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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.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 

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.

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@
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 Arraial do Cabo

 ►Camping de Canela
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Carnaval nos Campings 
garantiu animação entre 
campistas e convidados

O Carnaval deste ano, na 
primeira quinzena de fe-

vereiro, foi mais um período 
de confraternização e festas na 
alta temporada nos campings, 
em clima de harmonia entre to-
dos os campistas e convidados. 

No Camping do Recreio 
dos Bandeirantes, na manhã 
de domingo, o clima carnava-
lesco ficou por conta do Bloco 
das Piranhas com a presença de 
campistas e amigos. Além das 
atrações costumeiras promovi-
das pelo camping, os campis-
tas curtiram os dias de lazer e 
diversão na própria área e na 
praia fronteira. 

No camping de Ubatuba, 
a programação do feriadão 
de Carnaval, começou com o 
desfile de blocos, fantasias e 
muita criatividade. No sábado, 
dia 10, a festa foi abrilhantada 
pelo som do DJ Rogério. Às 19 
horas, teve início o baile das 
crianças de 0 a 10 anos com 
concurso de fantasias e entrega 
de troféus e medalhas. Em se-
guida, teve início o desfile dos 
blocos pelas ruas do camping, 
entre eles o tradicional Bloco 
das Piranhas. Às 22 horas, to-
dos se concentraram no pavi-
lhão para o baile de Carnaval 

com concurso de fantasias. 
Houve premiação com entrega 
de troféus para fantasias indi-
viduais masculina e feminina, 
para o melhor bloco, melhor 
caracterização entre os compo-
nentes do Bloco das Piranhas, 
bloco mais animado, entre ou-
tras. O Baile terminou apro-
ximadamente às 02 horas da 
manhã com a presença de 300 
pessoas. Campistas de todas as 
idades participaram e se diver-
tiram muito. Foi um Carnaval 
inesquecível. 

Em Guarapari, os associa-
dos se reuniram em torno de 
músicas de Carnaval, culmi-
nando com o desfile já tradicio-
nal do Bloco das Piranhas pelas 
ruas internas do Camping.

Outros destaques neste Car-
naval ficaram com os campings 
de Mury, Paraty, Serrinha, Clu-
be dos 500, Campos do Jordão 
e Aracruz e Aracajú, onde a 
confraternização se deu mais 
em torno de churrascos, banhos 
de mar, piscinas, descontração 
total. As lembranças do Carna-
val ficaram mesmo com alguns 
breves passeios pelas cidades, 
desfiles de escolas pela televi-
são e muito bate-papo com os 
amigos dentro dos campings. 

Paella Dançante é atração 
em Mury no próximo mês

No dia 21 de abril (sábado), 
no feriado de Tiradentes, o Cam-
ping de Mury realizará mais uma 
tradicional festa espanhola: a Pa-
ella Dançante. O evento promete 
trazer muita animação e música 
para os associados e convidados, 
especialmente para os campistas 
cariocas que vão contar com a 
esticada do feriado religioso de-
dicado a São Jorge, na segunda-
-feira, dia 23.

A Paella é um dos pratos tí-
picos da culinária espanhola. Ela 
é preparada com o arroz cozido 
com carnes, frutos do mar, hor-
taliças e açafrão. Além do prato 

saboroso, o campista vai ter a 
oportunidade de desfrutar de um 
ambiente de pura natureza, flori-
do e sombreado. 

Um dos mais belos campings 
da rede, o camping de Mury (RJ-
08), fica a poucos quilômetros de 
Friburgo. Localiza-se em meio a 
muito verde, com uma área de 45 
mil m². 

Na próxima edição de O 
Campista você poderá ter acesso 
a maiores informações sobre o 
evento. Desde já é bom se pro-
gramar para aproveitar o que há 
de melhor na região serrana do 
Rio. 

 ►Como sempre, os campistas em Ubatuba brincam o Carnaval a sério

 ►Em Guarapari, mantem-se a tradição dos campistas no Bloco das Piranhas

 ►Neste ano, 
com o feriadão 
de São Jorge, a 
confraternização 
vai se estender 
mais
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MERCADO
Novidades para curtir seu camping na Semana Santa 

Aproveite as novidades do mercado para curtir o feriadão da Semana Santa no 
final deste mês. 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: o Cantil com Capa Camelo da Trilhas & Rumos, a Tenda Praia Campo Dobrável 
Alumínio Mormaii e a Mochila de Hidratação Hydrobak da Camelbak. 

Cantil com Capa Camelo da Trilhas & Rumos: Não amassa nem 
enferruja, sendo padrão de várias forças armadas no mundo. Feito em po-
lietileno, é bastante robusto, se adaptando em bolsos externos de mochilas 
e estojos de cintura. Vem também com passador na capa, para ser preso 
ao cinto. A capa térmica ajuda a manter a temperatura do líquido por mais 
tempo. Recomendamos o uso apenas com água, para evitar deixar gosto 
em usos posteriores. Possui capacidade para 900 ml. Informações pelo 
site: https://www.makalusports.com.br/.

Tenda Praia Campo Dobrável Alumínio Mormaii: É um item que 
não pode faltar como apoio no acampamento nos seus passeios na praia, 
no campo, no parque ou na sua pescaria. Extra ventilada, pés em alumí-
nio, estrutura articulada, montagem rápida, proteção FPS 60 contra raios 
solares, botão inteligente de montagem (Botão abre e fecha), sistema de 
montagem prático e resistente. Base: 3 x 3m. Altura: 2,6m. Cobertura 
em poliéster com revestimento em silver coating 3 x 3m. Inclui espeques 
metálicos para fixação no solo, cordas para amarração, discos para an-
coragem na areia e acompanha sacola de transporte. Para obter maiores 
informações, acesse o site: https://www.kanui.com.br/. 

Mochila de Hidratação Hydrobak da Camelbak: Possui sistema de 
hidratação com 1,5 litros de capacidade que pode ser enchido sem ter que 
tirá-lo da mochila. Além de leve e compacta, a mochila Hydrobak oferece 
grande conforto ao usuário por possuir dorso curto, espuma respirável no 
costado e alças também em tela respirável. Vem com tiras refletivas nas 
alças e no corpo da mochila para garantir maior segurança para pedaladas 
à noite. Como modo de organização dos pertences, possui um pequeno 
bolso para chave, ferramentas ou carteira. Para limpeza, não é recomen-
dável o uso de máquina de lavar. Use pano molhado e passe nas áreas 
sujas. Caso esteja muito suja e necessite de uma limpeza mais profunda, 
mergulhe sua mochila Hydrobak em água fria ou morna com somente um 
pouco de sabão. Informações no site: https://www.kanui.com.br/ . 

Febre Amarela: O macaco 
não é culpado

Os macacos não transmitem o 
vírus da Febre Amarela. Pelo con-
trário, eles são tão vítimas quanto 
os humanos. E ainda cumprem uma 
função importante: ao contraírem 
o vírus, transmitido em ambientes 
silvestres por mosquitos do tipo  
Haemagogus ou Sabethes, eles ser-
vem de alerta para o surgimento da 
doença no local, contribuindo para 
que as autoridades sanitárias tomem 
medidas para proteger moradores ou 
passantes na região. 

Quando um mosquito infectado 
pica um macaco, este passa a sofrer 
da doença. Daí, se um mosquito livre 
do vírus pica um macaco infectado, 
ele passa a carregar o causador da 
febre amarela, transmitindo a doen-
ça para um outro macaco ou para um 
ser humano. Essas informações são 
do Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Primatas Brasileiros 
(CPB) do Instituto Chico Mendes 
de Conservação e Biodiversidade 
(ICMBio) do Ministério do Meio 

Ambiente. A Febre Amarela não é 
contagiosa, não é transmitida direta-
mente pelos macacos, nem de um ser 
humano para outro.

Segundo o Chefe do CPB, Lean-
dro Jerusalinsky, “existe um receio 
infundado de que os macacos pos-
sam trasmitir diretamente a doença 
aos humanos, mas isso não ocorre. 
Em vez de agredidos ou mortos, os 
macacos devem ser protegidos, para 
que cumpram a sua função de senti-
nela, de alertar para possíveis surtos 
de febre amarela”. 

O surto de febre amarela repre-
senta uma grave ameaça para os ma-
cacos que habitam a Mata Atlântica, 
estando ameaçada de extinção uma 
parte significativa dos primatas do 
bioma. 

Ao encontrar um macaco morto 
ou doente, a população deve infor-
mar ao serviço de saúde do Muni-
cípio, ou do Estado, ou ligar para o 
Disque Saúde (136) do Ministério da 
Saúde. 

 ►Passe adiante esta mensagem. Ajude a preservar nossos macacos

Neste mês, a 
premiação anual dos 
Circuitos de Xadrez

No dia 25 deste mês, acontece-
rá no Camping do Recreio dos 

Bandeirantes a esperada premiação 
dos competidores do XXIV Circuito 
Aberto e XXII Circuito Escolar de 
Xadrez realizados no ano passado.

As duas competições, foram de-
senvolvidas em 13 torneios, sendo 
7 abertos e 6 escolares, com a par-
ticipação de mais de 130 enxadristas 
filiados a 6 associações e cerca de 
16 estabelecimentos escolares. Os 
competidores dos dois circuitos e as 
escolas que mais se destacaram vão 

receber troféus, medalhas e certifica-
dos durante a solenidade.

Logo após o evento da premia-
ção, todos os enxadristas vão se reu-
nir para disputarem o V Torneio de 
Abertura da temporada 2018.

Em todos os torneios, as inscri-
ções poderão ser antecipadas pela 
Internet ou registradas nos dias das 
competições, entre 09h e 09h30, 
sempre aos domingos. Cada partici-
pante deverá comparecer com suas 
próprias peças de xadrez (Brancas e 
Negras).  ►Com a premiação dos vencedores do ano passado, abre-se a temporada de 2018
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O feriadão da Semana Santa é 
no final deste mês, então é 

hora de programar os dias de fol-
ga em um dos campings da rede. 
Que tal você escolher seu cam-
ping para desfrutar de momentos 
inesquecíveis de lazer e harmo-
nia com amigos e familiares? 
Em diferentes estados do país, 
você pode encontrar a perfeita 
combinação entre a tranquilida-
de do camping e a proximidade 
da cidade, além das atrações 
turísticas de cada região, seja 
serrana ou praia. Os campings 
escolhidos pela rede do CCB 
este mês foram: Bertioga (SP-
05), Campos do Jordão (SP-02) 
e Mury (RJ-08).

BERTIOGA (SP-05)
Camping – A área de Ber-

tioga possui instalações–padrão 
e praia fronteira. Está localizado 
na Av. Anchieta, nº10.500, na 
Praia da Enseada, que fica a 6 
km do centro da cidade.

Acesso – Os campistas que 
vêm de São Paulo devem seguir 
pela rodovia Presidente Dutra, 
entrar em Mogi das Cruzes e pe-
gar a rodovia Mogi-Bertioga (SP 
070). Rodovias Anchieta/Imi-
grantes, Piaçaguera-Guarujá e 
Rio-Santos também são opções 
de acesso. Cerca de 70 km fazem 
a viagem ser realizada em menos 
de 1 hora. Já os que vêm do Rio 
de Janeiro podem escolher entre 
seguir pela Dutra até a rodovia 
Mogi-Bertioga ou pela rodovia 
Oswaldo Cruz, que começa em 
Taubaté, até pegar a Rio-Santos. 
A distância é de aproximada-
mente 400 km, percorridos em 
pouco mais de 4 horas. 

Atrativos – Os adeptos do 
ecoturismo podem abrir suas 
atividades na Serra do Mar onde 
encontramos em abundância a 
natureza da região. Além das tri-
lhas em meio à mata Atlântica, 
aos pés da Serra os aventureiros 
encontram cachoeiras que pro-
porcionam piscinas naturais e 
rios, como os Itaguaré e o Jagua-
reguava, para a prática de cano-
agem. O passeio de escuna tem 
como ponto de partida o Píer de 
Bertioga, passando por diver-
sas praias e ilhas. Nos 33 km 
de orlas, o município paulista 

Venha curtir a Semana Santa nos campings 

 ►Defronte à praia da Enseada, a tranquilidade do Camping de Bertioga

 ►O Camping de Campos do Jordão está sempre disponível para quem 
prefere um clima mais ameno

 ►Ar puro e natureza completam as atrações de lazer em Mury

possui praias como São Louren-
ço, com trechos de mar calmo 
e outros mais agitados, utiliza-
dos para campeonatos de surf, e 
Guaratuba, tranquila e com boa 
infraestrutura para um passeio 
em família. A praia de Itaguaré 
também é bastante voltada para 
os que curtem um surf, tendo al-
guns trechos ainda usados para a 
pesca. Outra boa pedida é a da 
Enseada, próxima ao Camping, 
indicada para banhos, prática de 
esportes náuticos e mergulhos 
no trecho Indaiá. Bertioga, na 
divisa com São Sebastião, pos-
sui também uma aldeia que abri-
ga 400 índios guaranis, numa 
área de quase mil hectares. No 
local há venda de artesanato e 
de plantas ornamentais. Para co-
nhecer exposições de armas e de 
ocas indígenas, a dica é o Forte 
São João.

CAMPOS DO 
JORDÃO (SP-02)
Camping – O SP-02 fica 

localizado no bairro Rancho 
Alegre, bem ao lado do Horto 
Florestal, a 7 km do centro da 
cidade. A paisagem do camping 
é deslumbrante, com araucárias 
ao redor. Além das instalações-
-padrão, o camping conta ainda 
com cantina, chuveiros quentes 
e quadra de vôlei.

Acesso – Para quem vem do 
Rio de Janeiro ou São Paulo, a 
melhor opção é seguir pela Via 
Dutra. Campos do Jordão fica 
a 192 km da capital paulista, 
via Quiririm-Taubaté (SP-50) e 
a 184 km via Caçapava ou São 
José dos Campos (SP-123). 

Atrativos - Entre os passeios 
para os campistas que visitam 
Campos do Jordão, uma boa 
sugestão fica por conta de um 
programa ecológico pelas trilhas 
do Horto Florestal. No roteiro de 
entretenimento, há o passeio na 
Litorina pela Estrada de Ferro do 
Jordão com direito a uma paisa-
gem sedutora. Já a gastronomia 
de Campos do Jordão conquista 
a todos os paladares. Os restau-
rantes locais possuem especiali-
dades distintas, que vão desde os 
finos pratos da culinária francesa 
até os tradicionais fondues e ca-
sas de chocolate. Para quem gos-

ta de aventura, o complexo da 
Pedra do Baú reserva momentos 
de pura aventura nas formações 
rochosas formadas pelo Baú, 
Bauzinho e Ana Chata.

MURY (RJ-08)
Camping – Um dos mais be-

los campings da rede, o camping 
de Mury (RJ-08), fica a poucos 
quilômetros de Friburgo. Loca-
liza-se em meio a muito verde, 
com uma área de 45 mil m². O 
RJ-08 tem capacidade para mais 
de 200 equipamentos e módulos 
específicos para trailers e motor-
-homes em trânsito. Além das 
instalações-padrão, possui cam-
po de futebol society, quadra 
de vôlei, piscina natural, sauna, 
churrasqueira e pavilhão de la-
zer. Dentro do camping, há tam-
bém uma queda d’água de fonte 
natural.

Acesso – Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro percor-
rem uma distância de 150 km, 
através do acesso feito pela 
BR-101, seguindo em direção 
a Rio Bonito. Logo depois de 
contornar o perímetro urbano de 
Itaboraí, é preciso seguir por Ca-
choeira de Macacu, sempre su-
bindo a serra em direção a Nova 
Friburgo. O acesso ao camping é 
feito no Km 69 da rodovia Rio-
-Friburgo, dobrando à esquerda, 
aproximadamente 2 km após o 
início da descida da serra - agora 
em direção à cidade - em frente 
ao totem de limitação de veloci-
dade.

Atrativos – Uma das re-
ferências de Mury é o Circui-
to Gastronômico Sabor Mury. 
Composto por vários bares e 
restaurantes típicos, oferece di-
versos pratos regionais e inter-
nacionais, além de deliciosos 
queijos, amanteigados e doces 
caseiros. Os visitantes dispõem 
ainda de várias lojas de artesa-
nato, decoração e produtos na-
turais. Localizada no coração da 
Mata Atlântica, Mury é o ponto 
de partida para opções de lazer 
que proporcionam o contato di-
reto com a natureza, como cami-
nhadas ecológicas, prática de ca-
noagem, banhos de cachoeira no 
Rio Macaé e passeios nas Furnas 
do Catete.
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 ►O mesmo requinte das festas anteriores estará presente em sua nova sede

Chocofest este ano 
será em Nova Petrópolis

Neste ano, a Chocofest retor-
na na cidade de Nova Petrópolis, 
próxima de Canela e Gramado e 
os associados do CCB poderão 
curtir mais uma edição desse 
grande evento. Serão 11 dias de 
festa na cidade, que se estende-
rão do dia 22 deste mês até o dia 
01 de abril, domingo de Páscoa.

O festival deste ano conta 
com atrações como o Chocolito, 
que é o primeiro personagem da 
história da Chocofest. Juntamen-
te com a apresentação do perso-
nagem, o evento possibilitará ao 

público assistir aos desfiles Um 
ChocoAmor à Terra, a Parada do 
Conde Guloseima, ao espetáculo 
O Mundo Encantado da Páscoa, 
Exposição de Ovos Gigantes fei-
tos por artistas plásticos, a Cara-
vana do Conde, o Leilão de Ovos 
Customizados, o espaço do Coe-
lho Reciclador e a Fabriquinha de 
chocolate, entre muitos outros.

Para ficar por dentro de to-
das as novidades do evento deste 
ano, basta acessar o site oficial 
no endereço: www.chocofest.
com.br .  

Canela e Gramado: Onde o Chocolate faz a Festa da Páscoa 
A Páscoa em Canela encanta 

os turistas e a comunidade 
local. Nesta época de Páscoa, co-
elhos de todos os tamanhos e co-
res enfeitam a cidade com muito 
chocolate, numa decoração exu-
berante.

Na cidade vizinha, em Grama-
do, as ruas, lojas e residências fi-
cam todas decoradas com coelhos 
e ovos de chocolate. Além disso, 
conta com a programação de sho-
ws, espetáculos e desfiles que en-
cantam o público. 

São quase 20 fábricas de cho-
colate que podem ser visitadas en-
quanto produzem as iguarias que 
deixam a Páscoa na cidade ainda 
mais prazerosa. Entre as mais vi-

sitadas, destacam-se a Lugano, 
Florybal, Prawer, Planalto e Ca-
racol. 

O evento de Páscoa em Canela 
e Gramado atrai também milhares 
de crianças, que ficam emociona-
das e encantadas com o universo 
do Chocolate nas festas. As duas 
cidades recebem turistas do Brasil 
e do mundo. 

Além da beleza da decoração, 
a programação da Páscoa de Cane-
la sempre conta com espetáculos e 
encenações religiosas de Páscoa. 
A Catedral de Pedra fica ilumi-
nada tornando o cenário perfeito 
para as apresentações. Durante a 
noite, as ruas de Canela ficam ain-
da mais belas com a iluminação.

Para as crianças não faltam 
opções e lazer. Além de poder cur-
tir de pertinho os coelhos e a deco-
ração de Páscoa, atividades e es-
petáculos infantis fazem parte da 
programação. As lojas e fábricas 
de chocolates de Canela e Grama-
do ficam abertas todos os dias e a 
criançada pode ver a produção dos 
deliciosos chocolates da região, 
além dos cenários para brincar de 
esconder ovos de Páscoa para as 
crianças procurarem. 

Além da bela Páscoa em Ca-
nela, Gramado também se destaca 
quando o assunto é festa e deco-
ração. Os deliciosos e inesquecí-
veis chocolates de Gramado, os 
eventos e as atrações para crian-

ças e adultos fazem da Páscoa de 
Gramado também uma das mais 
divertidas do país.

Venha com sua família e des-
frute dos encantos numa das me-
lhores Páscoas do Brasil. Apro-
veite o feriado prolongado da 
Semana Santa, que neste ano vai 
do dia 29 de março até o dia 1º de 
abril. 

Para melhor conforto e co-
modidade, além de um aconche-
go maior com a natureza, o CCB 
reserva o camping de Canela para 
você, campista, junto à sua família 
passarem o feriadão hospedados 
com lazer e segurança. 

O camping está localizado 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 pis-
cina natural. Num bonito bosque 
de araucárias, o RS-01 conta com 
um pavilhão de lazer com quadras 
de esportes, churrasqueiras co-
bertas, piscinas naturais e cancha 
de bocha, além das instalações-
-padrão.

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

 ►Depois de um carnaval tranquilo, Canela convida para os sabores da Páscoa  ►O centro de Gramado se enfeita de chocolate para receber crianças e adultos
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Em Paraty desfrute da natureza e atrativos culturais 
Em Paraty, Região da Costa 

Verde do estado do Rio de 
Janeiro, não faltam opções de 
lazer e diversão para todos os 
gostos. De dia, uma boa suges-
tão no roteiro dos visitantes são 
os passeios de barco que levam 
às lindas praias e cachoeiras da 
região. Já durante a noite, a ani-
mação está no Centro Histórico 
e como opção de hospedagem, 
o CCB oferece as instalações 
do seu camping bem ao lado do 
centro histórico.

Camping - O RJ-04 está 
localizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa 
de Misericórdia e, além das 
instalações-padrão, tem capa-
cidade para 120 equipamentos, 
divididos entre trailers, motor-
-homes e barracas.

Acesso – A cidade de Para-
ty fica a 240 km do Rio de Ja-
neiro e a 305 km de São Paulo. 
O acesso é feito pela BR-101 
(Rio/Santos). Após a constru-
ção da rodovia, na década de 

Prado: uma combinação de história, belas praias e natureza
Situado entre a Costa das 

Baleias e a Costa do Descobri-
mento, o Município de Prado, 
na Bahia, é uma ótima opção 
para se passar momentos com 
a família e amigos. De ori-
gem histórica, no município 
encontram-se obras do século 
XIX, como prédios no estilo 
colonial, destacando-se a Igre-
ja Matriz de Nossa Senhora da 
Purificação, combinados com 
suas ruas estreitas de parale-
lepípedo e praças. Além disso, 
a região é composta por um 
cenário de belas praias com 
águas calmas, piscinas natu-
rais e coqueirais.

Camping – O camping de 
Prado conta com instalações-
-padrão, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, cantina 
com área aberta e arejada, bi-
blioteca, luz elétrica para as 
dependências (220v) e ponto 
de energia para carga de bate-
ria de trailers. O camping está 

a 6 km da praia do Farol, em 
uma ampla área arborizada, 
ocupando mais de 60.000m², 
com mais de 20.000m² pró-
prios para acampar.

Acesso – Para chegar ao 
BA-03, o campista precisa 
seguir pela BR-101 e esco-

lher entre duas opções: entrar 
pelo Km 361, em Teixeira de 
Freitas, e seguir por uma es-
trada de asfalto de 94 km até 
a entrada do camping. Outra 
opção é seguir por Itamaraju, 
no km 428 da BR-101, percor-
rendo 68 km por uma estrada 

asfaltada até o camping. Pra-
do encontra-se a 812 km de 
Salvador e a 200 km de Porto 
Seguro.

Atrativos – A cidade pos-
sui praias para todos os gostos 
ao longo de seus 84 km de li-
toral. A praia do Farol, que fica 

em frente ao camping, possui 
falésias multicoloridas que 
formam uma bela parede entre 
a vegetação e a areia dourada. 
Já a praia do Novo Prado tem 
uma larga faixa de areia pla-
na e é a preferida dos turistas 
pelo fácil acesso. Ainda na 
região encontram-se Parques 
Nacionais como a APA Ponta 
das Baleias Abrolhos, que re-
cebe a visita anual das baleias 
Jubarte. Outros passeios são, 
pelo manguezal, Recife das 
Guaratibas e Monte Pascoal. 
Para quem procura um perfil 
mais cultural, o visitante não 
pode deixar de conhecer lu-
gares como a Matriz de Nossa 
Senhora da Purificação, o pré-
dio da antiga Cadeia Pública, 
o prédio da Pousada Colonial 
e a Casa Colonial do Beco das 
Garrafas além de belas cons-
truções do século XIX que fa-
zem parte do turismo histórico 
e arquitetônico.

70, a cidade tornou-se um im-
portante pólo de turismo na-
cional e internacional. Paraty 
possui também um pequeno ae-
ródromo para aviões mono ou 
bimotor, com pista de 30 me-
tros de largura e 585 de com-
primento, revestida de asfalto.

Atrativos – Não é a toa 
que Paraty possui um dos con-

juntos arquitetônicos coloniais 
mais perfeitos e harmoniosos 
do país. O Centro Histórico, 
tombado pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico Nacional é 
repleto de casarões coloniais e 
igrejas, como a de Santa Rita, 
erguida em 1722 e cartão-pos-
tal do município. Além disso, 
ali se concentram várias ativi-

dades e os melhores bares que 
capricham nos cardápios e na 
programação musical regada a 
MPB, bossa-nova e rock e que 
dão vida a diversão noturna. 

Para os passeios de barco, 
a dica é a Baía de Paraty. No 
trajeto, sempre com paradas 
para o mergulho, o visitante 
conhece as ilhas Sapeca Ca-

timbau, Algodão, Praia Ver-
melha, entre outras. Quem 
busca cenários mais rústicos, 
o melhor é seguir de barco até 
a Ponta de Cajaíba e de lá se-
guir por trilhas para as praias 
de Martim de Sá e Grande da 
Deserta.

Um dos pontos que mais 
atraem turistas e muitos jo-
vens são as praias da Vila de 
Trindade. Preservando ainda 
os ares hippies dos anos 60, 
o lugar guarda algumas das 
mais bonitas praias da região, 
como a bem conhecida Praia 
do Sono, rústica e acessível 
por trilha (uma hora de cami-
nhada) e do Cachadaço, uma 
imensa piscina natural cerca-
da por pedras, desbravada por 
trilha ou barco. Entre outros 
atrativos naturais de Paraty, o 
campista encontra uma gran-
de lista de parques e reservas 
ecológicas, como a Cachoeira 
Pedra Branca e a do Poço da 
Laje.

 ►Ao lado do centro histórico e defronte à Praia do Pontal, à disposição dos campistas

 ►O Camping de Prado é uma rara oportunidade de acampamento no litoral do Nordeste
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Conheça o Mirante Serra Verde em Caldas Novas 
Caldas Novas, além de ser co-

nhecida como o paraíso das águas 
termais, também possui belíssi-
mos pontos que atraem a todos os 
turistas do Brasil e mundo, como 
o Monumento às águas, uma ho-
menagem ao principal atrativo 
turístico da região, que possui 
magníficas esculturas, cascatas 
artificiais, jardins, o Mirante Ser-
ra Verde, entre outros.

O Mirante é anexo ao Serra 
Verde Chocolates e Presentes, 
tradicional ponto turístico de de-
gustação na cidade e compra dos 
famosos chocolates de Gramado, 
presentes e artesanatos em geral. 
O Mirante Serra Verde é aberto ao 
público e permite uma visão am-
pla de Caldas Novas, o que pro-
porciona grandes fotografias de 
diversos ângulos da cidade. 

Quem passa por Caldas No-
vas também fica por dentro de sua 
variada culinária que mistura pei-
xes e aves com frutos do cerrado 
como o pequi, muito usado em 
pratos típicos como o arroz com 
pequi e a tradicional galinhada. 
Outras delícias da região são o 
peixe na telha, a pamonha, o em-
padão goiano, doces caseiros e li-
cores produzidos na cidade. Outra 
atração da cidade é a tradicional 

a Feira do Luar, realizada duran-
te os finais de semana, no centro 
da cidade. Com mais de 100 bar-
raquinhas, é um excelente lugar 
para conhecer o artesanato local e 
experimentar a saborosa culinária 
caldanovense. 

Como opção de hospedagem, 
o campista conta com o camping 
de Caldas Novas, que fica próxi-
mo ao aeroporto, a 4 km da cida-
de. O GO-02 possui uma área de 
40.000 m². Oferece instalações-
-padrão, luz para equipamentos, 

chuveiros quentes, quadra de es-
portes, churrasqueiras, sauna e 
piscinas para adultos e crianças. 

Acesso – Para quem sai da 
região Sudeste, o melhor cami-
nho é pela BR-050, passando por 
Uberlândia, Catalão e Araguarí. 
Para quem sai de Brasília, é me-
lhor seguir pela BR-040 e conti-
nuar pela BR-050, passando por 
Cristalina. Chegando em Campo 
Alegre de Goiás, deve seguir pela 
estrada que vai de Ipameri a Cal-
das Novas.

Loja Makalu Sports é referência em artigos de campings e lazer 
Os associados do CCB que 

buscam novidades e lança-
mentos relativos a equipamentos 
de campismo contam no Rio de 
Janeiro com várias lojas espe-
cializadas, entre elas, a Maka-
lu Sports, criada em outubro de 
2006, que é um estabelecimento 
que possui variedade em equipa-
mentos esportivos. 

Vinicius Hugo de Oliveira, de 
37 anos, é sócio-proprietário da 
Makalu Sports e a ideia de criar 
a loja se deu pelo fato de ter tra-
balhado há 21 anos atrás em uma 
distribuidora de equipamentos 
para camping. Esta empresa foi 
seu primeiro emprego e quando 
ela fechou, ele decidiu junto a 
um amigo abrir a Makalu Sports, 
que completa este ano 12 anos de 
existência. Vinícius nunca traba-
lhou em outro ramo de atividades 
e começou a praticar escalada e 
montanhismo, então se apaixo-
nando pelo esporte em geral. 

A Makalu Sports atende atual-

mente em dois pontos, um no cen-
tro e outro na Tijuca. Por uma de 
suas unidades estar localizada no 
centro do Rio, próxima ao metrô 
da Rua Uruguaiana, o acesso dos 
clientes até o local é bem facili-
tado.

Apesar da intensa variedade 
de artigos esportivos, a loja vende 

muito as mochilas e equipamen-
tos para camping em geral duran-
te o ano inteiro, inclusive no in-
verno, quando a maior procura é 
pelo vestuário especializado. 

As barracas também têm sido 
procuradas pelos campistas, prin-
cipalmente em época de feriados 
prolongados, férias de final de 

ano e Carnaval. “A barraca que 
tem o maior número de vendas é a 
tipo Iglu, que cabe até no máximo 
4 pessoas”, conta Vinícius.

Segundo Vinícius, para quem 
está começando a praticar o cam-
pismo, o ideal é uma barraca com 
uma boa coluna d’água, que pos-
sua um pequeno espaço coberto na 

frente, para colocar equipamentos 
ou para cozinhar. De preferência, 
uma barraca cujo importador ofi-
cial do Brasil, atenda a uma mar-
ca conhecida. É recomendável 
também usar um isolante térmico 
de qualidade, ou colchão de ar e 
um bom saco de dormir, devendo 
todos os produtos serem adquiri-
dos em loja especializada de arti-
gos esportivos de qualidade, para 
evitar problemas futuros. 

“A maior segurança que o 
campista pode ter é comprar em 
loja especializada, pois lá ele vai 
ter a certeza de que irão lhe indi-
car o material adequado”, relata. 

A Loja Makalu Sports possui 
suas unidades na Rua da Alfânde-
ga, 112, loja 301. (Contato: (21) 
3174-2515) e na Rua Conde de 
Bonfim, 346, loja 203. (Conta-
tos: (21) 2567-0720 e (21) 3507-
9891). No site oficial da loja você 
pode conferir os produtos e ler 
mais sobre eles: https://www.
makalusports.com.br/ .

 ►Uma das 
atrações da 
Makalú é a 
diversificação 
dos artigos de 
campismo

 ►As atrações da região tem o apoio de hospedagem do nosso camping
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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 MARÇO DE 2018
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

000334-1 (RJ)
004778-5 (RJ)
005888-3 (RJ)
006052-1 (MG)
008814-7 (RJ)
009009-7 (RJ)
020776-7 (RJ)
028946-8 (SP)
033210-6 (RJ)
038191-9 (SP)
040085-2 (RJ)
041477-0 (SP)
052653-5 (SP)
052673-9 (SP)
053290-0 (RJ)
057340-1 (RJ)
057994-4 (SP)
061457-4 (SP)
069367-5 (SP)
070736-9 (SP)

Concorra a bônus para curtir os 
campings na Semana Santa

080427-6 (MG)
083340-3 (RJ)
086052-3 (SP)
094156-5 (SP)
096697-1 (RJ)
106609-1 (SP)
109131-3 (SP)
110118-4 (ES)
122442-9 (RJ)
124025-5 (DF)
126626-9 (SP)
129827-4 (SP)
141445-6 (MG)
143924-4 (SP)
155621-6 (DF)
160058-6 (RJ)
169382-2 (SP)
174471-2 (SP)
179191-3 (ES)
184416-4 (RJ)

188926-1 (RJ)
191144-0 (SP)
191228-4 (SP)
196391-8 (ES)
210380-4 (DF)
212798-9 (MG)
213889-1 (RJ)
220679-1 (MG)
220880-8 (SP)
223015-6 (SP)
223126-7 (SP)
223867-5 (SP)
228309-4 (SP)
228327-2 (RJ)
228875-1 (SP)
230340-4 (RJ)
230988-2 (SP)
231754-2 (PR)
232583-8 (SP)
234506-6 (RJ)

234591-9 (SP)
234877-1 (SP)
235100-9 (RJ)
235203-9 (SP)
235312-4 (RJ)
235333-6 (SP)
235337-8 (RJ)
235364-5 (SP)
235436-6 (RJ)
235479-8 (RJ)
235554-0 (SP)
235622-9 (RJ)
235698-6 (SC)
235760-7 (BA)
235774-6 (RJ)
235808-5 (SP)
235837-8 (SP)
235925-1 (SP)
235947-1 (ES)
235964-1 (RJ)

235969-1 (RJ)
236010-5 (SP)
236028-6 (SP)
236037-5 (RJ)
236045-6 (RJ)
236059-5 (RJ)
236107-0 (SP)
236123-2 (SP)
236136-3 (SP)
236151-7 (SP)
236190-7 (RJ)
236283-0 (RJ)
236284-8 (RJ)
236288-0 (SP)
236297-9 (RJ)
236301-4 (RJ)
236319-5 (SP)
236332-3 (RJ)
236344-6 (MG)
236364-0 (RJ)

 ►As belezas históricas de Braga, são um ponto alto no roteiro Portugal das Tradições

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

-Terra das 1001 noites no Fantástico Reino dos Faraós, 09 noi-
tes, saída em 26/03/18: US$ 898,00 ou 10 parcelas de US$ 210,00

-Semana Santa nos Emirados Árabes visitando Dubai Abu Dha-
bi, 07 noites, saída em 26/03/18: US$ 698,00 ou 10 parcelas de US$ 
160,00

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 hospedagem em hotel em Moscou ou São Petersburgo, 
com direito a café da manhã, translados com chegada e saída nas 
cidades dos jogos, city tour panorâmico, transfer entre as cidades. 
Na primeira fase: 12 noites, a partir de 7.702,00 euros em aparta-
mento 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 apartamento 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$ 

1.136,00

-Foz do Iguaçu, 03 noites, saídas em 20/04 e 31/05/18: R$ 
930,00

-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
-Beto Carrero, 03 noites, saídas em 29/03 e 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 29/03, 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 
diárias de carro a partir de US$ 915,00 em apartamento quádruplo.

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

pedagem, 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: 

 -Cidades Históricas de Minas com Gruta do Maquiné, 04 dias, 
saída em 29/03/18: R$ 1.550,00 

-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 6 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.

PACOTE RUMO À ILUSÃO
A edição de 18 de fevereiro passado do programa Fantástico, 

da TV Globo, divulgou uma matéria sobre “agentes” que oferecem 
pacotes turísticos abaixo dos preços possíveis e desaparecem com 
o dinheiro dos bem intencionados turistas. É preciso ter muito cui-
dado com essas ofertas espantosas, é necessário conhecer a tradição 
dessas empresas,especialmente as virtuais,onde elas se instalam, 
quem são os seus responsáveis, a quem se está creditando o seu 
dinheiro, as suas valiosas reservas. Confira o teor da matéria em 
htpp:// g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/02/preços…

    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 ja-
carés, encontro das águas. Ufa! 

O programa ideal para você e sua 
família curtirem o feriado da Se-

mana Santa no final deste mês é viajar 
pelo país e conhecer 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 parti-
cipar, 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 esses 
estejam identificados com suas respec-
tivas carteiras sociais. Cada associado 
pode ganhar até cinco pernoites para 
um mesmo acampamento. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos, parkings e animais 
permitidos. Confira aqui os resultados 
do mês de janeiro dos sorteados. 
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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 neste mês de Feriado

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família na Semana Santa. 
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 admis-
sões promocionais, a custos 
reduzidos, as taxas mensais de 
manutenção vinculadas aos no-
vos títulos passam a ser apro-
priadas a partir do mês seguinte 
ao da subscrição.

Aproveite a Promoção
Novos Associados neste mês
O sucesso da Promoção 

Novos Associados vale 
também para o feriado de Pás-
coa neste mês com a possibi-
lidade 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 email.

Apolo Trailer faz novo encontro
Nos dias 16 a 18 deste mês, 

a Indústria Apolo Trailers vai 
realizar em sua sede no Muni-
cípio de Campo Alegre (SC) o 
seu 2º Encontro de Campistas, 
quando também estará se re-
alizando na cidade a Festa da 

Ovelha.
Durante o evento, a Apolo 

estará exibindo os seus mode-
los Toy, Toy Off Road, Young 
e Gold 053, que podem ser vis-
tos no https://www.youtube.
com/watch?v=W924ttfw0Dg

As informações e inscri-
ções para o evento podem ser 
feitas pelo site www.apolo-
trailer.com.br. A sede da Apo-
lo fica na Rodovia SC-418, 
nº 12.000 (km 50), no bairro 
Campestre.
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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, 
diesel, modelo Itapoá, acomodação para 4 
pessoas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 
9995-4099

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanternado, 
pintura nova, motor novo, GNV, pneus 8 lo-
nas, 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 ta-
manho médio.  Preço: R$ 300,00. Durval ou 
Fátima. Rio de Janeiro. Tels : (21) 2576-7947 
/ (21) 99749-4049.

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@columbiacontabil.
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, vá-
rios acessórios, impecável, pronta para acam-
par. 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 

Fundador: Ricardo Menescal

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

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

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

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

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

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

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

lers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de lo-
cação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$140,00. Para 
os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo 
Frio. Os associados em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de 
20% nas séries AA e AP. Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno 
acréscimo de R$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas 
antecipadas 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.

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 equipa-
do, com 2 camas de casal, 2 beliches, geladei-
ra, banheiro com box, fogão 4 bocas com for-
no, 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. Contato: 
(21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto 
de casal, duas beliches, sala reversível para 
quarto de casal, cozinha com fogão 4 bocas, 
pia inox, geladeira, banheiro com box com 
água quente, caixa d’ água 250 litros. 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

Quem paga 
a conta

Amizades e diversão em quatro décadas nos campings

Aparecida celebra os 109 anos 
da Festa de São Benedito 

 ►O casal Nilton e Sara: quatro décadas de companheirismo e campismo 

Arnaldo Martins assume 
editoria de O Campista

 ►Arnaldo Martins

Nilton Cardoso tem 64 anos, é ca-
sado com Sara Gomes Leite. O 

casal tem três filhos; Geison, Jéssica 
e André e um neto, Arthur, de 4 anos. 
Nilton é Técnico Industrial aposenta-
do e nasceu no bairro de Mooca, em 
São Paulo, mas atualmente reside em 
Itu. Corintiano de coração, Nilton é 
sócio do CCB desde 1977. Seus prin-
cipais hobbies são o campismo e o 
motococlismo. 

A primeira experiência no cam-
pismo foi quando acampou de bar-
raca com sua esposa em Itanhaém, 
onde tornou-se sócio. “Eu e minha 
esposa conhecemos o CCB através 
de um amigo e o nosso camping pre-
ferido é o de Ubatuba”,conta.

Nilton disse também que preten-
de conhecer mais campings da rede 
junto com a sua família, entre eles os 
do Nordeste, Espírito Santo, Goiás e 
Minas. Nilton e sua família acampam 
com frequência e atualmente tem um 
equipamento instalado no camping 
de Ubatuba. “Iniciei com barraca, 
depois adquiri com trailer e hoje eu 

e minha família temos um motor-
-home”,fala. 

Para Nilton, o campismo repre-
senta o contato direto com a natureza 
e a facilidade de fazer novas e boas 

amizades. Nilton também disse ao 
jornal O Campista que os valores das 
diárias e a boa apresentação nos cam-
pings levam as pessoas a acamparem 
com mais frequência. 

Como todo campista, Nilton, 
junto com sua família, participam 
das festas nos campings e sempre que 
acampam todos se divertem muito, 
independente de época do ano.

Um dos fatores que têm con-
tribuído para desestimular a ativi-
dade do campismo em nosso país 
é a precariedade das nossas rodo-
vias. Especialmente aquelas que 
não foram privatizadas estão em 
péssimo estado, retratanto o aban-
dono por parte do poder público. 
Já aquelas que foram privatizadas 
e estão em melhores condições se 
tornaram fonte de renda para as 
concessionárias. Na grande maio-
ria, o abuso no preço dos pedágios 
torna o turismo rodoviário uma 
prática cada vez menos usual. 

Não é diferente com os cam-
pistas obrigados a pagarem ver-
dadeiros absurdos nas praças de 
pedágio, enquanto que no exte-
rior, na maior parte dos casos, o 
usuário paga apenas o valor do 
trecho que percorre, mas aqui o 
pedágio tem preço único. E para 
piorar a situação, os recursos obti-
dos pelas concessionárias acabam 
tendo outro fim, deixando a manu-
tenção das rodovias com um mí-
nimo de obras. Sem fiscalização, 
as concessionárias fazem o que 
querem. Promessas de reparos e 
obras existem, mas o cumprimen-
to desses encargos ficam longe de 
ser assumido. O resultado disso é 
um só: Paga-se muito e o benefí-
cio aos usuários fica em segundo 
plano. 

O menor volume de campistas 
em nossas rodovias pode ser no-
tada por quem usa trailers e mo-
torhomes ao se comprar com essa 
prática em outros países como Es-
tados Unidos e Europa, largamen-
te difundida e estimulada. 

Além do alto preço dos com-
bustíveis, o consumidor ainda 
sofre com valores elevados nas 
praças de pedágio, além de ficar 
à mercê de serviços de assistên-
cia que nem sempre funcionam. 
O Governo deveria cuidar melhor 
das nossas rodovias além de ou-
tras preocupações, deixando os 
motoristas obrigados a conviver 
com esse estado de coisas. Mas 
isso é retrato da grave crise políti-
ca, econômica e social que vive o 
nosso país, onde quem acaba sem-
pre pagando a conta é a maioria da 
classe média, ao se sentir restrin-
gida no seu direito de desfrutar de 
seu merecido lazer.

Depois de vinte anos de 
bons serviços prestados como 
Editor de O Campista, o jor-
nalista Luiz Marcus Fernandes 
está se transferindo para o Sul 
do país, onde vai se dedicar a 
um outro projeto de turismo, 
no qual, certamente, será bem 
sucedido.

A partir deste mês, a con-
vite do CCB, o jornalista Ar-
naldo Martins assume a edito-
ria do nosso jornal, trazendo 
a sua experiência profissional 
de décadas na área de turismo 
e educação, desde quando se 
iniciou como estagiário em O 
Jornal, dos Diários Asociados, 
em 1963/1964, passando pelo 
Diário Carioca, Diário de No-
tícias, Última Hora e O Glo-
bo, onde atuou no Caderno de 
Transportes, cuidando de as-
suntos de aviação e no Caderno 
de Turismo, durante dez anos, 
quando se dedicou também à 
divulgação do campismo em 
nosso país.

Durante 15 anos, Arnal-
do Martins atuou na TV Ban-

Aparecida terá motivos de sobra 
para comemorar com muito festejo, 
devoção e alegria mais um ano da 
Festa de São Benedito que vai do 
dia 01 a 09 de abril. A celebração 
é um ponto de encontro entre fiéis, 
familiares e amigos e é realizada tra-
dicionalmente há mais de 100 anos. 

A Festa de São Benedito existe 
há 109 anos e é considerada a maior 
manifestação cultural, religiosa e 
folclórica do Estado de São Paulo 
devido às inúmeras atividades reali-
zadas durante o evento. 

A festa tem duração de nove 
dias, período em que a cidade acolhe 
aproximadamente trezentas mil pes-
soas. Turistas culturais, religiosos e 
estudantes de todo o Brasil, que vêm 
a Aparecida prestigiar os festejos e 
renovar a fé no Santo. 

Em Aparecida, o evento come-
çou a ser comemorado com a funda-
ção da Irmandade de São Benedito, 
em 1909, dando início à tradição 
da escolha de um rei e uma rainha, 
conhecidos como os festeiros, coro-
ados a cada ano, e das comissões de 
pessoas voluntárias, que trabalham 
e se dedicam na estrutura e desen-
volvimento das comemorações. Os 
preparativos da festa se iniciaram 
no momento em que o Rei e a Rai-
nha foram coroados na Festa do ano 
anterior e escolheram a Comissão 
Organizadora com várias equipes de 

trabalho. 
Para a perfeita realização do 

evento as pessoas se unem em bus-
cas incansáveis através de campa-
nhas e promoções beneficentes, para 
arrecadar recursos financeiros para 
custear as despesas com as ativida-
des programadas, necessários para 
que os valores religiosos, culturais e 
folclóricos não se percam ao longo 
do tempo. 

Mais detalhes da festa e a pro-
gramaçao completa você encontra 
através do site: http://www.festade-
saobenedito.net/ . 

Para voce campista, caso este-
ja de passagem pela regiao e dese-
ja participar do festejo religioso, o 
CCB oferece o camping do Clube 
dos 500 como opção de hospedagem 
durante o evento. O SP-01 conta 
com instalações padrão cercadas da 
mata nativa, oferece aos seus cam-
pistas capacidade para 300 equipa-
mentos, playground, piscinas para 
adultos e crianças, quadra de vôlei 
e campo de futebol society. Há tam-
bém um pavilhão de lazer equipado 
com churrasqueira, ideal para reunir 
os amigos.

Acesso – A 261 km do Rio de Ja-
neiro e a 180 km da capital paulista, 
os que vêm dessas cidades precisam 
seguir pela Rodovia Presidente Du-
tra até o km 60, em Guaratinguetá, 
onde está localizado o camping.

deirantes, ao lado de Paulo 
Montes, no programa semanal 
Show de Turismo, onde man-
tinha também uma seção per-
manente de campismo. Fundou 
ainda os jornais Folha Dirigida 
e Folha de Turismo e a Revista 
do Turismo, em edições men-
sais.

Seja bem-vindo, Arnaldo!


