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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.

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 Ata-

laia, s/nº. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (110v), quadra de esportes, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 9,20 mais 
equipamento de R$ 2,40 até R$ 18,00; TEM-
PORADA (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 centro 
da cidade. Instalações – padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, sauna, piscinas quentes p/adul-
tos 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.

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 equipamen-
to 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. 

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@sis-
temafieg.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 Aracajú

 ►Camping de Ouro Preto
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 ►Ano a ano a cidade se esmera na arte de bem receber seus visitantes 

Nova Friburgo: 200 anos da 
Suíça Brasileira 

Localizada na região serrana 
do Estado do Rio, com uma dis-
tância de aproximadamente duas 
horas por rodovia do Rio de Ja-
neiro, a cidade de Nova Friburgo 
convida a turistas e campistas a 
desfrutar de seus encantos e parti-
cipar das comemorações dos 200 
anos de fundação, cujo ponto alto 
acontece no próximo dia 16 de 
maio. Suíços, alemães, libaneses, 
espanhóis, japoneses, italianos, 
húngaros e austríacos formaram 
o município, junto a portugueses 
que aqui já circulavam por conta 
da economia do café. A rique-
za cultural desses povos gerou e 
propiciou ao longo dos 200 anos 
a construção da cidade. 

Que outra cidade foi criada a 
partir de um decreto de D. João VI 
e é considerada o primeiro proje-
to de migração que não se deu por 
razões coloniais? Moderna e ino-
vadora desde a fundação a cidade 
conta com a primeira Igreja Lu-
terana da América Latina, onde 
também foi hasteada a primeira 
bandeira oficial da Consciência 
Negra e tantos na área cultural. 
Nova Friburgo possui também 

muitas marcas. É reconhecida 
internacionalmente como Cida-
de das Trovas. Atribui-se à pas-
sagem do escritor Machado de 
Assis por aqui a inspiração para 
o clássico Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. O compositor Heitor 
Villa-Lobos realizou o primeiro 
concerto de sua carreira na cida-
de, em 1915.

Por mais de duas décadas se-
diou importantes eventos de dan-
ça. As bandas sinfônicas cente-
nárias, Campesina Fribuguense e 
Euterpe Friburguense, dão o tom 
da formação musical na cidade. 
A natureza por aqui também é 
única. O município, que cresceu 
dentro de um vale, num dos pon-
tos mais altos da Serra do Mar, 
possui uma das maiores reservas 
de Mata Atlântica do Brasil. O 
relevo resulta na existência de 
um grande número de riachos, 
córregos e rios, com nascentes 
no território. A reserva ambiental 
de Macaé de Cima, o Parque dos 
Três Picos e o do Cão Sentado 
são os destaques deste cenário. O 
Pico do Caledônia e as Catarinas, 
montanhas do eixo central da ci-

dade, completam a exuberante 
paisagem. A cidade é considerada 
a quinta melhor do Brasil para a 
observação astronômica e atrai 
turistas internacionais para a prá-
tica da observação de pássaros.

Nova Friburgo detém o título 
de maior produtora de morango, 
couve-flor e flores de corte do 
estado, e ainda destacam-se as 
culturas de tomate, inhame, truta, 
olericulturas. A indústria de lan-
gerie e da moda íntima no distrito 
de Mury já é atração para os turis-
tas que sobem a serra. O municí-
pio também se destaca pela voca-
ção no turismo e na gastronomia. 
Basta um passeio pela estrada 
que liga a Teresópolis para enten-
der porque a cidade é conhecida 
como a Suíça Brasileira. 

O Consulado da Suíça no Rio 
de Janeiro elaborou uma progra-
mação oficial do “Swissando: 
Nova Friburgo 200 Anos”, sé-
rie de ações que governo suíço 
começou a planejar em parceria 
com o governo do município, e 
que vai durar todo este ano em 
que a cidade completa o bicente-
nário. 

Neste mês tem Paella Dançante em Mury 
No dia 21 deste mês, apro-

veitando o feriado de Ti-
radentes no próprio sába-

do, emendando com o feriado de 
São Jorge na segunda-feira dia 23, 
o Camping de Mury vai realizar 
mais uma edição da festa espanho-
la, a Paella Dançante. O evento 
começa às 12 horas e promete tra-
zer muita animação e música com 
a presença de uma banda de forró 
da região. A festa será na canti-
na do camping, organizada pelos 
campistas e pela cantineira Helita 
Rocha de Macedo.  

A Paella é um dos pratos típi-
cos da culinária espanhola. Ela é 
preparada com o arroz cozido com 
carnes, frutos do mar, hortaliças e 
açafrão. Além do prato saboroso, o 
campista vai ter a oportunidade de 
desfrutar de um ambiente de pura 
natureza, florido e sombreado. 

O RJ-08 fica a 11 km antes do 
centro de Nova Friburgo, em um 
bosque florido com área de 45 mil 
m². Com capacidade para abrigar 
mais de 200 equipamentos, o lo-

cal dispõe de módulos específicos 
para trailers e motor-homes em 
trânsito, limitados a 10 dias de 
permanência. Além das instala-
ções-padrão, o camping está equi-
pado com churrasqueira, sauna, 
piscinas naturais, quadras de vôlei 
e Como chegar: Saindo do Rio de 
Janeiro, o acesso se dá pela Ponte 
Rio-Niterói, seguindo-se pela BR-
01 (Niterói-Manilha) contornando 
pela direita o perímetro urbano de 
Itaboraí, na direção de Rio Boni-
to. Em seguida, deve-se dobrar à 
esquerda para Cachoeiras de Ma-
cacu e Nova Friburgo. O acesso ao 
camping se faz pela rodovia Rio-
-Friburgo, dobrando-se novamen-
te à esquerda, aproximadamente 
2 km após o início da descida da 
serra, agora em direção à cidade, 
em frente ao totem de limitação de 
velocidade (lombada eletrônica).

SERVIÇO
O preço do convite é de R$ 

40,00 por pessoa e a bebida ou de-
mais petiscos serão comercializa-
dos na cantina.   ►A confraternização gastronômica se completa com os encantos naturais do camping
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Xadrez realiza premiação e inicia os torneios de 2018

No dia 25 do mês passa-
do, foi realizada a sole-
nidade de entrega das 

medalhas e certificados aos ven-
cedores do IV Torneio Camping 
Clube do Brasil, no camping do 
Recreio dos Bandeirantes.

Estiveram presentes na sole-
nidade da entrega dos prêmios, 
o atual coordenador e professor 
João Anderson Santana de Lima, 
o diretor executivo do CCB Ade-
mar Moesia de Albuquerque e o 
veterano Laucof Migon.

Logo após a solenidade, foi 
realizado o VII Torneio de Aber-
tura, programado para integrar 
os competidores dos Circuitos 
Aberto e Escolar, premiando com 
medalhas os melhores colocados. 

No dia 29 deste mês, serão 
realizados o LXXX Torneio Es-
colar Individual e o CLXXXI 
Torneio Aberto.

Os enxadristas premiados no 
IV Torneio Camping Clube do 
Brasil em 2017 foram os seguintes: 

XXIII Circuito Aberto: 1º) 
Juvenal P. Batista (CXCB), 2º) 
Bruno Cravo Gutller (TTC), 3º) 
Cleber Alves Pinheiro (MIO-
TIKAN), 4º) João Anderson 
Santana de Lima (APETX), 5º) 
Marcelo Beramendi Demichelli 
(MIOTIKAN), 6º) Tarcísio Dan-
tas Frota Leite (CMUN), 7º) Ivo 
Copetti (MURIQUI), 8º) Edval-

do Oliveira A. Farias – 1º Vete-
rano (JTC), 9º) Wagner Dias Fer-
nandes (FFC) e 10º) Serafim M. 
C Silva (CXP). 

XXI Circuito Escolar - 
Equipes: 1º) Guilherme Ba-
rabana Wilson (SMOC/TQ), 
2º) Bruno Ferreira da Silva do 
Nascimento (GEO DR. SÓCRA-
TES), 3º) Ana Rosa Piedade da 
S. Oliveira (ROCM), 4º) Ester 
Ferreira da Silva do Nascimen-
to (GEO DR. SÓCRATES), 5º) 
Kamilly de Lima Morate Bertam 
(ROCM) e 6º) Lucas Copetti (P.P 
MURIQUI).

Dentre as escolas participan-
tes, as premiações foram as se-
guintes: 1º) Raimundo Ottoni de 
Castro Maia , 2º) Colégio Santa 
Mônica Taquara, 3º) C.E. Geo. 
Dr. Sócrates, 4º) Colégio Pica 
Pau Muriqui e 5º) Colégio Pedro 
II. 

CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO 
DE ABERTURA DE 2018 

1º) Alexandre P. Romano 
(FFC), 2º) Tarcísio Dantas Frota 
Leite (CMUN), 3º) Cleber Al-
ves Pinheiro Jr. (MIOTIKAN), 
4º) Ivo Copetti (MURIQUI), 5º) 
Wagner Dias Fernandes (FFC) e 
6º) Bruno Cravo Guttler (TTC), 
7º) Edvaldo Oliveira A. Farias 
(JTC) e 8º) Laucof Migon – 1º 
Veterano (JTC).

A importância dos jovens na 
continuação do campismo 

É importante ressaltar que 
o campismo é uma das formas 
mais antigas e práticas de ativi-
dade ligada diretamente à nature-
za, além de proporcionar o con-
tato direto com belas paisagens e 
harmonia com o meio ambiente. 
Não é a toa que o Camping Clu-
be do Brasil completa este ano 52 
anos de existência. 

Durante todos os anos o que 
mais chamou a atenção diante 
da prática desta atividade foi o 
interesse por grande parte dos 
jovens em relação ao campismo. 
Considera-se a juventude impor-
tante para perpetuar essa prática 
tão eficaz para o bem estar do pú-
blico jovem.  

É importante essa integração 

que se trasmite entre as gerações, 
avós e pais deixaram de mais 
precioso que é o amor e carinho 
pela natureza, além do papel fun-
damental que ela tem para nossa 
saúde física e mental.

É fundamental desfrutar des-
se lazer imensurável e cheio de 
lembranças boas que é a convi-
vência dentro dos campings, que 
é e sempre será um ambiente 
propício para constituir novas e 
eternas amizades, além de uma 
excelente convivência familiar 
e uma melhor educação para as 
crianças. Que o espírito de juven-
tude possa trazer cada vez mais 
atividades atrativas dentro dos 
campings e maior interesse pela 
interação com a natureza. 

Novos acessórios para o campista curtir no feriadão

Curta o feriadão de Corpus Christi capitalizando os lançamentos do mercado voltado para a prática 
do campismo. Confira nessa edição três novos produtos para já utilizá-los nos acampamentos de 
sua preferência e divirta-se com familiares e amigos. Confira uma sugestão de novos produtos: 

o Kit Prep & Cook com 10 peças stainless steel 1,50 l Stanley, a Mochila Trilhas e Rumos Hidra 
Bag Preta e a Bolsa Térmica Jacki Design Frasqueira. Veja abaixo a descrição por produto:

Kit Prep & Cook 10 peças stainless steel 1,50 l Stanley: Economize espaço e leve 
o conforto de cozinhar em casa para o camping. Com ele, cozinhar no acampamento fica 
muito mais fácil. seu sistema de transporte permite que todas as partes se encaixem perfei-
tamente ocupando muito menos espaço e evitando que você esqueça de alguma peça. Pa-
nelas em aço inox 18/8, resistentes a arranhões, não enferruja, tampas ventiladas duráveis, 
livres de BPA e sistema para transporte. Mais detalhes no site: https://www.makalusports.
com.br/. 

Mochila Trilhas e Rumos Hidra Bag Preta: É uma mochila de desenho plano, ide-
alizada 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 compartimento principal, capaz de receber itens de volume 
baixo, como um abrigo impermeável (Anorak), barras de proteína, gel energetico ou uma 
camisa reserva. O compartimento menor fica na tampa frontal, e foi pensado para seus 
documentos, dinheiro ou óculos no estojo. Para obter maiores informações, acesse o site: 
https://www.kanui.com.br/. 

Bolsa Térmica Jacki Design Frasqueira: Bolsa térmica de 2 compartimentos com fe-
cho de zíper e alça lateral removível, estampa de lisa, composição em 100%  Poliéster e di-
mensões (CxLxA): 19x15x21cm. Informações através do site: https://www.kanui.com.br/.

Mercado

 ►Jovens e 
adultos se 
confraternizam 
na festa da 
premiação 
anual 

 ►Fernando 
Cespe (dir.), 
Vice-Presidente 
Nacional 
do CCB, 
acompanhou 
os eventos da 
abertura do 
calendário
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O feriadão de Corpus Christi 
se aproxima, então é hora de 
programar os dias de folga em 

um dos campings da rede. Que tal você 
escolher seu camping para desfrutar de 
momentos inesquecíveis de lazer e har-
monia com amigos e familiares? Em 
diferentes estados do país, você pode 
encontrar a perfeita combinação entre 
a tranquilidade do camping e a proxi-
midade da cidade, além das atrações 
turísticas de cada região, seja serrana 
ou praia. Os campings escolhidos pela 
rede do CCB este mês foram: Itanhaém 
(SP-03), Ouro Preto (MG-01) e Aracruz 
(ES-04). 

ITANHAÉM (SP-03)
Camping – Localizado na Av. Go-

vernador Mario Covas Junior, nº 380, 
no bairro Jardim São Fernando, o SP-03 
fica em frente à praia de São Fernando 
e oferece uma área de 10 mil m² com 
instalações padrão, pontos de serviço 
para equipamentos com energia elétri-
ca (220v), quadra externa de esportes, 
playground e telefone público. Por estar 
próximo ao centro, o camping dispõe de 
fácil acesso a todos os serviços necessá-
rios aos campistas. Distante a apenas 1 
km da praia dos Sonhos que é tida por 
muitos como a mais bonita da região.

Acesso – Itanhaém fica na região 
metropolitana da baixada santista. Para 
os que vem de São Paulo, o melhor ca-
minho é pela Via Anchieta. Os viajantes 
devem seguir até Cubatão e, em segui-
da, tomar a rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, que passa pelo acesso à Praia 
Grande, Mongaguá e Suarão. Já os que 
partem do Rio de Janeiro podem pegar 
a BR-101, depois de Ubatuba e Bertio-
ga. Os visitantes do Sul têm o acesso 
pela BR-116, passando por Registro e 
seguindo pela SP-165, em direção ao 
litoral, logo depois de Miracatu. 

Atrativos – As praias são os princi-
pais atrativos de Itanhaém. A do Sono é 
uma das que reservam o agito da região. 
Os quiosques garantem a animação e 
um prato especial: caranguejo cozido 
na cerveja, além do típico pastel de ma-
riscos. A de Cibratel é a maior com seu 
calçadão e seus bares badalados, tendo 
ao fundo as serras da cidade de Peruí-
be. A Praia dos Pescadores é a escolhida 
pelos surfistas.

Considerada a segunda cidade mais 
antiga do Brasil, o município é respei-
tado pela riqueza cultural e seu reduto 
de belezas naturais. Itanhaém também 
foi considerada uma das melhores do 
Litoral da região Sudeste em mergulho 
de observação, com direito a naufrágios 
e profundidades que chegam a 35 me-
tros. Os passeios nas ilhas oceânicas 
são points de mergulho de classe inter-
nacional e coroam o turismo náutico da 
cidade. Aposte também nas caminhadas 
para curtir as construções históricas, 
como o convento de Nossa Senhora da 
Conceição, com bonita vista; e a Matriz 
de Sant’Anna, em estilo colonial, altar 
barroco e fachada em taipa.

Corpus Christi: Escolha o seu camping 

 ►O camping de Itanhaém está se renovando para receber os campistas 

 ►A dois quilômetros do Centro Histórico, o nosso Camping de Ouro Preto 

 ►Um bosque tranquilo e uma praia mansa se revezam nas atrações do 
camping de Aracruz 

Conheça um pouco da história vi-
sitando a Casa de Câmara e Cadeia, 
cujas paredes medem 60 centímetros 
de espessura, de construções antigas. 
A “Cama de Anchieta” também é um 
importante atrativo turístico. Reza a 
lenda que José de Anchieta passava ho-
ras meditando no local, para se inspirar 
e descançar. Tal lugar refere-se a uma 
formação rochosa situada na Praia dos 
Sonhos, onde encontramos o Morro 
Sapucaí rico na flora e fauna da Mata 
Atlântica e usado para trilhas. Itanhaém 
ainda possui a 2ª maior bacia hidrográfi-
ca do Estado de São Paulo, com dois mil 
quilômetros de rios.

OURO PRETO (MG-01)
Camping - O MG-01 fica na Estra-

da dos Inconfidentes e possui instala-
ções-padrão, chuveiros 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 des-
se ponto, são mais 60km para chegar à 
cidade. De São Paulo e da região Sul, 
o melhor é seguir pela Rodovia Fernão 
Dias (BR-381), pegar a BR-356 na al-
tura de Lavras, passar por São João Del 
Rey até Barbacena e depois seguir pela 
BR-040, passando por Conselheiro La-
faiete, Congonhas e Ouro Preto.

Atrativos – Os visitantes procuram 
muito conhecer as igrejas de séculos 
passados. Construções históricas como 
a Igreja de São Francisco de Assis, 
obra-prima do famoso artista do barroco 
brasileiro, o Aleijadinho e as matrizes 
de Nossa Senhora do Pilar, que carrega 
mais de 400 quilos de ouro em sua orna-
mentação e de Nossa Senhora da Con-
ceição que tem em anexo o Museu Alei-
jadinho, aberto de terça à sábado, estão 
entre os mais procurados. Além destes, 
as ladeiras da cidade reservam muitas 
construções antigas, predominantemen-
te barrocas, não sendo a toa que a cidade 
é batizada como Patrimônio Histórico 
da Humanidade. A atração natural fica 
por conta do Parque Estadual do Itaco-
lomi, que possui vários mirantes.

Outra dica é passar nas feiras da 
cidade, como a do Largo de Coimbra e 
a da Associação dos Artesãos de Ouro 
Preto (Avenida Padre Rolim), onde 
se encontram artigos em pedra-sabão. 
Claro que estando em um município 
mineiro é impossível sair sem visitar 
uma de suas minas. A Mina do Padre 
Faria e a de Ouro Fonte do Bem Querer, 
cuja nascente da fonte brota da parede e 
pode-se, inclusive, beber da água, são as 
sugestões de visitação de O Campista. 
(mais Ouro Preto na página 06).

 
ARACRUZ (ES-04)

Camping - O ES-04 possui instala-
ções-padrão, capacidade para 300 equi-
pamentos, 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.

Acesso – Os campistas que partem 
do Rio de Janeiro e de São Paulo devem 
seguir pela BR-101 até Campos, cruzar 
a fronteira com o Espírito Santo e seguir 
e pela Rodovia do Sol até Guarapari, de 
lá é só continuar em direção à Região 
Norte do litoral capixaba até Vitória. 
Quem vem do sul não precisa entrar em 
Vitória. Depois de passar pela entrada 
do contorno, são mais 60km pela rodo-
via ES-10 - estrada para os balneários 
de Jacaraípe e Nova Almeida. Seguir 
pela estrada depois do aeroporto. Quem 
vem do norte do Estado, pela BR-101, 
deve entrar antes do município de Ibira-
çu, no acesso a Aracruz.

Atrativos – O principal atrativo da 
região para aqueles que desejam con-
tato 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 enseadas, com 
piscinas naturais entre os recifes na maré 
baixa, e margeada por amendoeiras.

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

Um dos passeios mais bonitos da re-
gião é o de escuna pela Reserva do Man-
guezal Piraquê-Açu. O tour dura cerca 
de duas horas e apresenta toda a biodi-
versidade 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 al-
deias indígenas que até hoje conservam 
suas tradições e são abertas à visitação. 
Mas além de conhecer os costumes dos 
índios, é possível acompanhar de perto 
a produção do artesanato típico, princi-
palmente nas aldeias de Caeiras Velha e 
de Boa Esperança (Tekoá Porá).

A cidade possui também importan-
tes reservas e propriedades rurais como 
o Parque Natural Municipal David Vic-
tor Farina, o Parque Natural Municipal 
do Aricanga e a Reserva Biológica de 
Comboios, que preservam espécies de 
fauna e flora dos ecossistemas naturais. 

O circuito de agroturismo de Ara-
cruz, um projeto implantado há alguns 
anos, é composto por quatro roteiros 
estabelecidos nas propriedades rurais 
dos distritos de Guaraná e Jacupemba. 
Nesses locais os turistas podem passar 
um dia agradável, andando a 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 ci-
dade também apresenta algumas igrejas 
e prédios do início do século XX, que 
são reconhecidos como patrimônio his-
tórico.
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Cartão-Postal de Aracaju é roteiro de diversão na capital 
Com seis quilômetros de exten-

são, a praia de Atalaia é um dos car-
tões-postais da capital, com passare-
las de madeira levam do calçadão até 
a região dos quiosques junto ao mar.

O trecho conhecido como Pas-
sarela do Caranguejo é repleto de 
bares, restaurantes e point noturno 
que reúnem o Oceanário de Aracaju 
e o Centro de Cultura e Arte. A infra-
estrutura incentiva a prática de ativi-
dades esportivas através de ciclovia, 
quadras de tênis e poliesportivas, 
pistas de skate e de cooper, campo de 

futebol e lagos artificiais para a tur-
ma do windsurf. Para as crianças que 
visitam a região, há os parquinhos e 
fontes luminosas.

Atalaia é uma das praias mais 
procuradas na alta e baixa tempora-
da, por conta do mar calmo e suas 
águas transparentes, ambiente pró-
prio para a família e memoráveis 
acontecimentos.

Para você, campista, que esteja 
de passagem pela região, o cam-
ping de Aracajú é opção certa para 
hospedagem e fica em frente à Praia 

de Atalaia. O SE-01 oferece instala-
ções–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes e telefone público. Além 
disso, o acesso ao camping é todo 
asfaltado.

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

 ►O Camping de Aracaju é uma rara oportunidade de acampar em praias 
do Nordeste

 ►Para reviver momentos históricos, os campistas contam com o camping do CCB

Semana da Inconfidência é 
atração em Ouro Preto 

Anualmente, o patrimônio 
histórico e cultural de Ouro 
Preto realiza uma homena-

gem à Semana da Inconfidência e 
esta é uma das raras oportunidades 
do campista desfrutar também de 
nossa unidade, o MG-01, que fica 
próximo ao evento. A Semana da 
Inconfidência começa no dia 16 e 
vai até o dia 21 desde mês.

Em homenagem à grande bra-
vura e luta com honestidade de Ti-
radentes pelo movimento da Incon-
fidência Mineira, no dia 21 de Abril, 
a cidade de Ouro Preto homenageia 
todos os anos o seu principal líder, 
através de uma cerimônia civil na 
praça da cidade. A celebração tem 
palco na Praça Tiradentes e culmina 
no dia 21 com a transferência sim-
bólica da capital do estado de Belo 

Horizonte para Ouro Preto. 
Durante esse período, Ouro 

Preto recebe diversos turistas que 
buscam conhecer melhor a cida-
de, a sua história e seu patrimônio 
cultural. Um dos locais de maior 
visitação é o Museu de Congonhas, 
onde estão preservadas as obras do 
artista mineiro Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho. 

Localizada ao lado do Santuá-
rio do Bom Jesus dos Matosinhos, 
o prédio do Museu de Congonhas é 

uma construção moderna que des-
tona do resto do cenário que remete 
ao período Brasil Colônia. O local 
conta com coleções de arte sacra e 
barroca. Congonhas é famosa por 
abrigar os 12 profetas, conjunto de 
esculturas em pedra sabão feitas 
entre 1794 e 1804 por Aleijadinho. 
A inauguração do espaço, projeta-
do pelo arquiteto Gustavo Penna, 
fez parte das comemorações dos 30 
anos do reconhecimento do santuá-
rio como Patrimônio Cultural Mun-
dial. O espaço busca o incentivo do 
desenvolvimento de técnicas para a 
restauração de esculturas produzi-
das em pedra sabão, consideradas 
um símbolo da região. Aproveite a 
visita na cidade histórica e desfrute 
dos atrativos do camping e em tor-
no da cidade! 

Festa da Colônia vai agitar a 
Serra Gaúcha neste mês

A região Sul do país é conhe-
cida e apreciada por conta das 
suas belas paisagens e a coloni-
zação européia que fez do local 
um lugar diferenciado no Brasil. 
É uma região de muitos atrativos 
e grandes celebrações. Este mês, 
Gramado vai realizar mais uma 
edição da Festa da Colônia, que 
terá início no dia 19 e se estenderá 
até o dia 06 de maio.  

A festa é marcada pelas co-
lônias, principalmente alemã, ita-
liana e portuguesa. O evento, que 
neste mês completa 28 anos, será 
em grande estilo com desfiles de 
carros típicos, desfiles temáticos, 
apresentações de bandas e grupos 
de dança, jogos rurais, exposição 
de produtos artesanais feito pelas 
artesãs local, degustação de di-
versos tipos de comidas, doces e 
bebidas típicas. 

Para você, campista, que qui-
ser aproveitar a festa e garantir 

uma estadia com lazer e seguran-
ça, o CCB disponibiliza o cam-
ping de Canela para hospedagem, 
cidade vizinha de Gramado. 

O camping do CCB está loca-
lizado a 837 m de altitude numa 
bela área de 100 m², na Estrada do 
Caracol, margeado por um riacho 
que corre sobre pedras, formando 
uma piscina natural. Num bonito 
bosque de araucárias, o RS-01 
conta com um pavilhão de lazer 
com quadras de esportes, churras-
queiras cobertas, piscinas naturais 
e cancha de bocha, além das insta-
lações-padrão.

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

 ►As atrações da Festa contam com o apoio do camping de Canela 

Aleijadinho é um dos 
artistas brasileiros mais 
importantes do barroco 
americano, destacando-
se na história da arte 
ocidental

“

”



7Jornal O Campista        - Abril de 2018

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

Camping – O GO-02 possui 
uma área de 40.000m². Oferece 
instalações-padrão, luz para equipa-
mentos, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, churrasqueiras, sauna e 
piscinas para adultos e crianças. O 
camping fica próximo ao aeroporto 
a 4 km da cidade.

Atrativos – A cidade atrai turis-
tas do mundo inteiro pela compro-

vada capacidade terapêutica de suas 
águas termais que chegam até 51º 
e possuem propriedades químico-
-minerais que podem diminuir a 
pressão arterial e até desintoxicar 
o organismo. Caldas Novas possui 
muitas belezas. Há um repertório de 
saunas naturais, bosques, nascentes 
e cascatas. Uma mata frondosa com 
ipês, canelas, paineiras, localizada 
na Serra de Caldas e habitada por 
tucanos, juritis e canários, completa 
este “paraíso das águas”. 

A cidade possui também uma 
variada culinária que mistura peixes 
e aves com frutos do cerrado como 
o pequi, muito usado em pratos tí-
picos como o arroz com pequi e a 
tradicional galinhada. Outras delí-
cias da região são o peixe na telha, 
a pamonha, o empadão goiano, do-
ces caseiros e licores produzidos na 
cidade. Outra atração da cidade é a 
tradicional a Feira do Luar, reali-
zada durante os fins de semana, no 
centro da cidade. Com mais de 100 
barraquinhas, é um excelente lugar 

para conhecer o artesanato local e 
experimentar a saborosa culinária 
caldanovense. Para um passeio com 
a família, Caldas Novas possui atra-
tivos como o Monumento às águas, 
uma homenagem ao principal atra-
tivo turístico da região, que possui 
magníficas esculturas, cascatas ar-
tificiais e jardins e o Mirante Serra 
Verde, que proporciona uma ampla 
visão de Caldas Novas e é um exce-
lente local para fotografar a cidade. 
A cidade possui também diversos 
parques aquáticos, onde crianças e 
adultos podem se divertir.

Hora de se 
programar para 
a LXVI Noite de 
Queijos e Vinhos 

A LXVI Noite de Queijos e 
Vinhos no Camping da Ser-
rinha está confirmada para o 

dia 02 de junho, sábado, junto com o 
feriadão de Corpus Christi. Um dos 
eventos mais tradicionais do Clube 
contará com a animação da Banda 
Tureck, que certamente repetirá o 
sucesso da recente edição da Cho-
pada Alegre no Clube dos 500 em 
outubro passado.

No dia do evento, o Camping 
da Serrinha estará reservado apenas 
para os campistas e seus convida-
dos portadores de convites. Para os 
campistas que adquirirem seus con-
vites até o dia 27 de maio, domingo, 
a partir daquele dia poderá deixar 
seus equipamentos desocupados no 
camping, isentos da taxa, até o dia 
da festa, na proporção de um equi-
pamento para cada matrícula social.

Cada convite pessoal dá direito a 
uma embalagem com cinco qualida-
des de queijos, uma porção de patê, 
manteiga, pão, um caneco persona-

lizado e vinho tinto e branco e refri-
gerante à vontade, servidos somente 
no caneco do evento. Confira a tebe-
la de preços dos convites e comece a 
se programar desde já. 

O RJ-06 possui belíssimos atra-
tivos naturais piscinas naturais e 
lago. Possui uma completa infra-
-estrutura com sauna, playground, 
cantina, quadra de esportes, pavi-
lhão de lazer e chuveiros quentes. O 
camping está instalado em uma am-
pla 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 Dutra 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 esquerda, entran-
do na estrada de terra em direção à 
Serrinha do Alambari.    

Caldas Novas, natureza e piscinas termais como atração

 ►Neste ano, a Festa da Costelada acontecerá no sábado, 7 de julho, 
unindo-se ao feriadão paulista do dia 9 

 ►A área de acampamento se prepara para uma das noites de confraternização mais esperadas do calendário 

         CONVITES Até 13.05.18 Até 02.06.18
Associado Casal/Dupla -----------------------------135,00 ----------------------- 147,00
Associado Individual --------------------------------- 75,00 -------------------------82,00
Associado Juvenil ------------------------------------- 60,00 -------------------------65,00
Convidado Individual -------------------------------- 95,00 ----------------------- 105,00
Convidado Juvenil ------------------------------------ 75,00 -------------------------82,00

SERVIÇO
Para quem sai da região Su-

deste, o melhor caminho é pela 
BR-050, passando por Uberlândia, 
Catalão e Araguarí. Para quem sai 
de Brasília, é melhor seguir pela 
BR-040 e continuar pela BR-050, 
passando por Cristalina. Chegando 
em Campo Alegre de Goiás, deve 
seguir pela estrada que vai de Ipa-
meri a Caldas Novas.
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COMPLETO - NOVÍSSIMO - TRAILCAR 1996 - MOTOR TRASEIRO 
MERCEDES BENZ 1995 INTERCULADO - ÚNICO DONO - 

DIREÇÃO HIDRÁULICA - 3 BATERIAS DE 150 AH (NOVAS) 
- GERADOR YAMAHA 6 KVA/GASOLINA/PARTIDA REMOTA 

- CONVERSOR SINUELO 12V / 110V/ 1,75 KvA - ACESSÓRIOS 
COMPLETOS DE COZINHA / BANHEIRO / LAVANDERIA / SOM 
- 2 TVS 14” - ANTENA WINEGARD - CAMERA DE RÉ - ENGATE 

TRASEIRO - MOBILIÁRIO - CORTINAS - TOLDO DE LONA 
ACRÍLICA - 7 PNEUS CONSERVADOS.

MÁRIO RENATO AZEREDO: (62) 3246-7200 / 9 9971-1061

VENDO MOTOR-HOME

Mário de Azeredo
* 1926   † 2018

Obituário

Mário de Azeredo, um guardião nato do CCB 
Faleceu no mês passado, aos 91 anos 

de idade, o grande amigo e entusiasta do 
Camping Clube do Brasil, o goiano Má-
rio de Azeredo, que constituiu um legado 
incomparável de contribuições técnicas e 
institucionais para o nosso Clube. Mário 
era engenheiro de formação, foi casado 
por mais de 60 anos com D. Dirce de 
Azeredo, com quem teve cinco filhos, 
que lhes deram 10 netos e uma bisneta.

Em 1971, quando se associou ao 
CCB no antigo Camping da Barra da Ti-
juca, conheceu Ricardo Menescal e logo 
se entusiasmou ao conhecer o projeto de 
expansão do Clube, que previa a implan-
tação de alguns campings temáticos pelo 
país, projetando uma unidade em Caldas 

Novas, à época já conhecida como o “pa-
raíso das águas termais”.

Ao retornar de viagem à terra natal, 
Mário pesquisou a região que bem co-
nhecia e apresentou a Menescal o terreno 
onde seria instalado o atual camping, que 
guardava no sub-solo a possibilidade de 
se encontrar uma fonte de água termal, 
como depois foi concretizada.

Em 1987, já com uma extensa fo-
lha de bons serviços dedicados ao nosso 
campismo, Mário foi designado pela As-
sembléia Nacional do Clube para integrar 
o nosso Conselho de Beneméritos, do 
qual participou ativamente por mais de 
30 anos, partilhando sabedoria, cultura e 
experiências de vida e de profissão.

Lançada a 3ª Expo Motor-Home Show 
Está oficialmente agendada para 

os dias 23 a 25 de novembro (sexta 
a domingo) a 3ª Expo Motor-Home 
Show no Pavilhão da FENAC em 
Novo Hamburgo (RS). Em paralelo, 
a novidade vai ser a 1ª Feira Interna-
cional de Caravanismo e Campismo, 
tudo apoioado por um estacionamen-
to anexo com capacidade para 200 
motor-homes e trailers e uma área 
reservada para barracas.

O lançamento oficial da 3ª Expo 
Motor-Home Show foi realizado 16 
de março passado, no Auditório II da 
FENAC, com coquetel de confrater-
nização, contando com a presença de 
autoridades públicas e representan-
tes do comércio, indústria e serviços 
do trade. 

No ano passado, a II Exposição 
reuniu 82 expositores e 6.000 visi-
tantes do país e de outras regiões de 
países vizinhos, situando o evento 
dentre os mais importantes e expres-
sivos no calendário internacional 

destes segmentos específicos. 
Paulo Bruin, Coordenador de 

Relações Institucionais do evento 
anuncia que as campanhas publicitá-
rias do evento serão motivadas pelo 
slogan “Seu sonho mais perto do que 
você imagina”. Paulo afirma que 

“nossa intenção é chamar atenção 
para os modelos de custos mais aces-
síveis, além daqueles mais requinta-
dos que já existem no mercado”. 

As informações sobre a Exposi-
ção podem ser consultadas pelo site: 
http://www.expomotorhome.com/  .

 ►A expectativa para este ano é de um crescimento de 15% nas 
participações da Expo

Visite Ubatuba e desfrute do conforto 
do camping  

O camping de Ubatuba é uma 
das unidades mais visitadas 
e procuradas como opção 

de hospedagem do CCB. O camping 
está localizado às margens da Praia 
de Maranduba, na Rodovia SP-55 e 
possui instalações completas para 
uma estadia segura e confortável.

Para quem visita Ubatuba, uma 
excelente opção de passeio é o Par-
que Estadual da Serra do Mar, que 
abriga 80% do território da cidade. 

Criado em 1977, o Parque é a 
maior unidade de Conservação de 
toda a Mata Atlântica e seus 332 mil 
hectares protegem 25 municípios 
paulistas, ligando as florestas da 

Serra do Mar desde o Rio de Janeiro 
e Vale do Ribeira, até o litoral sul 
do estado.

Cinco praias do extenso litoral 
da cidade fazem parte dessa belíssi-
ma área de preservação, assim como 
mangues, restinga e Mata Atlântica. 
O passeio mais procurado é o de 
bote pelo Rio Fazenda, com parada 
para banho (1h30, R$ 75 para até 
dez pessoas). Entre as trilhas, a do 
Jatobá passa por uma antiga Casa da 
Farinha e uma comunidade rema-
nescente de quilombos (2h, 1,6 km, 
R$ 80 para até 15 pessoas); outra, 
a da Praia Brava da Almada, come-
ça na Praia da Fazenda (3h, 4 km). 

A cerca de dez quilômetros da sede 
está o Centro Cambucá de Observa-
ção de Aves (km 21,5 da BR-101 p/ 
Paraty), uma área de 11 mil hectares 
adquirida recentemente.

Sem sombra de dúvidas, esse 
é um roteiro inesquecível, pois 
além de nos possibilitar um contato 
maior com a natureza, também nos 
dá a honra de desfrutar de passeios 
incríveis e sensação única de bem-
estar.  

Para maiores informações so-
bre visitação e a história do local, 
é só acessar o site: http://www.par-
queestadualserradomar.sp.gov.br/
pesm/sobre/ . 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR 

 ►Além das 
dezenas de 
praias da 
cidade, o 
acervo florestal 
também se 
destaca em 
Ubatuba
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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 ABRIL DE 2018
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as 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: US$ 1.668,00 ou 10 parcelas de US$ 663,00

-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 par-
celas de US$ 248,00

-Brasileiros nas Maravilhas de Portugal, 09 dias: US$ 3.516,00 
ou 12 parcelas de US$ 293,00

-Descubra o Sul da África a bordo do Trem African Explorer, 
14 noites, saída em 10/07/18: US$ 1.865,00 ou 10 parcelas de US$ 
743,00

-Machu Pichu, Cusco, Valle Sagrado, Lima e Lago Titicaca, 09 
noites: US$ 543,00 ou 11 parcelas de US$ 196,00

-Sul da França e os Impressionistas, 06 dias, saídas em de 25/04 
a 17/09/18: US$ 1.254,00 

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

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 hospedagem em hotel em Moscou ou São Petersburgo, 
com direito a café da manhã, translados com chegada e saída nas ci-
dades 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.

 FERIADOS DE TIRADENTES, SÃO 
JORGE E CORPUS CHRISTI 

 Comece a se programar para curtir um dos pacotes nacionais 
e internacionais para os feriados de Tiradentes, São Jorge e Corpus 

 ►É de bom alvitre respirar esoterismo de quando em vez. Viste São Tomé das Letras. Consulte a CCTUR 

Concorra a bônus para curtir os 
campings no feriadão

O programa ideal para você e 
sua família curtirem o feria-
dão de Corpus Christi que se 

aproxima é viajar pelo país e conhe-
cer novos lugares. E no CCB você 
ainda concorre a estadias grátis nos 
campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de 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, desde que es-
ses estejam identificados com suas 
respectivas carteiras sociais. Cada 
associado pode ganhar até cinco per-
noites 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 fevereiro dos sortea-
dos. 

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 19/04 e 30/05/1: R$ 1.136,00
-Foz do Iguaçu, 03 noites, saídas em 20/04 e 31/05/18: R$ 

930,00
-Florianópolis, 03 noites, saídas em 20/04 e 28/04/18: R$ 951,00
-João Pessoa, 04 noites, saída em 19/04/18: R$ 1.215,00
-Beto Carrero, 03 noites, saída em 20/04/18, com duas idas ao 

Parque, a partir de R$ 1.182,00 
-Maceió, 04 noites, saída em 19/04/18: R$ 1.322,00 
-Buenos Aires, 03 noites, saídas em 20/04, 28/04 e 31/05/18: 

US$ 628,00 
-Buenos Aires, 03 noites, saída em 20/04/18: US$ 560,00 

ORLANDO FLY & DRIVE 2018
 A CCTUR está sugerindo um pacote para Orlando na baixa 

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

Para a Semana da Criança em Orlando, a CCTUR também ofe-
rece pacotes aéreos, 11 dias, hospedagem em hotel com 09 refeições 
e café da manhã diário, saída em 06/10/18 e retorno no dia 15/10/18: 
de US$ 3.349,00. O prazo para quitar a viagem é de até 120 dias 
antes do embarque. 

PACOTES PARA SANTIAGO
A CCTUR sugere pacotes aéreos, seguro de viagem e translados 

para Santiago, 03 noites com meio dia de visita a cidade, saída em 
20/04/18: US$ 669,00  

PACOTES RODOVIÁRIOS
A CCTUR sugere pacotes de excursões rodoviárias com hospe-

dagem, café da manhã e city tour, com 12% de entrada e saldo em até 
09 vezes sem juros nos cartões Visa ou Mastercard ou 12% de entrada 
em até 06 vezes sem juros nos cheques predatados, a partir de: 

-São Tomé das Letras, A Cidade Exotérica, 04 dias, saída em 
31/05/18: R$ 1.220,00

-Barretos a Festa do Peão de Boiadeiro, 04 dias, saídas em 16 
ou 21/09/18: R$ 1.525,00

-Holambra e Atibaia -Explofora 2018 - A Festa das Flores e dos 
Morangos, 03 dias: R$ 1.290,00

PORTUGAL DAS TRADIÇÕES
Que tal aderir ao trivial e passar 10 dias em programas pelo 

convencional de Portugal? São visitas às cidades de Lisboa, Porto, 
Braga, Fátima e Santiago de Compostela, conhecendo seus pontos 
mais tradicionais,sua história, sua religiosidade, sempre com acom-
panhamento de guias locais. As diárias nos hotéis incluem café da 
manhã e jantar. O vôo de ida/volta é pela Lufthansa, com direito a um 
pequeno city tour em Frankfurt, durante a escala na ida. Com duas 
saídas, em 06 e 17 de maio, o programa vai custar US$ 790,00 (parte 
aérea), mais US$ 2.000,00 (parte terrestre) em até seis vezes, sem 
juros. Peça o programa completo à CCTUR.

    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 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! 

007730-8 (RJ)
014051-7 (SP)
014423-6 (RJ)
014919-7 (RJ)
018434-1 (RJ)
018949-8 (RJ)
020047-2 (DF)
022475-1 (RJ)
041444-5 (SP)
049732-0 (SP)
051296-8 (RJ)
058817-1 (SP)
061800-7 (MG)
062778-9 (MG)
063059-6 (SP)
065690-8 (SP)
068567-2 (ES)
072173-7 (SP)
072961-2 (SP)
073963-3 (RJ)

075582-5 (SP)
079755-0 (RJ)
081070-6 (RJ)
081395-8 (RJ)
083653-2 (RJ)
091515-8 (RJ)
092026-8 (RJ)
092352-5 (RJ)
100635-0 (PR)
103726-2 (RJ)
111442-0 (GO)
114178-6 (PR)
118672-8 (SP)
120629-3 (RJ)
124982-7 (RJ)
127604-4 (RJ)
127660-4 (SP)
127709-0 (RJ)
127982-2 (RJ)
144339-0 (RJ)

146428-1 (SP)
162657-4 (RJ)
163868-6 (MG)
164973-4 (RJ)
168237-6 (ES)
180691-2 (ES)
181107-2 (RJ)
181135-7 (SP)
183572-5 (MG)
190037-6 (RJ)
198894-2 (RJ)
199869-6 (RJ)
203737-0 (ES)
212861-8 (MG)
213576-2 (RJ)
215790-0 (RJ)
216564-4 (RJ)
217600-1 (RJ)
218314-7 (SP)
219789-5 (RJ)

223070-8 (RJ)
224549-4 (SP)
225009-1 (ES)
225572-4 (RJ)
226441-4 (RJ)
227076-6 (RJ)
228919-7 (SC)
229424-9 (SP)
229619-4 (MS)
232474-3 (PR)
234238-5 (RJ)
234463-8 (SP)
235192-8 (RJ)
235269-9 (SP)
235319-0 (RJ)
235338-6 (SP)
235453-6 (SP)
235536-2 (SP)
235700-5 (SP)
235725-9 (RJ)

235770-4 (RJ)
235787-7 (RJ)
235803-5 (RJ)
235841-7 (SP)
235860-3 (RJ)
235885-7 (SP)
235894-6 (SP)
235895-4 (RJ)
235967-5 (RJ)
236006-6 (RJ)
236057-9 (SP)
236082-0 (ES)
236105-4 (SP)
236108-8 (SP)
236159-1 (RJ)
236189-2 (SP)
236246-6 (RJ)
236274-1 (SP)
236285-6 (RJ)
236286-4 (RJ)

EM UBATUBA
TUDO PARA O

SEU ACAMPAMENTO

Rodovia Oswaldo Cruz, 1368 - Tel.: (12) 3833-5756
A 300 metros do trevo de subida para Taubaté

VENHA NOS VISITAR!
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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 no feriado 

de Corpus Christi
Quem é apaixonado pelo cam-

pismo sabe os benefícios que essa 
prática oferece. Que tal comparti-
lhar esses privilégios com a famí-
lia? Faça uma bela surpresa para 
seu filho e sua família. Aproveite 
a promoção “De Pai para Filho” 
presenteando-os com um título 
do CCB. Vocês poderão usufruir 
de um clube de vantagens. 

Os associados ganham até 

90% de desconto na compra de 
um novo título para seus paren-
tes. Quanto maior for seu tempo 
de associado, maior o desconto. 

Em se tratando de admissões 
promocionais, a custos redu-
zidos, as taxas mensais de ma-
nutenção vinculadas aos novos 
títulos passam a ser apropriadas 
a partir do mês seguinte ao da 
subscrição.

Corpus Christi: Campanha 
de Novos Associados 
continua no feriado

O sucesso da Pro-
moção Novos 
Associados vale 

também para o feriado de 
Corpus Christi que está 
próximo com a possibili-
dade de garantir descon-
tos aos associados que 
recomendam seus ami-
gos e familiares para se 
tornarem sócios do CCB. 
Com isso é garantido um 
bônus de estadias gratui-
tas para você. Para par-
ticipar, basta indicar um 
amigo para se associar ao 

Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e 
seus dependentes são be-
neficiados com bônus/
pernoites. Os bônus, que 
têm validade de um ano 
para os associados e seus 
acompanhantes, servem 
para diminuir as des-
pesas com pernoites de 
pessoas ou equipamen-
tos. No total, eles somam 
valores entre R$50,00 e 
R$160,00. 

Para cada grupo de 
cinco indicações con-

firmadas, os associados 
recebem mais 20% do 
valor total dos bônus en-
tregues. 

Lembramos que essas 
bonificações não servem 
para reduzir as mensa-
lidades 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 secre-
tarias do CCB pelo cor-
reio, 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. Con-
tato: (11)97094-8916 / dario@columbiacon-
tabil.com.br.

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: wagostinho@
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 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 
equipamentos. Valor: R$ 35.000,00. Aceito 
ofertas. Mercedes: (21) 98158-8058. 

380 Karmann Guia - Banheiro com 

2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, 
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.
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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 
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, 

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.



Opinião
Luiz Marcos Fernandes

Recreio dos Bandeirantes: Desfrute dos encantos do Rio

O verão acabou, mas a 
temperatura amena e a 
beleza das terras cario-

cas são um convite para uma vi-
sita ao Rio de Janeiro. Uma das 
opções de hospedagem com paz 
e natureza é o camping do Re-
creio dos Bandeirantes, que con-
ta com uma bela praia fronteira à 
unidade do CCB.

Camping - O RJ-10 conta 
com instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, playground e 
praia fronteira. 

Atrativos - A região do Re-
creio dos Bandeirantes oferece, 
além de suas praias, um diversi-
ficado roteiro de atrativos. Entre 
eles, há o parque aquático Rio 
Water Planet, que funciona de 
sexta a domingo e feriados nos 
horários das 10 às 17h. 

Outro atrativo da região do 
Recreio são os shoppings cen-
ters. Foi-se o tempo em que os 
campistas tinham que se deslocar 
até o centro da Barra para fre-
quentar um bom Shopping Cen-
ter, como o Barra Shopping ou o 
Downtown.

Um dos mais tradicionais 
centros comerciais do bairro é o 
Shopping Recreio, o mais próxi-
mo do Camping. Logo adiante, o 

mais moderno e amplo Américas 
Shopping, na Avenida das Amé-
ricas, também com um comércio 
variadíssimo, bons cinemas e 
completa praça de alimentação.

Uma boa opção para quem 
não gosta de ambientes fecha-
dos, mas quer ir às compras, é 
visitar o Shopping Barra World, 
uma imensa estrutura aberta com 
lojas diversas e uma praça de ali-
mentação cheia de opções, sem 
contar com as reproduções de 
enormes réplicas de monumentos 
turísticos, como a Torre Eiffel, a 

Torre de Pizza e outros. 
Um pouco mais distante, ou-

tra alternativa de sucesso garan-
tido é a versão carioca do Hard 
Rock Café, bar temático e de 
grande sucesso, localizado ao 
lado do Downtown, no Shopping 
Cittá América, próximo do cen-
tro da Barra. 

No Recreio dos Bandeirantes, 
há também lindas e procuradas 
praias. Points de surfistas e de 
gente bonita, o camping está em 
um local privilegiado, próximo 
aos redutos da juventude carioca, 

como a famosa Prainha, a Praia 
de Grumari e Praia da Macumba, 
fronteira ao camping. 

SERVIÇO
O acesso para quem vem pela 

Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é Li-
nha Vermelha, entrando na Linha 
Amarela. Depois de vencer os 
seus 15 km, onde há um posto 
do pedágio para automóveis, siga 
para a Barra da Tijuca até a praia, 
dobrando à direita, em direção ao 
Recreio até encontrar o camping, 
a beira-mar. 

Paraty: Festa do Divino é a grande atração de maio
Para o campista que costuma 

acampar em Paraty ou esteja de 
passagem pela cidade para pres-
tigiar o evento, o RJ-04 é opção 
certa para hospedagem. O cam-
ping está localizado em frente 
à praia do Pontal, próximo à 
Santa Casa de Misericórdia e 
possui excelentes instalações 
para sua estadia, além de ser um 
lugar belíssimo e aconchegante 
para toda a família. 

A tradicional Festa do Divi-
no em Paraty é um evento cul-
tural e religioso que movimenta 
a cidade atraindo turistas de di-
versos lugares. A festa será rea-
lizada entre os dias 11 a 20 de 
maio. Ela remonta às tradições 
trazidas pelos colonizadores 
e vem acontecendo em Paraty 
desde o século XVIII. 

O ponto alto dos festejos 
acontece no final de semana, 
quando se comemora o dia de 
Pentecostes (50 dias após a 
Páscoa). São 09 dias inteiros de 

missas, ladainhas, leilões, rifas, 
bingos, bebidas, comidas e dan-
ças típicas, além de shows mu-
sicais. O último fim de semana 
é marcado pela coroação do Im-
perador do Divino, que assiste 
a missa com seus vassalos e, 
logo após, recebe homenagens 
do lado de fora da igreja, com 
a apresentação da Dança das Fi-
tas, do Xiba Cateretê, da Dança 
dos velhos e dos bonecos fol-
clóricos de Paraty. 

A cidade de Paraty fica a 
240 km do Rio de Janeiro e a 
305 km de São Paulo. O acesso 
é feito pela BR-101 (Rio/San-
tos). Após a construção da rodo-
via, na década de 70, a cidade 
tornou-se um importante pólo 
de turismo nacional e interna-
cional. Paraty possui também 
um pequeno aeródromo para 
aviões mono ou bimotor, com 
pista de 30 metros de largura e 
585 de comprimento, revestida 
de asfalto.  ►Ao lado dos principais palcos do evento está o camping do CCB

 ►Acampar no Recreio é sempre a melhor opção de conviver com amenidades no Rio de Janeiro 

Medida saudável
                                                          
Não é de hoje que o Brasil é 

reconhecido mundialmente como 
principal destino turístico no que-
sito de atrativos naturais. E entre 
os destaques estão naturalmente 
os parques e as reservas. Aponta-
das como um dos principais dife-
renciais do Brasil em relação aos 
demais destinos turísticos interna-
cionais, as unidades de conserva-
ção registraram um salto de 20% 
no número de visitantes em 2017 
na comparação com o ano anterior. 
De acordo com dados apresentados 
em primeira mão pelo presidente 
do ICMBio, Ricardo Soavinski, 
10,7 milhões de pessoas visitaram 
atrativos naturais sob a gestão do 
instituto.

“Temos um enorme potencial 
a desenvolver nessa área. Somos 
considerados o número um do 
mundo em atrativos naturais e pre-
cisamos explorar melhor esse nos-
so diferencial sempre de forma sus-
tentável”, comentou o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão. De acordo 
com o estudo de competitividade 
no turismo do Fórum Econômico 
Mundial, entre 136 países avalia-
dos, o Brasil ocupa a primeira colo-
cação no quesito atrativos naturais.

Atualmente, o ICMBio estuda 
a viabilidade de concessões dos 
serviços públicos em 18 parques 
nacionais. A ocupação ordenada 
dos parques, projeto do Ministério 
do Turismo e da Embratur, deve ser 
pensada e equacionada por quem 
entende do assunto. Ora, o Cam-
ping Clube do Brasil, entidade que 
trata do tema, com suas unidades 
espalhadas pelo país há mais de 
cinco décadas, deveria ser uma re-
ferência neste novo modelo pensa-
do. Mas infelizmente no Brasil, na 
maior parte das vezes, não é isso 
que acontece.

Isso, porque não basta aos bu-
rocratas e técnicos de Brasília ide-
alizarem projetos sem ouvir quem 
atua nesta atividade. Seria im-
portante que o Governo buscasse 
junto ao mercado ouvir técnicos e 
pessoas entendidas em programas 
de ocupação ordenada da natureza. 
Isso tem acontecido com sucesso 
em outros países, mas no Brasil, 
ainda não. Com isso perde o turista 
que poderia desfrutar destes par-
ques com maior conforto, dentro de 
regras e normas, e perde também 
a natureza, uma vez que são co-
muns ocupações na informalidade 
e invasões de terra, sem contar as 
queimadas e outros danos ao meio 
ambiente.


