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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$ 
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 elé-
trica apenas para as dependências (220v), 
ponto de energia para carga de bateria 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 in-
terrompido temporariamente para veículos. 
Tel:. (73) 3282-1024. Instalações–padrão, 
luz para equipamento (220 v), chuveiros 
quentes, praia fronteira. NÃO TEMPO-
RADA: 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 Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 
3250-7050. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
play–ground, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 13,40 e mais equipamento 
de R$ 3,20 até R$ 24,50; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 18,20 mais equipa-
mento, de R$ 4,60 até R$ 36,80.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Se-
tiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros 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) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do cen-
tro da cidade. Instalações – padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, piscinas quentes 
p/adultos e crianças, piscina cloradas de 
água fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: 
R$ 14,20 mais equipamento de R$ 3,60 até 
R$ 27,80; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): 
R$ 14,20 mais equipamento de R$ 3,60 até 

R$ 28,80.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos 

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, 
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$ 
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, chu-
veiros quentes. Módulos demarcados para 
a instalação de equipamentos. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,80 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 16,20 mais equipamento 
de R$ 4,10 até R$ 28,40.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debos-
san. Entrada no km 69 da Estrada Rio–Fri-
burgo, à esquerda da “lombada eletrônica”. 
Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, pavilhão de 
lazer, sauna, piscinas naturais, ducha de rio 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
18,70 mais equipamento de R$ 4,80 até R$ 
36,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 22,80 mais equipamento de R$ 5,80 até 
R$ 40,00.

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 equi-
pamento de R$ 3,60 até R$ 27,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 18,20 mais 
equipamento de R$ 4,60 até R$ 36,80.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . 
Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, 
iluminação elétrica somente para as depen-
dências, chuveiros quentes, praia fronteira. 
Camping de área reduzida. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 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 BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 2490-0584. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 19,50 mais equi-
pamento de R$ 5,00 até R$ 35,90; TEMPO-
RADA: (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 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 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 equipamen-
to 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 Par-

que do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Insta-
lações–padrão, chuveiros quentes, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 

pavilhão de lazer, piscinas naturais, cancha 
de bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO 
TEMPORADA: R$ 10,60 mais equipa-
mento de R$ 1,40 até R$ 21,40; TEM-
PORADA (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 equi-
pamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; TEM-
PORADA (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 equi-
pamento de R$ 3,60 até R$ 26,20; TEM-
PORADA (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 esportes, pis-
cinas cloradas e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 13,40 mais equipamento de 
R$ 3,60 até R$ 26,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 14,10 mais equipamen-
to de R$ 3,60 até R$ 28,70.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario 
Covas Júnior, 3486. Jardim São Fernando. 
Acesso pela Rodovia Pedro Taques, km 
116. Tel.: (13) 3425-0206. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, praia fronteira e play-
-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 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 quen-
tes, pavilhão de lazer, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 18,70 mais equipa-
mento de R$ 4,80 até R$ 32,50; TEMPO-
RADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 30,90 mais 
equipamento de R$ 7,80 até R$ 62,00.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-
3957. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,80 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 16,20 mais equipamen-
to de R$ 4,10 até R$ 28,40.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

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

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

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

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

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

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

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

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Buar-
que de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Ga-
ribaldi - 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 Interbal-
neária, Km 128 – Maldonado, a 14km de 
Punta del Este (URUGUAI), Instalações 
completas, equipamentos de esportes, 
piscinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902. 
supermercado, sala de TV e jogos, cha-
lés e barracas de aluguel. E-mail: info@
campinginternacionalpuntaballena.com

 ►Camping de Mury 

 ►Camping do Clube dos 500
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Festa da Tainha é atração em Ubatuba este mês
Os campistas que costumam fre-

quentar o Camping de Ubatu-
ba estão contando os dias para mais 
uma edição da já tradicional Festa da 
Tainha. O evento será realizado dia 
09 deste mês (sábado), às 19 horas 
no pavilhão de festas do camping, 
emendando com o feriado da Inde-
pendência no dia 07 (quinta-feira).

Além de poder degustar a tainha 
na brasa com deliciosos acompanha-
mentos, os associados e seus con-
vidados poderão ainda se divertir, 
cantar e dançar no pavilhão de festas 
do camping, que será todo decorado 
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 cerveja e 
o refrigerante serão comercializados 
na cantina. Os convites já estão dis-
poníveis na portaria do camping e na 

cantina, ao preço de R$ 65,00 para 
duas pessoas. As reservas anteci-
padas podem ser feitas diretamente 
na cantina, pelo telefone (12) 3843-
1463. 

Camping – O camping de Uba-
tuba fica às margens da Praia de Ma-
randuba, na Rodovia SP-55. Possui 
instalações-padrão, pavilhão de la-
zer, luz para equipamentos (220 v) e 
chuveiros quentes.

Acesso – Para quem vem de São 
Paulo é necessário seguir pela Rodo-
via Dutra até São José dos Campos, 
pegar a Rodovia dos Tamoios até 
Caraguatatuba e entrar na Rodovia 
Rio-Santos (sentido Rio de Janeiro) 
até Ubatuba. Aqueles que vêm do 
Rio de Janeiro devem ir pela Ro-
dovia Dutra e seguir no sentido de 
Taubaté. Depois é preciso entrar na 
Rodovia Osvaldo Cruz direto até 
Ubatuba. 

Comece a se programar para a Chopada Alegre no Clube dos 500
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 associados e 
seus convidados já estão disponíveis 
na portaria do Camping do Clube 
dos 500 e de outras unidades próxi-
mas, nas condições dispostas na ta-
bela a seguir.

A animação musical da festa fi-
cará por conta da Banda Túreck, que 
desde o ano passado voltou a partici-
par do evento.

Cada participante vai receber 
embalagens individualizadas com 
dois tipos de salsichas quentes, quei-
jo à francesa, mostarda, ket-chup e 
pão, mais um caneco exclusivo para 
o serviço de chope e refrigerantes à 
vontade.

Os associados que adquirirem 
seus convites até o domingo anterior 
à festa, dia 8, poderão deixar seus 
equipamentos desocupados no cam-
ping, isento do pagamento da taxa 
correspondente, na proporção de um 
equipamento por matrícula.

          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

 Jubileu 300 anos de 
Nossa Senhora Aparecida 

no próximo mês
Em outubro deste ano será cele-

brado os 300 anos do Jubileu Nossa 
Senhora da Aparecida. Até o dia 12 
(quinta-feira), muitas homenagens à 
padroeira do Brasil estão programa-
das.

Diversas festividades ao redor 
da Basílica atraem a cada ano cada 
vez mais fiéis, romeiros em busca 
das bênçãos, missas e procissões. 
Até turistas que querem conhecer o 
enorme santuário religioso.

A programação religiosa começa 
na primeira semana de outubro e vai 
até o feriadão do dia 12, encerrando 
o evento com uma bonita celebra-
ção à Santa. As atrações serão di-
vulgadas até o final deste mês. Para 
maiores informações, o site http://
aparecidadonorte.org/ encontra-se 
disponível para os fiéis acessarem. 

O CCB oferece as melhores 
condições de estadia aos associados 
interessados em participar dessa ho-
menagem, dispondo do Camping do 

 ►Muitos encontros e aperitivos antecedem a confraternização da noite, no pavilhão do camping 

 ►Campista de todos os cantos se reúnem em confraternização no feriadão da Festa

Clube dos 500, que fica a somente 
10 km da cidade de Aparecida.

Inclusive, para quem for partici-
par da Chopada Alegre no dia 14, no 
mesmo camping, é permitido deixar 
os equipamentos desocupados gra-
tuitamente para quem adquirir os 
convites até o dia 8, domingo. Inte-
ressante também, para quem puder, 
é permanecer esses dias acampando 
e conhecendo a região.

O camping possui instalações-
-padrão com capacidade para 300 
equipamentos, playground e pisci-
nas cloradas para adultos e crianças. 
Os amantes dos esportes podem se 
divertir na quadra de vôlei e no cam-
po de futebol society. Há também 
um quiosque de lazer equipado com 
churrasqueira para a confraterniza-
ção dos campistas.

Acesso – O SP-01 fica a aproxi-

madamente 185 km da capital pau-
lista e 261 km do Rio de Janeiro. 
Para chegar ao camping é necessário 
seguir pela Rodovia Presidente Du-
tra até o km 60, em Guaratinguetá, 
onde está a unidade. Ao norte do 
camping estão localizadas as cida-
des de Campos do Jordão, Piquete e 
Delfim Moreira. Ao sul, bem próxi-
mo, ficam Lagoinha, Cunha e Apa-
recida.
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Mercado
Novidades para você aproveitar os feriados 

Neste mês, a edição do Mercado sugere três produtos práticos e resistentes para o 
campista aproveitar os feriadões que se aproximam. Os produtos escolhidos foram: 

a Mochila Gogo Deuter, a Rede Echolife Tapajós e a Bolsa de Praia Nautika Verde

Mochila Gogo Deuter: É uma mochila urbana com cores vibrantes. Uma 
ótima mochila para camping, escola, trabalho e uso diário. Um modelo com 
características práticas e funcionais. Detalhes: Costado Airstripes; Alças acol-
choadas e anatômicas; Acesso fácil ao compartimento principal com zíper du-
plo; Bolsos laterais em tela; Fita removível na barrigueira; Bolso frontal com 
zíper; Bolso principal com fechamento por zíper; e Bolso interno com zíper e 
elástico frontal. Mais informações www.makalusports.com.br .

Rede Echolife Tapajós: É sempre bom estarmos preparados para qual-
quer situação em um camping. A Rede da Selva Tapajós possui uma ótima 
utilidade em passeios. Ela é feita especificamente para camping e uso em flo-
resta. Seu peso máximo é de 120kg e é ideal para uma pessoa. Seja um viajante 
preparado, e não deixe de aproveitar as facilidades deste produto. Caracte-
rísticas: Rede de selva; Fabricada em Nylon 210T; Suporta até 150kg; Cor: 
Verde; Peso: 0,402 kg. Dimensões: Comprimento: 220 cm e Largura: 140 cm. 
Informações no site kanui.com.br . 

Bolsa de Praia Nautika Verde: O Cooler Playa possui um sistema exclu-
sivo projetado para manter a temperatura dos alimentos e bebidas na parte in-
ferior da bolsa por maior tempo longe dos raios UV do Sol. Na parte superior, 
é uma sacola de praia convencional telada, ideal para comportar qualquer item 
que desejar, possui um bolso externo, ideal para raquetes de frescobol. Seu 
tecido telado é ideal para climas tropicais, além da playa ser uma bolsa fácil de 
guardar e altamente flexível, ideal para atividades outdoor. Acompanha gelo 
artificial. Sua companheira seja em ambiente praiano, ou qualquer lugar ao sol. 
Para maiores informações sobre o produto, acesse o site www.kanui.com.br.

Cozido Sertanejo no camping de Mury este mês 
Aproveitando o último mês de 

inverno, nada melhor que um 
passeio pela região serrana da cida-
de. No dia 9 deste mês, sábado, liga-
do ao feriadão da Independência, o 
camping de Mury vai realizar mais 
uma edição Cozido Sertanejo às 13 
horas, ao som de muita música o dia 
todo. 

Na cantina, onde será realizada 
a festa, estará funcionando normal-
mente para a comercialização de 
bebidas e lanches. Para mais infor-
mações sobre o evento, é só entrar 
em contato com o camping através 
do telefone: (22)2542-2275. 

O RJ-08 fica a 150 km do Rio de 
Janeiro, através do acesso feito pela 
BR-101, seguindo em direção a Rio 
Bonito. Logo depois de contornar 
o perímetro urbano de Itaboraí, é 
preciso seguir por Cachoeira de Ma-
cacu, sempre subindo a serra em di-
reção a Nova Friburgo. O acesso ao 
camping é feito no Km 69 da rodovia 
Rio-Friburgo, dobrando à esquerda, 
aproximadamente 2 km após o início 
da descida da serra, agora em dire-
ção à cidade, em frente ao totem de 
limitação de velocidade.

Recreio realiza 
mais uma edição 
dos Circuitos de 

Xadrez
No dia 17 deste mês (domingo) 

serão realizados o XL Torneio Es-
colar por Equipes e o CLXXIX Tor-
neio Aberto no camping do Recreio 
dos Bandeirantes. Em agosto passa-
do, no dia 20, foi a vez do LXXVII 
Torneio Escolar Individual e do 
CLXXVIII Torneio Aberto. Confi-
ra os resultados dos vencedores da 
competição: 

CLXXVIII Torneio Aberto: 1º) 
Ivo Coppetti (-), 2º) Bruno Cra-
vo (TTC), 3º) Juvenal P. Batista 
(CXGR), 4º) Tarcísio Dantas Frota 
Leite (CMUN), 5º) Wagner Dias 
Fernandes (FFC), 6º) Cleber Alves 
Pinheiro (MIOTIKAN), 7º) Edvaldo 
Ferreira Farias – 1º Veterano (JTC), 
8º) Marcelo Beramendi Demichelli 
(MIOTIKAN) e 9º) João Anderson 
Santana de Lima (APETX). 

LXXVII Torneio Escolar Indi-
vidual: 1º) Lucas de Souza Lima 
Coppetti (ESCOLA PICA PAU DE 
MURIQUI). ►Vale a pena apreciar o tanto de natureza durante o almoço sertanejo
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Aproveite os próximos feriados 
que se aproximam, curtindo os 

campings do CCB com amigos e 
familiares, podendo assim, desfru-
tar em diferentes estados do país, da 
perfeita combinação entre a tranqui-
lidade do camping e a proximidade 
da cidade, além das atrações turísti-
cas de cada região, seja região serra-
na ou praia. Os campings escolhidos 
pela rede do CCB este mês foram: 
Ubatuba (SP-04), Curitiba (PR-03) e 
Arraial do Cabo (RJ-05). 

aUBATUBA (SP-04)
Camping – O camping de Uba-

tuba fica às margens da Praia de Ma-
randuba, na Rodovia SP-55. Possui 
instalações-padrão, pavilhão de la-
zer, luz para equipamentos, chuvei-
ros quentes, módulos para trailers e 
motor-homes com energia livre com-
putada.

Acesso – Para quem vem de São 
Paulo é necessário seguir pela Rodo-
via Dutra até São José dos Campos, 
pegar a Rodovia dos Tamoios até Ca-
raguatatuba e entrar na Rodovia Rio-
-Santos (sentido Rio de Janeiro) até 
Ubatuba. Aqueles que vêm do Rio 
de Janeiro devem ir pela Rodovia 
Dutra e seguir no sentido de Taubaté. 
Depois é preciso entrar na Rodovia 
Osvaldo Cruz direto até Ubatuba. 

Atrativos – Para a prática do 
surfe, a Praia Itamambuca é a mais 
procurada, pois faz parte do circui-
to internacional. Para chegar até lá é 
preciso atravessar o Rio Itamambu-
ca.

A Praia Brava da Almada tam-
bém tem boas ondas e recebe mui-
tos surfistas. O acesso é feito a partir 
de uma trilha que dura em média 40 
minutos. Já a Praia Puruba, é uma 
opção para quem deseja descansar 
da agitação. Deserta e com vegeta-
ção nativa preservada, o seu acesso é 
feito por barco, atravessando os rios 
Puruba e Quiririm. 

Para as famílias, a melhor pedi-
da é a Praia da Caçandoquinha. São 
10 minutos de caminhada leve até lá, 
mas o cenário compensa. A praia é 
tranquila, cheia de amendoeiras e de 
águas claras e limpas.

Os adeptos do mergulho também 
terão atividade garantida. Ubatuba 
tem ótimos pontos para essa prática; 
as ilhas Anchieta, das Couves, Rapa-
da, das Palmas, Vitória e Ilhote do 
Sul, todas próximas à costa.

Outra maneira de conhecer o li-
toral é através dos passeios de escu-
na. São diversas opções de roteiros, 
mas a visita à Ilha de Anchieta me-
rece destaque. 

Além das praias, uma das princi-
pais atrações turísticas de Ubatuba é 
o Aquário. O local abriga vários es-

Aproveite e desfrute dos campings nos próximos feriados 
pécimes da fauna e da flora marinha. 
O passeio é cheio de surpresas, vale 
à pena conferir. 

Os turistas que têm disposição 
de sobra para uma boa caminhada 
não podem deixar de visitar a Cacho-
eira Água Branca. Com mais de 300 
metros de queda d’água, situa-se nos 
domínios do Parque Estadual da Ser-
ra do Mar em Ubatuba. Para chegar 
até lá são aproximadamente 3 horas 
(só de ida) de uma trilha difícil, que 
deve ser feita com acompanhamen-
to de um guia capacitado. Durante o 
trajeto ainda é possível conhecer o 
Lago Azul e as cachoeiras do Cha-
fariz e da Corrente. O passeio pela 
mata virgem é revigorante e encanta 
a todos pela beleza da paisagem. 

aCURITIBA (PR-03)
Camping – O PR-03 fica a 200 

metros da Rodovia que dá acesso a 
Curitiba. Com capacidade para re-
ceber 100 barracas e 50 trailers e 
motor-homes, localizado em meio a 
uma área verde de 28 mil metros qua-
drados. Além de instalações-padrão, 
o PR-03 possui piscinas, pavilhão de 
eventos, 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 entron-
camento onde a BR-116 coincide 
com o Contorno Leste, em direção 
às praias, toma-se a direita, até o 
acesso para o camping se faz à di-
reita, ao lado do Curitiba Park Hotel. 
Para quem vem do Sul, o retorno se 
faz a um quilômetro adiante, junto ao 
Clube Santa Mônica, de fácil visua-
lização.

Atrativos – Há muito para se 
fazer em Curitiba. Uma opção muito 
boa é aproveitar a chamada Linha do 
Turismo. Um passeio muito diverti-
do, passando por 22 pontos turísticos 
num ônibus tipo jardineira, com duas 
horas num trajeto de pelo menos 40 
km. As paradas incluem, por exem-
plo, os parques Barigui e Tanguá, o 
Memorial Ucraniano, Ópera do Ara-
me, Rua das Flores, a Rua 24 Horas, 
o Teatro Paiol, que era o antigo Paiol 
de Pólvora de Curitiba, o Jardim 
Botânico. Um lugar fascinante que 
também faz parte do roteiro é Santa 
Felicidade. É na verdade uma região 
administrativa 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 restaurantes, 
e uma charmosa queda d’água a Cas-
catinha. No Parque Barigui toda a fa-
mília pode aproveitar o dia nos brin-
quedos instalados do parque além de 
passar um dia junto à natureza. No 

Memorial Ucraniano vale à pena vi-
sitar a Igreja de São Miguel Arcanjo, 
um das construções ucranianas mais 
antigas do país. Em Curitiba há vá-
rios bosques, entre eles tem o Bos-
que do Papa e o Bosque Gutierrez, 
onde foram instalados o Memorial 
Chico Mendes e o Teatro de Bone-
cos. Fascinante 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 cidade, ocorre 
todo o ano dois eventos tradicionais 
que é a Festa de São Francisco da 
Ordem Curitiba, onde há uma gran-
de quermesse popular com barracas 
típicas, música e shows artísticos e o 
outro evento é o  Festival da Prima-
vera que é realizado na Praça Japão. 
O Haru Matsuri Curitiba conta com 
a tradição japonesa para compor o 
festival no local. 

aARRAIAL DO CABO (RJ-05)
Camping - O RJ-05 fica na Ave-

nida da Liberdade, próximo à Praia 
dos Anjos e a 2 km do centro comer-
cial. Tem uma área de 3.000m², pró-
pria para acampar, com capacidade 
para receber 70 equipamentos. O 
associado conta com as instalações-
-padrão, além de chuveiros quentes 
e luz elétrica somente para as depen-
dências. A rodoviária, o comércio e 
as casas especializadas em aluguéis 
de barcos são próximos ao camping, 
proporcionando ainda mais conforto 
aos associados. 

Acesso – Do Rio de Janeiro, é 
preciso pegar a Ponte Rio-Niterói e 
depois a Niterói-Manilha pela rodo-
via BR-101 em direção à Região dos 
Lagos. Depois, é preciso seguir pela 
BR-106 até Cabo Frio, porém, sem 
passar pelo centro da cidade. Conti-
nuar pela RJ-120 até Arraial. Há uma 
outra alternativa, que é seguir pela 
rodovia Amaral Peixoto, passando 
pelas cidades de Araruama, Iguaba 
Grande e São Pedro D´Aldeia e de-
pois, seguindo pelo mesmo caminho 
de Cabo Frio. 

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

 ►Além das belezas do Camping de Ubatuba, vale a pena conferir os 
passeios naturais do entorno

 ►Em meio a um bosque de araucárias, o Camping de Curitiba

 ►O Camping de Arraial é base de hospedagem para os programas 
náuticos da região 
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Arraiás do CCB foram sucesso entre campistas e convidados
No dia 15 de julho passado, 

por volta das 19 horas, o camping 
de Campos do Jordão realizou sua 
Festa Julina com a ajuda de Edu-
ardo e Maísa, responsáveis pela 
cantina. Os campistas saborearam 
deliciosos caldos, salgados, doces 
e bebidas, garantindo a confrater-
nização e alegrias entre os associa-
dos e convidados presentes. A festa 
teve a participação em torno de 60 
pessoas e todos contribuiram para 
que tudo saísse em perfeita harmo-
nia. 

No dia 22 de julho, aconteceu 
o arraiá no camping de Mury, por 
volta das 18 horas. A cantina serviu 
caldos, canjica, bolos e churrasqui-
nho e também a comercialização de 
bebidas como refrigerantes, cerveja 
e água. Houve brincadeiras entre os 
campistas e convidados, quadrilha 
divertida e prendas. O evento con-
tou com a presença de 40 pessoas. 

No último final de semana de 
julho, dia 29, sábado, foi a vez do 

camping do Recreio dos Bandei-
rantes realizar mais uma edição 
do seu famoso arraiá, a partir das 
20 horas. A festa foi composta de 
duas mesas no centro do pavilhão 
da praia, uma só com salgados e 
outra só de doces típicos. Outras 

duas barracas serviram caldos, ca-
chorro quente, canjica doce e salga-
da, sopa de ervilha e organizaram 
brincadeiras e distribuição de pren-
das para a criançada e adultos que 
quisessem participar. A bebida foi 
comercializada na cantina montada 

no pavilhão com o serviço de refri-
gerantes, água e cerveja. 

A animação musical do evento 
ficou por conta de um dj profis-
sional que tocou músicas típicas e 
contemporâneas. A festa foi tipica-
mente decorada e teve a presença 

de cerca de 300 pessoas. Crianças e 
adultos dançaram suas respectivas 
quadrilhas e a partir da meia-noite 
a zumba tomou conta da festa. Foi, 
sem sombra de dúvida, um grande 
sucesso e confraternização entre to-
dos os campistas e convidados. 

Campos do Jordão: aconchego e sofisticação 
O clima serrano e o charme 

espalhado por todo o lado 
fazem de Campos do Jordão sinô-
nimo de aconchego e sofisticação. 
Conhecida como a “Suíça brasi-
leira”, a cidade oferece aos seus 
visitantes, variadas opções de di-
versão. O CCB conta com a uni-
dade SP-02 para os que desejam 
curtir este paraíso localizado em 
plena Serra da Mantiqueira, entre 
as cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo.

Camping – O SP-02 fica lo-
calizado no bairro Rancho Alegre, 
bem ao lado do Horto Florestal, a 
7 km do centro da cidade. A pai-
sagem do camping é deslumbran-
te, com araucárias ao redor. Além 
das instalações-padrão, o camping 
conta ainda com cantina, chuveiros 
quentes e quadra de vôlei.

Atrativos - Entre os passeios 
para os campistas que visitam 
Campos do Jordão, uma boa su-
gestão fica por conta de um pas-
seio ecológico pelas trilhas do 
Horto Florestal, localizado próxi-
mo ao camping do CCB. No rotei-
ro de entretenimento há o passeio 
na Litorina pela Estrada de Ferro 
do Jordão com direito a uma pai-
sagem sedutora. Já a gastronomia 
de Campos do Jordão conquista a 

todos os paladares. Os restauran-
tes locais possuem especialidades 
distintas, que vão desde os finos 
pratos da culinária francesa até 
os tradicionais fondues e casas 
de chocolate. Para quem gosta de 
aventura, o complexo da Pedra do 
Baú reserva momentos de pura 
aventura nas formações rochosas 
formadas pelo Baú, Bauzinho e 
Ana Chata.

Centro de Memória Ferroviária 
é atração na cidade

Campos do Jordão é um dos 
lugares mais procurados para pas-
seios turísticos, pelo seu clima 
serrano, pela paisagem e pelo es-
tilo da cidade. Um dos atrativos 
mais legais da região é o Centro 
de Memória Ferroviária da Estrada 
de Ferro de Campos do Jordão. É 
uma oportunidade de um passeio 

histórico e cultural para quem vi-
sita o local. 

Localizado no Parque do Capi-
vari e aberto em dezembro do ano 
passado, o Centro de Memória, 
possibilita ao visitante conhecer 
um pouco da história da ferrovia 
por meio de itens como mobiliário 
de escritório, máquinas de escrever 
e calcular datados de 1920, telefo-
nes de parede da década de 1928, 

relógios de ponto de 1950 e antigas 
ferramentas de manutenção. 

Além disso, logo na entrada 
há uma rara automotriz movida a 
gasolina, que transportava passa-
geiros entre Pindamonhangaba e  
Campos do Jordão.

Na parte externa do Centro de 
Memória o visitante pode ainda 
ver uma rara locomotiva elétrica 
de prefixo T-1, que foi restaurada 
recentemente, originária da frota 
do Tramway do Guarujá e que foi 
incorporada à EFCJ em 1956. 

O Centro de Memória Ferro-
viária de Campos do Jordão fun-
ciona às sextas-feiras e aos sába-
dos, das 9h às 11h30 e das 13h às 
16h30, com entrada gratuita para 
todas as idades. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(12) 3663-1531 ou no site da EFCJ 
(www.efcj.sp.gov.br). 

Aproveitando a visita ao Cen-
tro de Memória Feroviária, o turis-
ta pode ainda passear de teleférico 
e pedalinhos. Uma das principais 
atrações operadas pela EFCJ, o 
teleférico foi inaugurado em 11 de 
junho de 1970 e o primeiro cons-
truído no Brasil. Os usuários têm 
à disposição ainda no lago do par-
que 16 pedalinhos em formato de 
cisne. 

 ►No salão da cantina de Campos do Jordão, o calor da confraternização  ►O clima frio de Mury contribuiu para o encontro dos campistas na festa

 ►A tranquilidade do camping contrasta com a agitação do centro urbano
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Oktoberfest: 
A maior festa 
da cerveja no 
Sul do Brasil 

A maior festa da cerveja do 
país, realizada em Blumenau,  re-
cebe mais de 500 mil visitantes 
por ano e será aberta dos dias 04 
à 22 de outubro . O acesso aos pa-
vilhões abrem diariamente a partir 
das 18h. Aos sábados e domingos, 
os pavilhões abrem às 11h. Praça 
de alimentação e Biergarten abrem 
diariamente, a partir das 11h, com 
atrações musicais. 

O Concurso Nacional de To-
madores de Chope em Metro 
sempre anima o Setor 2 do Parque 
Vila Germânica. As inscrições são 
gratuitas, e podem ser feitas ao 
lado do palco com a organização 
até o horário do início do concur-
so. Blumenauenses e turistas com 
mais de 18 anos podem participar. 
Os grupos de dança folclórica ger-
mânica são outra bela atração da 
Oktoberfest de Blumenau. Além 
de abrilhantarem os desfiles pela 
Rua XV de Novembro, os grupos 
fazem apresentações diárias den-
tro dos pavilhões do Parque Vila 
Germânica. As apresentações, que 
atraem grande público são reali-
zadas de segunda a sexta durante 
a noite e nos finais de semana de 
dia e de noite, no horário da troca 
de bandas. 

Atualmente, Blumenau conta 
com 15 grupos folclóricos germâ-
nicos. Em Blumenau existem cerca 
de 40 clubes de caça e tiro. Todos 
se dedicam ao culto das tradições 
germânicas, à cultura e à recrea-
ção. Na Oktoberfest o público po-
derá participar das competições do 
Rei do Tiro, uma modalidade es-
portiva de tiro ao alvo organizada 
pelo Schützenvereine (Sociedade 
de Atiradores) da cidade. Diaria-
mente, no Setor 1 da festa. 

Para quem se programa orga-
nizar uma viagem de automóvel, 
passando pelo Rio de Janeiro é 
preciso seguir pela Via Dutra até 
São Paulo, daí é preciso pegar a 
BR-116 até Curitiba e pegar a BR-
101 em direção ao Sul, descendo 
até as proximidades de Balneário 
Camboriú, onde se pega à direita a 
rodovia para Blumenau. 

Para mais informações sobre o 
evento é só acessar o site:

www.oktoberfestblumenau.
com.br/festa-2017/programacao/. 
Aproveite!

Bienal do Livro e Rock in Rio são atrações 
culturais no Recreio

Em sua 18ª Edição, a Bienal In-
ternacional do Livro, no Rio de 

Janeiro, teve início em 31 de agosto 
passado e vai se estender até o dia 10 
deste mês, um domingo, ocupando 
os pavilhões 2 (laranja), 3 (azul) e 4 
(verde) do Rio Centro, que fica em 
frente à Cidade do Rock, onde vai 
acontecer o Festival Rock in Rio, en-
tre os dias 15 e 21 deste mês.

O Auditório Madureira, no Pa-
vilhão Verde (4), teve a sua capa-
cidade ampliada para 400 lugares 
e vai abrigar os grandes encontros 
entre os escritores, atores e o pú-
blico, e terá este ano programações 
mais intensas voltadas para o públi-
co jovem. Vários escritores estarão 
atendendo ao público com sessões 
de autógrafos, entre eles Ziraldo, 
Maurício de Souza, Carina Rossi e 
Raphael Dracon.

Na Arena sem Filtro, também no 
Pavilhão 4, os visitantes poderão se 
encontrar com autores best-sellers 
ou com atrizes-autoras, como So-
phia Abraão, Larissa Manoela e Ké-
fera, ou com músicos como Marcelo 
Yuka ou Tico Santa Cruz. Neste ano, 
a Bienal vai ganhar também o espa-
ço Greek & Quadrinhos, recebendo 
jovens e adultos, e o Mundinho Gre-
ek exclusivo para crianças.

A Bienal vai funcionar nos dias 
úteis entre 9 e 22 horas. Os ingressos 
estão custando R$ 24,00 (inteira) 
e R$ 12,00 (meia), com gratuidade 
para crianças com altura inferior a 1 
metro e para profissionais dedicados 

Programe-se para a Expo Motor-Home Show em Novo Hamburgo
A Expo Motor Home Show, que 

acontece entre 24 a 26 de novembro em 
Novo Hamburgo (RS), junto aos Pavi-
lhões da FENAC que terá como novida-
de este ano a EXPOCAMPING, numa 
área com capacidade para receber cerca 
de 300 veículos dos tipos motor-homes 
ou trailers, além de campistas com as 
suas barracas. A iniciativa visa atrair 
um público qualificado para visitar os 
estandes, afinal, são adeptos do carava-
nismo, bem como propiciar atividades 
de congraçamento, lazer e entreteni-
mento como campeonato de pesca, sa-
rau, jantar dançante, e espaço integração 
com apresentações artísticas e ginástica 
laboral.

O Presidente da EMHS BRAZIL 
2017, Alexandre Boff, está otimista 
quanto ao evento. Segundo ele, mesmo 
com a atual situação socioeconômica 
e política do país, estima-se que have-
rá um crescimento de 25% na área da 
Exposição e no número de visitantes, 
chegando a um total de 10 mil para 

essa edição. “Temos uma expectativa 
de crescimento para essa nossa edição 
tanto de público como de expositores”, 
destacou Alexandre Boff.

Esse ano serão cerca de 80 exposi-
tores, muitos deles vindos até de países 
da América do Sul e outros estados do 
país. Na programação consta ainda um 

auditório com palestras, cujo programa 
contará com conferencistas do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), da SDECT / RS 
(Secretaria do Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia do Estado 
do Rio Grande do Sul), da SUSEP (Su-
perintendência de Seguros Privados), da 

ABEETRANS (Associação Brasileira 
das Empresas de Engenharia de Trânsi-
to), do DNIT (Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes), da 
ANFATRE (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Trailers, Reboques e En-
gates), da CEF (Caixa Econômica Fede-
ral) e da BR (Petrobras Distribuidora). 

ao ensino e biblioteconomia. Para 
se estacionar no Rio Centro paga-se 
R$ 25,00 (preço único).Conta com 
duas estações de BRT, ligadas ao 
Metrô (linha 4) na Estação Jardim 
Oceânico, na Barra da Tijuca.

Todas as informações sobre o 
evento, sua programação de pales-
tras, sessões de autógrafos, cafés li-
terários, encontros com autores, ses-
sões entreletras podem ser obtidas 
no site www.bienaldolivro.com.br .

Durante os dias 15 a 24, na Ci-
dade do Rock, no Parque dos Atletas, 
que está localizado a 10 km do cam-
ping do Recreio dos Bandeirantes, 
será a vez de mais um Rock in Rio. 
Entre as principais atrações interna-

cionais estão Lady Gaga, Maroon 
5 Five, Fergie, Justin Timberlake, 
Alicia Keys, Aerosmith, Bom Jovi, 
Guns N’ Roses, Red Hot Chili Pe-
ppers, Thirty Second To Mars, en-
tre outros. Já nas atrações nacionais 
estão Ivete Sangalo, Skank, Frejat, 
Scalene, Jota Quest, Titãs e Capital 
Inicial. Para mais informações sobre 
o evento, acesse o site rockinrio.com/
rio/. 

Para você, campista, que busca 
uma hospedagem tranquila e próxima 
ao evento, o CCB oferece o camping 
do Recreio dos Bandeirantes (RJ-
10), localizado na Estrada do Pontal, 
5.900, em frente à praia. 

Acesso - Para quem vem pela 

Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é pela Li-
nha Amarela. Depois de vencer os 
seus 15 km, onde há um posto do 
pedágio para veículos, siga para a 
Barra da Tijuca passando Pela Av. 
Ayrton Senna, dobrando à direita 
na Av. das Américas, em direção ao 
Recreio. Quem quiser evitar a Linha 
Amarela, pode optar por uma opção 
mais longa e curtir o belo visual da 
orla marítima, seguindo pela Linha 
Vermelha, em direção a Copaca-
bana, via Av. Atlântica, entrando 
depois em Ipanema, via Av. Vieira 
Souto, em direção a São Conrado e 
Barra da Tijuca. O camping fica a 45 
km do centro do Rio.

 ►Alexandre Boff espera crescimento significativo para a Expo deste ano 

 ►Na Bienal, a ampliação do auditório Madureira vai facilitar a participação do público nos encontros
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 ►Associadas do CCB, participantes do Arte e Cultura, integram o grupo 
de danças

Música, dança e animação na 
Festa Cigana no Recreio

Será realizada no dia 10 deste 
mês, domingo, a partir das 15 horas, 
no camping do Recreio dos Bandei-
rantes, a V esta Cigana, como parte 
do programa de Arte e Cultura sob a 
coordenação da Professora Cláudia 
Sartore.

O evento será realizado no pavi-
lhão da praia, com atrações de dan-
ças ciganas do Brasil, Espanha, Ín-
dia, Hungria, Rússia e outros países, 
contando também com estandes de 
comida típica, bijuterias, vestuário e 
outros artigos ciganos, além de orá-
culos com cartomancia, quiromancia 
e numerologia. 

Os convites individuais para as-
sociados e convidados ainda encon-
tram-se disponíveis na portaria do 
camping, ao custo de R$15,00 para 
associados e seus convidados, a par-
tir de 14 anos de idade. Os associados 
e convidados poderão reservar mesas 
com quatro cadeiras por R$ 5,00 
cada uma. 

Para quem quer participar do 
evento, o camping do Recreio encon-
tra-se disponível para hospedagem. 

OBITUÁRIO

“Figura simples, afável, simpáti-
ca e querida de todos. Muitas podem 
ser as definições deste associado, 
que aos 98 anos, se tornou uma pre-
sença lendária entre os campistas do 
CCB. Estamos falando de Raphael 
Baraúna. 

Tive o prazer de entrevistá-lo, e 
ouvir estórias curiosas e divertidas. 
Mas, acima de tudo, uma coisa me 
chamou atenção na sua pessoa: seu 
amor e paixão pelo campismo e pela 
vida.

Uma paixão que ele divide mais 
com a esposa, Dona Anna, e com sua 

Veraneio 74. E foi justamente a tra-
jetória como campista que o levou a 
viajar pelo Brasil, conhecer os cam-
pings do CCB e fazer tantos amigos. 
Mesmo aos 98 anos, não há como 
não se deixar impressionar pela vi-
talidade e bom humor deste cam-
pista, que às vésperas de completar 
um século de existência, não deixa 
de acampar com a esposa e manter 
acesa a chama do prazer pela vida”.

Em julho passado, quando Ra-
phael completou 102 anos de idade, 
O Campista dedicou a ele o seu Edi-
torial.

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

Aracruz reúne uma infinidade 
de atrativos naturais, entre eles, ex-
tensas áreas verdes, lindas praias, 
restingas, enseadas, recifes, mon-
tanhas e coqueirais. A cidade é ide-
al para os associados do CCB que 
contam com uma unidade na região 
para desfrutar melhor seus atrativos 
durante este final de inverno, que 
oferece boas opções para quem de-
seja distância da conturbada vida dos 
grandes centros urbanos. 

Além das paisagens exuberantes, 
a rica cultura local também é um im-
portante atrativo turístico. Aracruz 
possui uma diversificada gastrono-
mia, construções históricas, diversas 
aldeias indígenas e grupos folclóri-
cos.

Camping - O ES-04 possui 
instalações-padrão, capacidade para 
300 equipamentos, quadra de espor-
tes, cantina e playground. Situado no 
meio de um bosque, o camping de 
Aracruz fica em frente à Praia de Pu-
tirí, com vasta área arborizada. Loca-

lizado na estrada da Barra do Sahy, o 
camping é rodeado de praias limpas, 
ideais para banho e pesca.

Atrativos – O principal atrativo 

da região para aqueles que desejam 
contato com a natureza é a Barra do 
Sahy, localizada em Santa Cruz, uma 
vila de pescadores a 20 km do cen-

tro. A praia é formada por pequenas 
enseadas, com piscinas naturais en-
tre os recifes na maré baixa, e mar-
geada por amendoeiras.

Outras praias que valem um mer-
gulho são: a Praia do Coqueiral, de 
águas calmas e temperatura agradá-
vel, com piscinas naturais na maré 
baixa, ideal para famílias e a Praia 
dos Padres, com trechos de águas 
calmas e outros de mar agitado, re-
cifes e vegetação de mangue, é boa 
para surf e pesca de arremesso.

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

Em Aracruz ainda encontram-se 
aldeias indígenas que até hoje con-
servam suas tradições e são abertas 
à visitação. Mas além de conhecer 
os costumes dos índios, é possível 
acompanhar de perto a produção do 

artesanato típico, principalmente nas 
aldeias de Caeiras Velha e de Boa 
Esperança (Tekoá Porá).

A cidade possui também impor-
tantes reservas e propriedades rurais 
como o Parque Natural Municipal 
David Victor Farina, o Parque Na-
tural Municipal do Aricanga e a Re-
serva Biológica de Comboios, que 
preservam espécies de fauna e flora 
dos ecossistemas naturais. 

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

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

 ►O camping se coloca discreto e confortável em um bosque fronteiro à 
praia 

Raphael Ferreira Baraúna
⃰ 1915  † 2017

Faleceu no mês passado, aos 
102 anos de idade, um dos cam-
pistas mais completos e mais ad-
mirados no nosso Clube e um dos 
maiores entusiastas do campismo 
em nosso país. Casado com Anna 
Baraúna há 66 anos, Raphael se as-
sociou ao CCB há 49 anos e viajou 
por todo o país, pelos nossos cam-
pings.

Em novembro de 2013, quan-
do Raphael e Anna compuseram 
os personagens da entrevista para 
o “Vida de Campista” neste Jornal, 
nosso editor Luiz Marcos Fernan-
des dedicou a ele a sua coluna “Opi-
nião”, transcrita a seguir, que traduz 
hoje o mesmo pensamento de sem-
pre sobre ele.

UM ÍCONE E UMA REFERÊNCIA DO CCB

 ►Raphael faz parte da história do 
CCB
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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 SETEMBRO DE 2017
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

001079-6 (RJ)
005888-3 (RJ)
011090-2 (RJ)
017391-8 (SP)
018400-8 (RJ)
022488-2 (SP)
038191-9 (SP)
041444-5 (SP)
043155-2 (SP)
049589-9 (SP)
057994-4 (SP)
067134-8 (SP)
068567-2 (ES)
077252-6 (RJ)
082544-2 (MG)
083293-6 (RJ)
083340-3 (RJ)
086052-3 (SP)
086781-8 (RJ)
092026-8 (RJ)

096697-1 (RJ)
102177-4 (RJ)
106609-1 (SP)
107813-7 (SP)
113162-6 (RJ)
135863-4 (RJ)
155621-6 (DF)
169382-2 (SP)
169861-0 (RJ)
183669-0 (MG)
184515-2 (RJ)
191144-0 (SP)
192079-0 (SP)
192364-1 (RJ)
193593-1 (RJ)
196391-8 (ES)
197199-5 (SP)
203271-0 (SP)
203737-0 (ES)
207094-6 (RS)

208354-1 (RJ)
212304-0 (SP)
212848-0 (MG)
215719-6 (RJ)
217324-9 (RJ)
217664-5 (ES)
220545-2 (RJ)
220626-2 (RJ)
220733-1 (RJ)
221579-0 (SP)
222248-8 (RJ)
223015-6 (SP)
225484-1 (RJ)
225755-6 (SP)
226841-8 (RJ)
229619-4 (MS)
229713-2 (RJ)
231670-8 (RJ)
231875-0 (RS)
232568-4 (RJ)

232583-8 (SP)
232673-7 (SP)
234260-2 (RJ)
234429-8 (MG)
235203-9 (SP)
235448-9 (MG)
235504-5 (SP)
235517-6 (RJ)
235523-1 (RJ)
235617-2 (RJ)
235622-9 (RJ)
235707-1 (RJ)
235725-9 (RJ)
235760-7 (BA)
236010-5 (SP)
236050-3 (RJ)
236059-5 (RJ)
236061-8 (RJ)
236108-8 (SP)
236128-2 (RJ)

236136-3 (SP)
236171-1 (SP)
236188-4 (RJ)
236239-3 (ES)
236246-6 (RJ)
236272-5 (ES)
236284-8 (RJ)
236297-9 (RJ)
236310-3 (RJ)
236311-1 (ES)
236313-7 (RJ)
236315-3 (ES)
236319-5 (SP)
236323-4 (SP)
236328-4 (ES)
236339-9 (SP)
236340-4 (RJ)
236345-4 (SP)
236356-9 (ES)
236360-8 (RJ)

Neste mês de feriado, concorra a 
bônus para curtir os acampamentos 
O programa ideal para você e sua 

família curtirem este mês é via-
jar pelo país e conhecer novos luga-
res. E no CCB você ainda concorre a 
estadias grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para partici-
par, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas que você automatica-
mente 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 promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos, parkings e animais 
permitidos. Confira aqui os resulta-
dos do mês de julho dos sorteados. PACOTES NACIONAIS

A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais com hospeda-
gem 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 des-

tinos abaixo, incluindo passagem aérea e hospedagem:
- Portugal com Santiago de Compostela, 09 noites, saídas 

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 diárias 

de carro: US$ 1.949,00 
 

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, saídas 

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 pes-

soa
 

PACOTES PARA FERIADOS, 
NATAL, RÉVEILON E CARNAVAL

A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais e internacionais 
para os feriados entre os meses de setembro a novembro, Natal, 
Réveillon e Carnaval, com hospedagem em hotel, a partir de: 

 ►Programe-se com a CCTUR para visitar a Oktoberfest, a maior celebração do chope no país 

-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 
-Santiago, 04 noites, saída em 09/02/18: US$ 753,00 
-Paris, 06 noites, saída em 09/02/18: US$ 1.653,00 
-Nova York, 06 noites, saída em 10/02/18: US$ 1.624,00 
-Dubai, 06 noites, saída em 11/02/18: US$ 2.545,00
-Buenos Aires, saída em 10/02/18: US$ 575,00 
-Orlando, 07 noites, saída em 11/02/18: US$ 1.747,00

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
-Holambra e Atibaia com Maria Fumaça de Jaguariúna, 03 

dias, saídas de 15 a 22/09/17: R$ 1.250,00
-Réveillon em Foz do Iguaçu, 05 dias, saída em 30/12/17: 

R$ 1.953,00
-Beto Carrero, 05 dias, saída em 17/01/18: R$ 1.799,00
-Capitólio “O Mar de Minas”, 06 dias, saída em 20/01/18: 

R$ 2.740,00
-Carnaval antigo em Conservatória, 03 dias, saída em 

20/10/17: R$ 1.260,00
-Parque da Mônica, Zoológico, Safari, Museu do Futebol e 

Aquário de São Paulo, 04 dias, saída em 12/10/17: R$ 1.373,00
-São Thomé das Letras, 04 dias, saída em 12/10/17: R$ 

1.220,00

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 ju-
nho 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 partir 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 euros em apartamento triplo. Já na 
Semifinal e final: 09 noites, a partir de 5.504,00 euros, em apar-
tamento duplo e 4.754,00 euros em apartamento triplo. Todos os 
pacotes podendo pagar com 25% de entrada e saldo em até 10 
vezes sem juros. 

SEMANA SANTA 2018
A CCTUR sugere pacotes aéreos com hospedagem em hotel 

para os destinos abaixo: 
-Serras Gaúchas, 04 noites, saída em 28/03/18: R$ 1.583,00 
-Florianópolis, 03 noites, saída em 29/03/18: R$ 1.118,00
-João Pessoa, 04 noites, saída em 28/03/18: R$ 1.600,00

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Programe um cruzeiro magnífico pela Amazônia a bordo 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 Soli-
mões, 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 jacarés, 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 privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família neste mês de fe-
riado prolongado. Aproveite 
a promoção “De Pai para Fi-
lho” presenteando-os com um 
título do CCB. Vocês poderão 
usufruir de um clube de van-
tagens. 

Os associados ganham até 
90% de desconto na compra 
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 se-
guinte ao da subscrição.

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

Novos Associados vale 
também para este mês de fe-
riado com a possibilidade de 
garantir descontos aos asso-
ciados que recomendam seus 
amigos e familiares para se 
tornarem sócios do CCB. 
Com isso é garantido um bô-
nus de estadias gratuitas para 
você. Para participar, basta 
indicar um amigo para se as-
sociar ao Clube. A cada indi-

cação confirmada, os sócios e 
seus dependentes são benefi-
ciados com bônus/pernoites. 
Os bônus, que têm validade 
de um ano para os associados 
e seus acompanhantes, ser-
vem para diminuir as despesas 
com pernoites de pessoas ou 
equipamentos. No total, eles 
somam valores entre R$50,00 
e R$160,00. 

Para cada grupo de cin-
co indicações confirmadas, 

os associados recebem mais 
20% do valor total dos bônus 
entregues. 

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

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qualquer 
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 transpor-
te. 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. Eduar-
do. 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 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 garagem, 
documentação em dia. E-mail: wagosti-
nho@hotmail.com.br. Telefone: (15) 3221-
1810, Sorocaba.

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, 
com reservatório de água e geladeira elé-
trica, 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

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, 
geladeira, banheiro com box, fogão 4 bocas 
com forno, ar condicionado novo. Instalado 
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 

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 armários, 
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia gra-
nito, 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, geladeira, 
TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um 
banho, outro normal), aquecedor de passa-
gem 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, 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 enro-
lar, câmera de ré, microondas (funciona no 
inversor), refrigerador 120L, fogão 2 bocas, 
antena winegard, vaso sanitário, ducha higi-
ênica, box separado, 2 ventiladores, aquece-
dor à gás, bomba shurflo top, conversor de 
voltagem de 2500w e inversor de 1000w, 
som com DVD, rádio PX, TV 14’’ e DVD 
player, mini adega. Paga pedágio simples, 
revisado, pneus novos. Valor: R$110.000. 
Estudo propostas. Christian. Tels.: (48) 
9102-7929 / (41) 9201-4870. E-mail: 
cmcshm@yahoo.com.br

Reboque baú – Todo em chapa gal-
vanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m. 
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 9958-
3185 / 3157-2714
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

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

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

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

Camping Clube do Brasil
51

anos

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

Aluguel de trailers 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar 

trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a 
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 es-
tatutários, 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 tele-
fones: (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 colchone-
tes 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.

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. Conta-
to: (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. Avan-
cê 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 pesso-
as. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bo-
cas (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 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 
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Um exemplo 
a ser seguido

Quando se fala na indústria 
do campismo, é interessante ob-
servar como o Governo e nossas 
autoridades tratam esse tema. 
Ao contrário do que acontece 
em outros países, como Canadá, 
França, Alemanha e tantos ou-
tros, onde a indústria do campis-
mo é tida como opção de lazer 
saudável e econômico, a ativi-
dade aqui no Brasil é completa-
mente marginalizada pelos nos-
sos governantes, e pior, tratada 
com descaso. Basta dar uma cir-
culada pelos países citados para 
observar a grande quantidade 
de campings organizados que 
recebe principalmente trailers e 
motorhomes. 

Já em nosso país, essa in-
dústria nunca recebeu qualquer 
medida de incentivo e, pelo con-
trário, ainda teve que arcar com 
altos impostos. Enquanto no 
exterior essa atividade é valori-
zada como um segmento saudá-
vel, econômico e integrado com 
a natureza, aqui em nosso país, 
o CCB luta heroicamente para 
manter a filosofia do campis-
mo em sua integridade. Mesmo 
com a falta total de apoio, com 
os abusivos preços cobrados em 
praças de pedágio e rodovias 
muitas vezes mal conservadas, o 
campismo ainda sobrevive gra-
ças ao esforço de uns poucos. 

É mais do que hora de se 
mudar esse tipo de mentalida-
de, de que campismo é coisa de 
jovens e hippies, cultivada nas 
décadas passadas. Quem visita 
uma unidade do CCB percebe 
claramente como funciona um 
camping organizado. Infeliz-
mente a iniciativa do CCB, bem 
como de outras entidades do se-
tor e empresas que conseguiram 
sobreviver a grave crise, não 
têm o devido reconhecimento. É 
uma pena, pois o Brasil oferece 
todas as condições para a práti-
ca do camping organizado. Mas 
para mudar esse estado de coi-
sas é preciso que mude também 
a mentalidade de autoridades e 
governantes de modo a entende-
rem o verdadeiro espírito do que 
representa essa atividade.

Um passeio nos cruzeiros fluviais pelo Reno Encantado

Os turistas que buscam novas 
formas de conhecer a Europa têm nos 
cruzeiros fluviais um programa capaz 
de reservar doces lembranças e mo-
mentos inesquecíveis. Atualmente 
muitas empresas são especializadas 
neste tipo de passeio e a CCTur conta 
com ofertas aos interessados em des-
cobrir os encantos do Vale do Loire e 
toda beleza do Reno Romântico.

Não é preciso ir além. Este cer-
tamente faz parte daqueles roteiros 

Luiz Marcos Fernandes para se descobrir, encantar e guardar 
recordações de alguns dos destinos 
mais belos da Europa. Em pleno 
final da temporada européia de ve-
rão, milhares de turistas – incluindo 
brasileiros – cruzam seus caminhos, 
onde história, cultura, rica gastro-
nomia, paisagens deslumbrantes se 
misturam numa receita que garante a 
medida certa para uma viagem ines-
quecível. E os ingredientes podem se 
tornar ainda mais saborosos nesta ex-
periência única, a dos cruzeiros flu-
viais, que ganham a cada dia novos 

adeptos.
Gastronomia – Há um horário 

específico, mas ao contrário dos 
grandes navios não têm dois turnos, 
mas um período flexível de duas ho-
ras. Todas as refeições estão inclusas 
(café da manhã, almoço e jantar) e 
são servidas tanto com sistema a la 
carte como buffet. 

Traslados – Normalmente os 
navios têm facilidades para atraca-
mento nos portos de vilas e cidades 
ao longo dos rios. Quando há neces-
sidade a empresa providencia micro-

Amizades, diversão e festas em três décadas de campismo 
Sérgio Batista de Barros, de 57 

anos, é casado com Lucymary 
Ferreira Barros. O casal tem três 
filhos; Renan e Roger que são gê-
meos e Luciana. Sérgio nasceu em 
Governador Valadares, no estado 
de Minas Gerais, mas reside em 
Macaé, no Rio de Janeiro. É enge-
nheiro mecânico e torce para três 
grandes times de futebol, Cruzeiro-
-MG, Botafogo-RJ e Santos-SP, e 
tem como hobbies preferidos nas 
horas vagas, passear, ouvir música 
e fazer um bom churrasco. 

Associado do CCB há 31 anos, 
Sérgio teve sua primeira experi-
ência no campismo em um acam-
pamento com seus irmãos mais 
velhos que foram sócios do Clube. 
Através deles associou-se no ano 
de 1986, pois desde sua primeira 
experiência o campismo o fasci-
nou. 

“Meu camping preferido é o de 
Mury, em Nova Friburgo, pois é o 
que mais frequentei até hoje. Este 
camping é lindo, com uma paisa-
gem exuberante e encantadora, 
conta” 

Sérgio, apesar de ser campis-
ta há 31 anos, ainda não conhece 
alguns campings. Os da região sul 
do país e alguns da região nordes-
te, sendo Aracajú, o que tem mais 
vontade de conhecer. Sempre que 
pode, Sérgio acampa com sua fa-
mília, sendo o período de férias 
e feriado prolongado a época que 
mais gosta de acampar. 

“Tenho como hobbies prefe-
ridos dentro do camping, além de 
curtir os atrativos do acampamento 
e da região, constituir novas ami-
zades e fazer um bom churrasco, 
relata”.

Sérgio, como todo campista, 
teve alguns equipamentos ao lon-

go dos anos, sendo atualmente um 
Trailer Apolo Gold de 5,0 metros 
de comprimento bem equipado e 
uma barraca importada para 10 
pessoas, que usa para apoio aos 
convidados. O trailer é o seu proje-
to de aposentadoria, pois pretende 
viajar pelo país. Antes, Sérgio teve 
uma barraca do tipo Canadense 
que cabiam de 03 a 05 pessoas, 
uma carreta barraca Camping Star 
e também barracas mais pesadas, 
daquelas mais antigas cheias de 
ferragem e traquitanas. 

Durante a entrevista, Sérgio fa-
lou de como é importante a iniciati-
va do Camping Clube do Brasil em 
incentivar a prática do campismo. 
Para ele, o campismo significa li-
berdade, contato com as pessoas e 
com a natureza.

“O campismo nos deixa mais 

próximo das pessoas, sem diferen-
ças de status, raça ou cor. O cam-
pismo é um bom ambiente para a 
família, pois agrega todos, relata 
Sérgio.” 

Sérgio, sempre que pode, parti-
cipa da festas nos campings. Além 
de gostar de todas, recentemente 
foi nas festas julinas de Mury e do 
Recreio e a próxima que pretende 
ir com sua família será neste mês, 
no cozido sertanejo de Mury. 

Sérgio nos falou durante entre-
vista também o quanto o campismo 
foi uma boa opção para as Olim-
píadas no ano passado, pois abriu 
alternativas para quem veio de fora 
com equipamentos e barracas para 
curtir os acampamentos. Para ele, 
o que mais atrapalha a prática do 
campismo no Brasil é a atual con-
juntura do país com milhões de de-

sempregados. 
Sérgio teve muitas experiências 

dentro do campismo, sendo duas 
delas no aniversário de 50 anos de 
sua esposa e no seu aniversário de 
54 anos, ambos muito bem come-
morados no camping de Mury. 

“Tive muitas histórias diverti-
das nos camping, sendo que a mais 
divertida e curiosa aconteceu a 
mais 20 anos, quando estava acam-
pando no camping da Serrinha, 
participando da Noite dos Queijos 
e Vinhos e ao voltar para a minha 
barraca, tropecei na raiz de uma 
árvore e acabei caindo em cima de 
outra barraca, do tipo Igloo, onde 
se encontrava um casal. Do mesmo 
jeito que eu caí, eles me empur-
raram de volta para cima e eu fui 
embora. Foi muito engraçado, fina-
lizou Sérgio”. 

-ônibus, vans ou outros meios de 
transporte.

Entretenimento – As excursões 
são o ponto alto do programa e sem-
pre acompanhadas por guias. Nor-
malmente têm a duração de meio pe-
ríodo permitindo o retorno ao barco 
a tempo das refeições ou pernoite. 
Em alguns casos há o uso de apare-
lhos com tradução simultânea nos 
diferentes canais. A bordo acontece 
também shows, brincadeiras, músi-
ca ambiente ou ao vivo organizados 
pela tripulação.

 ►Sérgio e Lucymary se preparam para conhecer os campings do Sul e do Nordeste


