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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$ 
9,20 mais equipamento de R$ 2,40 até R$ 
18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) 
: R$ 16,20 mais equipamentos de R$ 4,10 
até 28,40.

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 ba-
teria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,60 mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 
21,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev. 
e Jun./Jul.): R$ 16,20 mais equipamentos 
de R$ 4,10 até 28,50.

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$ 10,60 mais 
equipamento de R$ 2,70 até R$ 19,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 
16,30 mais equipamento de R$ 4,10 até 
R$ 25,40.

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$ 13,40 e mais 
equipamento de R$ 3,20 até R$ 24,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,20 mais equipamento, de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

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$ 
13,40 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
24,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 18,20 mais equipamento, de R$ 4,60 
até R$ 36,80. 

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$ 14,20 mais equipa-
mento de R$ 3,60 até R$ 27,80; TEMPO-
RADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 14,20 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 28,80.

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$ 11,80 mais equipamento 
de R$ 1,40 até R$ 23,10; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,10 mais equipa-
mento de R$ 2,00 até R$ 25,00.

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$ 11,80 mais equipamento de R$ 1,40 até 
R$ 23,10; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 14,10 mais equipamento de R$ 
3,60 até R$ 28,80.

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$ 11,80 mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPO-
RADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 16,20 mais 
equipamento de R$ 4,10 até R$ 28,40.

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$ 14,20 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 27,80; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 
18,20 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

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 es-
portes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas 
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 18,70 mais equipa-
mento de R$ 4,80 até R$ 36,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,80 mais 
equipamento de R$ 5,80 até R$ 40,00.

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 reduzi-
da. NÃO TEMPORADA: R$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,20 até R$ 24,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,20 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

RECREIO DOS BANDEIRAN-
TES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 
(Praia). Tel/Fax: (21) 2490-0584. Insta-
lações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadras de es-
portes, pavilhão de lazer, praia fronteira 
e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 
19,50 mais equipamento de R$ 5,00 até 
R$ 35,90; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 31,70 mais equipamento R$ 8,00 
até R$ 54,00.

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$ 10,60 mais equipamento 
de R$ 2,70 até R$ 19,10; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 16,30 mais equipa-
mento de R$ 4,10 até R$ 25,40.

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$ 
9,20 mais equipamento de R$ 2,40 até R$ 
18,00; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 3,00 até 
R$ 20,80.

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 
naturais, cancha de bocha e churrasquei-
ras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 

10,60 mais equipamento de R$ 1,40 até 
R$ 21,40; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 1,50 até 
R$ 23,90.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,20 mais equipamento de R$ 4,60 até 
R$ 36,80.

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$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; 
TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
21,00 mais equipamento de R$ 5,20 até 
R$ 42,80.

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$ 13,40 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
14,10 mais equipamento de R$ 3,60 até 
R$ 28,70.

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$ 
13,40 mais equipamento de R$ 3,20 até 
R$ 24,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 18,20 mais equipamento de R$ 
4,60 até R$ 36,80. 

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$ 18,70 mais 

equipamento de R$ 4,80 até R$ 32,50; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
30,90 mais equipamento de R$ 7,80 até 
R$ 62,00.

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$ 11,80 mais equipa-
mento de R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 16,20 mais 
equipamento de R$ 4,10 até R$ 28,40.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida 
Oceânica, 4551 – Bairro Farol - Alcoba-
ça – BA

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

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 Aracruz

 ►Camping de Canela 
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Festa da Tainha é atração em Ubatuba em setembro 
Os campistas que costu-

mam frequentar o Cam-
ping de Ubatuba estão con-
tando os dias para mais uma 
edição da já tradicional Festa 
da Tainha. O evento será rea-
lizado dia 09 de setembro (sá-
bado), às 19 horas no pavilhão 
de festas do camping, emen-
dando com o feriado da Inde-
pendência no dia 07 (quinta-

 ►Enquanto os campistas se divertem na praia de Maranduba, fronteira ao camping...  ► ... os assadores preparam as tainhas na brasa para a confraternização no pavilhão 

O camping de Cabo Frio se pre-
para para mais uma edição da de-
liciosa festa do Bobó de Camarão, 
que será no dia 30 de setembro. Os 
sucessos dos anos anteriores vão ga-
rantir mais uma vez a programação 
do evento, que tem como objetivo 
principal a integração e a confrater-
nização de campistas e associados. 

Além de degustar o saboroso 
prato, os presentes vão se animar 
ainda ao som de uma boa música 
para não deixar ninguém parado. 

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro devem se-
guir pela ponte Rio-Niterói e entrar 
na BR-101, via Rio Bonito, toman-
do-se a Via Lagos até São Pedro da 
Aldeia. Depois basta pegar a RJ-140 
até Cabo Frio. Outra opção para 
quem vem do Rio de Janeiro é atra-
vessar a ponte Rio-Niterói e pegar a 
RJ-04 até Tribobó. Em seguida é ne-
cessário virar à direita, na RJ-106, 
passando por Maricá, Araruama e 
Iguaba até chegar a São Pedro da 
Aldeia. 

Hora de se programar para o Cozido Sertanejo em Mury
No final da estação mais fria 

do ano, nada melhor do que um 
passeio pela região serrana. No 
início de setembro, emendando 
com o feriadão da Independên-
cia no dia 07 de setembro (quin-
ta-feira), o camping de Mury 
vai realizar mais um Cozido 
Sertanejo no dia 09 (sábado), 
uma ótima pedida para reunir 
os amigos.

O camping de Mury fica a 
150 km do Rio de Janeiro, atra-
vés do acesso feito pela BR-101, 
seguindo 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 ser-
ra em direção a Nova Friburgo. 
O acesso ao camping é feito no 
km 69 da rodovia Rio-Friburgo, 
dobrando à esquerda, aproxima-
damente 2 km após o início da 
descida da serra, agora em dire-
ção à cidade, em frente ao totem 
de limitação de velocidade.  ►No sol de inverno em Mury, os campistas se aquecem com o cozido à moda 

Cabo Frio se prepara 
para mais uma edição 
do Bobó de Camarão

-feira).
Além de poder degustar a 

tainha na brasa com deliciosos 
acompanhamentos, os asso-
ciados e seus convidados po-
derão ainda se divertir, cantar 
e dançar no pavilhão de festas 
do camping, que será todo de-
corado especialmente para o 
evento, onde serão servidas 
as guarnições (arroz, salada, 

molhos, pirão e purê) que vão 
compor os pratos junto com a 
tainha assada na brasa. A cer-
veja e o refrigerante serão co-
mercializados na cantina. Os 
convites já estão disponíveis 
na portaria do camping e na 
cantina, ao preço de R$ 65,00 
para duas pessoas. As reser-
vas antecipadas podem ser 
feitas diretamente na cantina, 

pelo telefone (12) 3843-1463. 
Camping – O camping de 

Ubatuba fica às margens da 
Praia de Maranduba, na Rodo-
via SP-55. Possui instalações-
-padrão, pavilhão de lazer, luz 
para equipamentos (220 v) e 
chuveiros quentes.

Acesso – Para quem vem 
de São Paulo é necessário se-
guir pela Rodovia Dutra até 

São José dos Campos, pegar a 
Rodovia dos Tamoios até Ca-
raguatatuba e entrar na Rodo-
via Rio-Santos (sentido Rio de 
Janeiro) até Ubatuba. Aqueles 
que vêm do Rio de Janeiro de-
vem ir pela Rodovia Dutra e 
seguir no sentido de Taubaté. 
Depois é preciso entrar na Ro-
dovia Osvaldo Cruz direto até 
Ubatuba. 
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Confirmada para novembro a 
Expo Motor-Home

Você já pode agendar para o 
período de 24 a 26 de novembro, 
a visita à segunda EMHS-BRA-
ZIL, a Expo Motor-Home Show, 
no pavilhão da FENAC, em Novo 
Hamburgo(RS).

Além da mostra de veículos 
de recreação, equipamentos e 
acessórios no pavilhão coberto, a 
Expo vai proporcionar ao público 
palestras e mesas redondas sobre 
temas ligados ao caravanismo no 
país, dentre os quais um debate 
sobre razões de dificuldades para 
a expansão da produção e vendas 

dos veículos de recreação, tais 
como entraves na obtenção de 
linhas oficiais de crédito e finan-
ciamento, melhorias nas rodovias 
nacionais e redes de postos de 
combustíveis, altos custos de ma-
nutenção, seguro e licenciamento, 
carência de campings adequados 
e questões ligadas à interpretação 
do Código Nacional de Trânsito.

A Expo estará aberta à visita-
ção na sexta-feira e no sábado das 
09 horas às 22 horas e no domin-
go das 09 horas às 18 horas. Os 
ingressos podem ser adquiridos 

no momento da entrada no pavi-
lhão.

No ano passado, a EMHS 
reuniu 60 expositores, 6300 vi-
sitantes e contou com a presença 
de 200 motor-homes. Neste ano, a 
organização do evento está esten-
dendo o convite a motor-homistas 
de países vizinhos para a reali-
zação de um encontro sul-ameri-
cano, prevendo uma abrangência 
maior na troca de experiências e 
das condições de trânsito e par-
queamento dos veículos em nosso 
continente.

Neste mês, Festival da Cachaça será atração em Paraty 
Na segunda semana deste 

mês, a histórica cidade de 
Paraty, na Costa Verde do Rio 
de Janeiro, se mobiliza para a 
realização da 35ª edição do Fes-
tival da Cachaça, Cultura e Sa-
bores de Paraty. O evento acon-
tece entre os dias 17 e 20 e os 
campistas associados do CCB 
poderão curtir mais ainda a ani-
mação da cidade. Além da pro-
gramação na tenda principal, no 
Areal do Pontal, haverá uma sé-
rie de outras atividades no Paço 
Municipal. Nos dias de evento, 
só será permitida a venda exclu-
siva de cachaça em embalagens 
de vidro até às 22 horas. Após 
esse horário a comercialização 
será feita através de canecas 
típicas do evento, em doses ou 
embalagens plásticas. Além dis-
so, tanto na tenda principal, no 
Areal do Pontal, como no Espa-
ço Cachaça & Cultura, no Paço 
Municipal (Centro Histórico), 
será promovida a apresentação 
de artistas locais.

O Espaço Cachaça & Cul-

tura, no Paço Municipal será 
uma das atrações da edição. 
Organizado pela Secretaria de 
Cultura de Paraty, traz de volta 
a tranquilidade da degustação e 
o prazer das rodas de conversas 
regadas a cachaça da terra. Para 
o campista que esteja de passa-
gem pela região e deseja hospe-
dagem com conforto, o camping 
de Paraty encontra-se bem pró-
ximo à localização do evento.

O RJ-04 está localizado em 
frente à praia do Pontal, próxi-
mo à Santa Casa de Misericór-
dia e, além das instalações-pa-
drão, tem capacidade para 120 
equipamentos, divididos entre 
trailers, motor-homes e barra-
cas.

Acesso - A cidade de Paraty 
fica a 240 km do Rio de Janei-
ro e a 305 km de São Paulo. O 
acesso é feito pela BR-101 (Rio/
Santos). Após a construção da 
rodovia, na década de 70, a ci-
dade tornou-se um importante 
pólo de turismo nacional e in-
ternacional.  ►A tenda principal do evento fica bem próxima do nosso camping 

 ►O complexo da FENAC dispõe de estações de metrô e rodoviária junto aos pavilhões 
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Aproveite o Dia dos Pais e o 
feriadão da Independência 

no dia 7 de setembro, que este ano 
cai numa quinta-feira, prolongan-
do o final de semana, curtindo os 
campings do CCB com amigos e 
familiares, podendo assim, des-
frutar em diferentes estados do 
país, da perfeita combinação en-
tre a tranquilidade do camping 
e a proximidade da cidade, além 
das atrações turísticas de cada re-
gião, seja região serrana ou praia. 
Os campings escolhidos pela rede 
do CCB este mês foram: Aracajú 
(SE-01), Curitiba (PR-03) e Cabo 
Frio (RJ-01).

ARACAJU (SE-01)
Camping - o camping de 

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

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

Atrativos - Aracaju tem como 
pontos fortes os atrativos naturais 
e culturais. O destaque litorâneo 
fica por conta da famosa praia de 
Atalaia, point dos finais de se-
mana, que possui restaurantes à 
beira-mar e onde o artesanato lo-
cal chama a atenção. Quem busca 
tranquilidade, pode visitar o lito-
ral sul da cidade, que reúne praias 
encantadoras, como a de Aruana, 
Robalo, Náufrago e Mosqueiro. 
Para aqueles que gostam de es-
portes radicais, a cidade também 
tem praias ideais para a prática de 
surf, como Jatobá e Costa. Se o 
campista desejar um roteiro mais 
cultural, uma visita ao centro his-
tórico de Aracaju é indispensável. 
Completamente revitalizado, o 
lugar proporciona um verdadeiro 
passeio pela história, através de 
seus casarões, praças e mercados.

CURITIBA (PR-03)
Camping – O PR-03 fica a 

200 metros da Rodovia que dá 
acesso a Curitiba. Com capacida-
de para receber 100 barracas e 50 
trailers e motor-homes, localiza-
do em meio a uma área verde de 
28 mil metros quadrados. Além 
de instalações-padrão, o PR-03 
possui piscinas, pavilhão de even-

Aproveite o feriadão da Independência nos campings

 ►As mais lindas praias da Região dos Lagos são atendidas pelo 
Camping de Cabo Frio 

 ►A meio caminho entre o Sul e o Sudeste, o Camping de Curitiba 

 ►O Camping de Aracajú é uma rara oportunidade de acampamento no 
litoral nordestino 

tos, quadra de esportes, cancha de 
bocha, playground e cantina.

Acesso – Do Rio de Janeiro é 
preciso seguir pela Via Dutra até 
São Paulo, daí é preciso pegar a 
BR-116 até Curitiba a 13 km antes 
do entroncamento onde a BR-116 
coincide com o Contorno Leste, 
em direção às praias, toma-se a 
direita, até o acesso para o cam-
ping se faz à direita, ao lado do 
Curitiba Park Hotel. Para quem 
vem do Sul, o retorno se faz a um 
quilômetro adiante, junto ao Clu-
be Santa Mônica, de fácil visua-
lização.

Atrativos – Há muito para 
se fazer em Curitiba. Uma opção 
muito boa é aproveitar a chama-
da Linha do Turismo. Um passeio 
muito divertido, passando por 22 
pontos turísticos num ônibus tipo 
jardineira, com duas horas num 
trajeto de pelo menos 40 km. As 
paradas incluem, por exemplo, 
os parques Barigui e Tanguá, o 
Memorial Ucraniano, Ópera do 
Arame, Rua das Flores, a Rua 24 
Horas, o Teatro Paiol, que era o 
antigo Paiol de Pólvora de Curiti-
ba, o Jardim Botânico. Um lugar 
fascinante que também faz parte 
do roteiro é Santa Felicidade. É na 
verdade uma região administrati-
va com 16 bairros. Lá é possível 
apreciar deliciosos vinhos feitos 
na vinícola de Durigan onde são 
fabricados os vinhos que levam o 
nome da região, belos restauran-
tes, e uma charmosa queda d’água 
a Cascatinha. No Parque Barigui 
toda a família pode aproveitar o 
dia nos brinquedos instalados do 
parque além de passar um dia 
junto à natureza. No Memorial 
Ucraniano vale à pena visitar a 
Igreja de São Miguel Arcanjo, 
um das construções ucranianas 
mais antigas do país. Em Curiti-
ba há vários bosques, entre eles 
tem o Bosque do Papa e o Bos-
que Gutierrez, onde foram insta-
lados o Memorial Chico Mendes 
e o Teatro de Bonecos. Fascinan-
te também é a Torre das Mercês 
onde funciona também o Museu 
do Telefone. É o ponto mais alto 
de Curitiba, com uma altura de 
quase 110 metros que permite 
uma visão panorâmica. Na cida-
de, ocorre todo o ano dois eventos 
tradicionais que é a Festa de São 
Francisco da Ordem Curitiba, 
onde há uma grande quermesse 
popular com barracas típicas, mú-
sica e shows artísticos e o outro 
evento é o Festival da Primavera 
que é realizado na Praça Japão. O 
Haru Matsuri Curitiba conta com 
a tradição japonesa para compor 
o festival no local. 

CABO FRIO (RJ-01)
Camping – O RJ-01 fica loca-

lizado no bairro do Jacaré perto 
da ponte do Canal Itajuru. Tem 
uma área de 20 mil metros qua-
drados. Além das instalações-pa-
drão, oferece quadras de esportes 
e acesso ao Canal. Para comodi-
dade dos associados e também 
dos visitantes, o camping dispõe 
de cantina e tanques lava-roupas 
e lava-pratos.

Acesso– Para quem sai do Rio 
de Janeiro, o acesso é feito pela 
ponte Rio-Niterói. Seguir pela 
RJ-04 até Tribobó e entrando ã 
direita na RJ-106 até a cidade de 
São Pedro D’Aldeia. Agora o ide-
al é pegar a RJ-140 até Cabo Frio. 
Uma outra opção é, a partir da 
ponte, pela BR-101 via Itaboraí e 
Rio Bonito seguindo pela Via La-
gos até São Pedro D’Aldeia. 

Atrativos – As águas cristali-
nas e a natureza exuberante fazem 
um convite tentador para se co-
nhecer Cabo Frio. Entre as praias, 
a mais conhecida e badalada é a 
do Forte, com extensão litorânea 
de 7,5 km, de areia branca e fina 
que completa o cartão-postal da 
cidade. Em seu extremo esquer-
do fica o Forte São Mateus, uma 
construção portuguesa do século 
XVII, onde o mar é mais calmo, 
e à direita duas outras praias a de-
limitam; a Praia das Dunas que é 
cercada por montes de areia que 
chegam a 30 metros e a Praia do 
Foguete, ambas preferidas para a 
prática de surf e outros esportes 
radicais. Falando nisso, o muni-
cípio também abriga o Museu do 
Surf, o primeiro do país e o maior 
da América Latina no assunto. 
Cabo Frio possui ainda um rotei-
ro de compras da moda praia que 
tem como atrativo do outro lado 
do Canal a Rua dos Biquínis, co-
nhecida internacionalmente como 
a maior rede de moda praia da re-
gião. As mais de 100 lojas abrem 
às 9 horas e não fecham antes das 
20h. Além dos quiosques à beira-
-mar, quando o assunto é gastro-
nomia, todos os caminhos levam 
ao Boulevard Canal, um calçadão 
às margens do Canal Itajuru re-
pleto de bares e restaurantes que 
oferecem música ao vivo e diver-
sos pratos desde a culinária local 
com peixes e frutos do mar às 
estrangeiras (italiana, japonesa e 
francesa). De dia, o local oferece 
aos visitantes passeios de barcos 
(escunas) no Terminal Maríti-
mo e visitas culturais ao espaço 
Carlos-Scliar. À noite, os turistas 
mais baladeiros podem curtir as 
boates, bares e casas noturnas.
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          CONVITES                                   ATÉ SETEMBRO           EM OUTUBRO

Associados Casal/Dupla  R$ 89,00  R$ 98,00

Associado Individual  R$ 50,00  R$ 55,00

Associado Juvenil (até 18 anos) R$ 38,00  R$ 42,00

Convidado Individual  R$ 63,00  R$ 70,00

Convidado Juvenil (até 18 anos) R$ 50,00  R$ 55,00

Chopada Alegre confirmada para outubro
Está confirmada para o dia 

14 de outubro próximo a XLV 
Chopada Alegre, no Camping 
do Clube dos 500, um sábado, 
ligado ao feriadão de Nossa 
Senhora da Aparecida, dia 12, 
quinta-feira.

Os convites para os asso-
ciados e seus convidados já es-
tão disponíveis na portaria do 
Camping do Clube dos 500 e de 
outras unidades próximas, nas 
condições dispostas na tabela a 
seguir.

A animação musical da festa 
ficará por conta da Banda Túre-
ck, que desde o ano passado vol-

tou a participar do evento.
Cada participante vai rece-

ber embalagens individualiza-
das com dois tipos de salsichas 
quentes, queijo à francesa, mos-
tarda, ket-chup e pão, mais um 
caneco exclusivo para o serviço 
de chope e refrigerantes à von-
tade.

Os associados que adquiri-
rem seus convites até o domingo 
anterior a festa, dia 8, poderão 
deixar seus equipamentos deso-
cupados no camping, isento do 
pagamento da taxa correspon-
dente, na proporção de um equi-
pamento por matrícula.

Temporada de Inverno em Canela vai até o mês de setembro
A Temporada de Inverno em 

Canela é um tradicional 
evento da cidade serrana gaú-
cha. Grandes e prazerosos mo-
mentos nessa temporada serão 
acalorados com a degustação 
de um bom vinho e as delícias 
da culinária local, como o cho-
colate e as variedades do café 
colonial.

A temporada de inverno na 
região, a temperatura gelada do 
ar é agradável e proporciona o 
aconchego dos ambientes aque-
cidos com lareiras e o clima dos 
restaurantes da Serra Gaúcha.

Durante todos os anos, esta 
temporada cresce na posição 
de atrativos da Serra Gaúcha. 
A bela cidade irá proporcionar 
diversas atrações como as apre-
sentações de diversas manifes-
tações artísticas nas principais 
ruas e teatros, contemplando a 
programação de vários estabe-
lecimentos da cidade que rece-
be decoração temática.  

A natureza exuberante e 
paisagens de tirar o fôlego con-
vidam os adeptos do turismo 
de aventura à prática de rafting, 
rapel, trekking, tiroleza, pên-
dulo e cavalgada. Para quem 
prefere contemplar a natureza 
e a cultura, temos os parques 

 ►O Camping fica mais atraente e aconchegante nas temperaturas baixas do inverno 

com vistas inesquecíveis, mu-
seus, artesanato e as fábricas de 
chocolate que são uma ótima 
opção.

A maior atração natural de 
Canela é a cachoeira ‘Cascata 
do Caracol’, com 131 metros 
de altura, localizada no Parque 

do Caracol que possui uma mo-
derna infraestrutura com  ob-
servatório ecológico com ele-
vador panorâmico, restaurante, 

lojas de artesanato e passeio te-
mático de trem. Guias especia-
lizados orientam os visitantes 
por trilhas, que exibem fauna 
e flora variadas, praticando ci-
cloturismo ou cavalgadas por 
estradas secundárias e bosques. 

No centro da cidade também 
há atrações como a Catedral da 
Pedra, um marco da arquitetu-
ra em estilo gótico inglês e o 
Mundo a Vapor, local onde os 
turistas podem visitar a repro-
dução de um famoso acidente 
ferroviário que aconteceu no 
ano de 1895, em Paris, e conhe-
cem réplicas perfeitas de loco-
motivas do século passado. As 
lojinhas com artigos em malha 
e couro que dividem o espaço 
com as que vendem chocolates 
caseiros e artesanais. 

Para o campista que esteja 
de passagem pelo local, o CCB 
oferece o camping de Canela 
para hospedagem. 

 - Para se chegar ao camping 
de Canela, na Rodovia RS-235 
que liga Canela a Gramado, 
basta pegar a estrada asfaltada 
que dá acesso ao Parque do Ca-
racol. Percorridos quatro qui-
lômetros, subir à direita e de lá 
percorrer mais um quilômetro 
até o RS-01.

 ►Está confirmada a presença da Banda Túreck na Chopada 
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Carneiro e Costelada 
garantiram sucesso 
em Caldas Novas 

Começou na quinta-feira, 6 de ju-
lho, a sequência gastronômica 

no Camping de Caldas Novas. Exa-
tamente ao meio-dia, desceu o tacho 
para o buraco de um metro e meio 
de profundidade, onde já ardia des-
de cedo um brazeiro de lenha. 

Detalhes conferidos, tacho fe-
chado, em cima o buraco tampado 
e lacrado, e tudo deu certo. Durante 
seis horas, a carne do carneiro em 
pedaços, com legumes, cebolas, 
maçãs, com o preparo do Chef Zezo 
e os temperos da Mariza, foram 
cozidos lentamente, quando, às de-
zoito horas, o tacho foi içado, o cal-
do retirado para o pirão e, pronto, 
iniciou-se o serviço, acompanhado 
de arroz, saladas, para o deleite dos 
cinquenta campistas já chegados no 
camping. 

Lá fora, à vista de todos, a lua 
nova no céu limpo sinalizava a noite 
fria, ideal para o aconchego. 

No sábado, dia 9, logo cedo, seis 
costelas foram temperadas e monta-
das no brazeiro, para serem assadas 
lentamente, durante seis horas, sob 
os cuidados do Mestre Zezo e os 
olhares atentos do foguista Vavá, 
o Guarda-Camping. O serviço da 
costela, começou à uma hora, acom-
panhada de arroz, feijão tropeiro, ai-
pim cozido e saladas, para os oitenta 
campistas reunidos no pavilhão do 
camping. 

Antes disso, às dez horas, no 
pavilhão menor, o Padre Ildefonso, 

da Paróquia do Santuário de Nos-
sa Senhora da Salete, rezava missa 
para as famílias acampadas, com 
cânticos interpretados por um casal 
de campistas compenetrados e afi-
nados, acompanhados pelo teclado 
do Maestro Paulo Sérgio Krause, de 
Torres (RS). 

Em sua homilia, Padre Ildefon-
so comentou sobre o sentimento 
de cansaço que vem demonstrando 
aquelas pessoas que se preocupam 
demais com bens materiais, com 
as aparências pessoais, na busca do 
corpo perfeito, se dedicando menos 
aos valores espirituais ressaltados 
nas pregações de Cristo, como a hu-
mildade, a honestidade, a fidelidade, 
manifestando o Padre a satisfação 
de estar ali, no camping, celebran-
do aquela missa entre amigos que se 
confraternizavam. 

No domingo, o cardápio do al-
moço, também no pavilhão, reuniu 
a costela na grelha, fatiada, e a vaca 
atolada, um caldo consistente pre-
parado com iscas de costela, aipim 
cozido e temperos, com acompa-
nhamentos de arroz e saladas. 

A maratona gastronômica se 
estendeu até segunda-feira com o 
tradicional joelho de porco assado, 
a especialidade do campista Deu-
sdete, de Sorocaba, com acompa-
nhamento do feijão-aperitivo. E a 
lua cheia continuava lá, enfeitando a 
noite, enquanto os campistas se de-
liciavam com o joelho. 

O segundo semestre convida à confraternização
A partir do mês que vem, va-

mos começar a segunda temporada 
de feriadões deste ano, repetindo 
as oportunidades de acampamento 
que as famílias associadas apro-
veitaram no primeiro semestre, 
driblando o quanto puderam os 
efeitos desta crise que incomoda 
a todos.

Em setembro, o Feriado da In-
dependência vai cair numa quinta-
-feira e em Vitória e Curitiba será 
feriado também na sexta-feira dia 
8, dedicado à Santa Padroeira das 
duas cidades. No dia 9, sábado li-
gado ao feriado, serão realizadas a 
XVII Festa da Tainha em Ubatuba 
e o Cozido Sertanejo em Mury. E 
no dia 10, domingo, a partir das 15 
horas será realizada mais uma Fes-
ta Cigana no Camping do Recreio 
dos Bandeirantes.

Em outubro, o feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, dia 12, também será em 
uma quinta-feira, proporcionando 

outro feriadão aos campistas que 
podem compensar em suas ativi-
dades profissionais. No sábado, 
dia 14, será realizada a XLV Cho-
pada Alegre no Camping do Clube 
dos 500, com a presença da Banda 
Túreck.

O feriado de Finados, no dia 2 
de novembro, também vai cair em 
uma quinta-feira, proporcionando 
mais uma esticada para quem pode 
compensar, mas a Proclamação da 
República, no dia 15, será come-
morada em uma quarta-feira.

Encerrando o ano, dois feria-
dões de festejos e congraçamento 
com a família e com os amigos vão 
acontecer tanto no Natal, como no 
Ano Novo, coincidindo com uma 
segunda-feira os dias 25 de de-
zembro e 1º de janeiro.

E depois dos festejos do Ré-
veillon, sair de férias, aproveitar 
o verão e descansar com a famí-
lia naquele camping preferido, 
porque,afinal, ninguém é de ferro.  ►Depois dos festejos do Réveillon, descansar e descansar 

Recreio realiza 
mais uma edição 
dos Torneios de 

Xadrez
No dia 20 deste mês (domin-

go) serão realizados o LXXVII 
Torneio Escolar Individual e o 
CLXXVIII Torneio Aberto no 
camping do Recreio dos Bandei-
rantes. Em julho passado, no dia 
9, foi a vez do CLXXVII Torneio 
Aberto. Confira os resultados dos 
vencedores da competição: 1º) Ale-
xandre Pinto Romano (FFC); 2º)
Bruno Cravo Guttler (TTC); 3º) 
Wagner dias Fernandes(AVULSO); 
4º) Juvenal Batista(CXGR); 5º) 
Edvalvo Oliveira Farias - 1º Ve-
terano (AXXM); 6º) Cleber Al-
ves Pinheiro(MIOTIKAN); 
7º) Tarcísio Dantas Tarchess 
(CMUN); 8º) Marcelo Beramen-
di Demicheli(MIOTIKAN) e 
9º) João Anderson Santana de 
Lima(APETX).

sNa quinta-
-feira, o carneiro 
no buraco abriu 

a temporada 
gastronômica 

 ►A missa 
no pavilhão 
menor reservou 
momentos de 
reflexão e fé 

 ►No almoço 
da Costelada, 
o momento 
maior de 
confraternização 
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Mercado
Novidades para você aproveitar os 

finais de semana nos campings

Neste mês, a edição do Mercado sugere três produtos práticos e 
resistentes para o campista aproveitar o Dia dos Pais e os demais finais 

de semana com amigos e familiares. Os produtos escolhidos foram: 
o Copo Térmico de Cerveja Hammertone Green Stanley, a Bolsa 
Térmica Igloo Tech Soft 12 Preto e o Paneleiro Azteq Trip Azul. 

Copo Térmico de Cerveja Hammertone Green 
Stanley: Este produto é ótimo para quem possui um estilo 
aventureiro mas também não abre mão de diversão, este 
Copo Térmico de Cerveja Stanley é tudo que o campista 
precisa. Resistente, durável e atemporal. Além de manter 
sua cerveja gelada por até 4 ou 5 horas, sua parede dupla 
com isolamento a vácuo faz com que a parede externa não 
transpire. Saboreie sua cerveja gelada até o último gole. 
Ainda vem com abridor de garrafa incluído que se acopla 
à tampa do copo. Informações no site: http://www.maka-
lusports.com.br/. 

Bolsa Térmica Igloo Tech Soft 12 Preto: O uso deste 
produto é indispensável para os dias de lazer para quem 
quer levar seus alimentos ou bebidas que precisam ser man-
tidos em temperatura fria. Feita com alça de ombro extra 
longa e ajustável, que torna o transporte bem mais cômodo. 
Totalmente resistente a vazamento, fácil de limpar, parte 
superior com textura antimicrobiana e bolso frontal. E para 
fácil armazenamento, a Tech Soft 12 é dobrável! Permitin-
do-lhe guardá-la em diversos lugares. Capacidade/Latas: 
12 Capacidade/Litros: 9 Peso: 240g. Dimensões Externas: 
Comprimento 31 cm x Largura 19 cm x Altura 21 cm). Mais 
informações pelo site: https://www.kanui.com.br/ . 

Paneleiro Azteq Trip Azul: Quem faz camping 
sabe da importância da prática de se preparar alimentos 
da maneira simples possível. O conjunto de panelas Trip 
conta com peças feitas para aguentar altas temperaturas 
sem agredir suas mãos. Isso porque é feita com cabos in-
dividuais, base cp e gravação especial para maximizar a 
retenção de calor. Além disso, possui alças dobráveis para 
melhor compactação do transporte. O conjunto TRIP vem 
com 1 panela de 1,2 litros, 1 frigideira de 600ml e 1 cane-
ca plástica de 200ml. E para a sua comodidade, também 
vem inclusa uma bolsa para transporte. Peso (aprox): 260 
g. Para maiores informações, acesse o site: https://www.
kanui.com.br/ . 

Ouro Preto: riqueza histórica e cultural
Entre as cidades históricas 

mais conhecidas do Brasil está 
Ouro Preto, município mineiro 
que abriga desde igrejas cen-
tenárias a um rico artesanato, 
passando por vielas que tradu-
zem a arquitetura barroca. A 
gastronomia não fica de fora e 
atrai muitos visitantes para os 
vários restaurantes espalhados 
pelo Centro Histórico. 

Camping - O MG-01 fica na 
Estrada dos Inconfidentes, a 2 
km do Centro Histórico, e pos-
sui instalações-padrão, chuvei-
ros quentes, quadra de esportes, 
além de capacidade para 130 
barracas, 20 trailers e motor-
-homes.

Atrativos – Os visitantes 
procuram muito conhecer as 
igrejas de séculos passados. 
Construções históricas como a 
Igreja de São Francisco de As-
sis, obra-prima do famoso artis-
ta do barroco brasileiro, o Alei-
jadinho e as matrizes de Nossa 
Senhora do Pilar, que carrega 
mais de 400 quilos de ouro em 
sua ornamentação e de Nossa 
Senhora da Conceição que tem 
em anexo o Museu Aleijadinho, 
aberto de terça à sábado, estão 
entre os mais procurados. Além 
destes, as ladeiras da cidade 

Itanhaém: História e Natureza
No litoral de São Paulo os asso-

ciados ao CCB contam com a 
unidade SP-03, em Itanhaém, uma 
cidade repleta de história e bele-
zas naturais. Itanhaém é a segun-
da cidade mais antiga do Brasil, 
com 477 anos, oferece ao turista 
a possibilidade de conhecer diver-
sos locais preservados ao longo do 
tempo.

No município as matas de 
restinga do vale dos Rios Preto e 
Branco ainda se mantêm preserva-
das com uma vasta fauna e flora e 
baixos índices de desmatamento e 
uso agrícola. 

Itanhaém é uma cidade de mui-
tos atrativos para os campistas que 
curtem Turismo ecológico, Náuti-
co, histórico e religioso.

Camping – O SP-03 tem área 
de 10 mil m² e possui instalações-
-padrão, quadra de esportes, chu-
veiros quentes e praia fronteira. O 
camping de Itanhaém fica localiza-
do na Av. Governador Mario Co-
vas Junior, 3.486, no bairro Jardim 

São Fernando. Por estar localizado 
próximo ao centro, o SP-03 oferece 
fácil acesso a todos os serviços ne-
cessários.

Acesso – Saindo de São Pau-

lo, o melhor caminho para chegar 
a Itanhaém é descer pela Via An-
chieta até Cubatão e, em seguida, 
tomar a rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, que passa pelo acesso à 

Praia Grande, Mongaguá e Suarão. 
Uma alternativa para quem vem 
do Rio é pegar a BR-101, depois de 
Ubatuba e Bertioga. Já para os que 
partem do Sul, a viagem deve ser 

pela BR-116, passando por Registro 
e seguindo pela SP-165, logo depois 
de Miracatu, em direção ao litoral.

Atrativos – Os principais atra-
tivos da cidade são as praias. A de 
Cibratel, fronteira com o SP-03, 
é a maior e mais badalada. Já no 
Centro, estão a Praia dos Sonhos 
e a da Saudade, uma praia fluvial, 
alcançada por meio de trilhas e que 
fica na margem direita do rio Ita-
nhaém. Além destas, há ainda op-
ções como a Praia dos Pescadores 
ou Prainha, com grandes ondas. Na 
cidade pode-se praticar mergulho 
em diversos lugares, como o Parcel 
Dom Pedro e Dos Reis, Da Concei-
ção, Noite Escura e da Una, além 
de naufrágios. Outro grande ponto 
turístico da cidade é o monumen-
to Mulheres de Areia, na praia dos 
pescadores, um marco das grava-
ções da novela na cidade. O mo-
numento foi esculpido por Serafim 
Gonzalez, ator que participou da 
primeira versão transmitida pela 
extinta TV Tupi de São Paulo.

reservam muitas construções 
antigas, predominantemente 
barrocas, não sendo a toa que 
a cidade é batizada como Pa-
trimônio Histórico da Huma-
nidade. A atração natural fica 
por conta do Parque Estadual 
do Itacolomi, que possui vários 
mirantes.

Outra dica é passar nas fei-
ras da cidade, como a do Largo 
de Coimbra e a da Associação 

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

 ►Diversos passeios e visitas culturais são acessíveis  a partir do 
camping 

 ►Defronte à praia e próximo do centro da cidade, o Camping de Itanhaém
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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 AGOSTO DE 2017
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES NACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais com hos-

pedagem em hotel para diferentes destinos, com saídas até 
dezembro deste ano. Os preços abaixo não incluem taxa de 
embarque. A partir de:

-Fortaleza, 04 noites: R$ 1.253,00 
-Maceió, 04 noites: R$ 1.044,00 
-Praia do Forte, 04 noites: R$ 1.700,00 
-Natal, 04 noites: R$ 1.131,00
-Porto Seguro, 04 noites: R$ 861,00 
-Aracaju, 04 noites: R$ 1.169,00 
-Serras Gaúchas, 04 noites: R$ 1.406,00 

PACOTES INTERNACIONAIS
A CCTUR sugere pacotes aéreos internacionais para os 

destinos abaixo:
-Portugal, Rota dos Vinhos, 08 dias, saídas até outu-

bro/17: somente a parte terrestre por 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
-Belezas de Cartagena e San Andrés, 06 noites, saídas 

até dezembro/17, entrada de US$ 680,00 + 09 parcelas de 
US$ 304,00

-Santiago com Viña Del Mar, 03 noites: US$ 1.156,00 
-Orlando, 08 noites, saídas de 12 a 21/01/18, com 09 di-

árias de carro: US$ 1.949,00 
 

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
 

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

008814-7 (RJ)
008961-4 (RJ)
009969-3 (RJ)
013241-7 (RJ)
018321-4 (RN)
019645-3 (SP)
024951-5 (SP)
038485-2 (MG)
043016-6 (RJ)
051680-7 (RJ)
057369-7 (RJ)
059443-1 (SP)
060197-9 (MG)
061108-9 (SP)
069757-2 (MG)
078142-8 (CE)
079755-0 (RJ)
083230-0 (RJ)
088707-0 (RJ)
096978-3 (RS)

 ►É impressionante a beleza das flores nas Festas de Atibaia e na Exploflora de Holambra. Consulte a 
CCTUR

105377-1 (RJ)
111742-8 (RJ)
119184-6 (SP)
121191-3 (RJ)
132460-1 (RJ)
145308-6 (RJ)
151484-0 (SP)
162470-0 (RJ)
164798-6 (RJ)
183999-9 (RJ)
184416-4 (RJ)
185172-1 (RJ)
186027-5 (MG)
191228-4 (SP)
191579-5 (RJ)
192215-8 (RJ)
192935-4 (RJ)
196392-6 (BA)
198698-2 (RJ)
202419-9 (SP)

203844-9 (RJ)
203920-9 (MG)
206355-9 (RJ)
206769-2 (SP)
213408-3 (ES)
214212-5 (ES)
214760-4 (PR)
216001-8 (SP)
216564-4 (RJ)
218086-4 (RJ)
219031-4 (RJ)
221870-6 (RJ)
221954-0 (RJ)
224549-4 (SP)
224646-6 (RJ)
226097-3 (RJ)
226677-5 (RJ)
226871-9 (SP)
227425-7 (SP)
228875-1 (SP)

230027-8 (RJ)
231754-2 (PR)
232026-0 (SP)
232306-4 (MG)
232385-2 (RJ)
232763-6 (SP)
234458-1 (SP)
234463-8 (SP)
234506-6 (RJ)
234883-6 (PR)
234886-0 (SP)
235060-5 (RJ)
235100-9 (RJ)
235264-9 (RJ)
235393-8 (RJ)
235411-2 (ES)
235468-3 (SP)
235475-6 (SP)
235613-0 (RJ)
235674-0 (SP)

235767-3 (RJ)
235841-7 (SP)
235876-8 (RJ)
235950-2 (RJ)
235983-7 (RJ)
235985-3 (RJ)
236005-8 (RJ)
236026-0 (SP)
236035-9 (SP)
236039-1 (SP)
236075-7 (RJ)
236081-2 (RJ)
236130-5 (SP)
236160-6 (RJ)
236191-5 (SP)
236262-8 (MG)
236281-4 (SP)
236338-1 (RJ)
236342-0 (SC)
236343-8 (PR)

Neste mês dos pais, concorra a 
bônus para curtir os acampamentos 
O programa ideal para você e 

sua família curtirem este mês 
é viajar pelo país e conhecer novos 
lugares. E no CCB você ainda con-
corre a estadias grátis nos campings 
da rede.

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

Os sorteados têm até 90 dias 
para utilizar sua bonificação em 

qualquer um dos campings da rede. 
Os bônus podem ser utilizados pelo 
titular ou por seus dependentes, des-
de que esses estejam identificados 
com suas respectivas carteiras so-
ciais. Cada associado pode ganhar 
até cinco pernoites para um mesmo 
acampamento. 

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

-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 PARA FERIADOS, NATAL, 

RÉVEILON E CARNAVAL
A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais e interna-

cionais para os feriados entre os meses de setembro a no-
vembro, Natal, Réveillon e Carnaval, com hospedagem em 
hotel, a partir de: 

-Foz do Iguaçu, 03 noites, saídas em 07/09, 12/10 e 
02/11/17: R$ 1.036,00 

-Buenos Aires, 04 noites, saída em 06/09/17: US$ 
553,00 

-Cancun, 05 noites, saída em 11/02/18: US$ 1.529,00 
-Santiago, 04 noites, saída em 28/12/17: US$ 729,00 

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
A agência de viagens CCTUR sugere desde já os pa-

cotes para a Festa das Flores e Morangos em Atibaia e 
ExpoFlora em Holambra. A saída será no dia 07/09/17, 04 
dias, a partir de R$ 1.330,00 em apartamento duplo e triplo, 
incluindo transporte em ônibus de turismo Super luxo com 
serviço de bordo, som ambiente e toalete, 03 noites de hos-
pedagem com café da manhã e jantar. Ingresso para os dois 
eventos com guia de turismo, visita para compras a cidade 
de Pedreira e Serra Negra, passeio de Maria Fumaça de Ja-
guariuna/Tanquinho/Jaguariuna. Saídas em 15 e 22/09/17, 
a partir de R$ 1.250,00 em apartamento duplo e triplo, com 
tudo incluso acima. Faça sua reserva!

COPA DO MUNDO DE 2018 
A CCTUR sugere desde já pacotes para a Copa do 

Mundo de Futebol em 2018, na Rússia, que terá início no dia 
14 de junho até o dia 15 de julho, com o grande Jogo da final. 
O pacote inclui hospedagem em hotel em Moscou ou São 
Petersburgo, com direito a café da manhã, translados com 
chegada e saída nas cidades dos jogos, city tour panorâmico, 
transfer entre as cidades. Na primeira fase: 12 noites, a par-
tir de 7.702,00 euros em apartamento duplo e 6.702,00 euros 
em apartamento triplo. Nas Oitavas a Quartas: 10 noites, a 
partir 6.887,00 euros, em apartamento duplo e 6.054,00 eu-
ros em apartamento triplo. Já na Semifinal e final: 09 noites, 
a partir de 5.504,00 euros, em apartamento duplo e 4.754,00 
euros em apartamento triplo. Todos os pacotes podendo pa-
gar com 25% de entrada e saldo em até 10 vezes sem juros. 

 
ESTÃO ACABANDO COM ELA

Programe um cruzeiro magnífico pela Amazônia a bor-
do do Iberostar Grand Amazon, em cabines exclusivas com 
varandas, alimentação all inclusive, piscina, sala fitness, 
gastronomia local e internacional no restaurante Kuarup e 
drinks e aperitivos no Bar Arara. Os roteiros podem ser de 
três noites pelo Rio Solimões, ou de quatro noites pelo Rio 
Negro, ou de sete noites pelos dois rios. Na programação, 
caminhadas em trilhas, passeios de lancha, visita à casa do 
Caboclo (povo local), pesca de piranhas, focagem de jaca-
rés, encontro das águas. Ufa! 
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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 benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privi-
légios com a família? Faça 
uma bela surpresa para seu 
filho e sua família neste mês 
dos pais. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” 
presenteando-os com um tí-
tulo do CCB. Vocês poderão 
usufruir de um clube de van-
tagens. 

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

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

Campanha de 
Novos Associados 
vale para este mês 
O sucesso da Promoção 

Novos Associados vale 
também para este mês com 
a possibilidade de garantir 
descontos aos associados 
que recomendam seus ami-
gos e familiares para se tor-
narem sócios do CCB. Com 
isso é garantido um bônus 
de estadias gratuitas para 
você. Para participar, basta 
indicar um amigo para se 
associar ao Clube. A cada 
indicação confirmada, os 

sócios e seus dependentes 
são 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 confirma-
das, os associados recebem 

mais 20% do valor total dos 
bônus 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.
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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

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 bo-
cas, exaustor, banheiro, 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 – Quinta roda, ano 2007, úni-
co dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar 
condicionados sendo 2 splits, com armá-
rios, 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 
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, geladei-
ra, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros 
(um banho, outro normal), aquecedor de 
passagem a gás para chuveiro e pia, termo-
clima, 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, lanterna-
do, 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 (funciona 
no inversor), refrigerador 120L, fogão 2 
bocas, antena winegard, vaso sanitário, 
ducha higiênica, box separado, 2 ventila-
dores, 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 pedá-
gio simples, revisado, pneus novos. Valor: 
R$110.000. Estudo propostas. Christian. 
Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 9201-4870. E-
-mail: cmcshm@yahoo.com.br

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

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. Edu-
ardo. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

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

Camping-Star - Ano 1993, com avan-
cê, cobertura, bicama, armário, cômoda, 
geladeira,  mesa de 2m com 6 cadeiras de 
madeira dobráveis, televisão de 29 polega-
das, fogão 4 bocas, microondas, transfor-
mador 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 quar-
to. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-
4839 / 9113-5885

Turiscar Diamante 660 – 1982, até 8 
pessoas. Avancê c/ copa e cozinha comple-
ta. Banheiro e box com água quente. Caixa 
d´água de 500 litros. 3 TVs, 1 WIFI, 5 ven-
tiladores e climatizador, no-break com ba-
terias Moura Cleam, utensílios de cozinha e 
triciclo Elektra. R$35.000,00. Alfredo. Tel: 
(12) 991263329. E-mail: alfredo28guara@
hotmail.com

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 cozinha. 
R$25 mil. Tenho outro do mesmo tamanho 
por R$ 15 mil. Cristina : (21) 997893626.

Karman Caravan 1987 - Em perfeito 
estado, 4 pneus novos zero km. Todo equi-
pado, com 2 camas de casal, 2 beliches, ge-
ladeira, banheiro com box, fogão 4 bocas 
com forno, ar condicionado novo. Instalado 

Fundador: Ricardo Menescal

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

CONSELHO FISCAL
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

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

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

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

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

no CCB de Cabo Frio com todas as taxas 
em dia. R$ 39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 
98798-7890 ou (21) 2590-6827.

Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop 
elétrico, geladeira, ar condicionado Split, 
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares. 
Armários diversos. Localizado 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 bo-
cas, 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 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 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. Roberto. Tel : 
(12) 9170-7734 / (12) 3152-3537. 

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com for-
no, 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, 

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

alugar trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e 
Mury, a diária de locação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até 
um casal é de R$140,00. Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas 
é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associados 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 po-
dem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

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

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

das novas tecnologias e as redes 
sociais, a educação vem ganhando 
novos contornos e uma dimensão 
infinita, do mesmo modo que o 
alto grau de competitividade levou 
muitos pais a uma batalha desen-
freada pela vida. Com tudo isso, 
o ofício de Pai continua presente. 
Claro que o comércio tem nestas 
datas um motivo a mais para au-
mentar as vendas. Mas, o que vale 
mesmo é o sentimento que se tem 
desde os primeiros anos de infân-
cia pelos pais. E mais do que nun-
ca, cabe a quem assume o papel de 
pai não apenas o ofício de educar, 
mas também o de cultivar senti-
mentos de amizade, companhei-
rismo e carinho. 

Nos campings do CCB é muito 
comum ver campistas curtindo a 
natureza com a família. E o am-
biente do campismo é propício 
para esse ambiente de amizade 
fraterna entre pais e filhos. Num 
cenário onde a natureza ainda im-
pera, nada mais oportuno do que 
aproveitar esses momentos em 
família para reforçar os laços que 
unem pais e filhos. É óbvio que o 
celular vai estar ligado o tempo 
todo e as conexões com os amigos 
estarão em alta. Mas, mesmo as-
sim, o fato de poder passar alguns 
momentos num ambiente saudá-
vel de família contribui em muito 
para que pais e filhos possam estar 
mais próximos.

A filosofia do CCB de trazer 
para os campings famílias e ami-
gos num ambiente de união, ami-
zade e congraçamento ainda per-
dura. E o CCB ao longo de mais 
de cinco décadas tem procurado 
preservar isso. O importante é não 
deixar que se percam as oportu-
nidades para curtir em família o 
ambiente saudável dos campings. 
Não restam dúvidas de que cada 
vez mais o ser humano vem se vol-
tando para a sua individualidade, 
e, às vezes, para o individualis-
mo e o egocentrismo, o que não é 
bom.

Neste mês em que se come-
mora o Dia dos Pais, a direção do 
CCB deseja a todos os campistas 
que possam curtir essa data com 
seus familiares e amigos. Dese-
ja que possam dar continuidade 
ao sonho iniciado pelo fundador 
Ricardo Menescal de manter o 
CCB como uma grande família. 
Parabéns a todos os pais. Que 
eles possam desfrutar do seu dia 
sem esquecer da responsabilidade 
que lhes é atribuída, como exem-
plos para seus filhos no sentido 
de transmitir valores e princípios 
que possam fazer deles, no futuro, 
pessoas de bem e pais amorosos. 

Inhotim, o maior centro cultural a céu aberto do país 
Os campistas que residem em 

Belo Horizonte ou aqueles que pas-
sam a caminho do camping do CCB 
em Ouro Preto, tem próximo dali a 
oportunidade de conhecer o maior 
centro cultural a céu aberto do Bra-
sil, o complexo de Inhotim, locali-
zado na cidade de Brumadinho. 

A 60 km de Belo Horizonte 
(MG) e a 140 km do Camping de 
Ouro Preto, o Instituto Inhotim é 
um Centro de Arte Contemporânea 
e Jardim Botânico. Possui uma área 
de 140 ha de visitação composta de 
fragmentos florestais e jardins, com 
uma extensa coleção de espécies 
tropicais raras, onde estão instala-
das obras de arte contemporânea de 
relevância internacional.

Idealizado pelo empresário mi-
neiro Bernardo Paz, o Inhotim foi 
aberto ao público em 2006 e tem 
forte compromisso com o desenvol-
vimento da comunidade na qual está 
inserido. O Instituto participa ativa-

mente da formulação de políticas 
para a melhoriada qualidade de vida 
na região, seja em parceria com o 
poder público ou com o setor priva-

do, seja em atuações independentes. 
O Instituto Inhotim é uma en-

tidade privada, sem fins lucrativos, 
reconhecida pelo Governo Federal 

e pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais. 

O Instituto não só se preocupa 
com o meio ambiente, como está in-
serido emuma relevante porção flo-
restal remanescente de Mata Atlân-
tica e Cerrado – dois dos biomas 
mais ricos em biodiversidade e, ao 
mesmo tempo, ameaçados do plane-
ta, considerados hotspots mundiais. 
Dos 140 hectares da área composta 
de florestas estacionais semidecidu-
ais secundárias, 42 são de jardins. 

A visita panorâmica proporcio-
na uma visão geral sobre a dinâmi-
ca do Inhotim podem ser feitas em 
carrinhos e para isso o visitante 
paga uma taxa de R$ 28. A entra-
da do complexo é de R$ 40,00, mas 
estudantes, menores e idosos pagam 
meia. O complexo funciona as ter-
ças, quartas, quintas e sextas-feiras, 
das 9h30min às 16h30min. Aos 
sábados, domingos e feriados, das 
9h30min às 17h30min.

Um eterno viajante pelos campings do CCB 
Ronaldo Alves da Rocha é ca-

sado com Maria Moura, tem 
quatro filhos já adultos. Associa-
do do CCB há mais de 25 anos, 
lembra de seu primeiro acampa-
mento em Ubatuba, nas férias 
de 1982, a convite de um casal 
de amigos, programado para um 
camping particular, mas que teve 
como destino final o camping do 
CCB na Praia de Maranduba. 

Empolgado com a viagem 
que ia fazer, Ronaldo foi ao an-
tigo Supermercado Boulevard, 
no Rio de Janeiro, comprou uma 
barraca canadense e mais col-
chonetes, churrasqueira, mesa 
e bancos e outros apetrechos e 
partiu para a viagem. 

“Depois de alguns dias 
acampados, conta Ronaldo, re-
solvi melhorar nossas condições 
de conforto e voltei ao Rio de Ja-
neiro, até o Hipermercado Por-
cão, na Avenida Brasil, e saí de 
lá, realizado, com uma barraca 
Alba Casagrande, voltando dire-
to para Ubatuba”. 

Anos depois, Ronaldo rece-
beu uma promoção funcional e 
se transferiu para Cachoeiras de 
Macacú, a caminho de Nova Fri-
burgo, onde reside até hoje. De lá 
para cá, Ronaldo progrediu nos 
seus acampamentos, passando 
para uma carreta-barraca, de-
pois para um trailer e, por últi-
mo, para um motor-home. 

Desde que se aposentou tem 

viajado bastante com a esposa 
pelos campings do CCB, e fre-
qüenta regularmente os encon-
tros do grupo Rodamundo, onde 
é um dos diretores. Em seus 
acampamentos, a maior satisfa-
ção é encontrar com os amigos 
e reuni-los em seu avancê, para 
conversas, reminiscências, rega-
do a um aperitivo na sua “Reser-
va Alcoológica”, onde coleciona 
uma selecionada variedade de 
drinques, cada qual com uma 
história de sua origem. 

 ►Ronaldo e Maria Moura colecionam histórias e amizades pelos campings que visitam

 ►Na Reserva Alcoológica, temperos para as boas conversas e 
histórias 

 ►A céu aberto, esculturas, pinturas e artes visuais encantam os 
visitantes


