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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 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 Seti-
ba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,40 mais equi-
pamento de R$ 3,20 até R$ 24,50; TEMPO-
RADA (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) 2646-6838. 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; TEM-
PORADA: (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 
Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instala-
ções– padrão, iluminação elétrica apenas 
para as dependências, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, play-ground, sauna 
rústica, pavilhão de lazer, piscinas natu-
rais, ducha de rio, quiosques e lago. Ponto 
de energia para carga bateria de trailers. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,60 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.

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 equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de es-
portes, pavilhão de lazer, praia fronteira 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 equipamen-
to de R$ 1,40 até R$ 21,40; TEMPORADA 
(Mai. Jun. Jul.): R$ 11,80 mais equipamen-
to 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 Rancho 
Alegre. Instalações– padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavi-
lhão de lazer, lareira e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 13,40 mais equipamen-
to de R$ 3,60 até R$ 26,20; TEMPORADA 
(Mai. Jun. e Jul.): R$ 21,00 mais equipa-
mento 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 TEMPO-
RADA: 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.

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. Beira 
Mar, 5767 – Balneário Marajó – Matinhos – PR

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

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

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Buar-
que de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Ga-
ribaldi - RS

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 

– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bair-
ro Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. 
Instalações– padrão, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, quadra de esporte 
e lazer, piscinas para adultos e crianças, 
churrasqueiras, bicicletas, 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, pis-
cinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902. su-
permercado, sala de TV e jogos, chalés e 
barracas de aluguel. E-mail: info@campin-
ginternacionalpuntaballena.com

 ►Camping de Guarapari 

 ►Camping do Clube dos 500
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Descanso e diversão nos campings neste Carnaval 
É sempre importante para as 

famílias se programarem 
para o Carnaval hospe-

dando-se em um dos campings do 
CCB. Inúmeras cidades brasileiras 
vão festejar o Carnaval ao som 
de muita música e folia e outras 
tantas vão preferir atrair aquele 
público que procura o lazer com 
momentos de paz e  reflexão. 

Tanto para quem procura des-
canso, quanto para quem quer agi-
tação, os campings do CCB são 
uma ótima opção para o feriadão 
festivo. Neles, os campistas en-
contrarão tranquilidade e contato 
com a natureza, assim como as di-
vertidas folias de Carnaval. Pen-
sando nisso, O Campista sugere 
para os seus associados todos os 
campings da rede para esse perío-
do de puro lazer ou, então, alguns 
poucos que se organizam para a 
folia em grande estilo. Faça a sua 
escolha e aproveite. 

No camping do Recreio dos 
Bandeirantes, por exemplo, a di-
versão estará presente, mas tam-
bém se poderá curtir momentos de 
lazer e meditação.

No dia 10, sábado, os cam-
pistas mais animados vão puxar 
o tradicional Bloco das Piranhas 
e na segunda-feira, dia 12, será 
organizado o desfile de fantasias 
entre os campistas. Durante esse 
período de Carnaval, o camping 
terá bastante movimento e o clima 
de festa garantirá a diversão das 
famílias acampadas.

* * *
Abrindo o Carnaval, o cam-

ping de Ubatuba vai realizar na 
noite de sábado, dia 10, o con-
curso de fantasias e de blocos 
com entrega de faixas e troféus 
aos vencedores, entre o primeiro, 
segundo e terceiro lugar. Com di-
reito a decoração típica, o evento 
será organizado pelos próprios as-
sociados no pavilhão de festas. No 
domingo, dia 11, o camping está 
programado para uma folia musi-
cal a partir das 20 horas animando 
todos os campistas e convidados 
presentes. Caso haja alguma dú-
vida relacionada ao evento, você 
pode obter maiores informações 
através do telefone: (12)3843-
1536.

Aproveite a temporada de Verão e Carnaval na Região dos Lagos
A Região dos Lagos é um gran-

de polo turístico que atrai visitantes 
dentro e fora do Brasil. Com uma 
população fixa de 400 mil habitan-
tes, a população da região se multi-
plica na alta temporada. 

Com cerca de 200 mil habitan-
tes, Cabo Frio é a maior cidade na 
Região dos Lagos. Búzios é outro 
destino turístico que se coloca en-
tre os mais procurados do Brasil, 
pois tem importância internacional 
e integra o roteiro de cruzeiros ma-
rítimos. Arraial do Cabo se destaca 
como capital do mergulho enquanto 
Iguaba Grande e São Pedro da Al-
deia são banhadas pela Lagoa Ara-
ruama, maior laguna hipersalina do 
planeta. 

Ao falar em destinos badalados, 
destacamos três lugares com atra-
tivos incríveis: Búzios, Cabo Frio 
e Arraial do Cabo. Em Búzios, a 
combinação entre belezas naturais 
e charme é perfeita. A antiga vila 
de pescadores que abriga restau-
rantes e pousadas belíssimas, boa-
tes e bares são pontos que fazem a 
fama da Rua das Pedras e um co-
mércio repleto de lojas de grife. A 
cidade recebe turistas estrangeiros 
durante o ano inteiro.  O balneá-

rio tem mais de vinte praias, cada 
uma com seu estilo, como a de 
Geribá, que é o território dos sur-
fistas e da paquera, enquanto Fer-
radura atrai famílias com crianças.  
Cabo Frio faz da cidade um desti-
no perfeito para quem viaja com a 
família. Dunas de areias brancas e 
mar azul intenso,  as praias, entre 
elas, a urbanizada do Forte, com 
extenso calçadão e quiosques pa-
dronizados e bem frequentados. Os 
surfistas marcam presença, enfren-
tando as boas formações da praia do 
Foguete. 

Em Arraial do Cabo, as águas 
são frias, mas a visibilidade e a 
rica vida marinha atraem mergu-
lhadores de todo o Brasil. Para 
você curtir os mais belos cenários 
de Arraial há passeios de barco 
que conduzem às prainhas do Pon-
tal do Atalaia e a Ilha do Farol.  
Para chegar a esses belos destinos, 
o campista pode pegar o acesso pela 
ponte Rio-Niterói. De lá, seguir 
pela BR-101 (até Manilha), RJ-124 
(até Araruama) e Via Lagos (até 
São Pedro D´Aldeia). Quem segue 
para Cabo Frio e Arraial do Cabo 
deve pegar a RJ-140; quem vai para 
Búzios, a RJ-106.

O CCB possui campings na 
Região dos Lagos que agregam aos 
pontos turísticos e destinos mais 
procurados, como o camping de Ar-
raial do Cabo (RJ-05), que fica na 
Avenida da Liberdade, próximo à 
Praia dos Anjos e a 2 km do centro 
comercial. Tem uma área de 3.000 
m² com capacidade para receber 70 
equipamentos. O associado conta 
com as instalações-padrão, além 
de chuveiros quentes e luz elétrica 
somente para as dependências. A 
rodoviária, o comércio e as casas 
especializadas em aluguéis de bar-
cos são próximos ao camping, pro-
porcionando ainda mais conforto 
aos associados. 

Outro camping é o de Cabo 
Frio, que fica na Avenida Wilson 
Mendes, 700, antiga Estrada dos 
Passageiros, no bairro Jacaré. O RJ-
01 se localiza às margens do Canal 
do Itajuru. Dentro do camping há 
uma rampa de acesso para embar-
cações ao Canal. Os campistas en-
contram também cantina, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, tanques 
lava-roupas e lava-pratos, além de 
instalações-padrão que incluem 
luz para equipamentos e chuveiros 
quentes.

 ►No agito do Carnaval, o Camping de Guarapari oferece a tranquilidade da enseada fronteira 

 ►A praia do Forte, no centro de Cabo Frio, fica bem próxima do nosso 
camping na cidade 
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Para o campista que busca 
curtir o carnaval em um 
dos estados históricos mais 

encantadores do país, Minas Ge-
rais é opção certa para diversão e 
lazer. Esse lugar rico em sua parte 
histórica e cultural sedia em várias 
de suas cidades alguns dos melho-
res carnavais de rua do Brasil, ten-
do como destaque a bela cidade de 
Ouro Preto. Minas Gerais possui 
um circuito de aproximadamen-
te 43 cidades que fazem parte 
do roteiro carnavalesco e que se 
dividem entre manifestações de 
caráter mais tradicionais (blocos, 
marchinhas e folclore) e carnavais 
universitários onde à mistura dos 
ritmos (axé, funk, eletrônica, ser-
taneja, etc.) se somam a mistura 
de sotaques que se reúnem para 
uma grande comemoração. 

Quando falamos de folias de 
Carnaval, falamos de Ouro Preto, 
que reserva o melhor carnaval do 
Estado, reunindo turistas de diver-

Ouro Preto promove mais uma animada edição de Carnaval 

 ►O centro histórico dá passagem a um dos melhores carnavais de rua do país 

sos cantos não só do Brasil, como 
do mundo todo. Esse ano a folia 
de Carnaval terá início no dia 9 de 

fevereiro (sexta-feira).
Confira no site oficial do Car-

naval de Ouro Preto a programa-

ção completa: http://carnavalou-
ropreto.com.br/ .

Para o campista que esteja 

de passagem pela região o CCB 
oferece o camping de Ouro Preto 
para hospedagem. O MG-01 fica 
na Estrada dos Inconfidentes, a 2 
km antes do perímetro urbano, e 
possui instalações-padrão, chu-
veiros com águas quentes, quadra 
de esportes, além de capacidade 
para 130 barracas, 20 trailers e 
motor-homes.

Acesso - Para quem sai do 
Rio de Janeiro, o acesso é feito 
pela BR-040, que liga o Rio a Juiz 
de Fora. O trevo para a Rodovia 
dos Inconfidentes fica a 40km de 
Belo Horizonte. A partir desse 
ponto, são mais 60km para che-
gar à cidade. De São Paulo e da 
região Sul, o melhor é seguir pela 
Rodovia Fernão Dias (BR-381), 
pegar a BR-356 na altura de La-
vras, passar por São João Del Rey 
até Barbacena e depois seguir pela 
BR-040, passando por Conselhei-
ro Lafaiete, Congonhas e Ouro 
Preto.   

Mini Chaleira Smart Kitchen Guepardo: A Mini Chaleira Smart Kitchen 
foi desenvolvida especialmente para quem gosta de acampar e não abre mão do 
conforto e praticidade na hora de elaborar as refeições. Com design clássico e 
formas que aproveitam o máximo de sua capacidade, é compacta e super leve. 
Fabricada em Alumínio, possui acabamento anodizado resistente ao desgaste e 
corrosão. Mais informações através do site : https://www.makalusports.com.br/ .

Bolsa Térmica 4,5 Litros Mor Ice Cooler: Prática, compacta e altamente 
discreta, a bolsa térmica pode ser utilizada tanto para armazenar produtos de hi-
giene e beleza, como uma necessaire, ou até mesmo como um cooler, para trans-
porte de alimentos e bebidas. Possui uma bolsa de proteção interna, facilitando a 
limpeza, e conta com um bolso externo, alça para transporte altamente confortável 
e fechamento em velcro. Informações no site: https://www.kanui.com.br.  

Mochila Trilhas e Rumos Hidra Bag Preto: A Hidra Bag é uma mochila de 
desenho plano, idealizada para transportar um cantil flexível de até 2 litros, além 
de utilidades de pequeno volume. Tem 3 compartimentos: o principal desenhado 
para receber o cantil flexível de até 2 litros com a saída do tubo por qualquer das 
2 alças. Outro compartimento fica entre o acolchoamento das costas e o compar-
timento principal, capaz de receber itens de volume baixo, como um abrigo im-
permeável (Anorak), barras de proteína, gel energético ou uma camisa reserva. O 
compartimento menor fica na tampa frontal, e foi pensado para seus documentos, 
dinheiro ou óculos no estojo. O Hidra Bag tem um desenho que o mantém o mais 
próximo possível das costas, minimizando o movimento da mochila no caso de 
corridas de aventura. As alças podem ser reguladas de forma mais justa com o uso 
da fita peitoral inclusa. Informações através do site: https://www.kanui.com.br/ .

Mercado 
Novidades para curtir os campings neste verão

Aproveite as novidades do mercado para curtir esta temporada de verão e Carnaval. Nesta edição, 
você pode conferir mais três novos produtos para levar para os acampamentos e se divertir com 
familiares e amigos. Os produtos escolhidos foram: a Mini Chaleira Smart Kitchen Guepardo, a 

Bolsa Térmica 4,5 Litros Mor Ice Cooler e a Mochila Trilhas e Rumos Hidra Bag Preto 
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Aproveitando a alta temporada 
de verão e o Carnaval que está 
próximo, qua tal você escolher 

seu camping para desfrutar de momen-
tos inesquecíveis de lazer e harmonia 
com amigos e familiares? Em diferen-
tes estados do país, a perfeita combina-
ção entre a tranquilidade do camping 
e a proximidade da cidade, além das 
atrações turísticas de cada região, seja 
serrana ou praia. Os campings escolhi-
dos pela rede do CCB este mês foram: 
Arraial do Cabo (RJ-05), Serrinha (RJ-
06) e Aracruz (ES-04). 

ARRAIAL DO CABO (RJ-05)
Camping – O RJ-05 possui uma 

área de 3.000m com capacidade para 
até 70 equipamentos. Os associados 
contam também com instalações-pa-
drão, chuveiros quentes e luz elétrica 
(somente para as dependências). Pró-
ximos ao camping, estão o comércio, 
a rodoviária e as casas especializadas 
em aluguéis de barcos, proporcionan-
do ainda mais conforto aos associados. 

Acesso – Arraial do Cabo está a 
140 km do Rio de Janeiro e a apro-
ximadamente 400 km da capital ca-
pixaba. Quem parte da Cidade Mara-
vilhosa segue pela Ponte Rio-Niterói, 
prosseguindo pela Rio-Manilha por 25 
km, depois pela BR-101 por 36 km até 
Rio Bonito. Desta, pegar a Via Lagos 
(com pedágio) até São Pedro da Al-
deia, depois mais 13 km até Cabo Frio 
e no trevo de São Cristóvão, ao final 
da Avenida América Central, entrar na 
RJ-140, que liga Cabo Frio a Arraial 
do Cabo. O RJ-05 fica na Avenida da 
Liberdade, próximo à Praia dos Anjos 
e a 2 km do centro.

Atrativos – Com águas transpa-
rentes e ricas em vida marinha, o lito-
ral de Arraial e adjacências oferece be-
los pontos para se visitar no passeio a 
barco, como a Praia do Pontal do Ata-
laia (Prainhas), Ilha do Farol e Praia 
do Forno, passando pela Gruta Azul. A 
dica para o mergulho e a pesca são as 
praias do Farol (acessível somente por 
barco), do Pontal e dos Anjos, soman-
do mais de 1.200 pontos (entre eles 
locais de famosos naufrágios) para os 
mergulhadores.

Um belíssimo pôr-do-sol e águas 
geladas (que variam de 12 a 20 graus) 
podem ser encontrados na oceânica 
Praia Grande, onde também conferi-
mos campeonatos de surf e bastante 
movimentação de turistas. No Pontal 
do Atalaia há também um destes espe-
táculos mais belos do sol no país.

A Igreja Nossa Senhora dos Remé-
dios, a 500m do centro, é uma das pri-
meiras edificações do país e pode ser 
vista na Praia dos Anjos. Para enrique-
cimento cultural, vale a pena conhecer 
a Estátua da Sereia Lorelei, uma antiga 
lenda da cidade, que fica localizada em 
um lago artificial, construído na Praça 
Daniel Barreto. 

Aproveite para dar uma esticada 
pelas praias da Região dos Lagos ou 

Escolha seu camping para curtir o Carnaval 

 ►A área de Aracruz concilia a tranquilidade do bosque para acampar com 
a praia fronteira de Putiry 

 ►O Camping da Serrinha é uma das áreas mais propícias aos campistas 
que preferem descansar no Carnaval 

 ►As mais lindas praias da região estão próximas do Camping de Arraial 
do Cabo

Costa do Sol, incluindo naturalmente 
os balneários de Búzios, Cabo Frio e 
São Pedro D´Aldeia que reservam be-
las praias.

SERRINHA (RJ-06) 
Camping – o RJ-06 possui be-

líssimos atrativos naturais piscinas 
naturais e lago. Possui uma completa 
infra-estrutura com sauna, playground, 
cantina, quadra de esportes, pavilhão 
de lazer e chuveiros quentes. O cam-
ping está instalado em uma ampla área 
verde de 200 mil m2, sendo 90 mil m2 
acampáveis. 

Acesso – Para os campistas quem 
vem do Rio e de São Paulo a Via Du-
tra é a melhor opção. Nas imediações 
de Resende, deve-se entrar na altura 
do km 311, que dá acesso também às 
localidades de Penedo e Visconde de 
Mauá, por via asfaltada. A partir do 
entroncamento que leva a Visconde de 
Mauá, deve-se prosseguir pela esquer-
da, entrando na estrada de terra em di-
reção à Serrinha do Alambari.    

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

Ao chegar à pequena vila, uma 
boa ideia é dar uma parada no Portal 
da Serrinha do Alambari. Lá é possível 
encontrar um posto de informações tu-
rísticas, que pode guiá-lo pelas diver-
sas atrações. 

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

No encontro dos rios com seus 
afluentes, são formados diversos po-
ços e cachoeiras. Destaque para Poço 
Bonito e Poço da Ponte, que estão lo-
calizados em áreas de livre acesso.

As majestosas pedras também são 
muito admiradas pelos turistas. A mais 
famosa delas é a maravilhosa Pedra 
Sonora, sendo, inclusive, alvo de di-
versas lendas locais. Em formato de 
concha, produz um som semelhante a 
um eco ao ser tocada.

Já para aqueles que gostam de uma 
boa pescaria, recomendamos o Trutas 
da Serrinha, para uma visitação pela 
criação de trutas. Lá os visitantes co-
nhecem todo o processo pelo qual pas-
sa a truta arco-íris, desde a desova até 
o abate. E ainda podem se divertir no 
Pesque e Pague.

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

A caminho de lá dê uma passa-
da pela colônia finlandesa de Penedo 
onde funciona a Vila do Papai Noel e 

a Fábrica de Chocolates. O local tem 
simpáticas lojinhas de artesanato e óti-
mos restaurantes.

 
ARACRUZ (ES-04)

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

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 centro. 
A praia é formada por pequenas ense-
adas, com piscinas naturais entre os 
recifes na maré baixa, e margeada por 
amendoeiras.

Outras praias que valem um mer-
gulho são: a Praia do Coqueiral, de 
águas calmas e temperatura agradável, 
com piscinas naturais na maré baixa, 
ideal para famílias e a Praia dos Pa-
dres, com trechos de águas calmas e 
outros de mar agitado, recifes e ve-
getação 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 acom-
panhar de perto a produção do artesa-
nato 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 Natural 
Municipal do Aricanga e a Reserva 
Biológica de Comboios, que preser-
vam espécies de fauna e flora dos ecos-
sistemas naturais. 

O circuito de agroturismo de Ara-
cruz, projeto implantado na região há 
alguns anos, é composto por quatro 
roteiros estabelecidos nas proprieda-
des rurais dos distritos de Guaraná e 
Jacupemba. Nesses locais os turistas 
podem passar um dia agradável, an-
dando a cavalo ou a charrete, pratican-
do esportes, curtindo 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 patri-
mônio histórico. 
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Mury: O paraíso ecológico e gastronômico da Região Serrana 

Mury é o 8ª distrito do 
município de Nova 
Friburgo.  Tornou-se o 

pólo gastronômico de Nova Fri-
burgo com uma grande variedade 
de restaurantes típicos. Em Mury 
se pode ver ainda, muita vege-
tação, muitas nascentes de água, 
bem como os pinheiros, árvores 
características da região. Também 
se pode ver a araucária, árvore tí-
pica do Paraná, em extinção, o que 
torna sua visão mais rara e inte-
ressante, vista aqui, no sudeste do 
país.

Mury fica em meio à reserva 
florestal de Macaé de Cima, área 
de preservação ambiental, local 
perfeito para a observação de pás-
saros e plantas da mata Atlântica. 
Fica próxima a todas as outras lo-
calidades turísticas, tal como Var-
gem Alta, o vilarejo das rosas. O 
lugar uma das opções prediletas 
dos habitantes do Rio de Janeiro e 
da Região dos Lagos (Macaé, Rio 
das Ostras e Niterói) que possuem 

Horóscopo
Veja o que dizem os 

astros para 2018 

Segundo a Astrologia Chine-
sa, o ano de 2018 será regido 
pelo Cachorro. Sua influ-

ência começa entre os dias 16 de 
fevereiro de 2018 e vai até o dia 
4 de fevereiro de 2019. O Cachor-
ro significa lealdade, vigilância e 
conquista. Só coisas boas, né? Pre-
parado para conferir as previsões 
do Horóscopo Chinês em 2018?

ÁRIES -  Num primeiro mo-
mento, não será um ano fácil. Vai 
rolar uma vontade grande de que-
rer chacoalhar as coisas. E isso é 
ótimo, mas será preciso ter muita 
responsabilidade para não se lan-
çar em projetos furados e eles vão 
aparecer. A atenção deverá ser re-
dobrada para perceber se o próxi-
mo passo será um ato destrutivo 
ou construtivo. Não romper com 
as coisas (e pessoas!) por impul-
sividade. O que pode ajudar? Re-
laxar, ir fazer uma massagem (é 
sério!), uma sessão de acupuntura 
ou passar um final de semana no 
seu camping preferido.

TOURO - Os taurinos tendem 
a passar por mudanças profundas 

em 2018 e precisarão sair de suas 
zonas de conforto. Caso tenha 
nascido no dia de início ou térmi-
no de um decanato deste signo, é 
importante consultar um astrólo-
go para tirar a dúvida. Aproveite 
para conhecer uma das unidades 
do CCB que você sempre teve 
curiosidade de estar um dia.

GÊMEOS - Enquanto alguns 
geminianos precisarão redobrar o 
cuidado com enganos e mal-en-
tendidos, outros poderão respirar 
mais aliviados em 2018. Este ano, 
Netuno em Peixes estará quadran-
do o Sol dos nativos nascidos no 
segundo decanato, especialmente 
aqueles que fazem aniversário en-
tre 2 e 7 de junho, alertando para 
o fato de que estes geminianos es-
tarão mais suscetíveis a enganos, 
confusões e mal entendidos. Pro-
cure fazer novos amigos e estrei-
tar relacionamentos nos campings 
do CCB. E não se esqueça que em 
2 de junho, o camping da Serri-
nha estará em festa, com a XLVII 
Noite dos Queijos e Vinhos. 

CÂNCER - Em 2018, alguns 
cancerianos sentirão que estão 
sendo mais cobrados pelos outros 
e precisarão rever os relaciona-
mentos que construíram e, tam-

bém, a carreira profissional. Sa-
turno sempre fala de crescimento 
e amadurecimento, de assumir 
responsabilidades e de resultados 
que são baseados no semeado até 
aqui, o que significa que este será 
não somente um ano de restabe-
lecimento de estruturas após mu-
danças, mas também de colheita. 
Hora de convidar um amigo ou 
parente para se associar e curtir 
as unidades do CCB.

LEÃO - O ano de 2018 fará 
com que alguns leoninos sejam 
forçados a reavaliar áreas da sua 
vida que vinham intocadas até en-
tão. Já para outros o ano ensinará 
a lidar com o ego inflado e ressen-
timentos. Melhor mesmo é apro-
veitar o calendário de eventos do 
CCB e curtir as festas e atividades 
de gastronomia.

VIRGEM - Em 2018, alguns 
virginianos sentirão um imenso 
desejo de promover mudanças 
em suas vidas, enquanto outros 
precisarão tomar cuidado para 
não criar expectativas demais em 
relação às pessoas. Os nascidos 
especialmente entre 4 e 9 de se-
tembro, estão sob influência da 
oposição de Netuno no signo de 
PeixesPara começar, indica uma 

maior dificuldade para abordar as 
situações e os relacionamentos de 
maneira prática e objetiva, porque 
Netuno confunde aquilo que toca. 
Aproveite o camping que mais 
curte com os amigos e a família.

LIBRA - Em 2018, alguns 
librianos precisarão desenvolver 
uma nova forma de enfrentar os 
desafios da vida, o que costuma 
gerar amadurecimento pessoal. 
Já outros poderão sofrer uma mu-
dança radical de caminho de vida. 
Então comece o ano em alto astral 
curtindo as férias num dos cam-
pings do CCB.

ESCORPIÃO - Alguns es-
corpianos precisarão lidar, em 
2018, com situações inesperadas 
na vida, que causam desorganiza-
ção e descontinuidade. Já outros 
nativos deste signo viverão uma 
das melhores fases da vida, com 
chances de expandir seus projetos 
e desejos. Volte a freqüentar os 
campings do CCB. Isso vai aju-
dar muito.

SAGITÁRIO - Em 2018, al-
guns sagitarianos viverão um ano 
confuso, no qual a vida não pare-
cerá clara. Já outros terão a opor-
tunidade de tornar sua existência 
ainda mais interessante. Aprovei-

te para refletir mais em locais de 
natureza. Nada melhor do que um 
dos campings do CCB.

CAPRICÓRNIO - Para al-
guns capricornianos 2018 trará 
desafios para lidar com novas 
responsabilidades, enquanto para 
outros o ano oferecerá a oportuni-
dade de vencer velhas limitações. 
E aproveite para festejar as datas 
mais especiais com amigos e a fa-
mília num dos campings do CCB.

AQUÁRIO -  Em 2018, al-
guns aquarianos precisarão lidar 
com limitações e mudanças que 
exigem uma reavaliação da vida. 
Já outros deverão tomar cuida-
do com expectativas irrealistas e 
demasiadamente elevadas. Seja 
mais sensato e aproveite para re-
laxar num dos campings do CCB 
de sua preferência.

PEIXES - 2018 será um ano 
de conquistas para alguns piscia-
nos, embora nada disso venha de 
graça. Já outros nativos estarão 
com a criatividade aflorada, en-
quanto ainda haverá aqueles que 
precisarão evitar o auto sacrifí-
cio em nome de terceiros. Faça 
tudo pela família. Curta junto os 
bons momentos num camping do 
CCB.

Luiz Marcos Fernandes

 ►A área de 
acampamento 
é cercada 
pela natureza 
viva e 
preservada

casas de veraneio em Nova Fribur-
go e utilizam a estrada Serra-Mar 
para chegar à região serrana. Mury 
ainda não apresenta nenhum dos 
problemas da vida urbana, sendo 
um vilarejo pequeno, paraíso onde 
o turista é atendido com acolhi-
mento e hospitalidade genuína. 

Nesse distrito também se en-
contram os vários pesque-e-pague, 
criações de peixes, administrados 
pelos moradores da área, cuja es-
pecialidade são tilápias e trutas, 
peixes de água doce. Na região, 
situa-se uma importante adutora, 
no bairro Debossan, que ajuda a 

abastecer de água a cidade.
Camping – Um dos mais belos 

campings da rede, o camping de 
Mury (RJ-08), fica a poucos qui-
lômetros de Friburgo. Localiza-se 
em meio a muito verde, com uma 
área de 45 mil m². O RJ-08 tem ca-
pacidade para mais de 200 equipa-

mentos e módulos específicos para 
trailers e motor-homes em trânsi-
to. Além das instalações-padrão, 
possui campo de futebol society, 
quadra de vôlei, piscina natural, 
sauna, churrasqueira e pavilhão de 
lazer. Dentro do camping, há tam-
bém uma queda d’água de fonte 
natural.

Atrativos – Uma das referên-
cias de Mury é o Circuito Gastro-
nômico Sabor Mury. Composto 
por vários bares e restaurantes 
típicos, oferece diversos pratos 
regionais e internacionais, além 
de deliciosos queijos, amanteiga-
dos e doces caseiros. Os visitantes 
dispõem ainda de várias lojas de 
artesanato, decoração e produtos 
naturais. Localizada no coração 
da Mata Atlântica, Mury é o pon-
to de partida para opções de lazer 
que proporcionam o contato direto 
com a natureza, como caminhadas 
ecológicas, prática de canoagem, 
banhos de cachoeira no Rio Macaé 
e passeios nas Furnas do Catete.
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Circuito 2018 de Xadrez inicia em Março 
Neste ano, a abertura dos Cicui-

tos de Xadrez no Camping do Re-
creio dos Bandeirantes será no dia 
25 de março próximo, um domingo, 
com a solenidade de entrega dos 
troféus, medalhas e brindes para os 
compeditores dos circuitos de 2017, 
e logo em seguida, com a disputa do 
VII Torneio de Abertura, reunindo 
em competição os enxadristas dos 
Torneios Aberto e Escolar, em cli-
ma de confraternização, mas con-
tando pontos para os respectivos 
circuitos.

As competições específicas do 
XXIV Circuito Aberto e do XXII 
Circuito Escolar serão disputados 
a partir do mês de abril e se esten-
derão até novembro, com o Torneio 
Camping Clube do Brasil, nos mol-
des de competição do Torneio de 
Abertura. 

O XXIV Circuito Aberto será 
composto de sete torneios ao lon-
go do ano, enquanto que o XXII 
Circuito Escolar será disputado em 
4 torneios individuais e dois por 
equipes, com os enxadristas repre-
sentando seus respectivos estabele-
cimentos escolares. 

Os torneios abertos serão dis-

Comece a se programar para os desfiles do Carnaval Carioca  

Para os campistas que vão 
curtir as folias no camping 
do Recreio dos Bandeiran-

tes, a melhor pedida é se programar 
para assistir o melhor do carnaval 
carioca, como os desfiles das esco-
las de samba na Sapucaí, que irão 
acontecer no final do próximo mês. 
O Desfile das Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro acontecerá do-
mingo, dia 11, e segunda, dia 12. 
O Desfile das Campeãs será reali-
zado no sábado seguinte. A ordem 
do Desfile das Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro foi definida em 
sorteio da Liesa (Liga das Escolas 
de Samba). 

 
GRUPO DO ESPECIAL

CONCENTRAÇÃO 
DAS ESCOLAS

Os ingressos podem ser adqui-

putados em três categorias, até 20 
anos, adultos e veteranos, e os es-
colares em quatro, juvenil, infantil, 
mirim e pré-mirim. As premiações 
finais conferidas com troféus e 
medalhas para os competidores e 
troféus para os estabelecimentos 

escolares. 
Todas as competições são rea-

lizadas no camping do Recreio dos 
Bandeirantes, sempre aos domin-
gos, a partir das 09h30min, deven-
do os participantes levarem suas 
peças brancas e negras. 

ridos através da CCTUR- Agências 
de Viagens ou pelo telefone do 
Carnival Ticket Center, (21) 3958-
0722, ou pela internet no site www.
camarotecarnaval.com, entre ou-
tros sites de venda.  

Além dos ingressos, os cam-
pistas também devem se preocupar 
com o transporte em dias de desfile. 
Como as ruas ao entorno do Sam-
bódromo estarão fechadas, a opção 
mais aconselhada é usar o transpor-
te público. 

Outra coisa para se preocupar é 
o que levar para o Sambódromo, já 
que os desfiles entram pela madru-
gada e a fome não dá trégua. A dica 
é levar bebida e até dois itens de 
alimentação, como fruta ou sanduí-
che. Vale lembrar que são proibidos 
isopor, garrafas e vidros. 

Depois de todas essas dicas, é 

só se organizar e cair no samba!

CORDÃO DO BOLA 
PRETA COMEMORA 100 
ANOS DE EXISTÊNCIA

 
O desfile de um dos blocos 

mais tradicionais do Carnaval Ca-

de público e diversas gerações. O 
site oficial do evento trará toda a 
programação para ninguém ficar de 
fora. Acesse o site: http://www.cor-
daodabolapreta.com/ .

BLOCOS E BANDAS 
VÃO ANIMAR AS 
RUAS DA CIDADE

Nos meses de janeiro e feve-
reiro, dezenas de blocos e bandas 
cumprem um calendário inten-
so nos fins de semana, em vários 
bairros da cidade. Agremiações 
tradicionais como os Gigantes da 
Lira, Carmelitas, Suvaco de Cristo, 
Arranco, Cacique de Ramos, Ban-
das de Ipanema, Imprensa e muitos 
outros arrastam milhares de foliões 
pelas ruas da cidade, fantasiados, 
caracterizados ou não. 

A Prefeitura do Rio ainda irá di-
vulgar um calendário, distribuindo 
os percursos pelos bairros da cida-
de, com uma infraestrutura razoável 
de banheiros químicos e vigilância. 
Basta se programar e reservar qua-
tro horas de folia, a hidratação e 
muito congraçamento entre jovens, 
adultos e crianças. Para acompa-
nhar o calendário com os percursos 
pelos bairros da cidade, acesse o 
site http://www.rio.rj.gov.br/ . 

MESES DIAS ATIVIDADES

Entrega dos prêmios dos Circuitos de Xadrez - 2017

VII Torneio de Abertura  - Início após a premiação

 29 (DOM.) LXXX Torneio Escolar Individual

 29 (DOM.) CLXXXI Torneio Aberto

 20 (DOM.) LXXXI Torneio Escolar Individual

 20 (DOM.) CLXXXII Torneio Aberto

02 (SÁB.) Clínica de Xadrez no Camping da Serrinha (RJ-06)

 10 (DOM.) XLI Torneio Escolar Equipes

 10 (DOM.) CLXXXIII Torneio Aberto

Julho 08 (DOM.) CLXXXIV Torneio Aberto

19 (DOM.) LXXXII Torneio Escolar Individual

19 (DOM.) CLXXXV Torneio Aberto

 08 (DOM.) Clínica de Xadrez no Camping de Ubatuba (SP 04)

 16 (DOM.) CLXXXVI Torneio Aberto

 13 (SÁB.) Clínica de Xadrez no Camping do Clube dos 500 (SP 01)

 21 (DOM.) LXXXIII Torneio Escolar Individual

 21 (DOM.) CLXXXVII Torneio Aberto

Novembro  10 (DOM.) V Torneio Camping Clube do Brasil

CALENDÁRIO DE XADREZ PARA 2018
XXIV CIRCUITO ABERTO E XXII CIRCUITO ESCOLAR

Abril

Março  25 (DOM.)

Maio

Agosto

Setembro

Junho

Outubro

Os Circuitos de Xadrez do CCB 
são administrados pelo Professor 
João Anderson, Coordenador Peda-
gógico da APETX, que foi fundada 
e presidida pelo nosso saudoso Pro-
fessor Sylvio Rezende. 

Durante este ano, o Professor 

João Anderson está planejando re-
editar as clínicas de xadrez durante 
os eventos sociais do Clube, espe-
cialmente nas Noites dos Queijos 
e Vinhos, na Serrinha, na Festa da 
Tainha, em Ubatuba e na Chopada 
Alegre, no Clube dos 500. 

   HORÁRIOS 11 DE FEVEREIRO  12 DE FEVEREIRO
         (DOMINGO)          (SEGUNDA)

       21:15  IMPÉRIO SERRANO  UNIDOS DA TIJUCA
22:20 - 22:30 SÃO CLEMENTE  PORTELA
23:25 - 23:45 VILA ISABEL  UNIÃO DA ILHA
00:30 - 01:00 PARAÍSO DO TUIUTI SALGUEIRO 
01:35- 02:15 GRANDE RIO   IMPERATRIZ 
02:40 - 03:30 MANGUEIRA  BEIJA-FLOR
03:45- 04:45 MOCIDADE

rioca, o Cordão do Bola Preta ainda 
não divulgou sua programação para 
o Carnaval, mas desde já é bom 
você se programar e ficar atento 
para não deixar de curtir esse tradi-
cional Bloco que está nas ruas des-
de 1918, animando a todos os tipos 

 ►Seja na Sapucaí, no centro da cidade ou nos bairros, escolas de samba e 
blocos de rua oferecem diversão a valer

 ►A partir de março, enxadristas infantis e adultos se confraternizam em 
um domingo por mês
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Ubatuba: Campismo, trilhas e passeios em família
Com nada menos do que 102 

praias, Ubatuba é conside-
rada a capital do surfe do 

estado de São Paulo.
Esse é um destino ideal para 

quem tem disposição para esportes 
como surfe e mergulho, além de 
passeios de escuna, trilhas por ca-
choeiras e visitas a aquários. Uba-
tuba é diversão garantida para toda 
a família. 

Camping – O camping de 
Ubatuba fica às margens da Praia 
de Maranduba, na Rodovia SP-55. 
Possui instalações-padrão, pavi-
lhão de lazer, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, módulos 
para trailers e motor-homes com 
energia livre computada.

Acesso – Para quem vem de 
São Paulo é necessário seguir pela 
Rodovia Dutra até São José dos 
Campos, pegar a Rodovia dos Ta-
moios até Caraguatatuba e entrar 
na Rodovia Rio-Santos (sentido 
Rio de Janeiro) até Ubatuba. Aque-
les que vêm do Rio de Janeiro de-
vem 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 Itamam-
buca.

A Praia Brava da Almada tam-
bém tem boas ondas e recebe mui-
tos surfistas. O acesso é feito a par-
tir de uma trilha que dura em média 
40 minutos. Já a Praia Puruba, é 
uma opção para quem deseja des-
cansar da agitação. Deserta e com 
vegetação nativa preservada, o seu 
acesso é feito por barco, atraves-

sando os rios Puruba e Quiririm. 
Para as famílias, a melhor pe-

dida é a Praia da Caçandoquinha. 
São 10 minutos de caminhada leve 
até lá, mas o cenário compensa. A 
praia é tranquila, cheia de amendo-
eiras e de águas claras e limpas.

Os adeptos do mergulho tam-
bém terão atividade garantida. 
Ubatuba tem ótimos pontos para 
essa prática; as ilhas Anchieta, das 

Couves, Rapada, das Palmas, Vitó-
ria e Ilhote do Sul, todas próximas 
à costa.

Outra maneira de conhecer o 
litoral é através dos passeios de es-
cuna. São diversas opções de rotei-
ros, mas a visita à Ilha de Anchieta 
merece destaque. 

Outra atração imperdível em 
Ubatuba é o seu Aquário com as 
espécies distribuídas em 22 tan-

ques, com destaque para um tan-
que oceânico com 80 mil litros, 
um dos maiores do Brasil, e mais o 
tanque de contato, onde os visitan-
tes podem tocar diversos animais 
marinhos, com a orientação de um 
monitor especializado. Trata-se 
de uma atração de lazer educacio-
nal, com objetivos primordiais de 
educação, pesquisas e perservação 
ambiental, reunindo mais de 100 
espécies de animais. 

O Aquário de Ubatuba fica na 
Rua Guarani, 859, no Centro de 
Ubatuba. Todas as informações so-
bre sua história e atração estão no 
site: www.aquariodeubatuba.com.
br. 

Os turistas que têm disposição 
de sobra para uma boa caminhada 
não podem deixar de visitar a Ca-
choeira Água Branca. Com mais 
de 300 metros de queda d’água, 
situa-se nos domínios do Parque 
Estadual da Serra do Mar em Uba-
tuba. Para chegar até lá são aproxi-
madamente 3 horas (só de ida) de 
uma trilha difícil, que deve ser feita 
com acompanhamento de um guia 
capacitado. Durante o trajeto ainda 
é possível conhecer o Lago Azul e 
as cachoeiras do Chafariz e da Cor-
rente. O passeio pela mata virgem 
é revigorante e encanta a todos pela 
beleza da paisagem. 

Um passeio sobre os trilhos em Campos do Jordão 
Para quem fizer a opção de 

fugir das temperaturas mais eleva-
das do verão, uma das alternativas 
é curtir uma temporada no alto da 
serra, mais precisamente em Cam-
pos do Jordão. Conhecida como 
a Suiça Brasileira esta estância é 
uma das cidades mais lindas e de-
senvolvidas do país. Com diversos 
atrativos, como sua natureza com 
sua exuberante paisagem, gas-
tronomia e cultura, um dos mais 
procurados é o tradicional Trem 
do Mirante, sobre os trilhos da es-
trada de ferro, que sai de Campos 
do Jordão, da Estação Emílio Ri-
bas, na Vila Capivari, com destino 
à Estação Eugênio Lefévre, em 
Santo Antônio do Pinhal, cidade 
vizinha. 

Para embarcar nesta viagem 
que cruza parte da Serra da Manti-
queira é preciso programar os dias 
e horários e comprar a passagem 
com antecedência para não perder 

o passeio. Os interessados devem 
entrar no site da Estrada de Fer-
ro de Campos do Jordão, (EFCJ), 
para consultar a disponibilidade 
de assentos, datas e horários (dis-
poníveis na aba “Datas e Vagas”). 
Depois de escolher o passeio e os 
lugares no trem, basta enviar um 
e mail com todas as informações 
para central.reservas@efcj.sp.gov.
br. Não esqueça também de indicar 
o nome completo dos passageiros, 
RG, telefone, cidade de residência 
e se o trajeto será só de ida ou de 
ida e volta. 

Crianças de até cinco anos de 
idade não pagam o ingresso se via-
jar no colo dos adultos. Cada pes-
soa pode reservar no máximo 10 
assentos. O telefone para maiores 
esclarecimentos ou dúvidas é (12) 
3644-7409.

O percurso da viagem é de 19 
quilômetros e funciona de segun-
da a quarta-feira e nos sábados e 

domingos, com duas saídas diárias 
a partir de Campos do Jordão, às 
10h e às 14h. O passeio tem du-
ração aproximada de 2h30min, 
sendo uma hora de ida, meia hora 
de parada no mirante e uma hora 
de volta. O custo da passagem 
atualmente é de R$ 62,00 por pes-
soa para ida e volta ou R$ 48,00 
somente ida ou somente volta. É 
solicitado para chegar com 30 mi-
nutos de antecedência para o em-
barque.

Como opção de hospedagem, 
temos o camping de Campos do 
Jordão, que está localizado no bair-
ro Rancho Alegre, bem ao lado do 
Horto Florestal, a 7 km do centro 
da cidade. A paisagem do camping 
é deslumbrante, com araucárias 
ao redor. Além das instalações-
-padrão, o camping conta ainda 
com cantina reformada e com um 
cardápio de qualidade, chuveiros 
quentes e quadra de vôlei.

 ►Nada mais romântico e atraente do que uma pausa para este passeio da 
cidade 

 ►Uma das maiores atrações da cidade, além das praias, é claro, o Aquário de Ubatuba é um programa imperdível 
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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 JANEIRO DE 2018
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES PARA AS FÉRIAS DE JANEIRO
A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais com saídas este mês com 

hospedagem em hotel com café da manhã incluso e city-tour, exceto para os 
feriados. Os preços abaixo não incluem taxa de embarque. A partir de: 

-Aracajú, 07 noites: R$ 1.718,00 ou entrada de R$ 431,00 + 09 parcelas 
de R$ 143,00

-Fortaleza, 07 noites: R$ 1.976,00 ou entrada de R$ 491,00 + 09 par-
celas de R$ 165,00

-João Pessoa, 07 noites: R$ 2.189,00 ou entrada de R$ 551,00 + 09 par-
celas de R$ 182,00

-Natal, 07 noites: R$ 1.931,00 ou entrada de R$ 491,00 + 09 parcelas 
de R$ 160,00

-Florianópolis, 04 noites: R$ 1.302,00 ou entrada de R$ 330,00 + 09 
parcelas de R$ 108,00

-Maceió, 07 noites: R$ 1.902,00 ou entrada de R$ 480,00 + 09 parcelas 
de R$ 158,00

-Serras Gaúchas, 07 noites: R$ 1.595,00 ou entrada de R$ 398,00 + 09 
parcelas de R$ 133,00

-Beto Carrero, 04 noites e duas idas ao Parque com ingresso: R$ 
1.831,00 ou entrada de R$ 463,00 + 09 parcelas de R$ 152,00

-Foz do Iguaçu, 04 noites: R$ 1.065,00 ou entrada de R$ 273,00 + 09 
parcelas de R$ 88,00

-Itacaré, 07 noites: R$ 1.794,00 ou entrada de R$ 453,00 + 09 parcelas 
de R$ 149,00

PACOTES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as novas sugestões de pacotes internacio-

nais, incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel com café da manhã e 
city-tour para os destinos abaixo, a partir de: 

-Belezas de Portugal e Espanha no trem Al-Andaluz, saída em 23/08/18, 
17 noites com entrada de US$ 1.668,00 ou 10 parcelas de US$ 663,00 

-Dubai, saída em 11/02/18, 06 noites: US$ 2.565,00 
-Brasileiros em Barcelona, Madri e Lisboa, 08 dias: US$ 3.024,00 ou 12 

parcelas de US$ 252,00
-Brasileiros em Madri e Paris, 07 dias: US$ 2.976,00 ou 12 parcelas 

de US$ 248,00
-Brasileiros nas Maravilhas de Portugal, 09 dias: US$ 3.516,00 ou 12 

parcelas de US$ 293,00

PASSEIOS NO RIO DE JANEIRO
Estando no Rio a passeio, conheça os programas locais pela cidade ou 

arredores. 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 pessoa
 

PACOTES PARA CARNAVAL DE 2018
A CCTUR já pode lhe orientar com opções de pacotes nacionais para o 

Carnaval de 2018, incluindo passagem aérea, hospedagem com café da manhã 
e city-tour para os destinos abaixo, a partir de: 

 ►Mas se Você prefere mesmo fugir do Carnaval, que tal passar este feriadão em Dubai? Você pode! 
Consulte a CCTUR

O programa ideal para você e sua 
família curtirem esta tempora-
da de verão é viajar pelo país e 

conhecer novos lugares. E no CCB você 
ainda concorre a estadias grátis nos cam-
pings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do Bra-
sil sorteia 100 bônus de pernoites para os 
seus associados. Para participar, é fácil. 
Basta se manter em dia com as taxas que 
você automaticamente já concorre.

Os sorteados têm até 90 dias para uti-

lizar sua bonificação em qualquer um dos 
campings da rede. Os bônus podem ser 
utilizados pelo titular ou por seus depen-
dentes, desde que esses estejam identifica-
dos com suas respectivas carteiras sociais. 
Cada associado pode ganhar até cinco 
pernoites para um mesmo acampamento. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupações de 
módulos, parkings e animais permitidos. 
Confira aqui os resultados do mês de no-
vembro dos sorteados. 

-Fortaleza, 07 noites: R$ 1.992,00
-Serra Gaúcha, 04 noites: R$ 1.582,00 
-João Pessoa, 04 noites: R$ 1.580,00 
-Porto de Galinhas, 04 noites: R$ 1.673,00
-Foz do Iguaçu, 04 noites: R$ 1.140,00 

EXCURSÕES RODOVIÁRIAS 
A CCTUR sugere pacotes de excursões rodoviárias, incluindo ônibus 

de turismo, hospedagem em hotel com café da manhã todos os dias e pas-
seios para os destinos abaixo, a partir de:

-Beto Carrero, 05 dias, saída em 17/01/18, com dois ingressos para o 
Parque e 01 almoço: R$ 1.799,00

-Hopi Hari com Parque da Mônica e Museu de Futebol, 04 dias, in-
cluindo jantar todos os dias e ingresso para o Museu, saída em 18/01/18: 
R$ 1.640,00

-Carnaflores 2018 em Holambra, 05 dias, saída em 10/02/18: R$ 
1.972,00

COPA DO MUNDO DE 2018 
A CCTUR já dispõe de informações sobre os 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 hospeda-
gem 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 apartamento duplo e 4.754,00 euros em aparta-
mento triplo. Todos os pacotes podendo pagar com 25% de entrada e saldo 
em até 10 vezes sem juros. 

SEMANA SANTA E FERIADOS DE 2018
Comece a se programar para curtir um dos pacotes nacionais para os 

feriados da Semana Santa, Tiradentes, São Jorge e Corpus Christi/2018, 
incluindo passagem aérea, hospedagem com café da manhã e city tour, a 
partir de: 
-Aracajú, 04 noites, saída em 19/04/18: R$ 1.188,00 
-Fortaleza, 04 noites, saídas em 28/03, 19/04 e 30/05/1: R$ 1.042,00 
-Foz do Iguaçu, 03 noites, saídas em 29/03, 20/04 e 31/05/18: R$ 813,00 
-Natal, 04 noites, saídas em 28/03, 19/04/18: R$ 1.113,00
-Florianópolis, 03 noites, saídas em 29/03, 20/04 e 28/04/18: R$ 951,00 
-João Pessoa, 04 noites, saída em 19/04/18: R$ 1.215,00 

VISITA DO PAPA AO CHILE
Dos dias 14 a 18 do mês de janeiro, o Papa irá visitar o Chile. A CC-

TUR já disponibiliza pacotes para esse momento religioso e único. Comece 
a se programar!

O pacote inclui passagem aérea, traslados, 04 noites de hospedagem 
com café, city tour de meio-dia com visita ao Museu Colonial de São Fran-
cisco de Assis, um dia para Cerimonia pública com o Papa com traslado e 
guia acompanhante e seguro viagem, a partir de US$ 1.145,00.

ORLANDO FLY & DRIVE 2018
A Agência de Viagens CCTUR já programou seu pacote para Orlando 

na baixa temporada com bilhete aéreo, 06 noites no Rosen Inn Pointe, 07 
diárias de carro a partir de US$ 915,00 em apartamento quádruplo. 

Aproveitando essa temporada de programação de pacotes de viagens, 
a CCTUR também preparou saídas para Santiago, de 09 a 14/02/18, com 
passagem aérea, 05 noites de hospedagem com café da manhã, traslados e 
city tour por US$ 740,00.  

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Programe um cruzeiro magnífico pela Amazônia a bordo do Iberostar 

Grand Amazon, em cabines exclusivas com varandas, alimentação all inclu-
sive, 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 
jacarés, encontro das águas. Ufa! 

Concorra a bônus para 
curtir os acampamentos 

nesta temporada de verão

006424-0 (RJ)
009969-3 (RJ)
011848-9 (SP)
013241-7 (RJ)
018321-4 (RN)
019645-3 (SP)
024951-5 (SP)
043016-6 (RJ)
051680-7 (RJ)
053509-7 (SE)
057369-7 (RJ)
057400-9 (RJ)
059443-1 (SP)
060197-9 (MG)
069757-2 (MG)
074599-3 (SP)
084585-8 (RJ)
085391-6 (RJ)
088707-0 (RJ)
103412-5 (SP)

105377-1 (RJ)
112315-2 (RJ)
119184-6 (SP)
121191-3 (RJ)
129009-8 (SP)
131848-0 (SP)
132460-1 (RJ)
136059-2 (RJ)
145308-6 (RJ)
145861-2 (RJ)
146913-4 (RJ)
159868-2 (RJ)
173165-4 (PR)
179494-5 (BA)
182584-3 (RJ)
183999-9 (RJ)
185172-1 (RJ)
186027-5 (MG)
192215-8 (RJ)
192935-4 (RJ)

195438-3 (ES)
196392-6 (BA)
202076-3 (SP)
203844-9 (RJ)
205561-1 (SP)
213114-0 (SE)
213408-3 (ES)
214212-5 (ES)
214760-4 (PR)
219031-4 (RJ)
221870-6 (RJ)
222029-0 (SP)
224104-2 (RJ)
224646-6 (RJ)
225679-6 (RJ)
226097-3 (RJ)
226871-9 (SP)
227425-7 (SP)
230027-8 (RJ)
231055-8 (RJ)

232026-0 (SP)
232073-1 (SP)
232763-6 (SP)
234458-1 (SP)
235060-5 (RJ)
235264-9 (RJ)
235320-5 (RJ)
235402-3 (RJ)
235468-3 (SP)
235540-1 (RJ)
235577-8 (SP)
235613-0 (RJ)
235748-7 (SP)
235767-3 (RJ)
235876-8 (RJ)
235917-0 (MG)
235940-5 (RJ)
235950-2 (RJ)
235985-3 (RJ)
236005-8 (RJ)

236026-0 (SP)
236035-9 (SP)
236039-1 (SP)
236075-7 (RJ)
236083-8 (SP)
236084-6 (SP)
236127-4 (ES)
236130-5 (SP)
236143-6 (RJ)
236153-3 (RJ)
236157-5 (SP)
236182-6 (RJ)
236184-2 (RJ)
236248-2 (RJ)
236260-2 (RJ)
236290-3 (RJ)
236295-3 (SP)
236336-5 (SP)
236353-5 (RJ)
236354-3 (RJ)
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

O associado                                                                                   ,   matrícula:
indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Nome:                                                                                                      CPF:

Endereço:                                                                                                               CEP:

Telefones: (           )                                                   e-mail:

Sendo confirmada essa subscrição, devo receber em até 30 dias um carnê com bônus de per-
noites, em valores de acordo com a forma de admissão, nas condições descritas nos próprios bônus.

              Local e Data                                                                   Assinatura

camping clube do brasil

Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos
Mínimo consumo de energia elétrica -  Em 110 v  ou  220 v - Vendas  para todo o Brasil

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

3232-2681Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ 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 nessas fé-
rias. Aproveite a promoção 
“De Pai para Filho” presen-
teando-os com um título do 
CCB. Vocês poderão usufruir 
de um clube de vantagens. 

Os associados ganham até 

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

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

Campanha de 
Novos Associados 

continua neste 
mês de férias 

O sucesso da Promoção 
Novos Associados 
vale também para 

este mês de férias com a possi-
bilidade de garantir descontos 
aos associados que recomen-
dam seus amigos e familiares 
para se tornarem sócios do 
CCB. Com isso é garantido 
um bônus de estadias gratui-
tas para você. Para partici-
par, basta indicar um amigo 
para se associar ao Clube. A 

cada indicação confirmada, 
os sócios e seus dependentes 
são beneficiados com bônus/
pernoites. Os bônus, que têm 
validade de um ano para os 
associados e seus acompa-
nhantes, servem para diminuir 
as despesas com pernoites de 
pessoas ou equipamentos. No 
total, eles somam valores en-
tre 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 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. 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 ecológi-
co e transformador de voltagem. R$2.000,00. 
Nelson. Tels.: (21) 9631-9516 / 3012-1536

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor bran-
ca predominante e vermelho, único dono, 2 
qtos de casal, pneus em ótimo estado, caixa 
d’àgua com capacidade 100 lts, geladeira 
tipo isopor 100 lts. Valor R$ 6.500,00.

Contato: (11)97094-8916 / dario@co-
lumbiacontabil.com.br.

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

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em garagem, 
documentação em dia. E-mail: wagostinho@
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

Trailer Turiscar Diamante 660 –  Ano 
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 
pessoas. Avancê com copa e cozinha comple-
ta. Banheiro com box de água quente, 3 TVs, 
1 WI-FI, 5 ventiladores e climatizador, no-
-break com baterias Moura Cleam, utensílios 
de cozinha e triciclo Elektra. R$35.000,00. 
Alfredo. Tel: (12) 99126-3329. E mail: alfre-
do28guara@hotmail.com .

Trailer Águia Real – Avancê novo, em 
excelente estado de conservação e com equi-
pamentos. Valor: R$ 35.000,00. Aceito ofer-
tas. Mercedes: (21) 98158-8058. 

380 Karmann Guia - Banheiro com chu-
veiro com aqucedor e porta poti, com avancê 

geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: luiz-
macamo@gmail.com

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

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, 
com geladeira, fogão de 3 bocas com forno, 
bateria, caixa d’água, aquecedor de água 
a gás e elétrico, banheiro com chuveiro. 
R$16.000,00. Fausto. Tel.: (11) 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, único 
dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar con-
dicionados sendo 2 splits, com armários, bar, 
adega, quarto de casal, beliche, pia granito, 
geladeira, fogão 4 bocas com forno, micro- 
ondas, sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. 
d’água 180 litros, bomba 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, die-
sel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pes-
soas. 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. 

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

Acessórios - Cambão Velha Conga todo 
em ferro, com munheca giratória, rabicho 
elétrico e tomadas. Puxa qualquer carro de 
tamanho médio.  Preço: R$ 300,00. Durval 
ou Fátima. Rio de Janeiro. Tels : (21) 2576-
7947 / (21) 99749-4049.

Fundador: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional:  .....................Luiz Fernando Napolitano (SP)
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CONSELHO FISCAL
Titulares: Sócrates Elias Palheta, Anival de Morais Braga e Maurício Silva Santos

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Jorge Barbieri
Vice-Presidente: Antônio Manoel do Nascimento Bento

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Luiz Fernando Napolitano
Vice-Presidente: Aymberê Guedes Araújo

DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
Vice-Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano (Cadastro); 
Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados); Pedro Alves Pereira 
(Conservação e Obras);  Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria Cremilda de 
Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).

ENDEREÇOS

Sede Nacional: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP 20031-914)
RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 2532-0203 - FAX: (21) 2524-5794
São Paulo (SP): Rua Minerva, 156 - Bairro Perdizes  
CEP 05007-030 - Tel.: (11) 3864-7133 - Fax: (11) 3871-9749
Campinas (SP): Av. Francisco Glicério, 1046 - conj. 106 - Edifício Dom Nery - Centro 
(CEP 13012-100) - Tel./FAX: (19) 3234-4715
Salvador (BA): Rua Portugal, 03/salas 404/410 - Centro 
(CEP 40015-000) - Tel/Fax: (71) 3243-0029

E-MAIL: ccb@campingclube.com.br
INTERNET: www.campingclube.com.br
DISQUE-CAMPING:  (21) 2532-0203

Periodicidade: Mensal        
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
                 Tel.:  (21) 2532-0203 - FAX (21) 2524-5794
Diretor Responsável: Ademar Moesia de Albuquerque 
Editor: Luiz Marcos Fernandes
Redatora: Isabelle Machado
Diagramação: Edgar do Lago
Publicidade: Willian Tadeu
Designer Gráfico: Joacil Martins (21) 9 9595-2511 - whatsapp: 9 9764-9043
e-mail: joacilmartins@hotmail.com

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Jornal Tribuna de Petrópolis

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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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 associa-
dos em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de 20% nas séries AA e 
AP. Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de R$15,00 para 
cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipadas podem ser feitas pelos 
telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

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

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

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 equipado, com 
2 camas de casal, 2 beliches, geladeira, ba-
nheiro 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 
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, 



Vida de Campista Opinião
Luiz Marcos Fernandes

Feliz Ano 
Novo

Aos associados, diretores e 
funcionários do CCB, a equipe 
do Jornal O Campista deseja um 
ano de realizações, saúde e paz. 
Um ano onde o CCB continue sua 
trajetória em defesa do campismo 
no Brasil. Um ano de retomada da 
economia com políticos menos 
corporativistas, com juízes ainda 
mais empenhados em prol dos 
interesses da nação. Um ano em 
que a saúde e a educação voltem a 
ser prioridade em todos os níveis 
da administração pública, onde a 
divisão de renda, principalmente 
para os mais pobres e excluídos, 
seja mais justa. Um ano onde pos-
samos avançar no processo de jul-
gamento e punição a todos aque-
les que ultrapassaram as barreiras 
da transparência e da honestidade. 
Um ano onde o Brasil possa voltar 
a ser orgulho para os brasileiros, 
onde o cidadão seja capaz de res-
gatar a sua auto-estima, que con-
viva com menos violência e mais 
segurança no direito de ir e vir. 
Um ano onde possamos expres-
sar nossa indignação contra todos 
aqueles políticos e administrado-
res públicos que, de uma forma 
ou de outra, acabam usando seus 
cargos para benefício pessoal. 

Sim, queremos ter o que co-
memorar no final de 2018, e quem 
sabe, até mesmo torcer para que o 
Brasil não tome aquelas goleadas 
impiedosas na Copa do Mundo. 
Ao desejar um Feliz Ano Novo, 
queremos agradecer a todos os 
que ajudaram a construir a his-
tória do CCB, em especial aos 
associados, à atual diretoria e aos 
funcionários que tem feito um es-
forço sobrehumano para manter a 
chama acesa desta entidade. 

Enfim, desejamos um ano de 
muita saúde, paz e prosperidade, 
de um Brasil melhor para se vi-
ver, com salários em dia, emprego 
para aqueles que foram excluídos 
com a crise. Temos todas as con-
dições para isso, mas não pode-
mos ficar apenas a criticar e la-
mentar. Cada um tem que fazer a 
sua parte, o que lhe cabe neste ano 
eleitoral. E isso já vai ajudar bas-
tante. No mais, ficam os votos de 
um ano abençoado onde sonhos e 
projetos possam vir a ser uma re-
alidade em breve. Um Feliz Ano 
Novo! 

Natureza e Aventura são atrativos em Guaratinguetá 
A cidade de Guaratinguetá 

chama bastante a atenção pela sua 
natureza, cercada pelas serras da 
Mantiqueira e Quebra-Cangalha e 
destacando-se pelo turismo ecoló-
gico. 

Para quem gosta de caminhar, 
há pelo menos três trilhas: a das Pe-
drinhas, propícia à escalada e ao ra-
pel, a do Pirizal, onde os campistas 
enfrentarão cerca de três horas de 
caminhada íngreme, e a dos Pilões, 
que foi utilizada no ciclo do ouro, 
com um percurso de aproximada-
mente cinco horas. Entre Pedrinhas 
e Gomeral é possível voar de asa-
-delta, passear de bicicleta e de jipe. 
Vale a pena também nadar nos po-
ços naturais do Rio Ribeirão. 

Guaratinguetá também é mui-
to conhecida pelo lado religioso, 
já que é o local de nascimento de 
Frei Antônio de Sant’Ana Galvão, 
o primeiro santo do Brasil. Por isso, 
alguns dos lugares mais visitados 

Amizades, união familiar e festas nos campings 
Paulo Rezende Ribeiro, de 

64 anos, é casado com Iara 
Aparecida Lopes Ribeiro há 

40 anos. O casal tem 3 filhos; Pau-
lo, Roberta e Júlia e cinco netos; 
Lara, Martina, Filipe, Caio e Bru-
no. Paulo é cirurgião dentista e resi-
de em Jaú, no estado de São Paulo. 
O campista torce para o Coríntians 
e tem como hobbies preferidos a 
pescaria e a música. 

Paulo e Iara são sócios do CCB 
desde 1982. A primeira experiên-
cia no campismo que o casal teve 
foi no ano de 1978, no camping 
de Ubatuba II, no Perequê, antigo 
camping da rede, com uma barraca 
emprestada. Na época, o casal es-
tava procurando um camping quan-
do passaram em frente ao Perequê 
Açu, o qual tinha convênio com a 
Prefeitura naquele período.

Paulo e Iara tornaram-se só-
cios do Clube pelas vantagens que 
a condição associativa oferece de 
estar em contato direto com a natu-
reza. O camping preferido do casal 
é o de Ubatuba, pois tem grandes 
amizades, além de ser organizado e 
bem administrado, mas gostariam 
de visitar também o de Prado, no 
Nordeste. 

O casal costuma acampar men-
salmente e durante qualquer época 
do ano, pelas amizades que cons-
truíram, pela tranqulidade e segu-

no município são a Casa e o Mu-
seu de Frei Galvão, onde é possível 
encontrar um pouco da arte sacra, 
artesanato regional, documentos e 
objetos históricos e exposições. Em 
Aparecida, o destaque fica mesmo 

por conta da Basílica que recebe 
milhares de fiéis todos os meses.

Outros atrativos também em 
Guaratinguetá são as monta-
nhas e fazendas. Na cidade po-
demos encontrar nos passeios ao 

redor, os picos, cumes, serras, 
morros, colinas, rochedos, vales, 
rios, lagos e cachoeiras. Uma to-
pografia privilegiada para ficar 
em comunhão com a natureza. 
Próxima a Serra do Mar indo em di-
reção a Cunha e Paraty, o visitante 
é presenteado com uma magnífica 
paisagem serrana, onde está instala-
do o Rincão Clube Naturista.

Como opção de hospedagem 
pela região, o Camping do Clube 
dos 500 está à disposição e pronto 
para os campistas. 

O camping possui instalações-
-padrão com capacidade para 300 
equipamentos, um grande play-
ground e piscinas cloradas para 
adultos e crianças. Os amantes dos 
esportes podem se divertir na qua-
dra de vôlei e no campo de futebol 
society. Há também um pavilhão de 
lazer equipado com churrasqueira 
para a confraternização dos cam-
pistas.

 ►Além da variedade de lazer no camping, a cidade oferece programas 
turísticos para todos os gostos e idades

rança que o CCB oferece para os 
campistas. Dentro dos campings, 
a pesca, a caminhada e o banho de 
mar alegram o casal. 

Durante essas quase quatro dé-
cadas de campismo, o casal teve 
diversos equipamentos, tais como; 
uma barraca, carreta barraca, trailer 
KC 380, trailer Caravana Turis-
car e atualmente um KC 770, pois 
a família aumentou com os filhos 
e netos e ambos pretendem sempre 
uní-los no camping. 

Paulo e Iara comentam tam-
bém que a iniciativa do CCB em 

estimular a prática do campismo é 
um meio relativamente econômico 
de lazer e contribui para as relações 
interpessoais e amadurecimento 
familiar. “O campismo para mim 
e meu esposo Paulo significa uma 
maneira despojada de lazer, esti-
mulando o companheirismo,” conta 
Iara.

O casal também diz que o es-
tímulo governamental, a melhoria 
nas rodoviais e o reconhecimento 
de que o campismo é uma manei-
ra séria e sólida de turismo, assim 
como os países de 1º mundo são 

pontos que deveriam ser observa-
dos para levar as pessoas a acam-
parem mais. 

“ Acampar nos trouxe mais saú-
de física, grandes amizades e comu-
nhão familiar, isso é muito impor-
tante para nós,” comenta Paulo. 

O casal sempre participa de fes-
tas nos campings, sendo a preferida 
a da Tainha, no camping de Ubatu-
ba. Foram inúmeras vivências e fes-
tas nos campings, como a Festa do 
Vinho no Camping de Serrinha, os 
desfiles alegóricos com os barcos 
nos carnavais e o congraçamento 
dos finais de ano. 

“Em meados de 1990 tínha-
mos um  amigo Julio (apelido Be-
ato Salu) que andava pelo camping 
brincando com as pessoas e fazen-
do inúmeras mágicas para as crian-
ças. Ele armava uma rede de tênis 
na rua do camping e junto com o 
Italiano, todo paramentado como 
tenista, disputavam uma partida 
com raquete sem bolinha. Imitavam 
o som com a boca numa coreografia 
perfeita de uma partida. Imitavam 
todos os  trejeitos dos craques da 
época. Tinha inclusive juiz e grande 
público campista. Houve também 
nessa epoca um concurso de Miss 
Verão entre as crianças, que desfi-
lavam em uma passarela e a nossa 
filha Roberta foi eleita Miss Simpa-
tia,” finalizam alegremente.

 ► Iara e Paulo fazem do campismo a terapia ideal para descanso e 
encontro com os amigos




