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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/adultos 
e crianças, piscina cloradas de água fria p/
adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 14,20 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 27,80; TEM-
PORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 14,20 mais 
equipamento de R$ 3,60 até R$ 28,80.

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

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 1,40 até 
R$ 23,10; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 14,10 mais equipamento de R$ 
2,00 até R$ 25,00.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km 

depois, seguindo à direita, do trevo do 
Contorno Leste (BR-116), no sentido São 
Paulo/Curitiba. Tel.: (41) 3675-6999. Ins-
talações–padrão, luz para equipamentos 
(220V), chuveiros quentes, bosque com 
lago, churrasqueira coberta, pavilhão de 
lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha e 
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: 
R$ 11,80 mais equipamento de R$ 1,40 até 
R$ 23,10; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 14,10 mais equipamento de R$ 
3,60 até R$ 28,80.

RIO DE JANEIRO
ARRAIAL DO CABO (RJ-05) – Av. 

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Instalações–padrão, iluminação 
elétrica apenas para as dependências, chu-
veiros quentes. Módulos demarcados para 
a instalação de equipamentos. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,80 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 23,10; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 16,20 mais equipamento 
de R$ 4,10 até R$ 28,40.

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

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. 

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 (GOI-

ÁS) – Avenida Altamiro Caio Pache-
co, bairro Plano Expansão. Tel.: (62) 
3376-1221. Instalações– padrão, luz 
para equipamentos, chuveiros quentes, 
quadra de esporte e lazer, piscinas para 
adultos e crianças, churrasqueiras, bici-
cletas, banana boat e passeios de barco. 
E-mail: sesiaruana@sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta In-
terbalneária, Km 128 – Maldonado, a 
14km de Punta del Este (URUGUAI), 
Instalações completas, equipamentos 
de esportes, piscinas, Tel: (DDI-00598) 
(42) 578902. supermercado, sala de TV 
e jogos, chalés e barracas de aluguel. E-
-mail: info@campinginternacionalpun-
taballena.com

 ►Camping de Guarapari

 ►Camping de Itanhaém
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Em reunião realizada em 19 de maio 
passado, a Direção Nacional auto-

rizou um reajuste nas taxas de uso nos 
campings, de serviços, de manutenção 
e de novas admissões ao quadro social, 
variando entre 3% e 4%, para vigência a 
partir de julho próximo. Os percentuais 
dos reajustes foram fixados a partir das 
variações dos custos dos encargos nas 
despesas básicas do Clube, tais como 
salário mínimo (1,08%), o piso salarial 
proposto pelo Sindicato dos Empregados 
(4%), a elevação dos níveis da folha de 
pagamentos e reajustes extemporâneos a 
partir deste ano, como energia elétrica, 
os combustíveis e encargos patrimoniais 
sobre os imóveis do Clube. Foi também 
considerada a evolução dos índices de 
inflação nos últimos 12 meses, medidas 
pela Fundação Getúlio Vargas e pelo 
Governo Federal, o IGP/DI (2,97%)e o 
IPCA/IBGE (2,76%).

A taxa mensal de manutenção foi 
reajustada de R$ 152,00 para R$ 157,00 
nos pagamentos feitos com desconto até 
o dia 10 de cada mês correspondente. As 
taxas básicas pagas pela via bancária são 
acrescidas de R$ 13,00 para ressarcimen-
to dos custos operacionais de processa-
mento, operação e impressão, manipula-
ção e porte do correio.

Há mais de 20 anos, desde a implan-
tação do Plano Real em 1994, o CCB tem 
atualizado as suas taxas de uso e patrimo-
niais apenas uma vez por ano, buscando 
em cada alteração recuperar os desgastes 
inflacionários e se preparar para sustentar 
o seu padrão razoável de atendimento. 
Essas atualizações de custos se fazem 
necessárias em razão da configuração ju-
rídica do Clube, por ser uma instituição 
condominiada, cooperativada, que depen-
de exclusivamente das receitas captadas 
de seus associados para o custeio das suas 
despesas correntes, dos encargos fixos de 
patrimônio e de novos investimentos em 
áreas de campings.

Também por essa necessidade de 
preservar a valorização de suas receitas, 
há 40 anos a Resolução Nacional 02/1977 
define que eventuais débitos passados 
devam ser quitados com base nas taxas 
vigentes nas datas dos seus efetivos pa-
gamentos.

ADMISSÕES AO QUADRO SOCIAL
Na mesma reunião, a Diretoria Na-

cional aprovou o reajuste dos custos das 
admissões ao quadro social, a partir de ju-
lho próximo. A subscrição de um título de 
propriedade familiar custará R$ 3.350,00 
à vista, ou R$ 3.600,00 em seis vezes, 
ou R$ 4.100,00 em doze vezes, ficando 
sujeita ao pagamento das taxas mensais 
de manutenção a partir do 13º mês da 
subscrição, qualquer que seja a forma de 
pagamento.

A subscrição de Passaportes, com 
validade de um ano e direito de uso para 
o titular subscritor e um acompanhante, 
com pernoite de associado a partir de 5 
anos, custará R$ 1.300,00 à vista e R$ 
1.465,00 em quatro pagamentos com 
possibilidade de renovações anuais com 
desconto de 20%.

Os Cartões da Aventura, individuais, 
com validade de seis meses, estarão cus-
tando R$ 550,00, com pernoites vigentes 
a partir de 5 anos de idade.

CCB REAJUSTA TAXAS DE USO

Pequeno Médio Grande Maior Pequeno Médio Grande Maior

Aracaju (SE-01) 360,00 425,00 505,00 570,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Aracruz (ES-04) 390,00 448,00 536,00 620,00 448,00 543,00 637,00 720,00

Arraial do Cabo (RJ-05) 360,00 425,00 505,00 570,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Arroio Teixeira (RS-03) 360,00 425,00 505,00 570,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Bertioga (SP-05) 540,00 624,00 732,00 840,00 625,00 740,00 835,00 984,00

Cabo Frio (RJ) 593,00 716,00 845,00 1.040,00 714,00 853,00 1.012,00 1.127,00

Caldas Novas (GO-02) 450,00 505,00 600,00 680,00 503,00 592,00 734,00 814,00

Campos do Jordão (SP-02) 515,00 560,00 610,00 695,00 611,00 625,00 652,00 814,00

Canavieiras (BA-07) 340,00 410,00 450,00 505,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Canela (RS-01) 340,00 410,00 450,00 505,00 330,00 410,00 478,00 544,00

Clube dos 500 (SP-01) 360,00 425,00 505,00 605,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Curitiba (PR-03) 340,00 410,00 450,00 505,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Guarapari (ES-01) 390,00 448,00 536,00 620,00 448,00 543,00 637,00 720,00

Itanhaém (SP-03) 450,00 505,00 600,00 715,00 557,00 611,00 651,00 760,00

Lagoa do Bonfim (RN-02) 340,00 410,00 450,00 505,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Mury (RJ-08) 515,00 560,00 610,00 740,00 787,00 923,00 1.058,00 1.154,00

Ouro Preto (MG-01) 390,00 448,00 536,00 620,00 448,00 543,00 637,00 728,00

Paraty (RJ-04) 470,00 536,00 650,00 748,00 530,00 622,00 773,00 855,00

Prado (BA-03) 390,00 448,00 536,00 620,00 448,00 543,00 637,00 728,00

Recreio Bandeirantes (RJ-10) 1.005,00 1.175,00 1.360,00 1.494,00 1.170,00 1.330,00 1.556,00 1.732,00

Recreio Bandeirantes (MOBIL-HOMES) - - - - 1.376,00 1.612,00 1.788,00 1.986,00

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 390,00 448,00 536,00 620,00 448,00 543,00 637,00 728,00

Serrinha (RJ-06) 360,00 425,00 505,00 570,00 423,00 503,00 592,00 693,00

Ubatuba (SP-04) 655,00 784,00 925,00 1.350,00 948,00 1.048,00 1.160,00 1.562,00

Ubatuba (MOBIL-HOMES) - - - - 1.220,00 1.412,00 1.722,00 1.916,00

VALORES EM (R$)

camping clube do brasil
Taxas de Ocupação de Módulos - A partir de Julho de 2018

Aplicável em Períodos de Não Temporada (*)

OS VALORES ABAIXO (EM R$) ESTÃO COM DESCONTO DE 50% ATÉ O VENCIMENTO ANTECIPADO

Exclusivo para associados proprietários integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e outras possíveis pendências

OBSERVAÇÕES: (*) -  Períodos de Temporada: Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão (Mai/Jun/Jul); Demais Campings (De 16/Dez. a 28 Fev). 

                                - Nos períodos de Não Temporada encerrados em 15 de dezembro, admite-se meia OM, entre 1º e 15 de dezembro.

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS
CAMPINGS

                                - O limite máximo de data para o início de Ocupação de Módulo é de até 20 dias antes da data de início de cada periodo de Temporada.

MOBIL-HOMES
TRAILERS, CAMPERS, MOTOR-HOMES E 
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(Valores em R$ 1,00)

Pequena Média Grande Maior Pequena Média Grande Maior

(P) (M) (G) (X) (P) (M) (G) (X)

Aracaju (SE-01) 12,20 24,40 3,20 4,70 6,10 9,30 12,20 17,80 24,00 12,20 15,00 17,40 24,60 15,00 17,40 20,20 24,30 0,00 9,30 11,70 23,40

Aracruz (ES-04) 13,90 27,80 3,30 4,90 6,50 9,80 13,20 19,00 25,40 15,00 15,80 17,40 24,60 25,00 27,80 30,20 42,50 0,00 9,30 12,50 25,00

Arraial do Cabo (RJ-05) 12,20 24,40 3,20 4,70 6,10 9,30 12,20 17,80 24,00 12,20 15,00 17,40 24,60 15,00 17,40 20,20 26,20 0,00 9,30 11,70 23,40

Arroio Teixeira (RS-03) 9,50 19,00 1,50 3,75 4,80 7,25 9,50 13,90 18,70 11,00 12,20 13,90 19,00 12,20 13,90 15,00 20,20 0,00 9,30 9,00 18,00

Bertioga (SP-05) 13,90 27,80 3,75 5,30 6,90 10,50 13,90 20,20 27,00 15,00 15,80 17,40 24,60 25,00 27,80 30,20 42,50 0,00 9,30 12,50 25,00

Cabo Frio (RJ-01) 14,70 29,40 3,75 5,70 7,25 11,00 14,70 21,30 28,70 12,20 15,00 17,40 23,50 25,00 27,80 30,20 42,50 0,00 9,30 13,90 27,80

Caldas Novas (GO-02) 14,70 29,40 3,75 5,70 7,25 11,00 14,70 21,30 28,70 15,00 17,40 20,20 29,80 17,20 20,20 24,60 34,30 0,00 9,30 13,90 27,80

Campos do Jordão (SP-02) 13,90 27,80 3,75 5,30 6,90 10,50 13,90 20,20 27,00 15,00 15,80 17,40 24,60 17,00 18,00 18,70 31,00 0,00 9,30 13,20 26,40

Canavieiras (BA-07) 9,50 19,00 2,50 3,75 4,80 7,25 9,50 13,90 18,70 12,20 15,00 17,40 23,50 15,00 16,40 18,00 24,60 0,00 9,30 9,00 18,00

Canela (RS-01) 11,00 22,00 1,50 4,20 5,50 8,20 11,00 15,80 22,20 11,00 12,20 13,90 19,00 12,20 13,90 15,00 20,20 0,00 9,30 10,50 21,00

Clube dos 500 (SP-01) 13,90 27,80 3,75 5,30 6,90 10,50 13,90 20,20 27,00 15,00 15,80 17,40 24,60 15,80 17,40 20,20 26,20 0,00 9,30 13,20 26,40

Curitiba (PR-03) 12,20 24,40 1,50 4,70 6,10 9,30 12,20 17,80 24,10 12,20 13,90 17,40 24,60 15,00 15,80 18,00 24,60 0,00 9,30 11,70 23,40

Guarapari (ES-01) 13,90 27,80 3,30 5,00 6,50 9,80 13,20 19,00 25,40 15,00 15,80 17,40 24,60 25,00 27,80 30,20 42,50 0,00 9,30 12,50 25,00

Itanhaém (SP-03) 13,90 27,80 3,30 5,00 6,50 9,80 13,20 19,00 25,40 15,00 15,80 18,00 24,60 17,00 18,00 18,70 31,00 0,00 9,30 12,50 25,00

Lagoa do Bonfim (RN-02) 9,50 19,00 2,50 3,75 4,80 7,25 9,50 13,90 18,70 12,20 13,90 16,30 23,20 15,00 15,80 18,00 24,60 0,00 9,30 9,00 18,00

Mury (RJ-08) 19,40 38,80 5,00 7,25 9,80 14,50 19,40 28,20 38,20 16,30 19,00 21,20 29,80 27,00 32,20 36,50 49,30 0,00 9,30 18,30 36,60

Ouro Preto (MG-01) 12,20 24,40 1,50 4,70 6,10 9,30 12,20 17,80 24,00 13,90 15,00 17,40 24,60 15,00 17,40 20,20 26,20 0,00 9,30 11,70 23,40

Paraty (RJ-04) 13,90 27,80 3,30 5,00 6,50 9,80 13,20 19,00 25,40 15,00 17,40 20,20 28,70 25,00 27,80 30,20 42,50 0,00 9,30 12,50 25,00

Prado (BA-03) 11,00 22,00 2,80 4,20 5,50 8,20 11,00 15,80 22,20 13,90 15,00 17,40 24,60 15,00 17,40 20,20 26,20 0,00 9,30 10,50 21,00

Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) 20,20 40,40 5,20 7,60 10,10 15,10 20,20 27,70 37,20 18,00 20,20 24,00 31,70 25,00 28,50 33,20 40,70 0,00 9,30 19,10 38,20

Recreio (Mobil-Homes)  20,20 40,40 - - - 20,20(P) 25,50(M) 34,00(G) 40,00(X) - - - - 28,50(P) 31,30(M) 39,00(G) 48,00(X) 0,00 9,30 19,10 38,20

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 11,00 22,00 2,80 4,20 5,50 7,25 9,80 14,10 19,80 13,90 15,00 17,40 24,60 15,00 17,40 20,20 26,20 0,00 9,30 10,50 21,00

Serrinha (RJ-06) 11,00 22,00 2,80 4,20 5,50 7,25 9,80 14,10 19,80 13,90 15,00 17,40 24,60 15,00 17,40 20,20 26,20 0,00 9,30 10,50 21,00

Ubatuba (SP-04) 19,40 38,80 5,00 7,25 9,80 13,20 17,30 25,00 33,50 17,40 20,50 23,50 35,50 29,00 31,80 35,50 54,50 0,00 9,30 18,30 36,60

Ubatuba (Mobil-Homes)  19,40 38,80 - - - 20,50(P) 25,70(M) 34,50(G) 40,20(X) - - - - 34,00(P) 38,00(M) 52,00(G) 61,00(X) 0,00 9,30 18,30 36,60

EQUIPAMENTO OCUPADO

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS

ASSOC. CONV. 
ACOMP

COM    
ASSOC.

CONV. 
ACOMP

ANIMAIS 
PERMITIDOS

EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS

TRAILER, MOTOR-HOMES E CAMPERSBG                   
CB-M                 

TP

CB-G                     
TM                  

MH-P

TG                     
MH-M

BX                               
CB-X                          

TX                       
MH-G 

Assoc. Conv. 
Acomp.

BP

OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados Desacompanhados (os valores deste item na tabela são 
referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Demais Campings: De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro. 

ESTADIA           
DIURNA

MH-X

camping clube do brasil
Tabela de Taxas de Pernoites e Estada Diurna - A PARTIR DE JULHO DE 2018

 (Valores exclusivos para Associados Proprietários e Séries  AP e AC integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e débitos, para pagamento à vista, na forma do Regulamento de Uso dos Campings-Item 7)
ASSOCIADO ADIMPLENTE - NÃO TEMPORADA

CAMPINGS

PERNOITE POR 
PESSOA 

BM                   
CB-P

(Valores em R$ 1,00)

Pequena Média Grande Maior Pequena Média Grande Maior

(P) (M) (G) (X) (P) (M) (G) (X)

Aracaju (SE-01) 16,80 33,60 4,30 6,30 8,40 12,50 16,70 21,80 29,50 19,10 21,00 21,80 26,00 21,00 21,80 23,40 30,50 0,00 13,50 16,00 32,00

Aracruz (ES-04) 18,80 37,60 4,80 7,00 9,30 14,00 18,80 27,30 38,20 19,50 21,80 24,40 29,80 30,70 34,20 37,50 52,00 0,00 13,50 18,00 36,00

Arraial do Cabo (RJ-05) 16,80 33,60 4,30 6,30 8,50 12,50 16,70 21,80 29,50 17,50 19,60 21,80 25,50 19,50 21,80 24,40 33,00 0,00 13,50 16,00 32,00

Arroio Teixeira (RS-03) 12,20 24,40 1,60 4,60 6,10 9,20 12,20 17,80 24,80 12,70 15,20 16,80 20,30 14,00 16,20 18,40 23,20 0,00 13,50 11,60 23,20

Bertioga (SP-05) 18,80 37,60 4,80 7,00 9,30 14,00 18,80 27,30 38,20 22,20 26,00 28,70 35,00 30,70 34,20 37,50 53,20 0,00 13,50 18,00 36,00

Cabo Frio (RJ-01) 18,80 37,60 4,80 7,00 9,30 14,00 18,80 27,30 38,20 19,50 21,80 24,40 29,80 32,50 35,50 39,00 54,20 0,00 13,50 18,00 36,00

Caldas Novas (GO-02) 14,70 29,40 3,80 5,70 7,30 11,00 14,70 21,30 29,90 16,20 19,00 21,80 28,00 19,00 21,80 27,00 37,70 0,00 13,50 13,90 27,80

Campos do Jordão (SP-02) 21,70 43,40 5,40 8,20 10,90 16,20 21,80 31,70 44,50 16,20 18,00 19,50 23,50 19,50 21,80 23,80 33,50 0,00 13,50 20,80 41,60

Canavieiras (BA-07) 16,80 33,60 4,30 6,30 8,40 12,50 16,70 21,80 29,50 12,70 15,20 16,80 20,30 14,00 16,20 19,50 23,20 0,00 13,50 16,00 32,00

Canela (RS-01) 12,20 24,40 1,60 4,80 6,10 9,20 12,20 17,80 24,80 12,70 15,20 16,80 20,30 14,00 16,20 19,50 23,20 0,00 13,50 11,60 23,20

Clube dos 500 (SP-01) 14,70 29,40 3,80 5,70 7,30 11,10 14,60 21,30 29,90 16,20 17,00 18,80 21,00 17,80 18,60 21,30 28,70 0,00 13,50 13,90 27,80

Curitiba (PR-03) 14,70 29,40 3,80 5,70 7,30 11,10 14,60 21,30 29,90 16,20 17,00 18,80 21,00 17,80 18,60 21,30 28,70 0,00 13,50 13,90 27,80

Guarapari (ES-01) 18,80 37,60 4,80 7,00 9,30 14,00 18,80 27,30 38,20 19,50 21,80 24,40 29,80 30,70 34,20 37,50 52,00 0,00 13,50 18,00 36,00

Itanhaém (SP-03) 18,80 37,60 4,80 7,00 9,30 14,00 18,80 27,30 38,20 16,20 17,00 18,20 21,00 17,80 18,60 21,30 25,00 0,00 13,50 18,00 36,00

Lagoa do Bonfim (RN-02) 12,20 24,40 3,10 4,80 6,10 9,30 12,20 16,20 21,60 12,70 15,20 16,80 20,30 14,00 16,20 18,40 23,20 0,00 13,50 11,60 23,20

Mury (RJ-08) 23,70 47,40 6,00 8,90 11,70 17,80 23,60 30,80 41,50 19,50 22,40 25,00 30,20 35,00 39,00 43,30 59,50 0,00 13,50 22,40 44,80

Ouro Preto (MG-01) 14,70 29,40 2,10 5,70 7,30 11,10 14,60 19,20 26,00 17,80 19,00 21,00 23,30 18,60 19,50 21,00 29,00 0,00 13,50 13,90 27,80

Paraty (RJ-04) 18,80 37,60 4,80 7,00 9,30 14,00 18,80 27,30 38,20 25,00 27,70 30,70 38,60 30,70 34,20 37,50 52,00 0,00 13,50 18,00 36,00

Prado (BA-03) 16,80 33,60 4,30 6,30 8,40 12,60 16,70 21,80 29,60 17,50 19,00 21,00 23,30 19,50 21,80 24,30 33,50 0,00 13,50 16,00 32,00

Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) 32,80 65,60 8,30 12,50 16,40 24,60 32,80 43,00 56,00 25,00 27,70 33,40 40,70 31,20 37,50 43,50 57,50 0,00 13,50 32,20 64,40

Recreio (Mobil-Homes)  32,80 65,60 - - - 32,00(P) 40,00(M) 53,50(G) 72,00(X) - - - - 37,80(P) 44,00(M) 53,00(G) 67,00(X) 0,00 13,50 32,20 64,40

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 16,80 33,60 4,30 6,30 8,40 11,30 15,20 19,50 26,40 17,50 19,00 21,00 23,30 19,50 21,80 24,30 33,50 0,00 13,50 16,00 32,00

Serrinha (RJ-06) 16,80 33,60 4,30 6,30 8,40 11,30 15,20 19,50 26,40 21,80 24,40 26,80 33,50 26,50 29,50 30,80 45,50 0,00 13,50 16,00 32,00

Ubatuba (SP-04) 32,00 64,00 8,10 11,90 16,20 21,60 28,60 40,00 64,00 30,70 34,30 38,50 47,50 54,00 60,00 68,00 93,50 0,00 13,50 30,30 60,60

Ubatuba (Mobil-Homes)  32,00 64,00 - - - 32,00(P) 40,00(M) 53,50(G) 72,00(X) - - - - 63,50(P) 72,50(M) 89,00(G) 105,00(X) 0,00 13,50 30,30 60,60

EQUIPAMENTO OCUPADO

TRAILER, MOTOR-HOMES E CAMPERS

ASSOC. CONV. 
ACOMP

COM     
ASSOC.

CONV. 
ACOMP

ANIMAIS 
PERMITIDOS

PERNOITE POR 
PESSOA EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS

Conv. 
Acomp BP BM                   

CB-P

BG                   
CB-M                 

TP

CB-G                     
TM                    

MH-P

TG                     
MH-M

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS

Assoc.

OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados Desacompanhados (os valores deste item na tabela são 
referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Demais Campings: De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro. 

EQUIPAMENTOS DESOCUPADOS ESTADIA           
DIURNA

BX                               
CB-X                          

TX                       
MH-G 

MH-X

camping clube do brasil
Tabela de Taxas de Pernoites e Estada Diurna - A PARTIR DE JULHO DE 2018

 (Valores exclusivos para Associados Proprietários e Séries  AP e AC integralmente quites com cotas de subscrição, taxas de manutenção e débitos, para pagamento à vista, na forma do Regulamento de Uso dos Campings-Item 7)

ASSOCIADO ADIMPLENTE - TEMPORADA

CAMPINGS
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Programe-se para visitar Caldas Novas:
XXII Costelada será a atração principal

Os campistas que não dis-
pensam uma boa costela 

na brasa devem se programar 
para viajarem até Caldas Novas 
no mês de julho, especialmente 
os paulistas que vão contar com 
um feriadão no dia 09, segunda-
-feira. No dia 07, sábado, acon-
tece um dos eventos mais es-
perados do camping GO-02: a 
22ª edição da tradicional Festa 
da Costelada. Na quinta-feira, 
antes do evento, dia 05, os cam-
pistas poderão saborear um de-
licioso Carneiro no Buraco, ou-
tra programação gastronômica 
muito famosa que acontece no 
GO-02. 

O Carneiro no Buraco é pre-
parado com a carne em peda-
ços, acompanhados de legumes, 
temperos e maçã e cozido em 
enormes tachos acondicionados 
em buracos de 1,5 m de profun-
didade, onde há um braseiro, 
durante seis horas. Arroz bran-
co, salada e pirão acompanham 
a iguaria. O serviço será um mo-
mento de confraternização entre 

É tempo de Arraiá: Mury e Recreio prontos para festejar
Os famosos arraiás do CCB 

revivem a cultura das tradicio-
nais festas juninas e julinas com 
direito a comidas típicas, forró, 
quadrilha e quentão nos cam-
pings. 

No dia 21 de julho (sábado), 
o CCB oferece aos associados e 
seus convidados a festa do cam-
ping de Mury. Os convidados 
terão de levar um prato de doce, 
outro de salgado e uma prenda. 

O arraiá será realizado no 
pavilhão do camping, a partir 
das 13 horas e terá música ele-
trônica, além de quadrilha, pula 
pula, e pescaria para as crian-
ças se divertirem. Terá também 
comida típica, doces, quentão 
e bebidas para os sócios e con-
vidados, comercializados pela 
Cantina no Arraiá da Helita. 

No camping do Recreio, no 
dia 28, sábado seguinte a festa 
em Mury, barracas serão mon-

os participantes. 
No dia 06, sexta-feira, a atra-

ção ficará por conta do campista 
Deusdete Teixeira, de Sorocaba, 
que irá preparar o inesquecível 
Joelho de Porco assado em for-
no, com acompanhamentos típi-
cos da região.

Já no sábado, dia 07 de ju-
lho, quando o CCB completa 
52 anos de atividades, a con-

fraternização será em torno da 
Costelada. As costelas serão 
colocadas para assar às 7 horas. 
Às 09 horas, será realizada uma 
missa campal no pavilhão me-
nor do camping. Por volta das 
13 horas, as costelas já estarão 
no ponto certo para agradar até 
aos paladares mais exigentes. 
Os campistas poderão saborear 
também arroz, feijão tropeiro, 

aipim cozido e deliciosas sala-
das. 

Para encerrar a folia gas-
tronômica, a Vaca Atolada será 
o prato principal do almoço de 
domingo, dia 08. 

Desde já, o campista pode 
contar com a unidade GO-
02, que possui uma área de 
40.000m² e oferece instalações-
-padrão, luz para equipamentos, 

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

O camping fica próximo ao 
aeroporto, a 4 km da cidade. Vá-
rias companhias aéreas operam 
vôos para Caldas Novas. Con-
sulte a CCTUR para maiores 
informações.  

Para o campista que sai de 
carro ou ônibus da região Su-
deste, o melhor caminho é pela 
BR-050, passando por Uberlân-
dia, Catalão e Araguarí. Para 
quem sai de Brasília, é melhor 
seguir pela BR-040 e continu-
ar pela BR-050, passando por 
Cristalina. Chegando em Cam-
po Alegre de Goiás, deve seguir 
pela estrada que vai de Ipameri 
a Caldas Novas.

SERVIÇO
Camping de Caldas Novas 

(GO-02): (64)9221-5096

Disque Camping: (21) 2532-
0203 ou (21) 3549-4978

CCTUR: (21) 2240-5390

tadas com o que há de melhor 
da comida típica. Quadrilha, 
brincadeiras como a pescaria e 
muita música com o DJ O Cai-
pira, garantirão o sucesso da 
festa.  O evento, começa a par-
tir das 20 horas e conta com a 

colaboração das famílias que 
pretendam ir levando um prato 
de doce e um de salgado, duas 
prendas para alegrar ainda mais 
as brincadeiras. Além das comi-
das típicas trazidas pelos convi-
dados, a festa terá a distribuição 

de caldos, milhos, milho verde, 
entre outros quitutes. 

Mury - O camping localiza-
-se em meio a muito verde, 
com uma área de 45 mil metros 
quadrados. O RJ-08 tem uma 
capacidade para mais de 200 

equipamentos. Além das insta-
lações-padrão, conta também 
com campo de futebol society, 
quadra de vôlei uma refrescante 
piscina natural, sauna, churras-
queira e pavilhão de lazer. Den-
tro do camping, há também uma 
queda d’água de fonte natural.

Recreio – O camping fica na 
Estrada do Pontal, 5.900 (praia) 
e conta com instalações-padrão, 
luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira e playground.

SERVIÇO
Maiores informações:

Camping do Recreio 
(RJ-10): (21) 3825-9209

Camping de Mury 
(RJ-08): (22) 2542-2275

Disque Camping: (21) 2532-
0203 ou (21)3549-4978

 ►Encerrando a semana gastronômica, a Costelada congrega campistas de todos os cantos 

 ►Além das brincadeiras típicas, petiscos e drinques completam os arraiás 
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Da beleza das praias ao  charme das montanhas, 
    do aconchego da Serra Gaúcha  ao animado forró no Nordeste
Aproveite e garanta sua esta-

dia para curtir os finais de 
semana e feriados prolongados 
nos campings do CCB com ami-
gos e familiares. Os campings 
sugeridos pela rede do CCB este 
mês são: Guarapari (ES-01), Ca-
nela (RS-01) e Lagoa do Bonfim 
(RN-02). 

Em Guarapari, o campis-
ta pode desfrutar da beleza das 
praias e lugares para mergulho, 
além de pontos turísticos de gran-
de tradição na história do Brasil, 
já em Canela, além das paisagens 
deslumbrantes da Serra Gaúcha, o 
campista dispõe do clima de acon-
chego e a gastronomia diferen-
ciada. Em Lagoa do Bonfim, no 
Nordeste, conta-se com a agitada 
vida noturna para todos os tipos 
de público, com destaque para o 
animado Forró da Lua como atra-
tivo principal das noites no Rio 
Grande do Norte. 

Guarapari (ES-01)
Camping - O camping de 

Guarapari tem uma enorme área 
verde aberta para uma pequena 
enseada da praia de Setiba, de 
águas mansas e sombreada por 
amendoeiras. O ES-01 oferece aos 

Recreio promove nova etapa dos circuitos de Xadrez
No dia 02 desde mês de junho, 

acontecerá a Clínica de Xadrez no 
camping da Serrinha, coincidin-
do com a Festa da LXVI Noite 
dos Queijos e Vinhos. No dia 10, 
domingo seguinte, será a vez do 
XLI Torneio Escolar em Equipes 
e do CLXXXIII Torneio Aberto, 
ambos realizados no pavilhão do 
camping do Recreio dos Bandei-
rantes. 

Em abril passado, dia 29, fo-
ram realizados no camping do Re-
creio dos Bandeirantes, o LXXX 
Torneio Escolar Individual e o 
CLXXXI Torneio Aberto. 

Nesta edição de O Campista, 
estamos divulgando o resultado 
dos vencedores desses respectivos 
torneios junto com os vencedores 

das competições do mês de maio, 
que foram o LXXI Torneio Esco-
lar Individual e o CLXXXII Tor-
neio Aberto.

Veja abaixo a 
classificação dos 

vencedores: 
LXXX Torneio Escolar Indi-

vidual: 1º) Kamily de Lima Mo-
rale Bertani (SMON C.ED), 2º) 
Bruno Ferreira da Silva do Nasci-
mento (PROJETO XP) , 3º) João 
Vitor dos Santos Ribeiro (SMON 
C.ED), 4º) Guilherme Bruckmann 
Bastos (SMON C.ED) e 5º) Ma-
ria Luisa Vieira de Sousa (SMON 
C.ED).

CLXXXI Torneio Aberto: 1º) 
Juvenal P. Batista (C.X.G.R), 2º) 

Ivo Copetti (MURIQUI), 3º) Se-
rafim C. Silva (CXP), 4º) Daniel 
Rodrigo da Silva (J.TC.) e 5º) Ale-
xandre Romano (F.F.C.) . 

LXXXI Torneio Escolar Indi-
vidual: 1º) Kamily de Lima Mo-
rale Bertani (SMON C.ED), 2º) 
Bruno Ferreira da Silva do Nasci-
mento (PROJETO XP), 3º) Maria 
Luisa Vieira de Sousa (SMON 
C.ED) e 4º) Ester Ferreira da Silva 
do Nascimento (PROJETO XP).

CLXXXII Torneio Aberto: 1º) 
Alexandre Romano (F.F.C), 2º) 
Juvenal P. Batista (C.X.G.R), 3º) 
João Anderson Santana de Lima 
(APETX), 4º) Flávio Silva de 
Araújo (GEO. DR. SÓCRATES) 
e 5º) Serafim C. Silva (C.X.P). 

campistas uma divisão de módu-
los que orientam os espaços para 
os equipamentos. Com isso, tota-
liza uma área de 20 mil m2, com 
três baterias de banheiros, cantina, 
fornecimento de energia elétri-
ca, área modulada para trailers e 
motor-homes. 

Acesso – Localizado a 54 km 
de Vitória, a melhor maneira de 
se chegar a Guarapari, a partir do 
Rio de Janeiro, é pela ponte Rio-
-Niterói e seguir direto com desti-
no a Vitória pela BR-101 em dire-
ção à região Norte Fluminense até 
a divisa com o Espírito Santo. De 
lá se deve prosseguir de preferên-
cia pela Rodovia do Sol, passando 
por Marataízes, Anchieta, Piúma 
e outros balneários até chegar a 
Guarapari. 

Atrativos - Os campistas po-
dem optar entre as diversas praias 
que a cidade dispõe, dentre elas, 
as praias da Bacutia, da Aldeia, 
Setiba Pina e Três Praias, uma das 
mais procuradas. Vale destacar 
também a enseada de Meaípe, que 
é uma antiga colônia de pescado-
res e ponto de encontro dos turis-
tas. Além disso, Guarapari é um 
dos melhores pontos para mergu-

lho no Brasil por sua diversidade 
de peixes coloridos, golfinhos, ar-
raias e tartarugas. Para snorkeling, 
a dica é ir até Três Ilhas, bem per-
to da costa; para o mergulho autô-
nomo (batismo, básico ou avança-
do), ilhas Escalvada e Rasas. Para 
diversão em família, outra opção 
é o parque aquático Acquamania, 
que fica localizado no km 37 da 
Rodovia do Sol. Lá encontramos 
diversos tobo-águas, uma piscina 
de ondas, um rio corrente e até 
mesmo arvorismo. Já o lado his-
tórico do município inclui visitas 

a pontos turísticos tradicionais, 
como a Antiga Matriz, as ruínas 
da igreja de N. S. da Conceição e 
também o Parque Estadual Paulo 
César Vinha, em Setiba. 

Canela (RS-01)
Camping - O camping do 

CCB está localizado a 837 m de 
altitude, em Canela, numa bela 
área de 100.000 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 fogo de chão, quadras de es-
portes, churrasqueiras cobertas, 
piscinas naturais e cancha de bo-
cha, além das instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodovia 
RS-235 que liga Canela a Grama-
do, basta pegar a estrada asfaltada 
que dá acesso ao Parque do Cara-
col. Percorridos quatro quilôme-
tros, observar a sinalização, subir 
à direita e de lá percorrer mais um 
quilômetro até o RS-01.

Atrativos – Para os adeptos 

do turismo de aventura, a cida-
de possui diversas opções como 
trekkings, rapel e rafting. A maior 
atração natural de Canela é a ca-
choeira ‘Cascata do Caracol’, 
com 131 metros de queda, loca-
lizada no Parque do Caracol que 
possui uma moderna infraestrutu-
ra, observatório ecológico, eleva-
dor panorâmico, restaurante, lojas 
de artesanato e passeio temático 
de trem. Guias especializados 
orientam os visitantes por trilhas, 
que exibem fauna e flora variadas, 
praticando cicloturismo ou caval-

gadas por estradas secundárias e 
bosques. 

No centro da cidade também 
há atrações como a Catedral da 
Pedra, um marco da arquitetura 
em estilo gótico inglês e o Mun-
do a Vapor, local onde os turistas 
podem visitar a reprodução de um 
famoso acidente ferroviário que 
aconteceu no ano de 1895, em Pa-
ris, e conhecem réplicas perfeitas 
de locomotivas do século passado.

Lagoa do Bonfim (RN-02)
Camping – O RN-02 possui 

instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes e quadra de espor-
tes. São 40 mil m² de um espaço 
muito agradável. 

Acesso – Os campistas devem 
seguir pela BR-101 e nas cerca-
nias no Município de Nísia Flo-
resta entrar no km 119, pela Av. 
Dr. Severino Lopes da Silva. Após 
2,5 km chega-se ao camping. La-
goa do Bonfim está localizada 25 
km antes de Natal, via BR-101.

Atrativos – Lagoa do Bonfim 
atrai pela beleza e pela agitada 

vida noturna dos finais de semana, 
quando se tem diversão garantida 
curtindo um bom forró. O ‘Forró 
da Lua’, famoso na região, virou, 
inclusive, matéria do jornal New 
York Times. No roteiro de pas-
seios, as dunas de Genipabu, ao 
Norte de Natal e a Praia da Pipa, 
no litoral Sul, são muito procura-
das para passeios de bugre e de 
escuna. Essas aventuras duram 
cerca de duas horas. Vale a pena 
conhecer também a Igreja de San-
to Antônio e a Matriz da Nossa 
Senhora da Apresentação, em Ní-

sia Floresta, bem próximo a La-
goa do Bonfim ficam a Lagoa do 
Urubu, a Lagoa Amarela, a Ponta 
da Ilha Verde, a Ponta de Búzios e 
a Praia de Pirangi, subdividida em 
Pirangi do Sul e do Norte, conhe-
cida como a mais badalada duran-
te os meses de veraneio. A região 
também é famosa por possuir o 
maior cajueiro do mundo, com 
uma copa que ocupa uma área de 
mais de 8.500 metros quadrados. 
O kitesurf e o windsurf estão entre 
as grandes atrações da região.

 ►Defronte à Enseada de Setiba, o Camping de Guarapari oferece lazer e tranquilidade  ►Para quem prefere o inverno ao pé da letra, o Camping de Canela é a opção  ►Enquanto isso, na Lagoa do Bonfim, é verão o ano todo

 ►Mais dois torneios neste mês dão sequência aos circuitos do ano 

 Mercado 
Novidades nos artigos de campings: compre o seu produto

Aproveite os próximos feriados e as férias escolares de seus filhos que estão próximas, adquirindo 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: a Barraca Cota 2 Trilhas e 

Rumos, a Mini Chaleira Smart Kitchen Guepardo e a Bolsa Dagg Térmica Fitness Vermelha.

Barraca Cota 2 Trilhas e 
Rumos: Modelo iglu com duas 
armações que se cruzam, ofere-
cendo uma grande estabilidade 
à barraca. As armações são mar-
cadas por sistema de cores para 
facilitar a montagem. O sobre-
teto forma um pequeno avanço. 
É autoportante, com sobreteto 
integral e costuras seladas, com respiro para ventilação. Vem 
com porta-trecos para ser pendurado no teto, como uma prate-
leira dentro da barraca. Novo sistema de porta em D, que abre o 
mosquiteiro junto, sendo mais prática de usar. Embalagem com 
zíper oferecendo maior facilidade ao guardar a barraca. Infor-
mações no site:  https://www.makalusports.com.br/ . 

Mini Chaleira 
Smart Kitchen Gue-
pardo: O produto foi 
desenvolvido espe-
cialmente para quem 
gosta de acampar e não 
abre mão do conforto e 
praticidade na hora de 
elaborar as refeições. 
Com design clássico e formas que aproveitam o 
máximo de sua capacidade, é compacta e super 
leve. Fabricada em alumínio, possui acabamento 
anodizado resistente ao desgaste e corrosão. Para 
maiores informações, acesse o  site:  https://www.
kanui.com.br/ .

Bolsa Dagg Térmica Fitness Vermelha: 
Um novo conceito em bolsa térmica fitness, 
alinhando praticidade, simplicidade e ergono-
mia em um só produto, o que garante melhor 
benefício para aqueles que prezam pela boa 
alimentação e gostam de seguir uma dieta em 
qualquer lugar que estejam. O tempo médio de 
conservação é de 6 a 8 horas, podendo variar 
em função das condições externas de tempera-
tura de uso. Caso seja necessária a conservação 
por um período superior, recomenda-se o uso de alimentos congelados, que 
irão manter suas propriedades por mais tempo. Alimentos quentes serão 
mantidos por aproximadamente 5 horas, sendo recomendável que sejam 
colocados na bolsa em temperaturas superiores a 60º. Mais informações 
através do site: https://www.kanui.com.br/ . 
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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
 ►Beto com a esposa Elza, na alegria e no camping

 ►Beto e o amigo de infância, Gilberto Aquino, também Conselheiro do 
CCB e… gremista

 ►Falando do CCB e do Inter, Beto Montano esquece do tempo

Três paixões de um Conselheiro Benemérito do CCB: 
defender o Campismo, a Natureza e o Internacional

No fim das obras, 
descobriu-se 

158 garrafões de 
vinho vazios

‘‘ ‘‘

Enfático nas suas declarações, do 
tipo justo mas sem papas na lín-

gua, ele sintetiza de saída o que é o 
campismo: “ É a defesa da natureza”. 
E se empolga depois para defender o 
time de seu coração: “eternamente 
Internacional”, a ponto de certa vez  
telefonar para a editoria de esportes 
do principal jornal do Rio Grande do 
Sul, para contestá-lo por reservar um 
espaço inferior ao Inter em uma mes-
ma edição que publicou matéria bem 
maior dedicada a assuntos relaciona-
dos com o Grêmio, afirmando que o 
jornal deveria oferecer espaços pro-
porcionais aos dois Clubes.

Esse gaúcho, querido e respeitado 
por todos no CCB, é o conhecido Car-
los Alberto Couto Montano, o Beto, 
que presidiu o Departamento do CCB 
no Rio Grande do Sul entre 1975 e 
1978 e passou a integrar o Conselho 
de Beneméritos a partir de 1987.

Carlos Montano é casado há 44 
anos com Elza Lisboa Montano, Dou-
tora em Letras, com especialização em 
Língua Portuguesa, com quem teve 

dois filhos, Simone e Eduardo. Beto 
é cirurgião-dentista de profissão e, 
além do campismo, tem a gastronomia 
como hobby, tendo se formado como 
Chef de Gastronomia pela União 
Cooks de Porto Alegre.

Beto ainda traz na memória um 
dos seus primeiros acampamentos, em 
plena Serra Gaúcha, no Camping de 
Canela, cidade vizinha da igualmente 
badalada Gramado. Lembra também 
do seu ingresso no quadro social do 
CCB, em 1973, levado pelo amigo 
Jairo Borges, que era funcionário do 
CCB.

COMO COMEÇOU
A primeira oportunidade de acam-

par se deu no mesmo ano de 1973, no 
belo acampamento de São Francisco 
de Paula, próximo a Canela, na Serra 
Gaúcha. Sua esposa Elza Montano era 
muito amiga de Talita, a esposa de Jai-
ro Borges, surgindo dalí uma grande 
amizade e um intenso amor do casal 
pelo campismo. Após aquele primeiro 
passo, surgiu o desejo de conhecer ou-
tras unidades da rede, visitando logo 
em seguida a de Arroio Teixeira no 
Município de Capão da Canoa, com 
cinquenta hectares.

Da época da construção daquele 
camping, uma inusitada lembrança: 
“Depois que o nosso construtor, Sr. 
Nicolau, concluiu as instalações, no 

fim do inverno, descobriu-se no can-
teiro de obras, sob o assoalho dos alo-
jamentos, 158 garrafões de vinho va-
zios, lembrando que aquele consumo 
era o recurso que Nicolau encontrava 
para “aquecer” os trabalhadores nos 
momentos de folga, para suportar o 
clima rigoroso da região”.

Na coleção de acampamentos que 
Elza e Beto compõem estão os três 
do Rio Grande do Sul (Canela, Gari-
baldi e Arroio Teixeira), o antigo de 
Florianópolis, no Rio Vermelho, os 
dois de Araruama, Cabo Frio, Arraial 
do Cabo, Paraty, Serrinha, Clube dos 
500, Itanhaém, Santa Cruz Cabrália, 
Lagoa do Bonfim, Ouro Preto. Fora do 
país, curtiram muito a oportunidade de 
acampar em Punta Ballena, próximo 
de Punta del Este, no Uruguai, e no 
Casagrande, em Ipacaraí, no Paraguai.

HORA DE OPINAR
Para Carlos Alberto Montano, o 

lazer no campismo é intenso e também 
proporciona a facilidade de se relacio-
nar com outras pessoas e fazer para a 
vida toda uma legião de amigos.

“ É maravilhoso também – afir-
ma - conviver com a natureza e ou-
vir o cantar dos pássaros. Trata-se da 
melhor terapia psiquiátrica que existe 
no mundo”, reafirmando ainda ser o 
campismo “a verdadeira defesa da na-
tureza”.

Sobre a crise que vem envolvendo 
o país há vários anos, conclui que “ os 
preços dos combustíveis com aumen-
tos constantes, as estradas em péssi-
mas condições e a falta de segurança, 
além do elevado custo dos pedágios, 

impossibilitam o fortalecimento da 
atividade, que só leva crescimento a 
todo o país, com os campistas que via-
jam com seus trailers, motor-homes e 
barracas comprando e consumindo por 
onde passam”. Deu ainda um exem-
plo, lembrando que um caminhão (ou 
motor-home)gasta de Porto Alegre a 
Porto do Rio Grande, ida e volta, cerca 
de R$ 450,00 com pedágios, tornando 
inviável, como consequência, as ativi-
dades de vários segmentos econômi-
cos.

Beto Montano lembra o primeiro 
Encontro Luso-brasileiro de campis-
mo, realizado em 1989 no Brasil, no 
Camping do Recreio dos Bandeiran-
tes, quando conviveu com portugueses 
maravilhosos, nascendo dalí uma lon-
ga amizade internacional, que cresceu 
ainda mais no segundo Encontro em 
1991, em Lisboa. Lá, em momento 
memorável, seu companheiro de Con-
selho de Beneméritos, Ary Francisco 
Negrão, integrando a comitiva brasi-
leira, levou o povo português à emo-
ção e ao delírio, ao cantar e tocar no 
seu violão o Hino Nacional português.

Uma outra lembrança de Beto 
Montano volta a se referir ao gaúcho 
Jairo Borges, que o levou ao campis-
mo, agraciado em 1998 com o título 
de Sócio Honorário do CCB, por in-
dicação da representação do Sul, pela 
dedicação dele ao Clube e pelo seu tra-
balho de administração da construção 
dos três campings no Rio Grande do 
Sul. E, ainda, com uma “puxadinha” 
do repórter: por ter colocado Carlos 
Alberto Montano na história do cam-
pismo brasileiro.
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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 JUNHO DE 2018
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

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!

PACOTES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as sugestões de pacotes 

internacionais, 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

-Descubra o Sul da África a bordo do Trem African Ex-
plorer, 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 Ti-
ticaca, 09 noites: US$ 543,00 ou 11 parcelas de US$ 196,00

-Croácia, 06 noites, saídas até outubro/18:  US$963,00 
-Cancun, 07 noites, saída em 22/07/18: US$ 1.478,00 
-Peregrinação a Terra Santa com parte aérea, 10 dias, 

de 09 a 20/06/18: US$ 1.021,00 ou parcelas em até 05 vezes 
sem juros e parte terrestre: US$ 1.521,00 podendo parcelar 
em até 06 vezes sem juros

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 ma-
nhã, translados com chegada e saída nas cidades dos jogos, 
city tour panorâmico, transfer entre as cidades. Na primeira 
fase: 12 noites, a partir de 7.702,00 euros em apartamento 
duplo e 6.702,00 euros em apartamento triplo. Nas Oitavas 
a Quartas: 10 noites, a partir 6.887,00 euros, em aparta-
mento 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 sal-
do em até 10 vezes sem juros.

 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 apar-

 ►  Esse mar azul, lindo, banha o litoral da Croácia. Vá conhecer! Consulte a CCTUR

O programa ideal para você e sua 
família curtirem os próximos 

feriados e férias que se aproximam é 
viajar pelo país e conhecer novos lu-
gares. 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 mensais de manutenção 
que você automaticamente já concorre 
a bonificações com até cinco pernoites 

para a família.
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 res-
pectivas carteiras sociais. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos e animais permitidos. 
Confira aqui os resultados dos sortea-
dos no mês de abril passado. 

Concorra a bônus e 
usufrua dos campings 

009969-3(RJ)
013241-7(RJ)
016480-4(RJ)
021727-5(RJ)
024951-5(SP)
033637-0(SP)
034475-5(SP)
035306-3(SE)
038476-3(MG)
044814-3(RJ)
045734-6(SP)
051680-7(RJ)
053509-7(SE)
057400-9(RJ)
059146-7(RJ)
059443-1(SP)
074599-3(SP)
084585-8(RJ)
085391-6(RJ)
086064-6(SP)

100132-6(SP)
103412-5(SP)
105377-1(RJ)
110376-2(RJ)
124936-4(RJ)
129009-8(SP)
131848-0(SP)
145308-6(RJ)
145861-2(RJ)
146259-8(RJ)
159868-2(RJ)
173165-4(PR)
175725-2(SP)
182628-9(RJ)
186027-5(MG)
192215-8(RJ)
193412-1(RJ)
196392-6(BA)
197904-0(PR)
200277-3(RJ)

202076-3(SP)
203844-9(RJ)
207094-6(RS)
209594-6(RJ)
213408-3(ES)
214760-4(PR)
215719-6(RJ)
221563-5(ES)
221870-6(RJ)
225484-1(RJ)
225679-6(RJ)
227005-9(SP)
229672-0(RJ)
230005-8(MG)
230027-8(RJ)
231055-8(RJ)
231917-0(RJ)
232026-0(SP)
232198-1(SC)
232451-5(RJ)

232634-7(SP)
232763-6(SP)
234250-5(RJ)
234431-1(ES)
234458-1(SP)
234788-0(RJ)
234979-3(SP)
235233-0(RJ)
235264-9(RJ)
235402-3(RJ)
235504-5(SP)
235577-8(SP)
235697-8(SP)
235767-3(RJ)
235813-2(RJ)
235940-5(RJ)
235950-2(RJ)
235965-9(SP)
235985-3(RJ)
236026-0(SP)

236031-7(RJ)
236075-7(RJ)
236077-3(MG)
236080-4(SP)
236084-6(SP)
236130-5(SP)
236143-6(RJ)
236162-2(SP)
236173-7(RJ)
236184-2(RJ)
236248-2(RJ)
236254-7(ES)
236260-2(RJ)
236266-0(RJ)
236295-3(SP)
236315-3(ES)
236326-8(SP)
236351-9(RJ)
236353-5(RJ)
236356-9(ES)

tamento quádruplo.
Para a Semana da Criança em Orlando, a CCTUR 

também oferece 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 em-
barque. 

PACOTES RODOVIÁRIOS
A CCTUR sugere pacotes de excursões rodoviárias 

com hospedagem, 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: 

-Bauernfest em Petrópolis, 01 dia, saídas em 23 e 
24/06/18, na saída do dia 24/06, compras na Rua Teresa, 
R$ 100,00 com pagamento somente à vista

-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

-São João Campina Grande, 04 noites, saída em 
19/06/18: R$ 1.578,00

-Oktoberfest, 03 noites, com 02 idas ao pavilhão com 
ingresso, saída em 11/10/18: R$ 1.696,00

PACOTES PARA AS FÉRIAS DE JULHO DE 2018
-Serras Gaúchas, 07 noites, saídas em 17 e 18/07/18: 

R$ 2.345,00
-Florianópolis, 04 noites, saídas em 14, 22 e 23/07/18: 

R$ 973,00 
-Foz do Iguaçu, 04 noites, saídas em 14,21 e 22/07/18: 

R$ 1.114,00 

CRUZEIRO MIAMI, ORLANDO, HAVANA E COZUMEL 
A CCTUR está com um pacote imperdível para cru-

zeiro, com saídas do Rio de Janeiro nos dias 06/07/18 a 
20/07/18, com uma noite em Miami. Cruzeiro saindo de 
Miami passando por Havana, Cozumel de 07 a 12/07/18, 
com hospedagem em Orlando com aluguel de carro de 12 
a 20/07/18 e seguro viagem durante todo o passeio com 
valor de US$ 1.988,00 por pessoa em apartamento triplo e 
cabine, em até 09 vezes sem juros.

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
Programe um cruzeiro magnífico pela Amazônia a bor-

do do Iberostar Grand Amazon, em cabines exclusivas com 
varandas, alimentação all inclusive, piscina, sala fitness, 
gastronomia local e internacional no restaurante Kuarup e 
drinks e aperitivos no Bar Arara. Os roteiros podem ser de 
três noites pelo Rio Solimões, ou de quatro noites pelo Rio 
Negro, ou de sete noites pelos dois rios. Na programação, 
caminhadas em trilhas, passeios de lancha, visita à Casa 
do Caboclo (povo local), pesca de piranhas, focagem de 
jacarés, encontro das águas. Ufa! 
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                      CPF:

Endereço:                                                                                                               CEP:

Telefones: (           )                                                   e-mail:

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

              Local e Data                                                                   Assinatura

camping clube do brasil

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

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

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

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

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ Geriátrica / Respiratória / 

Reumatologia / Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de 
fisioterapia em sua casa!

Cel.: (21) 96477-2614 
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Fisioterapia ao Alcance de Todos

PILATES: Solo / Bola Suíça

Campanha Novos Associados 
continua em vigor

O sucesso da Promoção Novos 
Associados vale também para 

os próximos feriados e férias de ju-
lho com a possibilidade de garantir 
descontos aos associados que reco-
mendam seus amigos e familiares 
para se tornarem sócios do CCB. 
Com isso é garantido um bônus de 
estadias gratuitas para você, com 
bônus de R$ 50,00 até R$ 160,00. 

Para participar, basta indicar ami-
gos para se associarem ao Clube. 
A cada indicação confirmada, os 
sócios e seus dependentes são be-
neficiados com bônus/pernoites 
com validade de até um ano para os 
associados e seus acompanhantes. 

Para cada grupo de cinco indi-
cações confirmadas, os associados 
recebem mais 20% do valor total 

dos bônus entregues. 
Lembramos que essas bonifi-

cações não servem para compensar 
taxas de ocupações de módulos, 
equipamentos desocupados, esta-
das diurnas, animais permitidos ou 
outras específicas. Preencha o seu 
cupom abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do CCB 
pelo correio, fax ou e mail.

Promoção: presenteie 
seu filho com um título 

do CCB 
Quem é apaixonado pelo campis-

mo, sabe os benefícios que essa práti-
ca oferece. Que tal compartilhar esses 
privilégios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e sua fa-
mília. Aproveite a promoção “De Pai 
para Filho” presenteando-o com um 
título patrimonial do CCB. Na promo-
ção, os associados ganham até 90% de 
desconto na compra de um novo título 
para seus filhos. Quanto maior for seu 

tempo de associado, maior o desconto. 
Em se tratando de admissões pro-

mocionais, a custos reduzidos, as taxas 
mensais de manutenção vinculadas 
aos novos títulos passam a ser apro-
priadas a partir do mês seguinte ao da 
subscrição.

Ligue para o Disque Camping e 
saiba como se beneficiar da promo-
ção: (21) 2532-0203 e (21) 3549-
4978.

Expo Motor-Home Show será em novembro
Neste ano, a partir do slogan 

“Seu sonho mais perto do que você 
imagina”, a 3ª edição da Expo Mo-
tor-Home Show será realizada entre 
23 e 25 de novembro, nos mesmos 
espaços do complexo de eventos da 
FENAC, em Novo Hamburgo, as-
sumindo o status da maior feira dos 
setores de Caravanismo e Campis-
mo da América do Sul, tornando-se 
um referencial dos fabricantes de 
motor-homes e dos fornecedores de 
insumos para ações de promoção, 
marketing e prospecção de clien-

tes, estando previstos lançamentos 
de novidades do mercado durante a 
realização do evento. 

A previsão de presença será de 
90 expositores, demonstrando para 
um público 10.000 pessoas, além 
da colaboração expressiva de en-
tidades nacionais que representam 
direta ou indiretamente os merca-
dos automotivos e de transportes 
em geral. As informações gerais 
sobre o evento podem ser consul-
tadas no site: https://www.expomo-
torhome.com .



Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, com 
manual e maleta com rodas para transporte. 
R$1.000,00. Eymard. (31) 99977-5839 / (31) 
99197-5703 (Tim) / (31) 3386-4136. Belo 
Horizonte, MG.

Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e 
mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduar-
do. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

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

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

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

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

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em garagem, 
documentação em dia. E-mail: wagostinho@
hotmail.com.br. Telefone: (15) 3221-1810, 
Sorocaba.

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com 
reservatório de água e geladeira elétrica, 
vários acessórios, impecável, pronta para 
acampar. Wilson. Tel.: (19) 9173-1547/ 
3276-4605

Compro – Camping Star com um quar-
to. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-4839 
/ 9113-5885

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

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

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

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

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

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, 
com geladeira, fogão de 3 bocas com forno, 
bateria, caixa d’água, aquecedor de água 
a gás e elétrico, banheiro com chuveiro. 
R$16.000,00. Fausto. Tel.: (11) 9932-2709. 
E-mail: pedroifko@hotmail.com

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado 
no CCB de Paraty (RJ). Documentação OK 
- placa de Paraty - Todo reformado, pronto 
para rodar, com geladeira nova, fogão 4 bo-
cas, exaustor, banheiro, caixa d’água, mesa 
que vira cama de casal, dormitório de casal. 
Varanda branca, fechada, com pia e fogão. 
R$37.000,00. Lindamir. Tels.:(11)7104-
1771.

Turiscar – Quinta roda, ano 2007, único 
dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar con-
dicionados sendo 2 splits, com armários, bar, 
adega, quarto de casal, beliche, pia granito, 
geladeira, fogão 4 bocas com forno, micro- 
ondas, sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. 
d’água 180 litros, bomba shurflo 2.8, pneus 
novos, avancê completo. Glória ou José. 
Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

 
Mercedes Benz – Ano 72, montagem 

88, oito pessoas, com microondas, geladeira, 
TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um 
banho, outro normal), aquecedor de passa-
gem a gás para chuveiro e pia, termoclima, 
câmara de ré, PX, freio a ar, motor traseiro 
1620, pneus sem câmara – novo. Amandio. 
Tel.: (11) 5851-4953

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, die-
sel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pes-
soas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 
9995-4099

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanterna-
do, pintura nova, motor novo, GNV, pneus 
8 lonas, estado de novo. Claude. Tels.: (21) 
8135-9522 / 9464-4877. 

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

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

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

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

pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação 
dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$140,00. Para os trailers 
maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associa-
dos em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de 20% nas séries AA e 
AP. Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de R$15,00 para 
cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipadas podem ser feitas pelos 
telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

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

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

contendo móveis de sala e cozinha. R$25 
mil. Tenho outro do mesmo tamanho por R$ 
15 mil. Cristina : (21) 997893626.

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito estado, 
4 pneus novos zero km. Todo equipado, com 
2 camas de casal, 2 beliches, geladeira, ba-
nheiro com box, fogão 4 bocas com forno, 
ar condicionado novo. Instalado no CCB de 
Cabo Frio com todas as taxas em dia. R$ 
39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 98798-7890 
ou (21) 2590-6827.

Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop 
elétrico, geladeira, ar condicionado Split, 
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares. 
Armários diversos. Localizado na cidade do 
Rio de Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Conta-
to: (21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto 
de casal, duas beliches, sala reversível para 
quarto de casal, cozinha com fogão 4 bocas, 
pia inox, geladeira, banheiro com box com 
água quente, caixa d’ água 250 litros. Avan-
cê 20 m2, mobiliário e acessórios. Tudo em 
perfeito estado e funcionando. R$ 46.000,00 
à vista, sem trocas. Ver nº465 no Camping 
de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.

KC770 – Completo, acomoda 8 pesso-
as. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bo-
cas (embutido), chuveiro com aquecedor à 
gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21) 
99644-2922. 

Motortrailer Andorinha – Ano 1983, 
reformado, fechamento novo, uma cama de 
casal e beliche, banheiro com box blindex. 
Documentação em dia, instalado no CCB 
de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos 
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

Turiscar Diamante Club – Ano 1997, 
super conservado, completo com TV 32 
LCD polegada, 4 pneus novos, toldo com 
fechamento controle eletrônico de nível da 
caixa’água, pintura nova, etc. Roberto. Tel : 
(12) 9170-7734 / (12) 3152-3537. 

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, 



Programe uma visita à cidade histórica de Paraty:
do colonial às reservas ecológicas, parques e música

Em Paraty, Região da Costa 
Verde do estado do Rio de Ja-

neiro, não faltam opções de lazer 
e diversão para todos os gostos. A 
cidade possui um dos conjuntos ar-
quitetônicos coloniais mais perfei-
tos e harmoniosos do país. O Centro 
Histórico, tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional, é re-
pleto de casarões coloniais e igrejas, 
como a de Santa Rita, erguida em 
1722 e cartão-postal do município. 

Além disso, ali se concentram 
várias atividades e os melhores ba-
res que capricham nos cardápios e 
na programação musical regada a 
MPB, bossa-nova e rock e que dão 
vida à diversão noturna. 

PASSEIOS, TRILHAS 
E CAMINHADAS

Durante o dia, o passeio de bar-
co é uma das opções para os cam-
pistas e visitantes, e a dica de saídas 
é a Baía de Paraty. No trajeto, sem-
pre com paradas para o mergulho, o 
visitante conhece as ilhas Sapeca, 
Catimbau, Algodão, Praia Verme-
lha, entre outras. 

Quem busca cenários mais rús-
ticos, o melhor é seguir de barco até 
a Ponta de Cajaíba e de lá seguir por 
trilhas para as praias de Martim de 
Sá e Grande da Deserta.

Um dos pontos que mais atraem 
turistas e muitos jovens são as praias 
da Vila de Trindade. Preservando 
ainda os ares hippies dos anos 60, 
Trindade guarda algumas das mais 
bonitas praias da região, como a 
bem conhecida Praia do Sono, rús-
tica e acessível por trilha (uma hora 
de caminhada) e do Cachadaço, 
uma imensa piscina natural cercada 
por pedras, desbravada por trilha ou 
barco. Entre outros atrativos natu-
rais de Paraty, o campista encontra 
uma grande lista de parques e reser-
vas ecológicas, como a Cachoeira 
Pedra Branca e a do Poço da Laje.

Camping - O RJ-04 está loca-
lizado em frente à praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Misericór-
dia e, além das instalações-padrão, 
tem capacidade para 120 equipa-
mentos, divididos entre trailers, 
motor-homes e barracas.

SERVIÇO 
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/Santos). Após a construção da 
rodovia, na década de 70, a cidade 
tornou-se um importante pólo de tu-
rismo nacional e internacional. 

Camping de Paraty (RJ-04): 
(24)3371-1050.

Disque Camping: 
(21) 2532-0203 ou (21) 3549-4978

Opinião

Luiz Marcos Fernandes

Neste mês de junho, o país dá 
uma parada para assistir aos jogos 
da Copa na Rússia e torcer pela se-
leção brasileira. Aos associados e 
convidados do CCB nada melhor do 
que reunir os amigos no seu camping 
preferido para fazer aquela torcida 
única. Independente do resultado do 
jogo, claro que se o Brasil ganhar a 
festa é ainda maior, mas o que impor-
ta mesmo, é a oportunidade de reunir 
os amigos e campistas para desfrutar 
de bons momentos de alegria e des-
contração em boa companhia. Isso é 
o que vale!

Aliás, um dos principais moti-
vos que levaram muitos associados 
a frequentarem os campings do CCB 
foi justamente o ambiente saudável 
e descontraído, marca tradicional, 
na maioria dos campings. Tem mui-
tos associados que consideram o seu 
camping preferido, a sua segunda 
casa. Não é por acaso. Afinal, ter a 
oportunidade de dar boas risadas, 
falar dos “causos” e encontrar os 
amigos, realmente não tem preço, 
como diz aquele anúncio. Os laços 
de amizade dos associados e convi-
dados acabam se estendendo a toda a 
família. Não importa a idade.

O que vale mesmo é poder tomar 
a cervejinha gelada e curtir os bons 
momentos. E se for numa das tradi-
cionais festas organizadas como a de 
Queijos e Vinhos ou com apoio do 
CCB, melhor ainda. Afinal de contas, 
o CCB é, antes de tudo, uma grande 
família e seus associados são a razão 
de ser que mantém acesa a chama 
plantada por Ricardo Menescal e tan-
tos outros. A Copa do Mundo é ape-
nas mais um bom motivo para reunir 
a galera e torcer juntos com muitas 
alegria e entusiasmo.

Claro que se o Brasil avançar e 
chegar às finais da Copa melhor ain-
da. Só não podemos permitir que os 
nossos políticos aproveitem o bom 
momento da seleção de Tite para 
tirarem proveito, já que se trata de 
um ano eleitoral. Mas o eleitor não 
é bobo. A Copa vai ser boa para os 
brasileiros poderem melhorar a auto 
estima deste país tão prejudicado 
pelos corruptores e corruptos, numa 
sequência que, por vezes, nos deixa 
envergonhados de nosso país.

Se você ainda não se programou 
para a torcida organizada do CCB en-
tão é hora. Ainda dá tempo de marcar 
o dia e o local onde você vai torcer 
pelo Brasil e curtir o que de melhor 
as unidades do CCB podem te ofe-
recer. Vamos lá, bola pra frente por-
que chegou a hora de pegar a camisa 
verde e amarela e convidar amigos e 
familiares para curtir juntos os jogos 
da Copa num dos campings do CCB. 
E boa sorte para o Brasil! A hora é 
essa....Vamos lá Brasilllll!!!

Torcida pelo Brasil                                             

No mês de julho, Paraty vai re-
alizar mais uma de suas edições da 
FLIP. O evento literário acontece en-
tre os dias 25 a 29 de julho. 

Desde 2003, a FLIP oferece ao 
público uma experiência única, co-

nectada a múltiplos temas, além da 
literatura, do teatro, cinema e ciên-
cia, onde autores se reunem em con-
versas que abrangem também a arte 
e a diversidade. 

É um grande evento de manifes-

tação cultural e histórico em Paraty. 
Para quem deseja participar, desde 
já, é bom ir se programando para ir 
ao evento, que fica próximo ao cam-
ping. Na próxima edição, O Campis-
ta trará todos os detalhes da FLIP. 

Em julho, a 16ª FLIP acontece na cidade

Torça com seu Clube na 
Copa e ganhe pernoites

 ►Torça pelo nosso Canarinho e ganhe pernoites

 ►  O pavilhão principal da Feira fica a 100 metros do Camping

Aproveitando o ensejo da Copa do 
Mundo de Futebol, a partir deste mês, 
o CCB está promovendo entre seus as-
sociados um concurso de prognósticos 
dos escores dos três jogos do Brasil no 
Grupo E, na segunda quinzena deste 
mês. A partir de um acerto, Você já ga-
naha seis pernoites para acampamento 
com sua família, acompanhante ou con-
vidados. Veja a seguir o Regulamento 
do Concurso.

REGULAMENTO PARA 
O CONCURSO DE 
PROGNÓSTICOS

1 - Podem participar deste Concur-
so de Prognósticos todos os associados 
quites com o Clube em suas obrigações 
sociais, até o mês de maio de 2018, 
inclusive, nas categorias de Título de 
Propriedade, Passaporte e Cartão Aven-
tura, nas pessoas de seus respectivos 
titulares e na proporção de somente 
1(um)palpite por matrícula cadastral, 
para cada um dos três jogos indicados 
a seguir.

2 - Os três jogos do Brasil que 
compõem o Grupo E da Tabela Oficial 
da Copa do Mundo, para os quais de-
vem ser enviados os prognósticos dos 
escores são os seguintes:

- Dia 17, às 15 horas: Brasil X Suíça
- Dia 22, às 09 horas: Brasil X Costa Rica
- Dia 27, às 15 horas: Brasil X Sérvia

3 - Os três prognósticos (um para 
cada partida) devem ser enviados de 

uma só vez, até às 23h 59 min do dia 
16/06/2018, exclusivamente por e-mail, 
para o endereço do CCB: ccb@camping-
clube.com.br.

4 - Cada acerto de prognóstico será 
contemplado com um bônus de acampa-
mento para seis pernoites, divididos em 
três cupons indivisíveis de dois pernoites 
cada um, válidos para o titular e seus de-
pendentes familiares ou acompanhantes 
regulamentares, em qualquer camping da 
rede, incluindo pernoites pessoais e um 
equipamento ocupado.

5 - Para os associados que acertarem 
os três prognósticos será oferecido um bô-
nus complementar de mais seis pernoites, 
nas mesmas condições do item 4 acima, 
além dos cupons acima previstos.

6 - Os associados contemplados po-

derão oferecer cupons a convidados 
seus, incluindo dependentes familiares 
ou acompanhantes, conforme sua ca-
tegoria, independente da sua presença 
pessoal nos acampamentos bonificados, 
mas assumindo a responsabilidade pre-
vista no Artigo 21º do Estatuto Social.

7 - Os bônus de acampamento emi-
tidos na forma desta promoção terão a 
validade improrrogável de cinco meses, 
de 1º de julho até 30 de novembro de 
2018, sendo necessário que os associa-
dos contemplados estejam quites com o 
Clube nas oportunidades de seu uso ou 
de seus convidados.

8 - Todo os associados participan-
tes desta promoção vão receber confir-
mações, pela mesma via eletrônica (e-
-mail), dos resultados efetivos dos três 
jogos considerados.


