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PLACAR
INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações padrão: 

Portaria, casa do guarda-camping,  banheiros masculinos e femininos, chuveiros frios, tanques de lavar roupas, pias 
de lavar louças, sinalização externa e interna, estacionamento interno, vigilância permanente. Alguns deles possuem 
outros benefícios e o Placar os anuncia aqui. Consulte no site www.campingclube.com.br os croquis de acesso de 
cada camping da rede.

PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam 
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados pro-
prietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são 
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados 
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As 
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desa-
cordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

- As taxas de uso nos campings são aplicadas A PARTIR DE 14 ANOS para 
associados proprietários e A PARTIR DOS 5 ANOS para associados das Séries AP 
(Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 

Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
9,50 mais equipamento de R$ 2,50 até R$ 
18,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) 
: R$ 16,80 mais equipamentos de R$ 4,30 
até 29,50.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. 
Luz elétrica apenas para as dependências 
(220v), ponto de energia para carga de ba-
teria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 
11,00 mais equipamento de R$ 2,80 até R$ 
22,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev. 
e Jun./Jul.): R$ 16,80 mais equipamentos 
de R$ 4,30 até 29,60.

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$ 11,00 mais equipamento de 
R$ 2,80 até R$ 19,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev): R$ 16,80 mais equipamen-
to de R$ 4,30 até R$ 26,40.

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 es-
portes, play–ground, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 13,90 e mais equipa-
mento de R$ 3,30 até R$ 25,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 18,80 mais 
equipamento, de R$ 4,80 até R$ 38,20.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de 
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
13,90 mais equipamento de R$ 3,30 até R$ 
25,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 18,80 mais equipamento, de R$ 4,80 até 
R$ 38,20. 

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodo-

via Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do 
centro da cidade. Instalações – padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, sauna, piscinas 
quentes p/adultos e crianças, piscina clora-
das de água fria p/adultos. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 
3,75 até R$ 28,70; TEMPORADA (Mai./

Jun./Jul.): R$ 14,70 mais equipamento de 
R$ 3,80 até R$ 29,90.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estra-

da dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. 
Tel.: (31) 3551-1799. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (110 v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes. NÃO TEM-
PORADA: R$ 12,20 mais equipamento de 
R$ 1,50 até R$ 24,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 14,70 mais equipamen-
to de R$ 2,10 até R$ 26,00.

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$ 12,20 mais equipamento de R$ 1,50 até 
R$ 24,10; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 14,70 mais equipamento de R$ 
3,80 até R$ 29,90.

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$ 12,20 mais equipamento de 
R$ 3,20 até R$ 24,00; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 16,80 mais equipamen-
to de R$ 4,30 até R$ 29,50.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). 
Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equi-
pamento de R$ 3,75 até R$ 28,70; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 18,80 
mais equipamento de R$ 4,80 até R$ 38,20.

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$ 
19,40 mais equipamento de R$ 5,00 até R$ 
38,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 23,70 mais equipamento de R$ 6,00 até 
R$ 41,50.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal 
. Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – pa-
drão, iluminação elétrica somente para as 
dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. NÃO 
TEMPORADA: R$ 13,90 mais equipa-
mento de R$ 3,30 até R$ 25,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 18,80 mais 
equipamento de R$ 4,80 até R$ 38,20.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 20,20 mais equi-
pamento de R$ 5,20 até R$ 37,20; TEM-
PORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 32,80 
mais equipamento R$ 8,30 até R$ 56,00.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Re-
sende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, play-ground, sauna rústica, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, ducha 
de rio, quiosques e lago. Ponto de energia 
para carga bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,00 mais equipamento de 
R$ 2,80 até R$ 19,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 16,80 mais equipamen-
to de R$ 4,30 até R$ 26,40.

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$ 9,50 mais 
equipamento de R$ 2,50 até R$ 18,70; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
12,20 mais equipamento de R$ 3,10 até 
R$ 21,60.

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$ 11,00 mais equipa-
mento de R$ 1,50 até R$ 22,20; TEM-
PORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 12,20 mais 
equipamento de R$ 1,60 até R$ 24,80.

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,90 mais equi-
pamento de R$ 3,75 até R$ 27,00; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 18,80 
mais equipamento de R$ 4,80 até R$ 38,20.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) 
– Estrada do Horto Florestal, bairro Ran-
cho Alegre. Instalações– padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, lareira e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,90 mais equi-
pamento de R$ 3,75 até R$ 27,00; TEM-
PORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 21,70 mais 
equipamento de R$ 5,40 até R$ 44,50.

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Ma-
randuba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: (12) 
3843-1536. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão 
de lazer, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 19,40 mais equipamento de R$ 5,00 até R$ 
33,50; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
32,00 mais equipamento de R$ 8,10 até R$ 
64,00.

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$ 13,90 mais equipamento de 
R$ 3,75 até R$ 27,00; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 14,70 mais equipamen-

to de R$ 3,80 até R$ 29,90.

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$ 13,90 
mais equipamento de R$ 3,30 até R$ 
25,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 18,80 mais equipamento de R$ 4,80 até 
R$ 38,20. 

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 12,20 
mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 24,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 16,80 
mais equipamento de R$ 4,30 até R$ 29,50.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oceâni-
ca, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lotea-
mento Praia das Neves - Município de Presi-
dente 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 Igarassú 
– PE

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. Para-
guassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – Muni-
cípio de Capão da Canoa – RS

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Buarque 
de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi - 
RS

HOMOLOGADOS

SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) – 
Avenida Altamiro Caio Pacheco, 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, bicicle-
tas, banana boat e passeios de barco. E-mail: 
sesiaruana@sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta Interbalne-
ária, 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@campinginternacionalpuntaballena.com 

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

 ►Camping da Serrinha

 ►Camping de Ubatuba
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Opinião                                                                                                                                                                         Luiz Marcos Fernandes     

O Brasil que nós queremos
Encerrada a disputa eleitoral, 

o país tem um novo presidente. 
A partir de janeiro, crescem as 
expectativas sobre as primeiras 
ações do novo Governo, mas é 
bom não esperar milagres ime-
diatos. Ao que tudo indica, a ca-
minhada para recolocar o Brasil 
nos trilhos será longa e árdua. 
Mas, independente da ação dos 
novos governantes não é compli-
cado definir alguns itens que pos-
sam espelhar com maior transpa-

O Réveillon está chegando. Festeje 
2019 com ceia, música e esperança

Estamos próximos do final 
de mais um ano e os cam-
pistas já se preparam para 

comemorar o Réveillon em suas 
unidades, desde as festas organi-
zadas entre as famílias até as reu-
niões mais intimistas em ceias e 
performances musicais.

No Camping do Recreio, os 
campistas se reúnem no pavilhão 
em frente à praia, especialmente 
decorado com iluminação e ani-
mação de um DJ profissional. A 
partir das 21 horas, o salão é aber-
to para as famílias se acomoda-
rem com suas ceias e bebidas, em 
mesas disponibilizadas por alu-
guel pela organização do evento.

À meia-noite, uma pausa na 
trilha musical sugere que as famí-
lias se dirijam para a praia fron-
teira para brindar a passagem do 
ano, pular suas sete ondas, fazer 
seus pedidos e abraçar forte seus 
amores e seus amigos. No retor-
no ao camping, já é Ano Novo e 
aquela música suave para dançar 
a dois evoluiu para o estilo carna-
val até a meia madrugada.

Em Ubatuba, como diz a tra-
dição, o congraçamento será no 
pavilhão da cantina com a ceia 
preparada pela concessionária 
para aqueles que se servem do 
bufê ou organizam suas próprias 
refeições. No mesmo estilo fes-
tivo, o DJ profissional faz pausa 
da meia-noite para que as famí-
lias sigam para a praia fronteira e 
brindem em alto estilo a chegada 

do Ano Novo.
Em Campos do Jordão, a ceia 

será no salão da cantina, embala-
da por um fundo musical mecâ-
nico, tudo organizado pelo casal 
concessionário da cantina, que 
espera a presença marcante das 
famílias campistas para a come-
moração do novo ano em clima de 
temperatura amena e aconchego.

Em Paraty, as famílias asso-
ciadas já se preparam para o tra-
dicional jantar de Réveillon com 
a pausa para o brinde na chegada 
do Ano Novo, na Praia do Pontal, 
fronteira ao camping, sob a luz 
e o fascínio da queima de fogos 
de artifícios. A concessionária da 
cantina de Mury também está se 
preparando com um cardápio es-
pecial para que as famílias acam-
padas se reúnam nas varandas da 
cantina para a tradicional come-
moração pela chegada de 2019.

Em outros campings, igual-
mente festivos, como Cabo Frio, 
Serrinha, Clube dos 500, Bertio-
ga, Guarapari, Aracruz, Prado, 
como se repete a cada ano, os 
campistas se programam para os 
encontros nas cantinas, nos quios-
ques ou nos avancês dos trailers 
e motor-homes. Certamente, ale-
gria, otimismo e desejos de um 
Ano Novo melhor é que não vão 
faltar entre os campistas.

SERVIÇO
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

rência o Brasil que nós queremos.
No que se refere à atividade 

do campismo é fundamental que 
haja um novo olhar sobre ela. 
Num país de distâncias continen-
tais, há que se investir em nossas 
estradas e, mais do que isso, es-
tabelecer uma política de preço 
justo na cobrança dos pedágios. 
Não é de hoje que a maioria das 
concessionárias das rodovias 
transformou esse tipo de negócio 
numa fábrica cujo único objetivo 

é obter lucro, deixando as obriga-
ções, como manutenção e melho-
rias, em segundo plano.

Outra medida que poderia 
ajudar ao setor diz respeito à reto-
mada da economia. Neste quesito 
é fundamental que hajam medi-
das de incentivo para empresas, 
linhas de crédito com juros sub-
sidiados. Essas e outras medidas 
poderiam fomentar as empresas 
fabricantes de trailers e motorho-
mes. Mas apenas isso não basta. 

É necessário criar medidas que 
venham facilitar o uso ordenado 
dos parques nacionais e estadu-
ais.

E neste sentido, o Camping 
Clube do Brasil poderia ser a 
intituição indicada para elaborar 
juntamente com outras entidades 
as regras e normas, em função de 
sua larga experiência acumulada 
ao longo de mais de cinco déca-
das na instalação de campings. 
Enfim, temos um longo caminho 

a percorrer e o Governo deveria 
adotar – a exemplo de outros paí-
ses- medidas que venham fomen-
tar e estimular a prática do cam-
pismo entre nós, como alternativa 
saudável e econômica.

Enfim, esse é um pouco do re-
trato do país que nós queremos. 
Chega de promessas. É hora de 
deixar de lado as diferenças par-
tidárias e trabalharmos em prol 
do Brasil. Essa é a bandeira que 
todos devemos carregar.

 ►Primeiro, a ceia em família e com os amigos brinda as coisas boas do ano que passou

 ►Depois, abrindo o novo ano, Carnaval, alegria e descontração, que ninguém é de ferro
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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

 ►A Exposição 
que se expande 
a cada ano é um 
grande incentivo 
ao crescimento da 
atividade 

Neste mês, a maior Feira de Campismo e 
Caravanismo da América Latina 

Nos dias 23 a 25 de novem-
bro será a realizada a 3ª edição 
da Expo Motor-Home Show, no 
complexo de eventos da FENAC, 
em Novo Hamburgo,Rio Grande 
do Sul, considerada a maior feira 
de campismo e caravanismo da 
América Latina.

A previsão para esta edição é 
de 90 expositores presentes exi-
bindo seus produtos para um pú-
blico de dez mil visitantes, além 
da participação de entidades na-

cionais privadas que, direta ou 
indiretamente, representam os 
mercados automotivos e de trans-
portes em geral.

Está prevista também a par-
ticipação de agentes do poder 
público ministrando palestras 
sobre benefícios fiscais e linhas 
especiais definanciamento para a 
fabricação ou compra dos equipa-
mentos, acessórios e veículos de 
recreação.

A administração do evento 

estará disponibilizando em seu 
espaço anexo aos pavilhões áre-
as preparadas para acampamento 
com barracas e veículos de recre-
ação.

SERVIÇO 
Local: Pavilhão da FENAC - 

Novo Hamburgo – RS
Endereço: Rua Araxá, nº505 – 

Bairro: Ideal
Telefone: (54) 3066-0422 
Programação completa e horá-

rios: www.expomotorhome.com 

Chopada Alegre: 
sucesso total no 
Clube dos 500 

Mais uma vez, a Chopa-
da Alegre no camping 
do Clube dos 500, em 

sua 46ª edição, no último dia 13 
de outubro, foi marcada pela ale-
gria, reencontros e confraterni-
zação.

Depois de um início de se-
mana com tempo instável, o 
feriado do dia 12 e a manhã do 
sábado foram brindados por um 
tempo bom, com sol e calor, pro-
piciando piscinas, churrascos e 
passeios ao comércio e aos sho-
ppings de Guaratinguetá e visi-
tas à Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida. 

Mais de 250 pessoas, vindas 
de diversos estados e cidades 
vizinhas, estiveram presentes 
curtindo a variada programação 
social e turística proporcionada 

pela festa, que novamente teve a 
animação da Banda Tureck.

Na manhã do sábado, o pro-
fessor João Anderson recebeu 
campistas adultos e crianças para 
mais uma clínica de Xadrez, com 
aulas de aprendizado e recicla-
gem.

No fim da tarde, uma chuva 
intensa com ventos fortes passou 
pela região, sem abalar, contudo, 
a animação dos campistas que já 
estavam presentes , no clima de 
confraternização. 

Durante a festa no pavilhão 
do camping, os campistas foram 
servidos com guarnições indi-
viduais com duas qualidades de 
salsichas, queijo à francesa, mos-
tarda, ketchup e pães, além do 
chope Germânia, claro e escuro, 
aprovadíssimo, refrigerantes.

 ►O reencontro dos campistas com a Banda Tureck é sempre um motivo de comemoração

 ►É desde cedo que as gerações futuras se 
iniciam na confratenização ►Os dias de sol do feriadão foram um convite ao lazer
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Feriadões e férias de verão no melhor do CCB
Aproveite os próximos feria-

dos nos campings do CCB e 
garanta também suas férias 

de verão para para desfrutar nossas 
unidades com lazer e segurança 
junto com amigos e familiares. Os 
camping escolhidos para este mês 
de outubro foram: Paraty (RJ-04), 
Caldas Novas (GO-02) e Mury (RJ-
08).

Em Paraty, as construções colo-
niais são cartão – postal da cidade. 
Em Caldas Novas, o paraíso das 
águas termais encantam os visitan-
tes e em Mury, as compras e a gas-
tronomia são o carro-chefe.

PARATY 
Construções Coloniais 

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

Acesso - 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). Querndo 
no caminho pode dar uma parada 
em Angra dos Reis e pouco adiante 
em Mambucaba, com suas praias de 
águas agitadas. Vale boas fotos da 
antiga aldeia que data da época da 
(triste) escravidão.

Atrativos - A Paraty pos-
sui um dos conjuntos arquitetô-
nicos coloniais mais perfeitos e 
harmoniosos do país. O Centro 
Histórico,tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional, é 
repleto de casarões coloniais e igre-
jas, como a de Santa Rita, erguida 
em 1722 e cartão-postal do municí-
pio. No local concentram-se várias 
atividades e os melhores bares que 
capricham nos cardápios e na pro-
gramação musical regada a MPB, 
bossa-nova e rock e que dão vida à 
diversão noturna. 

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. Notrajeto, sem-
pre com paradas para o mergulho, o 
visitante conhece as ilhas Sapeca, 
Catimbau, Algodão, Praia Verme-
lha, entre outras. Um dos pontos 
que mais atraem turistas e muitos 
jovens são as praias da Vila de Trin-
dade. 

CALDAS 
Novas: Águas Termais  

Camping – O GO-02 possui 
uma área de 40.000m². Oferece 
instalações-padrão, luz para equipa-
mentos, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, churrasqueiras, sauna 

e piscinas. O camping fica próximo 
ao aeroporto a 4 km da cidade.

Acesso - Para o campista que 
sai de carro ou ônibus da região 
Sudeste, o melhor caminho é pela 
BR-050, passando por Uberlândia, 
Catalão e Araguarí. Para quem sai 

de Brasília, é melhor seguir pela 
BR-040 e continuar pela BR-050, 
passando por Cristalina. Chegando 
em Campo Alegre de Goiás, deve 
seguir pela estrada que vai de Ipa-
meri a Caldas Novas.

Atrativos - Suas águas termais 

chegam até 51º e possuem pro-
priedades químico-minerais que 
podem diminuir a pressão arterial 
e até desintoxicar o organismo. Há 
um repertório de saunas naturais, 
bosques, nascentes e cascatas. Uma 
mata frondosa com ipês, canelas, 

paineiras, localizada na Serra de 
Caldas e habitada por tucanos, ju-
ritis e canários, completa este “pa-
raíso das águas”. A cidade possui 
também uma variada culinária que 
mistura peixes e aves com frutos 
do cerrado como o pequi, usado em 
pratos típicos como o arroz com pe-
qui e a tradicional galinhada. Outra 
atração da cidade é a Feira do Luar, 
realizada durante os finais de sema-
na, no centro da cidade. Com mais 
de 100 barraquinhas, é um excelente 
lugar paraconhecer o artesanato e a 
gastronomia. 

MURY 
Compras e Gastronomia 

Camping – O camping de Mury 
(RJ-08), fica a poucos quilômetros 
de Friburgo. O RJ-08 possui instala-
ções-padrão, possui campo de fute-
bol society, quadra de vôlei, piscina 
natural, sauna, churrasqueira e pa-
vilhão de lazer. Dentro do camping, 
há também uma queda d’água de 
fonte natural.

Acesso - Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro percorrem 
uma distância de 150 km no acesso 
feito pela BR-101 em direção a Rio 
Bonito. Depois de contornar o perí-
metro urbano de Itaboraí, seguir por 
Cachoeira de Macacu subindo a ser-
ra em direção a Nova Friburgo. O 
acesso ao camping é feito no Km 69 
da rodovia Rio-Friburgo, dobrando 
à esquerda, cerca de 2 km após o 
início da descida da serra em dire-
ção a cidade.

Atrativos - Tornou-se um para-
íso ecológico e gastronômico pela 
variedade de restaurantes e opções 
de compras. É o polo de venda de 
langeries no Estado do Rio.O Cir-
cuito Sabor Mury, um dos maiores 
destaques do município, é composto 
de rica e variada gastronomia, e res-
taurantes típicos. Oferece diversos 
pratos regionais e internacionais, 
além de queijos, amanteigados e do-
ces caseiros. Os visitantes dispõem 
de várias lojas de artesanato, de-
coração e produtos naturais. Mury 
também tem opções de lazer que 
proporcionam contato direto com 
a natureza, pelas caminhadas eco-
lógicas, a prática de canoagem, os 
banhos de cachoeira no Rio Macaé 
e os passeios nas Furnas do Catete.

SERVIÇO
Camping de Paraty (RJ-04): 

(24)3371-1050
Camping de Caldas Novas (GO-

02): (64)9221-5096
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►O 
camping 

de Paraty 
recebe o 

ano inteiro 
para um 

calendário 
cultural 
intenso 

 ►O longo 
verão de 
Caldas 
Novas atrai 
campistas 
das regiões 
mais frias 

 ►As 
atrações da 

natureza, 
o clima 

ameno e um 
comércio 

acessível são 
qualidades 

do camping 
de Mury
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Bertioga: a força do ecoturismo e visita a aldeia dos Guaranis 

Com uma programação varia-
da, Bertioga, localizada no 
litoral norte paulista, oferece 

opções de descontração para toda 
família. Dentre elas, refrescantes 
banhos de mar nos seus 33 km de 
praias, tour por aldeia indígena, es-
portes náuticos e radicais, visita a 
construções históricas e passeios de 
escuna e de canoa.

O Ecoturismo é um dos pontos 
principais, com inúmeras trilhas 
ecológicas espalhadas pela Mata 
Atlântica. As caminhadas, desde as 
mais leves com percurso menor e 
indicadas, inclusive, para crianças, 
até as que exigem maior resistência, 
atraem pela aventura e conhecimento 
que se adquire da região e seu ecos-
sistema.

No meio dessa aventura, passan-
do por rios, riachos, pelo coração da 
mata, há sempre o momento de rela-
xar nas águas cristalinas das cachoei-
ras encontradas pelo caminho.

ALDEIA INDÍGENA  
Na divisa com São Sebastião, 

Bertioga possui uma aldeia que abri-
ga 400 índios guaranis, numa área 
de quase mil hectares. No local há 

venda de artesanato e de plantas or-
namentais. Para conhecer exposições 
de armas e de ocas indígenas, a dica 
é o Forte São João.

Camping - O camping 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 ro-
dovia Presidente Dutra, entrar em 
Mogi das Cruzes e pegar a rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 070). Rodovias 
Anchieta/Imigrantes, Piaçaguera-
-Guarujá e Rio-Santos também são 
opções de acesso. Cerca de 70 km 
fazem a viagem ser realizada em me-
nos de 1 hora. Já os que vêm do Rio 
de Janeiro podem escolher entre se-
guir 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 
aproximadamente 400 km. 

SERVIÇO
Camping de Bertioga: (13) 3311-

9329
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 Vida de Campista 
Três décadas de campismo com vida saudável e amizades 

José Braz Casteluber, 59 anos, 
é profissional de vendas, nascido na 
cidade serrana capixaba de Santa Te-
reza e casado há 32 anos com Tereza 
Siqueira Casteluber, com quem teve 
três filhos. 

Botafoguense de coração, José 
tem como hobbies preferidos acam-
par e fazer um bom churrasco com os 
amigos. Sua primeira experiência no 
campismo foi em uma praia deserta 
na cidade de Regência, no Espírito 
Santo.

Quando casados há pouco tem-
po, José e Tereza conheceram o CCB 
em 1987 através de um amigo que os 
levou a visitar Guarapari, na praia de 
Setiba, onde se associaram também, 
por estarem perto de casa e já progra-
mado passar férias de verão com os 
filhos ainda pequeninos. 

Apesar de campistas há mais de 
30 anos, José e Tereza ainda não co-
nhecem alguns campings do CCB, 
sendo Ubatuba e Clube dos 500 as 
próximas áreas que pretendem visi-
tar. 

Durante essas três décadas, o 
casal começou seus acampamentos 
em barracas, passaram por duas car-
retas-barracas e três trailers, estando 

agora com um Karmann-Ghia Alde-
barã – 450.

José considera o campismo 
como uma atividade de suma im-
portância para se viver em família, 
cultivar amizades, confraternizar e 
combinar lazer com esportes ao ar 
livre. ”Para mim, o campismo signi-
fica tranquilidade, qualidade de vida 
e segurança, além de nos possibilitar 
criar filhos e netos com liberdade e 
amor pela natureza”. 

Das experiências que mais mar-
caram a sua atividade de campista, 
José lembra quando logo no começo 
foi armar uma barraca estrutural, da-
quelas enormes para cinco pessoas, 
quando demorou cerca de quatro ho-
ras até conseguir montá-la por com-
pleto. A “missão” foi marcada por 
momentos cômicos, mas compensou 
pelo abrigo perfeito durante um mês 
de acampamento. “Foi muito gra-
tificante ver a alegria das crianças 
em encontrar os amigos de diversos 
cantos do país, a realização de luais 
na praia e piqueniques no camping, 
principalmente por estarem na época 
de Natal e Ano Novo. São quase 32 
anos de histórias e lembranças ines-
quecíveis”, finaliza José!

 Vida de Campista 
 ►O acampamento tranquilo com “pés na areia” se completa com as atrações naturais ao redor

 ►Tereza e José exaltam nos campings o tom de liberdade no convívio com as crianças
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A pequena notável reserva as melhores opções turísticas
Aracaju, capital sergipana, 

tem como pontos fortes os 
atrativos naturais e cultu-

rais. O destaque litorâneo fica por 
conta da famosa praia de Atalaia, 
cartão – postal da cidade, point dos 
finais de semana e gastronomia à 
beira-mar.

Com destaque na região, além 
das praias de águas mornas nos ar-
redores e áreas verdes, o “cajueiro 
dos papagaios”, como é traduzido 
o nome da cidade em tupi-guarani, 
conta com opções diversas de lazer 
como as feiras de artesanato, festas 
com comidas típicas e forró, ritmo 
muito apreciado na região, que reú-
ne milhares de turistas anualmente. 

Para um roteiro mais cultural, 
uma visita ao centro histórico de 
Aracaju que encontra-se revitaliza-
do. O lugar proporciona um verda-
deiro passeio pela história, através 
de seus casarões, praças e mercados. 

PRAIA DE ATALAIA 
Possui grande extensão e é um 

dos lugares mais famosos da cidade. 
Costuma ser bastante procurada por 
turistas de todos os cantos do mun-
do. Conta com uma extensa faixa de 
areia dourada e batida, o mar é leve-

mente agitado. De águas transparen-
tes e ótima temperatura, é ideal para 
o banho e prática de esportes náuti-
cos. Possui partes em que a vegeta-
ção nativa ainda é predomimante e 
conservada. 

Essa praia é ainda pouco ex-
plorada pelo turismo, não contando 
com grande infraestrutura. É indica-
do que o visitante leve seus alimen-
tos e bebidas. 

Camping - A unidade de Ara-
caju possui uma área de 20.000m², 
toda acampável. Fica defronte à 
Praia de Atalaia Nova. O SE-01 
oferece instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes e telefo-
ne público.

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

SERVIÇO 
Camping de Aracaju: (79) 3243-

3957
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Sambão e Feijoada: Feriadão neste mês promete em Mury 
Para você, campista, que busca 

desfrutar das belas paisagens da re-
gião serrana, Mury é uma excelente 
opção, sem contar que o RJ-08 irá 
reunir campistas e amigos para a  
concretização de mais uma edição do 
Sambão e Feijoada no dia 18/11, que 
neste ano cai no meio de dois feria-
dos; Proclamação da República (15) 
e Consciência Negra (20), sábado, a 
partir das 13 horas.

O tradicional evento, realizado 
na cantina do camping, terá a co-
mercialização de comidas e bebidas. 
Além disso, a festa terá música ao 
vivo e o preço do convite é de R$ 
40,00 por pessoa, incluindo emba-
lagens separadas com as carnes, o 
feijão, arroz e salada.  

O RJ-08 fica a 150 km do Rio 
de Janeiro, através do acesso feito 
pela BR-101, seguindo em direção a 
Rio Bonito. Logo depois de contor-
nar o perímetro urbano de Itaboraí, 
é preciso seguir por Cachoeira de 
Macacu, sempre subindo a serra em 
direção à Nova Friburgo. 

O acesso ao camping é feito no 
km 69 da rodovia Rio-Friburgo, do-
brando à esquerda, aproximadamen-
te 2 km após o início da descida da 
serra, em direção à cidade, defronte 
ao totem de limitação de velocidade.  

SERVIÇO
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Cozido Sertanejo foi animação 
total entre campistas em Mury 

Dezenas de pessoas estiveram 
presentes no Cozido Sertanejo 
realizado no dia 29 de setembro 
passado no camping de Mury, no 
pavilhão da Cantina, organizada 
pela concessionária local. 

Enquanto os campistas se con-
fraternizavam em torno da iguaria, 
um dos pontos de destaques foi a 

apresentação de um amplo reper-
tório musical eletrônico, especial-
mente selecionado para o evento.  
Na noite anterior, abrindo o final 
de semana, os campistas orga-
nizaram um rodízio de caldos e 
chope à vontade, com a realiza-
ção de um  baile em tributo aos 
anos 80.

 ►O camping de Aracaju é uma rara oportunidade de se acampar nas praias do Nordeste

 ►O duplo feriadão é mais uma atração do evento gastronômico
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME CCTUR
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!

EXCURSÕES 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:

 -Varadero, 05 noites: US$ 964,00 
-Curação, 05 noites: US$ 1.280,00 
-San Andrés, 05 noites: US$ 803,00 
-Punta Cana, 05 noites: US$ 818,00 
-Cancun, 05 noites: US$ 998,00 
-Orlando, 16 dias, saída em 20/01/19, em apartamento quádruplo: 

US$ 3.999,00 

FERIADOS 
-Beto Carrero, 03 noites, saída em 20/11/18: R$ 1.380,00, com 

entrada de R$ 345,00 + 09 parcelas de R$ 115,00
-Salvador, 05 noites, saída em 15/11/18: R$ 1.297,00 
-Costa do Sauipe, 05 noites, saída em 15/11/18, com all inclusive: 

R$ 2.751,00 
 

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

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

-Fazendas Históricas do Vale do Café, 03 dias, saída em 02/11/18: 
R$ 1.298,00

-Ilha Grande, 03 dias, saída em 02/11/18: R$ 1.455,00

PROGRAMAS PARA O RÉVEILLON 2019
- Cancun, no sistema All inclusive, 06 noites, saída em 27/12/18: 

US$ 2.129,00
-Santiago, 05 noites, saída em 30/12/18: US$ 844,00 com entrada 

de US$ 214,00 + 09 parcelas de US$ 70,00
-Buenos Aires, 05 noites, saída em 28/12/18: US$ 899,00 com 

entrada de US$ 180,00 + 09 parcelas de US$ 80,00
-Lagos e Vulcões Chilenos, 07 noites, saída em 26/12/18. com 04 

noites em Santiago e 03 noites em Puerto : US$ 1.686,00 com entrada 
de US$ 426,00 + 09 parcelas de US$ 140,00

-Peru Mágico, 07 noites, com 03 noites em Lima, 03 noites em 
Cusco e 01 noite em Águas Calientes: US$ 1.900,00 com entrada de 
US$ 478,00 + 09 parcelas de US$ 158,00

-Buenos Aires, 04 noites, saída em 29/12/18: US$ 672,00 com 
entrada de US$ 168,00 + 09 parcelas de US$ 56,00

CRUZEIROS MARÍTIMOS 
A MSC está lançando promoções em três navios, com descontos  

de 50% para o segundo hóspede e gratuidade para a 3ª pessoa, em 

016480-4 (RJ)
018434-1 (RJ)
021727-5 (RJ)
022475-1 (RJ)
024951-5 (SP)
027779-6 (RJ)
033637-0 (SP)
034475-5 (SP)
035306-3 (SE)
041654-4 (SP)
044814-3 (RJ)
045734-6 (SP)
049732-0 (SP)
051680-7 (RJ)
053290-0 (RJ)
057400-9 (RJ)
059443-1 (SP)
060765-8 (SP)
070736-9 (SP)
072961-2 (SP)

 ►Nos programas de cruzeiros marítimos, quanto mais cedo as reservas, mais promoções em ofertas. 
Consulte logo a CCTUR!

Nos feriadões que se aproxi-
mam, o programa ideal para 
você e sua família curtirem 

mais 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 participar, 
é fácil. Basta se manter em dia com as 
taxas mensais de manutenção que você 
automaticamente já concorre a bonifi-
cações 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 respectivas car-
teiras sociais. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupações 
de módulos e animais permitidos. Con-
fira aqui os resultados dos sorteados no 
mês de setembro passado. 

cabines internas: 
-MSC Poesia, saída de Santos no dia 17/02/19, fazendo Santos/

Punta Del Este/Buenos Aires/Santos, 07 noites, a partir de 10 parce-
las de R$ 152,01. 

-MSC Fantasia, primeira vez com saída do Rio de Janeiro em 
02/12/18, fazendo Rio/Búzios/Salvador/Ilhéus/Rio, 06 noites, a par-
tir de entrada de R$ 220,90 + 10 parcelas de R$ 198,81.

-MSC Seaview (temporada inaugural), o maior navio a navegar 
por águas brasileiras, fazendo Praias Tropicais Santos/Ilha Grande/
Búzios/Porto Belo/Balneário de Camboriú, saída em 02/02/19, 07 
noites, a partir de entrada de R$ 335,90 + 10 parcelas de R$ 302,31.

CARNAVAL 2019 
-Roma, 06 noites, saída em 03/03/19: US$ 1.371,00 
-Londres, 06 noites, saída em 03/03/19: US$ 1.431,00 
-Paris, 07 noites, saída em 28/02/19: US$ 1.635,00 
-Gramado, saídas em 02 a 06/03/19: R$ 2.130,00 ou 10 de R$ 

213,00

CARNAVAL NO RIO 
A CCTUR já está recebendo pedidos de reservas para os desfi-

les de Escolas de Samba, na passarela da Marquês de Sapucaí:
-Grupo especial, domingo ou segunda, setor 09, classe turista, 

arquibancada numerada: R$ 980,00
-Grupo especial, domingo ou segunda, setor 07, arquibancada: 

R$ 660,00
-Frisa, grupo especial, domingo ou segunda: R$ 2.150,00

BETO CARRERO - LANÇAMENTO 
Programa com guia, 06 dias, saída em 15/11/18 com City tour 

em Balneário Camboriú e Parque Unipraias, incluindo o Zip Rider 
& Yoohoo individual, Barco Pirata, Parque Aquático Cascanéia, 02 
idas ao Beto Carrero com os Shows Excalibur & Porta da Escuridão 
inclusos, city tour em Florianópolis + Premium Outlet + seguro via-
gem com Kit viagem (mochila + camisa + capa + squeeze) a partir 
de R$ 3.525,00 por pessoa, em apartamento quádruplo, com entrada 
de R$ 708,00 + 09 parcelas de R$ 313,00.

PACOTES PARA JANEIRO DE 2019 
-Natal, 07 noites, saída em 22/01/19: R$ 2.114,0 ou 10 parcelas 

iguais de R$ 211,40
-Beto Carrero, 04 noites, duas idas ao Parque, saídas em 09 e 

10/01/19: de R$ 1.625,00 ou 10 parcelas iguais de R$ 162,50
-Recife, 07 noites, saída em 27/01/19: R$ 1.722,00 ou 10 par-

celas iguais de R$ 172,20
-Florianópolis, 04 noites, saída em 19/01/19: R$ 1.511,00 ou 10 

parcelas iguais de R$ 151,10
-João Pessoa, 07 noites, saída em 26/01/19: R$ 2.004,00 ou 10 

parcelas iguais de R$ 200,40
-Maceió, 04 noites, saída em 22/01/19: R$ 1.957,00 ou 10 par-

celas iguais de R$ 195,70
-Serra Gaúcha, 07 noites, saída em 17/01/19: R$ 1.732,00 ou 10 

parcelas iguais de R$ 173,20

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 jaca-
rés, encontro das águas. Ufa! 

Concorra a bônus e desfrute 
dos campings

074214-9 (SE)
084585-8 (RJ)
084988-6 (RS)
096978-3 (RS)
100132-6 (SP)
103412-5 (SP)
117777-9 (PR)
127660-4 (SP)
129009-8 (SP)
131848-0 (SP)
135863-4 (RJ)
145308-6 (RJ)
153752-1 (PR)
159868-2 (RJ)
173165-4 (PR)
188318-4 (RJ)
193412-1 (RJ)
196392-6 (BA)
197904-0 (PR)
198894-2 (RJ)

200277-3 (RJ)
202076-3 (SP)
207094-6 (RS)
208477-5 (SP)
209594-6 (RJ)
213408-3 (ES)
220509-6 (SP)
220884-0 (SC)
221563-5 (ES)
221870-6 (RJ)
222516-9 (RJ)
223514-8 (SP)
224104-2 (RJ)
225287-3 (RJ)
225484-1 (RJ)
225679-6 (RJ)
227005-9 (SP)
229672-0 (RJ)
230027-8 (RJ)
231055-8 (RJ)

231502-9 (RJ)
231875-0 (RS)
231917-0 (RJ)
232198-1 (SC)
232451-5 (RJ)
232763-6 (SP)
234238-5 (RJ)
234250-5 (RJ)
234431-1 (ES)
234788-0 (RJ)
235099-8 (SP)
235264-9 (RJ)
235314-0 (RJ)
235319-0 (RJ)
235402-3 (RJ)
235504-5 (SP)
235577-8 (SP)
235697-8 (SP)
235813-2 (RJ)
235940-5 (RJ)

235965-9 (SP)
235985-3 (RJ)
236026-0 (SP)
236075-7 (RJ)
236080-4 (SP)
236084-6 (SP)
236130-5 (SP)
236141-0 (SP)
236173-7 (RJ)
236184-2 (RJ)
236188-4 (RJ)
236248-2 (RJ)
236260-2 (RJ)
236295-3 (SP)
236315-3 (ES)
236332-3 (RJ)
236351-9 (RJ)
236355-1 (RJ)
236364-0 (RJ)
236375-5 (SP)
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Festa Cigana no 
Recreio com comidas 

típicas e danças 
internacionais 

Será no dia 18/11, domingo, 
entre dois feriadões, o dia da 
Proclamação da República, 

quinta-feira, e o da Consciência Ne-
gra, terça-feira, a 9ª edição da Festa 
Cigana no camping do Recreio dos 
Bandeirantes, como parte do Projeto 
de Arte e Cultura, desenvolvido pela 
professora Cláudia Sartore. 

O evento terá início às 15 horas, 
com atrações de danças do Brasil, 
Espanha, Índia, Hungria e Rússia, 
com a participação de exposito-
res de comidas típicas, bijouterias, 
vestuário,maquiagens, produtos 
ciganos, além de oráculos com car-

tomancia, quiromancia e numerolo-
gia. 

Os convites pessoais estão dis-
poníveis na portaria do camping do 
Recreio e com a coordenadora do 
evento, a R$ 15,00 a partir de 10 
anos.

No pavilhão das atrações serão 
disponibilizadas mesas com 4 ca-
deiras, com reservas a R$ 10,00, não 
incluídas no custo dos convites. 

SERVIÇO
Camping do Recreio: (21) 

3825-9209
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Recreio encerra os circuitos 
de xadrez deste ano 

No dia 10 deste mês (domingo), 
será realizado o V Torneio Camping 
Clube do Brasil no camping do Re-
creio dos Bandeirantes, encerrando a 
temporada de Xadrez deste ano, que 
completou sete torneios do XXIV do 
Circuito Aberto e seis torneios do 
Circuito Escolar, sendo quatro indi-
viduais e dois por equipe. O V Tor-
neio Camping Clube do Brasil tem a 
mesma estrutura do VII Torneio de 
Abertura, realizado em março des-
te ano, reunindo em competição os 
enxadristas dos dois circuitos, mas 
contando pontos em cada um dos 
seus circuitos.

Em outubro passado, dia 13, foi 
realizada a Clínica de Xadrez no 
Camping do Clube dos 500, sob a 
coordenação do Professor João An-
derson, com um evento contido nos 
festejos da 46ª Chopada Alegre. No 
dia 21, no camping do Recreio dos 
Bandeirantes foram disputados o 

LXXXIII Torneio Escolar Individual 
e o CLXXXVII Torneio Aberto. 

Confira os resultados dos 
vencedores da competição: 
CLXXXVII Torneio Aberto: 

1º) Daniel Rodrigo da Silva (JTC), 
2º) Alexandre P. Romano (FFC), 
3º) Juvenal P. Batista (CXGR), 4º)
João Anderson Santana de Lima 
(APETX),5º) Cleber Alves Pinheiro 
Jr. (MIOTIKAN) e 6º) Wagner Dias 
Fernandes (JTC).  

LXXXIII Torneio Escolar 
Individual: CATEGORIA JUVE-
NIL - 1º) Anderson Matias de Lima 
(C.SMON/T). CATEGORIA IN-
FANTIL - 1º) Bruno Ferreira da Silva 
(PROJETO XP), 2º) Renan de Lima 
Valença (C.P.L CARRESCIA) e 3º) 
Davi de Souza Farias (C.SMON/T). 
CATEGORIA PRÉ-MIRIM – 1º) Es-
ter Ferreira da Silva do Nascimento 
(PROJETO XP).

 ►No mês passado, a Clínica de Xadrez no Clube dos 500 foi parte da 
Chopada Alegre

 ►Um espetáculo de cultura, misticismo e gastronomia sempre encanta os campistas 

Veja os artigos de camping e adquira seu produto  

Mercado 
Aproveite as novidades do mercado para curtir os feriadões que se aproximam. Nesta 

edição, você pode conferir mais três novos produtos para levar para os acampamentos e se 
divertir: a Pochete Enduro 99 Trilhas & Rumos, a Caixa de Som Upsound Bluetooth com Party 
Box e o Cooler Igloo Sport 5 Azul. 

Pochete Enduro 99 Trilhas & Rumos: Com quatro 
bolsos externos e três compartimentos, sendo um embu-
tido para cheques e documentos, é ideal para ser usado 
diariamente, em viagens ou em atividades que necessitam 
acesso direto e prático ao estojo, como fotografia, moto 
ou bicicleta. Informações no site: www.makalusports.
com.br.

Caixa de Som Upsound Bluetooth com Party Box: 
Ela faz a festa sozinha e por muito tempo! Sua potência, 
versatilidade, design e resistência a água e choque pro-
metem momentos incríveis com seus amigos e familiares. 
Inspirada nos festivais de música europeus, a Upsound  
Party  Box veio para animar qualquer ambiente com som 
de excelente qualidade. Aproveite e leve um desses para 
acampar. Mais informações no site: www.kanui.com.br. 

Cooler Igloo Sport 5 Azul: Para levar a bebida ge-
ladinha, a Igloo criou o Sport 5 Gallon Roller, com ca-
racterísticas únicas que o torna uma boa escolha. Feito 
com alça telescópica com travas e rodas largas de rola-
gem suave, o transporte fica muito mais fácil, mesmo que 
esteja cheia com a bebida; tampa resistente com trava de 
segurança que impede vazamentos durante o transporte; 
torneira removível para facilitar a limpeza; design que o 
mantém elevado, permitindo acesso fácil para copos e re-
cipientes, além de ajudar a manter a grama longe da tor-
neir. Moldado com alças laterais para proporcionar fácil 
elevação e carregamento. Para mais informações: www.
kanui.com.br. 
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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

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

Campanha Novos Associados 
segue em vigor 

O sucesso da Promoção No-
vos Associados vale tam-
bém para este mês de feria-

dos 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 bô-
nus de R$ 50,00 até R$ 160,00. Para 

participar, basta indicar amigos para 
se associarem ao Clube. A cada in-
dicação confirmada, os sócios e seus 
dependentes são beneficiados 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.

Presenteie seu filho com um 
título patrimonial do CCB  

Quem é apaixonado pelo cam-
pismo, sabe os benefícios que essa 
prática oferece. Que tal compartilhar 
esses privilégios com a família? Faça 
uma bela surpresa para seu filho e sua 
família. Aproveite a promoção “De 
Pai para Filho” presenteando-o com 
um título patrimonial do CCB. Na 
promoção, 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 
promocionais, a custos reduzidos, as 
taxas mensais de manutenção vincu-
ladas aos novos títulos passam a ser 
apropriadas a partir do mês seguinte 
ao da subscrição.

Ligue para o Disque Camping e 
saiba como se beneficiar da promoção: 
(21) 2532-0203 e (21) 3549-4978.
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Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, 
com manual e maleta com rodas para trans-
porte. 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. Edu-
ardo. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso eco-
lógico 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 avan-
cê, cobertura, bicama, armário, cômoda, 
geladeira,  mesa de 2m com 6 cadeiras de 
madeira dobráveis, televisão de 29 polega-
das, fogão 4 bocas, microondas, transfor-
mador e fiação.  R$ 7.000,00.  Estudamos 
oferta. Jorge Luiz. Tels.: (21)2736.1220 e 
(21)98843.1220.

Camping Star Azul – Ano 74 – Bom 
estado de conservação, sempre em gara-
gem, documentação em dia. E-mail: wa-
gostinho@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 cozi-
nha completa. Banheiro com box de água 
quente, 3 TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e 
climatizador, no-break com baterias Mou-
ra Cleam, utensílios de cozinha e triciclo 
Elektra. R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 
99126-3329. E mail: alfredo28guara@

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com for-
no, geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: 
luizmacamo@gmail.com

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

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

Turiscar – Quinta roda, ano 2007, úni-
co dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar 
condicionados sendo 2 splits, com armá-
rios, 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 comple-
to. Glória ou José. Tels.: (22) 9726-6959/ 
9871-5001.

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 
88, oito pessoas, com microondas, geladei-
ra, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros 
(um banho, outro normal), aquecedor de 
passagem a gás para chuveiro e pia, termo-
clima, 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

Pick-Up F 1000 diesel - motor MWM 
229/4, cabine dupla, chassis longo, caçam-
ba tamanho grande para qualquer trailer e/
ou campers. Pneus novos, bancos recliná-
veis, sofá cama, geladeira, tv, ar, direção, 
cortinas, console central e acessórios. Cai-
xa 05 marchas. Ano 82-   IPVA pago.   R$ 
35.000,00 - Luiz  Carlos Tel:  (21)  999 
155817.

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

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
Vice-Presidente: Aymberê Guedes Araújo

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

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

ENDEREÇOS

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

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

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

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Jornal Tribuna de Petrópolis

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

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

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

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

Camping Clube do Brasil
52

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 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.

hotmail.com .

380 Karmann Guia - Banheiro com 
chuveiro com aqucedor e porta poti, com 
avancê contendo móveis de sala e cozi-
nha. R$25 mil. Tenho outro do mesmo 
tamanho por R$ 15 mil. Cristina : (21) 
997893626.

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

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

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto 
de casal, duas beliches, sala reversível para 
quarto de casal, cozinha com fogão 4 bo-
cas, pia inox, geladeira, banheiro com box 
com água quente, caixa d’ água 250 litros. 
Avancê 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 blin-
dex. Documentação em dia, instalado no 
CCB de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. 
Carlos Alberto Gonçalves Bomfim. Tele-
fones: (21) 2513-4201 e (21) 9230-9238 
– Luci. 



“O Brilho no Teu Olhar” é tema do Sonho de Natal em Canela

Além das paisagens e do 
clima cinematográfico, 
o Sonho de Natal, um 

dos protagonistas da temporada 
de Natal da Serra Gaúcha, que 
neste ano completa 31 anos, 
começa no dia 24 deste mês de 
novembro e irá até o dia 06 de 
janeiro de 2019. 

A decoração lúdica e a Vila 
dos Sonhos montada na praça 
principal, ambiente de confra-
ternização idealizado especial-
mente para a temporada, este 
ano tem como tema 
“O Brilho no eu Olhar” 

Na última edição, o Sonho 
de Natal de Canela levou mais 
de um milhão e meio de pessoas 
à cidade. Para este ano, o for-
mato segue o mesmo roteiro e 
contará com os shows consagra-
dos, como Christmas in Concert, 
Auto de Natal e Simplesmente 
Natal. Todos os espetáculos se-

rão gratuitos e acontecerão em 
diversos locais da cidade. 

O camping de Canela encon-
tra-se disponível para hospeda-
gem e está localizado na Estrada 
do Caracol, a 300 metros antes 
do Parque da Cascata. 

Num bosque de araucárias, 
o RS-01 conta com um pavilhão 
de lazer com quadras de espor-
tes, churrasqueiras cobertas, pis-
cinas naturais e cancha de bocha, 
além das instalações-padrão.

SERVIÇO
Evento: Sonho de Natal em 

Canela
Telefone: (54) 3282-5190
E mail: turismo@canela.

rs.gov.br 
Programação: www.sonho-

denatal.com.br 
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Disque Camping: (21)2532-

0203 ou (21)3549-4978

CarNatal: o maior Carnaval fora de época do mundo no Nordeste
Enquanto a maioria do país se 

prepara para as festas natalinas, 
na região Nordeste a expectativa 
é pelas folias do carnaval fora de 
época.  

Dos dias 13 a 16 de dezem-
bro, Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, realiza mais uma edição 
da festa CarNatal, que é uma das 
maiores micaretas do país e tam-
bém considerado o maior Carna-
val fora de época do mundo. 

Serão quatro dias de folias 
com a presença de grandes artis-
tas da música baiana e diversos 
blocos carnavalescos. A 28ª edi-
ção do CarNatal promete agitar a 
cidade, trazendo diversão para a 
população e para os turistas. 

Para garantir a animação dos 
foliões, grandes nomes da música 
nordestina já estão confirmados e 
para completar a festa, os blocos 
Meu e Seu, Me Abraça, Bicho, 
Burro Elétrico, Largadinho, Vum-
bora, Bloco Coruja, Bloco Ôbaiú-
no, Sim: O Bloco do GD e Vem 
com o Gigante estão prontos para 
os desfiles.  

Como opção de hospedagem, 
os associados podem utilizar o 
camping de Lagoa do Bonfim, 
que fica a 25 km de Natal.

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 de-

vem seguir pela BR-101 e nas 
cercanias no Município de Nísia 
Floresta entrar no Km 119, pela 
Av. Dr. Severino Lopes da Silva. 
Após 2,5 km chega-se ao cam-
ping. 

SERVIÇO 
Local: Praça de Eventos da 

Arena das Dunas / Lagoa Nova – 
Natal 

Telefone: (84) 4006-0990
Programação e abadás: www.

carnatal.com.br
Camping Lagoa do Bonfim: 

(84) 99977-2724
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►É difícil conter a emoção em meio a tanto brilho, sorrisos e 
manifestações no Natal Luz

 ►Em Natal, é Natal, é CarNatal, com Lagoa do Bonfim por perto para 
receber os campistas

 Em Gramado, Natal Luz é o show 
No dia 25 de outubro passa-

do, Gramado deu início ao Natal 
Luz, com desfiles, apresentações, 
decorações belíssimas de natal, 
shows, concertos, entre outros 
diversos atrativos, tudo progra-
mado até o dia 13 de janeiro do 
próximo ano. 

O Natal Luz é o maior evento 
de Natal do mundo, atraindo mais 
de 2 milhões de turistas todos os 
anos para se encantarem com 
seus espetáculos e atrações. 

Para tornar todo esse sonho 

em realidade, centenas de artistas 
dentre bailarinos, cantores, mú-
sicos, atores, produtores e dire-
tores, transformam Gramado em 
uma cidade mágica para a tempo-
rada de Natalina. 

Em 2018, o evento está com-
pletando 33 anos, recebendo nas 
temporadas milhões de turistas 
que se encantam com a excelên-
cia da decoração e a receptivida-
de do povo da cidade. 

Além dos espetáculos que se 
sucedem diariamente nas progra-

mações, uma atração à parte é a 
decoração das principais aveni-
das do centro, das rotatórias e do 
pórtico da entrada da cidade.

Gramado fica a 7 km do centro 
de Canela, onde o CCB oferece a 
hospedagem em seu camping, si-
tuado na Estrada do Caracol.

 SERVIÇO
Evento: Natal Luz de Grama-

do 
Telefone: (54) 99681-1369
Programação: www.natalluz-

degramado.com.br 

 ►Os desfiles temáticos e atrações de músicas e danças compõem os espetáculos ao ar livre


