigentes. Os 
campistas poderão saborear tam-
bém arroz, feijão tropeiro, aipim 
cozido e deliciosas saladas. 

Neste mês, a XLV 
Noite de Queijos 

e Vinhos na 
Serrinha

A XLV Noite de Queijos e Vi-
nhos no Camping da Serri-

nha está confirmada para o dia 
17 deste mês, sábado, junto com 
o feriadão de Corpus Christi. Um 
dos eventos mais tradicionais do 
Clube contará nesta edição com a 
animação da Banda Tureck, que 
certamente repetirá o sucesso da 
recente edição da Chopada Ale-
gre no Clube dos 500 em outubro 
passado.

No dia do evento, o Camping 
da Serrinha estará reservado 
apenas para os campistas e seus 
convidados portadores de con-
vites. Para os campistas que ad-
quirirem seus convites até o dia 
11, domingo, a partir desse dia 
poderá deixar seus equipamentos 
desocupados no camping, isentos 
da taxa, até o dia da festa, na pro-
porção de um equipamento para 
cada matrícula social.

Cada convite pessoal dá direi-
to a uma embalagem com cinco 

 ►Novamente, no segundo sábado de julho, mais uma Costelada e 
vários sabores vão reunir os campistas

 ►Rever amigos, feriadão, natureza e Banda Tureck, tudo reunido em uma só festa

qualidades de queijos, uma por-
ção de patê, manteiga, pão, um 
caneco personalizado e vinho 
tinto e branco e refrigerante à 
vontade, servidos somente no ca-
neco do evento.

A CCTUR está programan-
do excursão em microônibus 
partindo do Rio de Janeiro para 
participação na festa, com op-
ções de hospedagem em pousada 
ou no próprio camping. Conheça 
as condições de reservas e paga-
mentos na coluna fixa Informe 
CCTUR, na página 9 desta edi-
ção. 

Dança Cigana
Neste ano, além das atrações 

convencionais da Noite de Quei-
jos e Vinhos, no dia da festa, o 
Grupo Arte e Cultura fará uma 
apresentação de danças ciganas, 

com coreografias da Professora 
Cláudia Sartore, que desenvolve 
esta proposta cultural, com base 
no Camping do Recreio dos Ban-
deirantes, com o apoio do CCB.

Em abril passado, o grupo se 
apresentou durante a Paella Dan-
çante em Mury e garantiu mais 

uma vez a alegria e diversão en-
tre os campistas e amigos convi-
dados. 

Os convites para a festa já 
estão disponíveis na Secretaria 
do Clube no Rio de Janeiro e nos 
campings próximos da Serrinha, 
no eixo Rio/São Paulo.

       CONVITES            EM JUNHO

Associado Casal/Duplo - R$ 138,00

Associado Individual -     R$ 78,00

Associado Juvenil -           R$ 62,00

Convidado Individual -    R$ 98,00

Convidado Juvenil -          R$ 78,00
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 ►Bem próximo ao Camping de Aracajú, as atrações do Arraial do Povo

Forró Caju é garantia de muita música e diversão no Nordeste 
Na segunda quinzena deste 

mês será realizado o Forró Caju, 
o tradicional arraiá da capital 
sergipana. Durante os dias do 
evento, a Praça de Eventos da 
Orla de Atalaia se transforma no 
Arraial do Povo, uma típica cida-
de do interior com uma cenogra-
fia para lá de especial, reproduz 
fachadas de igrejinhas, casas de 
farinha, botequins, entre outras 
atrações. Além dos shows com 
artistas regionais, a festa junina 
oferece barraquinhas de comi-
das e bebidas típicas, apresen-
tações de quadrilhas, fogueira e 
queima de fogos, atraindo mais 
de cem mil pessoas por noite. 
Aproveite e reserve sua estadia 
no camping de Aracaju, locali-

zado próximo ao evento.   
O camping de Aracaju pos-

sui uma área de 20.000 m², toda 
acampável e fica defronte à Praia 
de Atalaia Nova. O SE-01 ofere-
ce instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes e 
telefone público. Além disso, o 
acesso ao camping é todo asfal-
tado.

Acesso - Para quem vem do 
sul, o acesso se dá pela BR-101, 
sem entrar em Salvador. Se vier 
pela capital baiana, a linha Ver-
de deve ser utilizada até India-
bora, de onde se volta para a BR-
101. Para quem sai do nordeste, 
o caminho mais rápido é pela 
BR-101.

Ouro Preto 
realiza sua 12ª 

edição da Mostra 
de Cinema

No próximo mês de julho, a 
CineOP, a Mostra de Cinema de 
Ouro Preto,  será palco para cul-
tura e diversão na cidade históri-
ca. Projetos audiovisuais educa-
tivos e filmes serão selecionados 
para a Mostra Educação, que 
serão apresentados e exibidos 
na 12ª CineOP nos dias 21 a 26, 
e como parte integrante da pro-
gramação do Encontro da Edu-
cação: IX Fórum da Rede Kino: 
Rede Latino-Americana de Edu-
cação, Cinema e Audiovisual.

A proposta do evento tem 
como objetivo fornecer elemen-
tos para a criação de um encon-
tro entre diversas práticas peda-
gógicas ligadas ao audiovisual 
no ambiente escolar. Destaca-se 
ainda o grande interesse em pro-
cessos colaborativos, nos quais 
os estudantes assumam situa-
ções de protagonismo, ocupando 
efetivamente o lugar de articula-
dores dos materiais elaborados 
/ filmados / editados. A Mostra 
Educação homenageia o projeto 
de formação e realização audio-
visual indígena Vídeo nas Al-
deias (VNA), criado em 1986 por 
Vincent Carelli. A CineOP  é um 
evento que foi criado em 2006 e 
tem como objetivo a preservação 
audiovisual, memória, história e 
tratar o cinema como patrimô-
nio. Além das exibições de fil-
mes em pré-estreias nacionais 
e retrospectivas, homenagens, 
seminário, debates, oficinas, 
sessões cine-Escola, mostrinha 
de cinema, exposições, cortejo, 
shows musicais e atrações artís-
ticas, o evento promove em suas 
edições todo o ano, o Encontro 
Nacional de Arquivos e Acervos 
Audiovisuais Brasileiros e o En-
contro da Educação: Fórum da 
Rede Kino – Rede Latino-Ame-
ricana de Educação, Cinema e 
Audiovisual. 

Além do campista visitar os 
pontos religiosos, históricos e 
gastronômicos da região, outra 
dica é passar nas feiras da cidade, 
como a do Largo de Coimbra e a 
da Associação dos Artesãos de 
Ouro Preto. O MG-01 encontra-
-se disponível para hospedagem 
e fica na Estrada dos Inconfiden-
tes e possui instalações-padrão, 
chuveiros quentes, quadra de es-
portes, além de capacidade para 
130 barracas, 20 trailers e motor-
-homes.

Mais segurança para Trailers e Motor-Homes
   A partir deste mê, trailers, motor-homes e reboques em trânsito 

pelas vias públicas devem estar equipadas com aqueles adesivos re-
trorefletivos, nas cores branca e vermelha, que já são aplicados nos 
veículos de carga que trafegam pelas nossas estradas.

As disposição sobre esta determinação está regulamentada pela 
Resolução nº 643, de 14.12.2016, do CONTRAN – Conselho Nacio-
nal de Trânsito, que contém em seus anexos as dimensões exatas des-
se dispositivo, os locais de sua disposição nos veículos e suas opções 
de fixação. O inteiro teor da Resolução nº 643/2016 pode ser consul-
tado no site https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=333477

 ►Estão chegando em julho os tradicionais arraiás do CCB

Venha com sua família curtir os arraiás do CCB 
Os famosos arraiás do CCB 

revivem a cultura das tra-
dicionais festas juninas e julinas 
com direito a comidas típicas, 
forró, quadrilha e quentão nos 
campings. 

No próximo mês de julho, 
o CCB oferece aos associados 
e seus convidados a festa do 
camping de Mury, no dia 22. Os 
campistas devem levar um prato 
de doce, outro de salgado e uma 
prenda. As bebidas e o churras-
co no espeto serão comerciali-
zados na cantina do camping. A 
festa também terá uma barraca 
de pescaria para animar a crian-
çada, além das atrações tradicio-
nais de um autêntico arraiá.  

No camping do Recreio, no 
dia 29 (sábado), barracas serão 
montadas com o que há de me-
lhor da comida típica. Quadri-
lha, brincadeiras como a pesca-
ria e muita música ao vivo vão 
garantir o sucesso da festa. O 
evento conta com a colaboração 
das famílias que pretendam ir, 
levando um prato de doce e um 
de salgado, duas prendas para 
alegrar ainda mais as brincadei-
ras. Além das comidas típicas 
trazidas pelos convidados, a fes-
ta terá a distribuição de caldos, 
milhos, milho verde, entre ou-
tros quitutes. 

Mury - O camping locali-
za-se em meio a muito verde, 
com uma área de 45 mil metros 
quadrados. O RJ-08 tem uma 
capacidade para mais de 200 
equipamentos. Além das insta-
lações-padrão, conta também 
com campo de futebol society, 

quadra de vôlei uma refrescante 
piscina natural, sauna, churras-
queira e pavilhão de lazer. Den-
tro do camping, há também uma 
queda d’água de fonte natural.

Recreio – O camping fica na 
Estrada do Pontal, 5.900 (praia) 
e conta com instalações-padrão, 
luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira e playground.
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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 JUNHO DE 2017
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes aéreos internacionais para 

este mês, com hospedagem em hotel para diferentes destinos. 
Os preços abaixo não incluem taxa de embarque. A partir de:

-Portugal, Rota dos Vinhos, 08 dias, saídas até outu-
bro/17: parte terrestre US$ 2.135,00

- Portugal com Santiago de Compostela, 09 noites, saí-
das até outubro/17: US$ 6.625,00 

-Suíça Fascinante e Milão, 07 noites, saídas até setem-
bro/17: US$ 8.926,00 

-Londres, Amsterdam e Paris, 09 noites, saídas até se-
tembro/17: US$ 10.182,00 

-Roma, Croácia, Eslovênia e Veneza, 13 noites, saídas 
até setembro/17: US$ 11.544,00 

-Belezas de Portugal e Espanha com circuito pelas cida-
des históricas, 13 noites, saída em 08/09/17, entrada de US$ 
2.169,00 + 11 parcelas de US$ 787,00

-Bariloche, 06 noites, saída até outubro/17, entrada de 
US$ 625,00 + 09 parcelas de US$ 280,00

-Belezas de Cartagena e San Andrés, 06 noites, saídas 
até dezembro/17, entrada de US$ 680,00 + 09 parcelas de 
US$ 304,00

PACOTES PARA O FERIADO DE CORPUS CHRISTI 
-Buenos Aires, 04 noites, saída no dia 14/06/17: US$ 

536,00 
-Pipa, saídas nos dias 14 a 18/06/17: R$ 2.247,00 
-Beto Carrero, saídas nos dias 14 a 18/06/17: R$ 1.489,00 
-Foz de Iguaçu, saídas nos dias 15 a 18/06/17: R$ 

1.231,00 

PACOTES INTERNACIONAIS 
-Vale Nevado, saída em 05/08/17, 05 noites: US$ 626,00 
-Roma e Toscana, saída em 08/09/17, 08 noites: US$ 

1.048,00
-Rota do Vinho Colchaga, saída em 05/08/17, 05 noites: 

US$ 1.048,00 

FÉRIAS DE JULHO/17
-Buenos Aires e Bariloche, 03 noites em Buenos Aires 

e 04 noites em Bariloche, saídas em 07,14 e 21/07/17: US$ 
1.402,00

-Foz do Iguaçu, 04 noites, saída em 19/07/17: R$ 
1.273,00 

-Foz do Iguaçu, saídas em 20 a 23/07/17: R$ 1.032,00
-Gramado, 04 noites, saída em 19/07/17: R$ 1.649,00 
-Orlando, 12 noites, saída em 12/07/17: US$ 1.715,00

008250-7 (SP)
013023-7 (RJ)
013247-5 (RJ)
013432-0 (RJ)
015778-4 (SP)
019576-6 (RJ)
021727-5 (RJ)
027559-0 (ES)
037648-5 (RJ)
041654-4 (SP)
044814-3 (RJ)
057400-9 (RJ)
058302-4 (SP)
064288-6 (MG)
074599-3 (SP)
077987-9 (RJ)
084988-6 (RS)
088311-5 (RJ)
096508-0 (SP)
100266-5 (MG)

104585-9 (RJ)
111442-0 (GO)
120654-4 (RJ)
126626-9 (SP)
127969-4 (RJ)
131848-0 (SP)
132307-9 (RJ)
133393-5 (SP)
146259-8 (RJ)
146913-4 (RJ)
147071-1 (RJ)
148833-2 (RJ)
154527-3 (RJ)
159868-2 (RJ)
179494-5 (BA)
181889-6 (SE)
182506-3 (SP)
183233-7 (RJ)
183471-1 (RJ)
188318-4 (RJ)

190037-6 (RJ)
191734-9 (ES)
195438-3 (ES)
196540-7 (SP)
200277-3 (RJ)
201266-3 (SP)
202254-5 (MG)
203219-2 (RJ)
203933-0 (RJ)
205561-1 (SP)
208229-4 (GO)
213114-0 (SE)
214427-4 (SP)
215922-9 (RJ)
217615-8 (RJ)
220426-0 (RJ)
220509-6 (SP)
220576-1 (RJ)
221452-4 (RJ)
222029-0 (SP)

222223-4 (MG)
225462-1 (RJ)
227002-5 (RJ)
227005-9 (SP)
227262-9 (SP)
228327-2 (RJ)
229672-0 (RJ)
231502-9 (RJ)
232073-1 (SP)
232132-1 (ES)
232773-3 (RJ)
234431-1 (ES)
234671-1 (RJ)
235051-6 (RJ)
235314-0 (RJ)
235445-5 (RJ)
235577-8 (SP)
235661-9 (RJ)
235748-7 (SP)
235813-2 (RJ)

235872-6 (RJ)
235917-0 (MG)
235940-5 (RJ)
236013-9 (RJ)
236031-7 (RJ)
236043-0 (ES)
236046-4 (AM)
236082-0 (ES)
236097-7 (SP)
236127-4 (ES)
236168-0 (SP)
236180-0 (ES)
236182-6 (RJ)
236184-2 (RJ)
236248-2 (RJ)
236263-6 (ES)
236290-3 (RJ)
236322-6 (RJ)
236336-5 (SP)
236347-0 (RJ)

 ►Aproveite a oportunidade de visitar os campos da Toscana, com Roma. Fale conosco

-Orlando, 13 noites, saída em 15/07/17, com varias atra-
ções, em apartamento quadrúplo: US$ 3.399,00 

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

de Janeiro. Consulte-nos para saber mais informações. A 
partir de: 

-Corcovado e city-tour no Rio, duração de 04 horas, sa-
ídas pela manhã, R$ 150,00 por pessoa

-Pão de Açúcar, Praias e Mirante do Leblon, duração de 
04 horas, saídas 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 

PACOTES NACIONAIS COM SAÍDAS DIÁRIAS 
-Itacaré, 04 noites com Tour de praias, entrada de R$ 

408,00 + 09 parcelas de R$ 136,00
-Porto Seguro, 04 noites, entrada de R$ 285,00 + 09 par-

celas de R$ 95,00
-Beto Carrero, 2 dias ao Parque c/ingressos, entrada de 

R$ 424,00 + 09 parcelas de R$ 139,00
-Praia do Forte, 04 noites, entrada de R$ 433,00 + 09 

parcelas de R$ 142,00
-Bonito, 04 noites, entrada de 435,00 + 09 parcelas de 

R$ 145,00

NOITES DOS QUEIJOS E VINHOS NA SERRINHA 
A CCTUR está organizando a excursão para a XLV 

Noite de Queijos e Vinhos na Serrinha com saída no dia 15 
deste mês (feriado) e retorno no dia 18, domingo.  

Para quem optar pela hospedagem em pousada, o custo 
será de R$ 695,00 por pessoa, sendo uma parcela de sinal 
de R$ 300,00 e outra de R$ 395,00,incluindo microônibus 
de turismo com guia acompanhante, convite para a festa e 
hospedagem com café da manhã.

Para quem preferir acampar, R$ 385,00 por pessoa com 
um sinal de R$ 190,00 e outra parcela de R$ 195,00, incluin-
do microônibus de turismo com guia acompanhante, custo 
dos pernoites e convite para a festa. Consulte a CCTUR!

PACOTES PARA O NATAL E RÉVEILLON 
-Foz do Iguaçu, saídas em 23 a 27/12/17: R$ 1.340,00 
-Serras Gaúchas, saídas em 21 a 26/12/17: R$ 2.521,00 
-Serras Gaúchas, saídas em 29 a 03/01/18: R$ 2.336,00
-Punta Cana, 07 noites, saída em 26/12/17: US$ 2.355,00 
-Santiago, 05 noites, saída em 28/12/17: US$ 881,00 

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
-Festa Julina, 03 dias no Hotel Alzira Park-São Louren-

ço, saída em 14/07/17: R$ 1.231,00
-Beto Carrero, 05 dias, saída em 26/07/17: R$ 1.799,00
-Campos do Jordão-Festival de Inverno, saída em 

27/07/17: R$ 1.780,00

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Aproveite a promoção do pacote Manaus com Selva, 

com 05 noites, com Tour Encontro das Águas, incluindo al-
moço, 03 noites em Manaus e 02 noites no Amazon Eco Park 
c/pensão completa + caminhada ecológica e Floresta dos Ma-
cacos, visita à casa dos Caboclos + focagem de jacarés. En-
trada de R$ 855,00 + 09 parcelas de R$ 282,00. A passagem 
aérea e a hospedagem em hotel estão incluídos no pacote. 

O programa ideal para você e sua 
família curtirem o feriado de 

Corpus Christi neste mês é viajar 
pelo país e conhecer novos lugares. 
E no CCB você ainda concorre a es-
tadias grátis nos campings da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

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

Concorra a bônus para curtir os 
acampamentos no feriado
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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 
/ Geriátrica / Respiratória / 

Reumatologia / Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de 
fisioterapia em sua casa!

Cel.: (21) 96477-2614 
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Fisioterapia ao Alcance de Todos

PILATES: Solo / Bola Suíça

Aproveite a Promoção De Pai 
para Filho este mês

Quem é apaixonado 
pelo campismo sabe os be-
nefícios que essa prática 
oferece. Que tal comparti-
lhar esses privilégios com 
a família? Faça uma bela 
surpresa para seu filho e 
sua família neste mês de 
feriado. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” 
presenteando-os com um 
título do CCB. Vocês pode-
rão usufruir de um clube de 
vantagens. 

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

Em se tratando de ad-
missões promocionais, a 
custos reduzidos, as taxas 
mensais de manutenção 
vinculadas aos novos títu-
los passam a ser apropria-
das a partir do mês seguin-
te ao da subscrição.

Campanha de Novos Associados vale para o 
feriadão de Corpus Christi

O sucesso da Promoção 
Novos Associados vale 

também para este mês que 
tem o feriado prolongado de 
Corpus Christi com a pos-
sibilidade de garantir des-
contos aos associados que 
recomendam seus amigos e 
familiares para se tornarem 
sócios do CCB. Com isso é 
garantido um bônus de es-
tadias gratuitas para você. 
Para participar, basta indicar 
um amigo para se associar 

ao Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus 
dependentes são beneficiados 
com bônus/pernoites. Os bô-
nus, que têm validade de um 
ano para os associados e seus 
acompanhantes, servem para 
diminuir as despesas com 
pernoites de pessoas ou equi-
pamentos. No total, eles so-
mam 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 bônus 
entregues. 

Lembramos que essas bo-
nificações não servem para 
reduzir as mensalidades de 
ocupação de módulos, nem 
para as taxas de estadia diur-
na e outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-
-mail.
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Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, 
com manual e maleta com rodas para 
transporte. R$1.000,00. Eymard. (31) 
99977-5839 / (31) 99197-5703 (Tim) / (31) 
3386-4136. Belo Horizonte, MG.

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

Camping-Star - Ano 1993, com 
avancê, cobertura, bicama, armário, 
cômoda, geladeira,  mesa de 2m com 6 
cadeiras de madeira dobráveis, televi-
são de 29 polegadas, fogão 4 bocas, mi-
croondas, transformador e fiação.  R$ 
7.000,00.  Estudamos oferta. Jorge Luiz. 
Tels.: (21)2736.1220 e (21)98843.1220.

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

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

Compro – Camping Star com um 
quarto. João Batista ou Rosa. Tel.: 
(21)3242-4839 / 9113-5885

Trailer Águia Real – Avancê novo, 
em excelente estado de conservação e 
com equipamentos. Valor: R$ 35.000,00. 
Aceito ofertas. Mercedes: (21) 98180-
5880 E (21) 98496-0356. 

380 Karmann Guia - Banheiro com 
chuveiro com aqucedor e porta poti, com 
avancê contendo móveis de sala e cozi-
nha. R$25 mil. Tenho outro do mesmo 
tamanho por R$ 15 mil. Cristina : (21) 
997893626.

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito es-
tado, 4 pneus novos zero km. Todo equi-
pado, com 2 camas de casal, 2 beliches, 
geladeira, banheiro com box, fogão 4 
bocas com forno, ar condicionado novo. 
Instalado no CCB de Cabo Frio com to-
das as taxas em dia. R$ 39.800,00. Ed-
milson. Tels: (21) 98798-7890 ou (21) 
2590-6827.

Turiscar Rubi - Ótimo estado, 
cooktop elétrico, geladeira, ar condicio-

9932-2709. E-mail: pedroifko@hotmail.
com

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado 
no CCB de Paraty (RJ). Documentação 
OK - placa de Paraty - Todo reformado, 
pronto para rodar, com geladeira nova, 
fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, cai-
xa 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 – Quinta roda, ano 2007, 
único dono, acomodação para 8 pessoas, 
3 ar condicionados sendo 2 splits, com 
armários, bar, adega, quarto de casal, be-
liche, pia granito, geladeira, fogão 4 bo-
cas com forno, micro- ondas, sofá-cama 
casal, MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 
litros, bomba shurflo 2.8, pneus novos, 
avancê completo. Glória ou José. Tels.: 
(22) 9726-6959/ 9871-5001.

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 
88, oito pessoas, com microondas, gela-
deira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banhei-
ros (um banho, outro normal), aquecedor 
de passagem a gás para chuveiro e pia, 
termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar, 
motor traseiro 1620, pneus 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, 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, toldo de en-
rolar, câmera de ré, microondas (funcio-
na no inversor), refrigerador 120L, fogão 
2 bocas, antena winegard, vaso sanitário, 
ducha higiênica, box separado, 2 venti-
ladores, 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 propos-
tas. 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

Fundador: Ricardo Menescal
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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
50

anos

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

nado Split, colchão de casal novo, mesa 
com 4 lugares. Armários diversos. Loca-
lizado na cidade do Rio de Janeiro. Valor: 
R$ 35.000,00. Contato: (21)99618-5163.

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

KC770 – Completo, acomoda 8 pes-
soas. Geladeira, ar condicionado, fogão 
4 bocas (embutido), chuveiro com aque-
cedor 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, insta-
lado no CCB de Cabo Frio (RJ-01). R$ 
22.000,00. Carlos Alberto Gonçalves 
Bomfim. Telefones: (21) 2513-4201 e (21) 
9230-9238 – Luci. 

Turiscar Diamante Club – Ano 1997, 
super conservado, completo com TV 32 
LCD polegada, 4 pneus novos, toldo com 
fechamento controle eletrônico de nível 
da caixa’água, pintura nova, etc. Rober-
to. 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 enrolar. 
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) 

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 pes-
soas 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 extensão de luz. Os interessados podem entrar em contato 
diretamente com as áreas de Arraial do Cabo, Ubatuba, ou com a Secretaria 
de Salvador.



Vida de Campista
Experiências, amizades e histórias no campismo
Roberto José Grossi tem 56 

anos, é empresário e asso-
ciado ao CCB desde 1976. Ca-
sado com Andrea Ruiz Piedade, 
com quem tem dois filhos e 1 
neta. Palmeirense de coração, 
Roberto tem como hobby pre-
ferido tocar violão. Com apenas 
10 anos, ele já acampava com 
seus pais. Sua irmã era associa-
da e a partir daí comprou seu 
título.  

“Me associei ao CCB por-
que sempre gostei do camping 
e quis que meus filhos e agora 
minha neta tivessem essa expe-
riência também “, conta. 

Roberto e sua esposa tem 
Ubatuba como o camping pre-
ferido,  pela localização e pela 
praia espetacular próxima ao 
camping, além de seus filhos 
também gostarem do ambiente. 

“Acampamos sempre que 
possível, nos feriados e férias 
com certeza estamos todos por 
lá”, contam.

A melhor época para o ca-
sal acampar é no verão, e fazer 
churrasco e tocar violão com 
os amigos é a grande alegria de 

Roberto dentro do camping. 
“Quando começamos a 

acampar, utilizamos uma barra-
ca e agora possuímos um trailer, 
devido ao maior conforto para a 
família”, afirmam.

O casal acha perfeita a ini-
ciativa do CCB em estimular o 
campismo, pois hoje em dia é 
muito difícil conviver em con-
tato com a natureza. 

“Para mim e minha esposa, 

o campismo se resume em na-
tureza, amizade, confraterniza-
ção e liberdade”, relatam.

Roberto e Andrea afirma-
ram que por ser mais uma ativi-
dade de custo mais acessível as 

pessoas podem acampar mais. 
O campismo possibilitou mui-
tas coisas boas na vida do casal. 
Estar em família é apenas uma 
delas. 

“Temos um filho adolescen-
te e conseguimos que ele esteja 
mais conosco. Hoje em dia é 
mais difícil ter os filhos por per-
to e o camping contribui para 
nos aproximarmos, além de ser 
um ambiente próprio para a fa-
mília e desenvolvimento dos 
filhos e netos”, contam felizes.

O casal sempre participa 
das festas nos cmapings e a que 
mais gosta é a da Tainha em 
Ubatuba. Roberto disse tam-
bém como o campismo foi uma 
boa opção durante as Olimpí-
adas, pois foi importante para 
os jovens descobrirem a prática 
dessa atividade. 

“Todas as experiências que 
tivemos em campings foram 
divertidas, marcantes e muito 
prazerosas, pois aprendemos a 
viver em sociedade, respeitan-
do os limites do próximo e esta-
mos sempre em família e rodea-
dos de amigos”, finaliza o casal.

Festival de Inverno será atração em Campos do Jordão
Os campistas que visitarem 

a estância de Campos do Jordão 
no início de julho podem apro-
veitar para curtir a programação 
do 48º Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão, 
que será do dia 02 de julho até 
o dia 30.

Em mais de 40 anos de his-
tória, o Festival Internacional 
de Inverno de Campos do Jor-
dão se consolidou como o maior 
e mais importante festival de 
música clássica da América La-
tina.

Conhecido e respeitado in-
ternacionalmente, o Festival é 
passagem obrigatória de con-
ceituados artistas de todo o 
mundo. Ao longo de sua histó-
ria, nomes do porte de Eleazar 
de Carvalho, Magda Taglia-
ferro, Yehudi Menuhin, Hugh 
Ross, Mstislav Rostropovich, 
Michel Philippot, Kurt Masur, 
Dame Kiri Te Kanawa, Trio 
Beaux Arts, Ysaÿe Quartet e Le 
Poème Harmonique, entre mui-
tos outros, brilharam nos palcos 

e classes do Festival.
Além da apresentação em 

concertos, esses grandes artis-
tas também fizeram parte da 
programação pedagógica do 
Festival, dando aulas e master-
classes a jovens músicos. Anu-
almente, estudantes de música 
de diferentes partes do mundo, 
sobretudo do Brasil, América 
Latina e América do Norte, es-
colhem o Festival de Campos do 
Jordão para se aperfeiçoarem. 
Renomados artistas brasileiros 
foram bolsistas do Festival de 
Campos do Jordão em edições 
anteriores, e reconhecem a sua 
importância no caminho para 
a profissionalização de jovens 
músicos.

Hoje, o Festival tem públi-
co direto de dezenas de milha-
res de pessoas. Por seus palcos 
passam mais de 3 mil artistas, e 
suas aulas são ministradas por 
mais de uma centena de músi-
cos do primeiro escalão mun-
dial. 

Para você, campista, que es-

teja de passagem pela região e 
busca uma hospedagem segura 
e de fácil acesso, o CCB oferece 
o camping de Campos do Jor-
dão. Aproveite e curta a região! 

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

Acesso – Para quem vem do 
Rio de Janeiro ou São Paulo, a 
melhor opção é seguir pela Via 
Dutra. Campos do Jordão fica 
a 192 km da capital paulista, 
via Quiririm-Taubaté (SP-50) e 
a 184 km via Caçapava ou São 
José dos Campos (SP-123). Ou-
tra alternativa para quem vem 
de São Paulo é pela Rodovia 
Ayrton Senna. Para quem sai de 
Belo Horizonte, o melhor é pas-
sar por Taubaté.

 ►Andréa e Roberto Grossi reunem amigos e histórias em cada acampamento que fazem

 ►O Festival de Inverno congrega cultura, arte e gastronomia, além do 
prazer juntos


