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 ►No feriadão de Corpus Christi, em junho, a Serrinha recebe na Noite de 
Queijos e Vinhos (Página 12)

 ►Depois da presença maciça no Carnaval, em Aracruz, campistas capixabas vão recepcionar companheiros de outras cidades na Semana Santa
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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-

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 Ata-

laia, s/nº. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (110v), quadra de esportes, praia 
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 9,50 mais 
equipamento de R$ 2,50 até R$ 18,70; TEM-
PORADA (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 interrompido temporariamente 
para acampamentos. Tel:. (73) 3282-1024. 
Instalações–padrão, luz para equipamento 
(220 v), chuveiros quentes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 11,00 mais equi-
pamento de R$ 2,80 até R$ 19,80; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev): R$ 16,80 
mais equipamento 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 Seti-
ba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,90 mais equi-
pamento 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. 

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 
equipamento de R$ 3,75 até R$ 28,70; 
TEMPORADA (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.

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 
equipamento de R$ 3,75 até R$ 27,00; 
TEMPORADA (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 de Itanhaém

 ►Camping de Lagoa do Bonfim
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Ubatuba Imperdível. 
Conheça o Projeto Tamar, 
o Sobradão do Porto e a 

Casa da Farinha 

Com 102 praias à sua dispo-
sição, Ubatuba, a capital 
do surfe do Estado de São 

Paulo, tem excelentes opções no 
cardápio do campista. Em sua ex-
tensão territorial há opções relacio-
nadas ao ecoturismo, cultura, gas-
tronomia e lazer que agradam aos 
mais diferentes públicos. Conheça 
abaixo os três pontos turísticos im-
perdíveis da cidade. 

1) PROJETO TAMAR
Um dos mais importantes pro-

jetos de preservação das cinco 
espécies de tartarugas marinhas 
presentes no Brasil com risco imi-
nente de extinção, o projeto tem 
como ponto turístico em Ubatuba o 
Museu Tamar e o Museu Caiçara, 
que possuem excelentes estruturas 
para receber visitantes de diferen-
tes localidades.

O projeto Tamar reúne um 
grande esforço para propagar a 
consciência ambiental através das 
orientações repassadas, além de 
ter áreas de lazer, lanchonetes, au-
ditório, tanques e aquários com as 
tartarugas. Atualmente, o projeto é 
responsável por proteger 1.100 km 
de praias brasileiras.

Inaugurado no ano de 1983, o 
Museu Caiçara é outro ponto tu-
rístico em Ubatuba que não pode 
faltar na agenda do campista e do 
turista. O museu contava a história 
de bairros como Itaguá, Tenório, e 
oferecia festivais de viola, encon-
tros, grupos folclóricos etc.

Depois de 13 anos, o museu foi 
transferido para a sede do Projeto 
Tamar em que foi reproduzida uma 
casa feita de pau-a-pique com seu 
espaço dedicado a expor mais de 
200 peças antigas com a cultura 
local, painéis com valiosas infor-
mações, fotos e objetos antigos, 
que ajudam a contar essa toda essa 
história.

2) SOBRADÃO DO PORTO
Localizado no centro de Uba-

tuba, o Sobradão do Porto é um 
ícone da cidade que merece ser 
visitado. Com o reconhecido selo 
de patrimônio cultural, o Sobradão 
atrai visitantes por sua arquitetura, 
que foi construída em 1846. Além 
de sua arquitetura imponente, há 

ótimas opções de exposições de 
arte, fotografia, artesanatos e ofi-
cinas que preservam a cultura cai-
çara.

Quando foi construído, o pri-
meiro pavimento servia de arma-
zém para as sacas de café, cana-
-de-açúcar, algodão, entre outros 
produtos. O segundo andar era uti-
lizado como moradia da numerosa 
família Fortes.

3) CASA DA FARINHA
A Casa da farinha é um ponto 

turístico em Ubatuba que recebeu 
o título de patrimônio histórico. 
Ela está situada no Sertão da Fa-
zenda. Seu primeiro uso foi como 
uma usina de açúcar e álcool que, 
após fechar as portas, ficou anos 
abandonada. Na década de 1950, o 
espaço foi utilizado por uma casa 
de farinha que utilizava a roda 
d´água para movimentar os seus 
aviamentos.

Em 1986, a administração do 
Parque Estadual Serra do Mar re-
alizou uma grande reforma que 
trouxe vida à roda d´água. Hoje em 
dia, ela é utilizada pelo Quilombo 
da Fazenda e moradores de comu-
nidades locais.

Os visitantes conseguem ver de 
perto o ícone histórico, além de ter 
acesso às trilhas, rodas de conver-
sas, práticas de agroflorestal, ob-
servação de organismos marinhos 
do costão rochoso e das aves na 
Base Cambucá.

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

Acesso – Para quem vem de 
São Paulo é necessário seguir pela 
Rodovia Presidente Dutra até São 
José dos Campos, pegar a Rodovia 
dos Tamoios até Caraguatatuba e 
entrar na Rodovia Rio-Santos (sen-
tido Rio de Janeiro) até Ubatuba. 
Aqueles que vêm do Rio de Janei-
ro devem ir pela Rodovia Dutra, 
seguindo no sentido de Taubaté. 
Depois entre na Rodovia Osvaldo 
Cruz direto até Ubatuba.

  OPINIÃO

Luiz Marcos Fernandes

De pai para filho

Ao longo de mais de cinco dé-
cadas, o Camping Clube do Brasil 
conseguiu não apenas manter viva 
a prática do campismo organizado, 
como também o espírito de congre-
gação desta grande família campis-
ta. Muitos dos associados de hoje 
acabaram por criar o hábito de fre-
quentar algumas das unidades do 
CCB quando ainda eram crianças 
e o fazem até os dias atuais.

Nunca é demais lembrar que 
ao longo das últimas décadas mui-

tas amizades se consolidaram nas 
alegres reuniões de confraterniza-
ção entre grupos e famílias.  Ani-
versários, batizados, casamentos e 
outras comemorações, sem contar 
as festas tradicionais do calendário 
do CCB.  Enfim, não faltaram mo-
tivos para que alguns dos campin-
gs servissem de palco para essas 
comemorações com a presença de 
associados e seus convidados.

Isso vem comprovar a impor-
tância da filosofia impetrada pelos 
fundadores do CCB, cuja chama 
se mantém acesa, graças à parti-

cipação efetiva dos associados e 
ao trabalho dos diretores e funcio-
nários. Mas, esse trabalho precisa 
ter continuidade e os principais in-
centivadores para que essa cadeia 
de confraternização e amizade se 
preserve diz respeito ao próprio as-
sociado. Cabe a ele passar para as 
novas gerações esse legado.

Dessa forma, a prática saudá-
vel do campismo poderá perdurar 
ainda por muitos anos e a grande 
família campista poderá dar conti-
nuidade a essa semente lançada por 
Ricardo Menescal e seus amigos.

Itamambuca: Surfe em alto nível 
A Praia de Itamambuca, loca-

lizada a 15 quilômetros ao norte 
do centro da cidade de Ubatuba, 
é conhecida mundialmente por 
sediar campeonatos de surf.  Afas-
tada da badalação do centro da 
cidade, a Praia de Itamambuca 
foi descoberta pela comunidade 
do surf durante a década de 70. A 
praia foi ponto de encontro de hip-
pies e surfistas, que chegavam por 
trilha e acampavam na areia mes-
mo, ao lado do Rio. Seu acesso é 
feito pela Rodovia Rio-Santos, no 
km 36.

CIRCUITO 
INTERNACIONAL

Itamambuca tem sediado uma 
etapa do Campeonato Brasileiro 
de Surf, o “Super Surf”, e de uma 

etapa 6 estrelas, da divisão de 
acesso do circuito mundial, WQS. 
As 6 estrelas significam o alto ní-
vel de premiação em dólares aos 
vencedores da competição. 

SERVIÇO
Camping de Ubatuba: (12) 

3843-1536
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

 ►Em Itamambuca, todas as idades praticam o surfe

 ►Além da confraternização no camping, aproveite o feriadão e visite pontos turísticos 
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Carnaval nos Campings garantiu animação entre campistas e convidados
O Carnaval deste ano, na pri-

meira semana do mês de março, foi 
mais um período de confraterniza-
ção e festas na alta temporada nos 
campings, em clima de harmonia 
entre todos os campistas e convi-
dados. No Camping do Recreio dos 
Bandeirantes, mantendo a tradição, 
desfilou no domingo, o bloco das 
piranhas.

Os campistas engrossaram suas 
fileiras com o bloco das peruas, ani-
madíssimas, e com seus “modeli-

tos” desenhados pelas estilistas Jô e 
Deise, acompanhadas por carro de 
som e de sessenta componentes. Na 
segunda-feira de Carnaval, o desfi-
le de fantasias infantis com distri-
buição de medalhas para todos os 
participantes. 

UBATUBA 
No camping de Ubatuba, a pro-

gramação do feriadão de Carnaval 
começou com o desfile de blocos, 
fantasias e muita criatividade. No 

dia 02, sábado, teve o desfile pelas 
ruas do camping do Bloco das Pi-
ranhas, com início às 20 horas. O 
encerramento foi no pavilhão da 
cantina. Muitos sócios se juntaram 
ao bloco e curtiram as antigas mar-
chinhas de carnaval pelas ruas do 
camping e depois na cantina. 

No dia 03, domingo, teve o tra-
dicional baile com o DJ Davi com 
início às 21 horas no pavilhão de 
festas decorado pelos campistas. 
Houve também o desfile dos blocos 

do chocolate m&m, dos piratas e o 
dos anjos, com a participação mui-
to grande das crianças. 

Em Guarapari, os associados 
se reuniram em torno de músicas 
de Carnaval, culminando com o 
desfile já tradicional do Bloco das 
Piranhas pelas ruas internas do 
Camping. E em Aracruz, com uma 
presença bastante expressiva de 
campistas, predominaram os gru-
pos festivos, com música e gastro-
nomia. 

OUTROS CAMPINGS 
Outros destaques neste Carna-

val ficaram com os campings de 
Mury, Paraty, Serrinha, Clube dos 
500, Campos do Jordão e Araca-
jú, onde a confraternização se deu 
mais em torno de churrascos, ba-
nhos de mar, piscinas, descontração 
total. As lembranças do Carnaval 
ficaram mesmo com alguns breves 
passeios pelas cidades, desfiles de 
escolas pela televisão e muito bate-
-papo com os amigos.

Xadrez realiza premiação e inicia os torneios de 2019
No dia 24 do mês passado 

foi realizada a solenidade 
de entrega das medalhas e 

certificados aos vencedores dos Cir-
cuitos Aberto e Escolar de 2018 e do 
V Torneio Camping Clube do Brasil, 
no Camping do Recreio dos Bandei-
rantes.

Estiveram presentes na soleni-
dade da entrega dos prêmios, o Pre-
sidente Nacional do CCB João Luiz 
Pimentel Neiva de Lima, o  atual 
coordenador e professor João An-
derson Santana de Lima e o diretor 
executivo do CCB Ademar Moesia 
de Albuquerque. 

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

No dia 28 deste mês, serão re-
alizados o LXXXI Torneio Escolar 
Individual e o CLXXXII Torneio 
Aberto.

Os enxadristas premiados com 
troféus e medalhas nos dois Circui-
tos de 2018 foram os seguintes: 

XXIV Circuito Aberto: 1º) 
Alexandre Romano (FABOM), 2º) 
Juvenal Batista (CXGR), 3º) Daniel 
R. da Silva (JTC), 4º) João Ander-
son Santana de Lima (APETX) e 5º) 

Cleber Alves Pinheiro Júnior (MIO-
TIKAN).  

XXII Circuito Escolar –  CA-
TEGORIA JUVENIL: 1º) Ander-
son Matias de Lima (C.SIMON/T), 
2º) Gabriel Bastos (SMON C.ED) 
e 3º) Gustavo Leal Marques Fortes 
(SMON C.ED). CATEGORIA IN-
FANTIL: Bruno Ferreira da Silva 
(PROJETO XP), 2º) Davi de Souza 
Farias (C. SMON/T) e 3º) Guilher-
me Barabana Wilson (C. SMON/T). 
CATEGORIA MIRIM: 1º) Kamily 
de Lima Morale Bertani (SMON 
C.ED) e 2º) Guilherme Bruckmann 
Bastos (SMON C.ED). CATEGO-
RIA PRÉ-MIRIM: 1º) Ester Ferreira 
da S. Nascimento (PROJETO XP), 
2º) Murilo Henrique da Silva (-) e 
3º) Heitor Fraga de Oliveira (E.M. 
CAMBAÚBA). 

Dentre as escolas participantes, 
as principais premiações foram as 
seguintes: 1º) Colégio Santa Mônica 
Taquara, 2º Projeto XP e 3º) Centro 
Educacional Santa Mônica. 

No VII Torneio de Abertura dos 
Circuitos de 2019 os premiados com 
medalhas foram os seguintes: 1º) 
Alexandre Romano (FABOM), 2º) 
Daniel R. da Silva (JTC),3º) Ivo Co-
petti (MURIQUI), 4º)Juvenal Batista 
(CXGR)e 5º) Cleber Alves Pinheiro 
Júnior (MIOTIKAN).  

 ►Depois das premiações e sorteios, os enxadristas se confraternizam na fotografia

 ►O Torneio de 
Abertura marcou o 
início dos circuitos 

deste ano

 ►Nas sequência 
dos desfiles 
de blocos, em 
Ubatuba, a folia 
era no pavilhão 
do camping

 ►No Recreio, o 
tradicional bloco 

das “piranhas”
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João Luiz fala das metas principais deste triênio 
O presidente nacional do 

Camping Clube do Bra-
sil, João Luiz Pimentel 

Neiva de Lima falou a O Cam-
pista sobre suas metas para este 
novo triênio, levando em con-
sideração o momento político e 
econômico no país, onde a pauta 
principal se volta para a  reforma 
da previdência social.

João Luiz revela que, como 
as demais empresas nacionais, 
o momento é de buscar uma si-
tuação financeira melhor para o 
Clube, após um longo período 
de dificuldades enfrentadas pelo 
país e sua população. Reduzir 
gastos de custeio hoje é uma pa-
lavra foco para poder reinvestir 
em instalações,em atendimento 
e oferecer acampamentos melho-
res.

MAIS ASSOCIADOS 
Depois de falar da raciona-

lização de recursos, palavra da 
moda, João Luiz Pimentel co-
mentou sobre o chamado “Custo 
Brasil” que considera muito alto. 
“Neste sentido, o CCB tem que 
buscar possibilidades para me-
lhorar sempre os acampamentos, 

Rock in Rio anuncia programa oficial
Com a duração de sete dias, 

de 27 a 29 de setembro e de 3 a 
6 de outurbo próximos, o Rock in 
Rio já tem definida a sua grade de 
shows e a variada série de atra-
ções que vão encantar o público 
assistente, desde às 15h30min até 
às 3 horas da manhã.

A programação musical co-
meça no Palco Sunset, com sho-
ws a cada duas horas, prestigian-
do artistas negros, como o carioca 
Lellêzinha e a portuguesa Blaya, a 
rapper Karol Conka, a trans Linn 
da Quebrada, a grag Gloria Groo-
ve, o Mano Brown e a dobradinha 
Seal e Xênia Franca. Nas tardes/
noites seguintes muitas atrações 
conhecidas do público vão se su-
ceder, como o Whitesnake, os Ti-
tãs, Detonautas e Pavilhão 9, Jes-
sie J, Iza e Alcione, Hurricane Hip 
Hop, Emicida e Ibeyl, Pará Pop, 
com Fafá de Belém, Gabi Ama-
rantos e outros, Anthrax, Slayer e 
muitos outros.

Entrando noite adentro, o Pal-
co Mundo vai apresentar grandes 

atrações internacionais, como 
Bom Jovi, Foo Fighters, Drake, 
Iron Maiden, Red Hot Chilli Pe-
ppers, Pink, Muse, Capital Inicial, 
Sepultura, Anitta, Ludmilla, Para-
lamas o Sucesso e várias outras 
atrações.

Além das atrações musicais, 
outros ambientes vão oferecer in-
tensa programação de lazer e es-
portes como a Rock Street Asia, 
Arena de Games, Espaço Favela, 
Meu Dance Order (Eletrônica), 
Praça de Alimentação variada, 
Roda Gigante, Montanha Russa, 
Mega-Drop (queda livre), Tirole-
sa e muito mais para quem não se 
cansar.

Os ingressos para o festival 
serão oferecidos para o público 
em geral a partir de 11 deste mês 
de abril, a partir das 19 horas, 
pelo site rockrio.ingresso.com, 
custando a inteira R$ 525,00 e a 
meia R$ 262,50. Os clientes do 
Banco Itaú recebem 15% de des-
conto somente no ingresso inteira.

Todos os detalhes sobre a pro-

gramação artística integral, como 
as atrações dos espaços temáticos, 
de diversões e de gastronomia, 
bem como todas as alternativas 
de transportes coletivos e de inte-
gração, como BRT, Metrô, Vans, 
ônibus executivos, estão no site 

do evento. É recomendável evitar 
o transporte pessoal pela distância 
a se percorrer a pé até a Cidade 
do Rock.

Camping – O Camping do 
Recreio dos Bandeirantes está 

disponível para os campistas que 
estejam programando participar 
do evento, situando-se a menos 
de 11km da Cidade do Rock, pela 
Avenida das Américas e, à es-
querda, Avenida Salvador Allen-
de, Sejam benvindos!

tornando mais agradável a pre-
sença dos associados e de seus 
convidados”

Atrair novos associados é ou-
tra meta importante a seguir, pos-
sibilitando novos recursos, com a 
ampliação da carteira de taxas de 
manutenção e, em consequência, 
como no capítulo anterior, forta-
lecer a estrutura dos campings, 
seja nos meios recreativos, de la-
zer e diversão, e funcionar como 
um ponto-base para conhecer 
melhor a região visitada.

ESPERANÇA 
Ao falar do “Custo Brasil”, 

o presidente nacional do CCB 
resumiu que os primeiros pas-
sos devem ser dados em direção 
a uma situação financeira sau-
dável. Lembrou que para isso 
outras mudanças em segmentos 
diversos do país deverão ser pro-
movidas pelo Governo Federal.

Na área do turismo, por 
exemplo, o campismo é um dos 
segmentos importantes, especial-
mente na luta em favor da preser-
vação da natureza e dos parques 
nacionais. Na prática diária, na 
divulgação desses preceitos às 

famílias e aos mais jovens, o 
Governo e o próprio Congresso 
Nacional devem criar condições 
ideais para que maior número 
de pessoas e visitantes possam, 
com suas viagens, espalhar esses 
recursos por todo o País, seja na 
ida a um modesto restaurante, 

na compra de um artesanato ou 
quando recorre e a taxi local para 
o seu deslocamento.

Os pedágios e o custo do 
combustível oneram muito os 
deslocamentos. As viagens de 
maiores percursos com trailers 
e motor-homes, por exemplo, 

bem acessíveis em outros países, 
tornaram-se inviáveis entre nós. 
“Mas, como se diz que o “bra-
sileiro acredita sempre”, temos 
essa doce esperança, quem sabe, 
de que esses custos possam se re-
duzir para os nossos campistas” 
– finalizou João Luiz Pimentel.

 ►A Cidade do Rock fica a menos de 12km do Camping do Recreio

 ►Na opinião de João Luiz, os custos rodoviários para os turistas internos deveriam ser mais acessíveis
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Ouro Preto: na Semana 
da Inconfidência, 

homenagem a 
Tiradentes

Em homenagem à bravura 
e à luta com honestidade de Ti-
radentes pelo movimento da In-
confidência Mineira, no dia 21 
de abril, a cidade de Ouro Preto 
homenageia todos os anos o seu 
principal líder, através de uma 
cerimônia civil na praça da ci-
dade. 

A celebração acontece na 
Praça Tiradentes e culmina no 
dia 21 com a transferência sim-
bólica da capital do estado de 
Belo Horizonte para Ouro Preto. 
A Semana da Inconfidência co-
meça dia 16, terça-feira e vai até 
o dia 21 deste mês, domingo, na 
região central, conhecida como 
Circuito do Ouro. 

VISITAÇÃO 
Ouro Preto recebe diversos 

turistas que buscam conhecer 
melhor a cidade e sua história e 
patrimônio cultural. Além dis-
so, próximo da cidade, existem 
diversos locais para visitação. 
O Museu de Congonhas, apesar 
de está localizado a alguns quilô-
metros de Ouro Preto, é bastante 
procurado pelos turistas. Lá, es-
tão preservadas as obras do ar-
tista mineiro Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho. 

Localizada ao lado do San-
tuário do Bom Jesus dos Mato-
sinhos, o prédio do Museu de 
Congonhas é uma construção 
moderna que remete ao período 
Brasil Colônia. Conta com co-

leções de arte sacra e barroca. 
Congonhas é famosa por abri-
gar os 12 profetas, conjunto de 
esculturas em pedra sabão feitas 
entre 1794 e 1804 por Aleijadi-
nho.  

A inauguração do espaço, 
projetado pelo arquiteto Gusta-
vo Penna, fez parte das come-
morações dos 30 anos do reco-
nhecimento do santuário como 
Patrimônio Cultural Mundial.  O 
espaço pretende incentivar o de-
senvolvimento de técnicas para a 
restauração de esculturas produ-
zidas em pedra sabão, considera-
das um símbolo da região.

O artista Aleijadinho é até 
hoje um dos artistas brasilei-
ros mais importantes e um dos 
grandes nomes do barroco ame-
ricano, com lugar de destaque na 
história da arte ocidental. 

O CAMPING 
Em Ouro Preto, o CCB dis-

ponibiliza o camping MG-01, 
que fica na Estrada dos Inconfi-
dentes, a 2 km antes do perímetro 
urbano, e possui instalações-pa-
drão, chuveiros com águas quen-
tes, quadra de esportes, além de 
capacidade para 130 barracas, 20 
trailers e motor-homes.

SERVIÇO 
Camping de Ouro Preto: (31) 

3551-1799
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Um passeio de Buggy em Natal! 
Conheça as Dunas de Genipabu
O Parque Turístico Ecoló-

gico Dunas de Genipabu 
engloba uma praia, um 

grande complexo de dunas, uma 
lagoa e uma área de proteção am-
biental localizados no município de 
Extremoz, no estado do Rio Grande 
do Norte. É um dos mais famosos 
cartões-postais do estado.

A região, conhecida como a 
“Arábia do Brasil”, destaca-se pela 
formação de imensas dunas e uma 
lagoa de água doce, com forte atra-
tivo para o turismo e esportes de 
aventura. A região conta com boa 
infraestrutura de restaurantes, bar-
racas de praia, passeios de Buggy, 
de jangadas e em dromedários.

NATAL 
Para os passeios de buggy na 

região, existem empresas altamen-
te especializadas no setor e com 
variados preços. Uma empresa que 
realiza esse tipo de serviço ao tu-
rista e oferece do mais simples ao 
mais completo passeio de buggy 
em Natal é a RN Buggy. No site, 
o turista ou o campista que está 
de passagem pela região pode fa-
zer sua reserva e aproveitar cada 
momento em Natal, além de ter o 
camping da Lagoa do Bonfim como 
opção de hospedagem. 

DUNAS DE GENIPABU
As dunas de Genipabu são 

móveis e imprevisíveis. A ação do 

vento, muito intensa no litoral do 
Rio Grande do Norte, move a areia 
de um ponto a outro, o que torna a 
paisagem sempre uma novidade, 
mas exige experiência dos guias 
condutores de buggies, os únicos 
autorizados a transitarem pelo par-
que, na condição de visitante.

Genipabu é famosa em todo 
o mundo por sua beleza e exube-
rância naturais e pelos passeios de 
buggy e de dromedários. As águas 
da praia de Genipabu são mornas, 
calmas e limpas. Pode-se também 
passear de jangada e de jet-ski. De 
buggy, o passeio mais famoso pela 
região, pode-se, também, conhecer 
a lagoa, com atrações como banho 
em água doce, pedalinhos, caia-
ques, o “esquibunda” e o “aerobun-
da”.

O PASSEIO 
Genipabu é um dos pontos tu-

rísticos mais conhecidos e procura-
dos do Litoral potiguar.

Após breve parada que muitos 
visitantes fazem para fotos ou pas-
sear nos dromedários, segue-se em 
direção à Barra do Rio onde uma 
típica travessia de balsa se faz ne-
cessário, caso não queira contornar 
o rio por meio de estradas. 

Após a travessia, segue-se 
rumo às dunas de Pitangui com 
muita emoção, chegando então à 
Lagoa para um banho de água doce. 
Na saída do local, uma parada no 

alto das dunas, dá uma ideia do que 
já foi percorrido.

Mais adiante, ficam as famosas 
Dunas Douradas, com areia de cor 
avermelhada e de grossa espessu-
ra. O lugar serviu de cenário para 
algumas cenas da novela “O Clo-
ne”.  Mais para frente, mais emo-
ções nas dunas de Jacumã com 
parada obrigatória para apreciá-las, 
tendo como opcional o aerobunda 
e a tirolesa. 

Todos os passeios podem ser 
curtidos pelos campistas usando 
como base o camping de Lagoa 
do Bonfim, da rede do CCB, a 25 
km do centro de Natal.  O RN-02 
possui instalações-padrão, pavilhão 
de lazer, luz para equipamentos, 
chuveiros quentes e quadra de es-
portes. São 40 mil m² de um espaço 
muito agradável. 

Acesso – Os campistas devem 
seguir pela BR-101 e nas cercanias 
no Município de Nísia Floresta en-
trar no Km 119, pela Av. Dr. Seve-
rino Lopes da Silva. Após 2,5 km 
chega-se ao camping. 

SERVIÇO
Empresa: RN Buggy
Contato: (84) 9 9982.8085
Site: www.rnbuggy.com.br 
Camping Lagoa do Bonfim: 

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

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Além das praias incríveis, os passeios de buggies nas dunas e pelo litoral são fantásticos

 ►A cada ano, durante a semana festiva, na Praça Tiradentes, um 
programa de história e civismo
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Aproveite o feriadão da 
Semana Santa que será 
do dia 19 ao dia 21 deste 

mês. Para os cariocas, o dia 23 de 
abril, terça-feira, comemora-se 
o feriado dedicado a São Jorge. 
Assim, os campistas podem des-
frutar das unidades do CCB com 
lazer junto a amigos e familiares 
por maior tempo. 

Os campings escolhidos para 
se curtir este feriadão foram: Ara-
caju (SE-01), Serrinha (RJ-06) e 
Paraty (RJ-04).

Em Aracaju, a famosa Praia 
de Atalaia com restaurantes à bei-
ra-mar. Na Serrinha, o clima de 
aconchego e uma rica diversida-
de de fauna e flora. Já em Paraty, 
uma boa opção para os visitantes 
é o passeio de barco durante o 
dia e a noite, a animação fica por 
conta das atrações no Centro His-
tórico. A cidade destaca-se por 
realizar diversos eventos como a 
Festa do Divino, a Flip, o Festival 
da Cachaça, entre outros. 

ARACAJU: DIVERSIDADE 
CULTURAL

 Camping - o camping de 
Aracaju possui uma área de 
20.000m² e fica defronte à Praia 
de Atalaia. O SE-01 oferece ins-
talações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes 
e quadra de esportes. 

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

Atrativos - Aracaju tem como 
pontos fortes os atrativos naturais 
e culturais. O destaque litorâneo 
fica por conta da famosa praia de 
Atalaia, point dos finais de se-
mana, que possui restaurantes à 
beira-mar e onde o artesanato lo-
cal chama a atenção. Quem busca 
tranquilidade, pode visitar o lito-
ral sul da cidade, que reúne praias 
encantadoras, como a de Aruanã, 
Robalo, Náufrago e Mosqueiro. 
Para aqueles que gostam de es-
portes radicais, a cidade também 
tem praias ideais para a prática de 
surfe, como Jatobá e Costa. Se o 
campista desejar um roteiro mais 
cultural, o ideal é uma visita ao 
centro histórico da cidade. 

SERRINHA: FAUNA 
E FLORA 

Camping – o RJ-06 possui 

Escolha seu camping e aproveite a Semana Santa com muitos eventos

atrativos como piscinas naturais e 
lago. Uma completa infra-estru-
tura com sauna, playground, can-
tina, quadra de esportes, pavilhão 
de lazer e chuveiros quentes. 

Acesso – Para os campistas 
quem vem do Rio e de São Paulo 
a Via Dutra é a melhor opção. Nas 
imediações de Resende, deve-se 
entrar na altura do km 311, que 

dá acesso também às localidades 
de Penedo e Visconde de Mauá, 
por via asfaltada. A partir do en-
troncamento que leva a Visconde 
de Mauá, deve-se prosseguir pela 
esquerda, entrando na estrada de 
terra em direção à Serrinha do 
Alambari.    

Atrativos - Para os que bus-
cam contato com a natureza, a 

Serrinha do Alambari é o verda-
deiro paraíso. Belíssimas cacho-
eiras, rios com águas límpidas e 
frias propiciando o criatório de 
trutas, lugares intocados e pedras 
majestosas são algumas das atra-
ções que encantam todos os visi-
tantes.

Com rica diversidade de fauna 
e flora, a Serrinha possui também 

uma Área de Proteção Ambiental 
(APA), que visa manter intocados 
os maiores tesouros da natureza. 
Outra atração do lugarejo é o pró-
prio camping. Dentro de seu ter-
ritório encontramos a maior parte 
dos poços e cachoeiras da vila, 
como por exemplo a Duchinha, o 
Poço da Coruja, o Poço Dourado, 
entre outras.

PARATY: EVENTOS 
Camping - O RJ-04 está lo-

calizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa 
de Misericórdia e, além das ins-
talações-padrão, tem capacidade 
para 120 equipamentos, dividi-
dos 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). 
Após a construção da rodovia, na 
década de 70, a cidade tornou-se 
um importante pólo de turismo 
nacional e internacional. 

Atrativos – A cidade destaca-
-se pela realização de grandes 
eventos, como a Festa do Divino 
no mês de maio, que é um mar-
co de fé e devoção, a Flip, feira 
literária internacional que todo 
ano aborda um tema e um autor 
diferente, o Festival da Cachaça, 
com bebidas variadas e diversas 
atrações, entre tantos outros. O 
Centro Histórico é repleto de ca-
sarões 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 bares 
que capricham nos cardápios e 
na programação musical regada a 
MPB, bossa-nova e rock e que dão 
vida a diversão noturna.  Durante 
o dia, os passeios de barco pela 
Baía de Paraty. No trajeto, sem-
pre com paradas para o mergulho, 
o visitante conhece as ilhas Sape-
ca Catimbau, Algodão, Praia Ver-
melha, entre outras. Quem busca 
cenários mais rústicos, o melhor 
é seguir de barco até a Ponta de 
Cajaíba e de lá seguir por trilhas 
para as praias de Martim de Sá e 
Grande da Deserta. 

SERVIÇO
Camping de Aracaju: (79) 

3243-3957
Camping da Serrinha: (21) 

3381-7042
Camping de Paraty: (21) 

3371-1050
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►O Camping de Aracajú é uma rara oportunidade de acampamento no litoral do Nordeste

 ►Natureza 
pura, 
tranquilidade 
e aconchego 
nas sombras 
da Serrinha 

 ►Defronte 
à praia do 

Pontal, o 
Camping 
de Paraty 

proporciona 
história, 

cultura e lazer
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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 internacionais, 

incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel com café da manhã e city-
-tour para os destinos abaixo podendo ser divididos em até 11 vezes sem 
juros, a partir de:

-O Melhor da Terra Santa, Maravilhoso Circuito por Israel, saída em 
17/04/19, 07 noites: US$ 15.463,00, dividido em 11 vezes

-Dubai e Abu Dhabi para jovens, 12 dias, 10 noites e 09 refeições, 
saída em Julho/19: US$ 4.249,00, dividido em 10 vezes

-Grécia, 10 noites, saída  em 18/05/19, com Cruzeiro Celestyal Crui-
ses ,cabine externa e pensão completa e pacote de bebidas ilimitadas, no 
roteiro, dividido em 10 parcelas de US$ 457,00 

-Turquia, 12 noites, saída em 13/06/19, com 05 noites em Istambul, 02 
noites na Capadócia, 02 noites em Pamukkale, 02 noites em Kusadasi e 01 
noites em Canakkale, com guia falando português 09 almoços, 07 jantares 
e um jantar de despedida em Istambul com espetáculo, com uma entrada de 
US$ 734,00 e 09 parcelas de US$ 324,00 .

TEMPORADA DE BARILOCHE:
-Saída em 13/07/19, com 07 noites: US$ 1.505,00 com direito a uma 

bolsa.
-Saídas em 16 e 20/07/19, com 07 noites: US$ 1.725,00 com direito 

a uma bolsa

PACOTES RODOVIÁRIOS
-Parque Nacional do Caparaó, 04 dias, saída em 19/04/19: R$ 2.194,00
-Fazenda dos Barões do Café com Valença e Conservatória, 04 dias, 

saída 19/04/19: R$ 1.605,00
-Festa Junina em São Lourenço 04 dias saída 20/06/19 a partir de 

R$ 1.833,00
-Barretos 2019 – A Maior Festa Country do Brasil, saída em 15/08/19 

e 22/08/19: R$ 1.620,00
-Expoflora 2019 – A Festa das Flores e dos Morangos em Holambra e 

Atibaia, 03 dias, saídas em 06,13 e 27/09/19: R$ 1.370,00

CRUZEIROS MARÍTIMOS 
A MSC oferece várias opções de cruzeiros já para temporada de 2020, 

melhor época para comprar é agora em Março e Abril/19. Consulte outras 
saídas e de outras Companhias, a CCTUR trabalha com todas. Aproveite !  

- MSC Fantasia, saída do Rio de Janeiro, dia 13/01/20 com 05 noites, 
fazendo Salvador/Ilhéus.

- MSC Fantasia, 04 noites, saída em 15/02/2020, fazendo Ilhabela/Ilha 
Grande/Angra dos Reis.

- MSC Fantasia, saída em 14/12/19, fazendo Buzios/Salvador/Ilhéus, 
06 noites

O programa ideal para você e sua 
família curtirem o feriadão da 
Semana Santa neste mês é via-

jar pelo país e conhecer novos lugares. 
E no CCB você ainda concorre a esta-
dias 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 este-
jam identificados com suas respectivas 
carteiras sociais. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupações 
de módulos e animais permitidos. Con-
fira aqui os resultados dos sorteados do 
mês de fevereiro passado. 

Concorra a bônus e desfrute 
dos campings na Semana Santa 

 ►É tempo das melhores ofertas para os cruzeiros de 2020 pelo litoral brasileiro. Consulte já a CCTUR

-MSC Fantasia, saída em 28/12/19, fazendo Ilhabela/Ubatuba/Ilha 
Grande/ Copacabana, 08 noites

PACOTES PARA A BAIXA TEMPORADA 
A CCTUR oferece pacotes aéreos com hospedagem em hotel para o 

período de baixa temporada podendo parcelar em até 10 vezes sem juros, 
a partir de:

-Fortaleza, 04 noites, saída em 07/09/19: R$ 1.111,00 
-Foz do Iguaçu, 03 noites, saída em 10/05 e 08/08/19: R$ 776,00 
-Maceió, 07 noites, saída em 18/08 e 15/09/19: R$ 1.207,00 
-Natal, 04 noites, saída em 07/08 e 11/09/19: R$ 1.283,00 

LANÇAMENTO: 
Paixão de Cristo em Recife e Porto de Galinhas 

Recife com Paixão de Cristo, 04 noites, saída em 12/04/19, com pas-
sagem aérea, hospedagem com café da manhã, city tour Recife, traslados 
e seguro viagem, espetáculo Paixão de Cristo em Nova Jerusalém com in-
gresso a partir de R$ 1.667,00 ou 10 vezes de R$ 166,70.

Porto de Galinhas com Paixão de Cristo, passagem aérea, hospeda-
gem com café da manhã, traslados, seguro viagem, saída em 12/04/19: R$ 
1.886,00 ou 10 vezes de R$ 188,60.

PACOTES PARA OS FERIADOS 
-Aracaju, saída em 19/04/19, 04 noites: R$ 1.258,00 
-Beto Carrero, 03 noites, com uma ida ao Parque, saída em 19/04/19: 

R$ 1.488,00 
-Florianópolis, 03 noites, saída em 20/04/19: R$ 1.086,00 
-Foz do Iguaçu, 03 noites, saída em 20/04/19: R$ 904,00 
-João Pessoa, 04 noites, saída em 20/04/19: R$ 1.590,00 
-Natal, 03 noites, saída em 20/04/19: R$ 1.461,00 
-São Miguel do Gostoso, 03 noites, saída em 20/04/19: R$ 1.787,00 
-Vila Galé de Touros, 03 noites, saída em 20/04/19 com all inclusive: 

R$ 2.776,00 
-São João de Caruaru, saídas em 05,12 e 19/06/19 com bilhete aéreo, 

hospedagem, traslados e city tour Recife/Olinda, Tour ao São João de Ca-
ruaru, seguro viagem: R$ 1.604,00 

PACOTES PARA AS FÉRIAS DE JULHO 
-Buenos Aires e Bariloche, saída em 21/07/19, 07 noites: US$ 

1.485,00 
-Fortaleza, 04 noites, saída em 31/07/19: R$ 1.489,00 
-Natal, 07 noites, saída em 03/07/19: R$ 1.963,00 
-Foz do Iguaçu, 04 noites, saída em 10/07/19: R$ 921,00 
-Beto Carrero, 04 noites, saída em 13/07/19: R$ 1.568,00 
-Balneário Camboriú e Blumenau, 04 noites, saída em 13/07/19: R$ 

1.240,00 

NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando você vem ao Rio de Janeiro para curtir as praias, os passeios, 

rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos 
Bandeirantes. Mas, quando vier a negócios, em viagem rápida, experimen-
te o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis, 
restaurantes no entorno, ao lado do metrô, a duas estações de VLT até o 
Santos Dumont. No sentido contrário, em percurso maior, o VLT passar 
em frente à Rodoviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.
com.br .  

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

tar Grand Amazon, em cabines exclusivas com varandas, alimentação all 
inclusive, piscina, sala fitness, gastronomia local e internacional no restau-
rante 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, pas-
seios de lancha, visita à Casa do Caboclo (povo local), pesca de piranhas, 
focagem de jacarés, encontro das águas. Ufa! 

004778-5 (RJ)
006424-0 (RJ)
016480-4 (RJ)
018434-1 (RJ)
022475-1 (RJ)
033637-0 (SP)
041477-0 (SP)
049589-9 (SP)
051296-8 (RJ)
053290-0 (RJ)
058302-4 (SP)
067134-8 (SP)
068567-2 (ES)
069757-2 (MG)
084988-6 (RS)
115689-6 (RJ)
120654-4 (RJ)
132460-1 (RJ)
133224-8 (RJ)
133373-1 (RJ)

146259-8 (RJ)
147226-8 (ES)
159868-2 (RJ)
175725-2 (SP)
180691-2 (ES)
182929-5 (RJ)
184515-2 (RJ)
186476-6 (RJ)
188318-4 (RJ)
189713-3 (RJ)
191579-5 (RJ)
192079-0 (SP)
193593-1 (RJ)
200277-3 (RJ)
202345-2 (RJ)
203737-0 (ES)
206769-2 (SP)
210380-4 (DF)
213576-2 (RJ)
216564-4 (RJ)

217664-5 (ES)
218314-7 (SP)
220733-1 (RJ)
221563-5 (ES)
223746-7 (SP)
225239-4 (RJ)
225484-1 (RJ)
226677-5 (RJ)
226841-8 (RJ)
227425-7 (SP)
229619-4 (MS)
230340-4 (RJ)
231634-2 (SP)
232073-1 (SP)
232306-4 (MG)
232385-2 (RJ)
232451-5 (RJ)
232534-1 (RJ)
232763-6 (SP)
234289-8 (PR)

234387-8 (PR)
234429-8 (MG)
234463-8 (SP)
234886-0 (SP)
234912-5 (RJ)
234974-3 (RJ)
235016-8 (RJ)
235099-8 (SP)
235272-0 (SP)
235429-3 (RJ)
235613-0 (RJ)
235818-2 (RJ)
235841-7 (SP)
235965-9 (SP)
235985-3 (RJ)
236005-8 (RJ)
236031-7 (RJ)
236035-9 (SP)
236081-2 (RJ)
236082-0 (ES)

236084-6 (SP)
236095-1 (RJ)
236131-3 (RJ)
236141-0 (SP)
236153-3 (RJ)
236159-1 (RJ)
236169-8 (SP)
236173-7 (RJ)
236189-2 (SP)
236230-1 (RJ)
236248-2 (RJ)
236263-6 (ES)
236274-1 (SP)
236290-3 (RJ)
236312-9 (RJ)
236345-4 (SP)
236346-2 (RJ)
236351-9 (RJ)
236369-0 (SP)
236421-4 (RJ)
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Semana Santa: Paella 
Dançante é atração em 

Mury. Cariocas têm 
feriado de São Jorge  

O feriadão da Semana Santa 
vem com um cardápio es-
pecial para os campistas que 

visitam Mury. A Paella Dançante 
acontece no meio do feriado, no dia 
20 de abril, a partir das 13 horas na 
cantina do camping. A Paella é um 
dos pratos típicos da culinária espa-
nhola. 

O prato é preparado com o arroz 
cozido com carnes, frutos do mar, 
hortaliças e açafrão. O evento con-
tará com o repertório eletrônico ani-
mando todos os campistas. O preço 
do convite por pessoa custa R$ 40,00 
com direito a uma sobremesa.

NA CANTINA
De quinta-feira, dia 19 à terça-

-feira, dia 23, feriado de São Jorge 
para os cariocas, a cantina está pro-
gramando servir durante o almoço 
pratos básicos com arroz, purê, sala-
da, peixe frito ou ensopado. À noite, 
em clima mais aconchegante, estará 

funcionando o serviço de caldos, 
canjica, pastéis e bolinhos de baca-
lhau e delicioso chope a R$ 6,00. 

Acesso- Saindo do Rio de Janei-
ro, o acesso se dá pela Ponte Rio-
-Niterói, seguindo-se pela BR-01 
(Niterói-Manilha) contornando pela 
direita o perímetro urbano de Itabo-
raí, na direção de Rio Bonito. Em 
seguida, dobrar à esquerda para Ca-
choeiras de Macacu e Nova Fribur-
go. O acesso ao camping se faz pela 
rodovia Rio-Friburgo, dobrando-se 
novamente à esquerda, aproximada-
mente 2 km após o início da descida 
da serra, agora em direção à cidade, 
em frente ao totem de limitação de 
velocidade. 

SERVIÇO 
Camping de Mury (RJ-08): (22) 

2542-2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

Os apelos de Guarapari: mergulhos, artesanatos em conchas, navios naufragados e o turismo saúde 
Guarapari, no litoral do Espíri-

to Santo, está entre os cinco lugares 
mais procurados por mergulhadores 
no Brasil. De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Ictiologia, que se dedica 
ao estudo dos peixes, a cidade possui a 
maior diversidade de peixes de recifes 
do país, com 220 espécies identifica-
das.

Além do roteiro que se estende 
por 300 km de belas praias dividin-
do os estados do Rio de Janeiro e da 
Bahia, o local reserva muitas surpresas 
a quem se aventura pela Rodovia do 
Sol. Do rico artesanato em conchas 
até os passeios de escuna, não faltam 
atrativos. Além disso, a região também 
destaca-se pelo turismo de saúde com 
suas areias monazíticas.

ONDE ACAMPAR
Para o campista que esteja de pas-

sagem pela região, o camping de Gua-
rapari encontra-se sempre disponível. 
E para os mergulhadores de plantão, 
várias empresas são referências locais 
nas orientações da prática do esporte.

SAÚDE
No Brasil, o litoral de maior con-

centração de areia monazítica está no 
balneário de Guarapari. Mais espe-
cificamente, na Praia de Meaípe e na 
Praia da Areia Preta.

Tais areias são muito conhecidas 
por seus supostos efeitos terapêuticos, 

sendo utilizadas no tratamento contra 
artrites e inflamações, uma vez que, 
espalhadas sobre a pele, produzem 
uma radiação que estimula os tecidos 
e favorece o fluxo sanguíneo na região 
afetada.

Dentre as atrações mais procura-
das para mergulhos, duas ilhas e três 
embarcações naufragadas são progra-
mas de destaque na região.

1 - ILHA ESCALVADA - Situada 
a 6 milhas da costa, possui um farol 
que, quando foi modernizado, teve os 
antigos cilindros de aço que armazena-
vam gás jogados ao mar, tornando-se 
um curioso ponto de observação para 
os mergulhadores. Dentre as espécies 
encontradas estão corais, esponjas, es-
trelas do mar, frades, parus, trombetas, 
lagostas, polvos, donzelas e moréias.

2 - ILHAS RASAS - Situadas a 7 
milhas da costa, em suas proximidades 
estão os destroços de algumas embar-
cações e restos de artilharia, pois a ilha 
foi alvo de treinamento da Marinha do 
Brasil. Baleias jubarte já foram vistas 
no local, durante o seu período anual 
de migração para o Arquipélago de 
Abrolhos.

3 - NAUFRÁGIO VICTORY 
B - Embarcação de bandeira grega 
abandonada no Porto de Vitória com 
barris de óleo a bordo, foi afundada 
em 03/07/2003 entre as Ilhas Rasas e 

Escalvada, estando liberado para mer-
gulho contemplativo ou recreativo.

4 - NAUFRÁGIO BELUCCIA - 
Embarcação a vapor, de nacionalidade 
inglesa, que naufragou em 1903 a 7 
milhas da costa, quando em viagem de 
Santos para New Orleans. Encontra-se 
partido ao meio, com proa e popa se-
parados por uma distância de aproxi-
madamente 100 metros, está afundado 
próximo à Ilhas Rasas, e são vistos a 
sua hélice, caldeira e vários comparti-
mentos.

5 - NAUFRÁGIO FARIA LEMOS 

– Navio cargueiro que naufragou ao 
bater contra a linha de recifes conheci-
dos como “Três Pedras”, frente à praia 
de Guaibura, Nova Guarapari. 

Acesso ao camping - Localizado 
a 54 km de Vitória, a melhor maneira 
de se chegar a Guarapari, a partir do 
Rio de Janeiro, é pela ponte Rio-Ni-
terói e seguir direto com destino a Vi-
tória pela BR-101 em direção à região 
Norte Fluminense até a divisa com o 
Espírito Santo. De lá se deve prosse-
guir de preferência pela Rodovia do 
Sol, passando por Marataízes, Anchie-

ta, Piúma e outros balneários. 
Operadoras – Várias empresas 

especializadas, entre elas, a Acqua 
Sub, a DiveLife, Atlantes, Cia. do 
Mergulho oferecem programas sofis-
ticados para amadores e experientes. 
Consulte seus sites e conheça os deta-
lhes, custos e condições de pagamento. 

SERVIÇO
Camping de Guarapari: (27) 3262-

1325
Disque camping: (21) 2532-0203 

ou (21) 3549-4978

 ►Para quem aprecia a natureza no fundo do mar, Guarapari também oferece muitas atrações

 ►Aproveite o feriadão e confraternize com os amigos neste paraíso
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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

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

Presenteie seu filho com um 
título patrimonial do CCB   

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe dos benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” 
presenteando-o com um título 

patrimonial do CCB. Na pro-
moção, os associados ganham 
até 90% de desconto na com-
pra de um novo título para seus 
filhos. Quanto maior for seu 
tempo de associado, maior o 
desconto. 

Em se tratando de admis-
sões promocionais, a custos 

reduzidos, as taxas mensais de 
manutenção vinculadas aos no-
vos títulos passam a ser apro-
priadas a partir do mês seguinte 
ao da subscrição.

Ligue para o Disque Cam-
ping e saiba como se beneficiar 
da promoção: (21) 2532-0203 
e (21) 3549-4978.

Campanha Novos 
Associados segue em vigor 
O sucesso da Promoção 

Novos Associados vale 
também para o feriadão 

da Semana Santa e finais de sema-
na com a possibilidade de garan-
tir descontos aos associados que 
recomendam seus amigos e fami-
liares 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 amigos para se associa-
rem ao Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus de-
pendentes são beneficiados com 
bônus/pernoites com validade de 
até um ano para os associados e 
seus acompanhantes. 

Para cada grupo de cinco in-
dicações confirmadas, os associa-
dos recebem mais 20% do valor 

total dos bônus entregues. 
Lembramos que essas boni-

ficações não servem para com-
pensar taxas de ocupações de 
módulos, equipamentos desocu-
pados, estadas diurnas, animais 
permitidos ou outras específicas. 
Preencha o seu cupom abaixo e 
o envie para qualquer uma das 
secretarias do CCB pelo correio, 
fax ou e mail.
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Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, com 
manual e maleta com rodas para transpor-
te. 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

Carreta Campingcar – Documentação 
em dia, recém reformada, trafo 220v X 
110, lâmpada led, colchões, amortecedo-
res e pneus novos, espete, lona de 6,00 X 
5,00, (02) mesas de suporte, 03 cadeiras de 
camping, lona de cobertura, mais todos os 
esticadores (elásticos). R$ 6,900,00 (acei-
to negociação). Tardelli. Telefone: (11) 
981300307. 

Ferp – Para 7 pessoas, em bom estado. 
Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, 
parte elétrica e equipamentos, junto com tí-
tulo do CCB desde 1974 e em dia com as 
mensalidades. Preço à combinar. Tratar com 
Wilson.  Telefone: (15) 3221-1810. 

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, gela-
deira, mesa de 2m com 6 cadeiras de ma-
deira dobráveis, televisão de 29 polegadas, 
fogão 4 bocas, microondas, transformador e 
fiação.  R$ 7.000,00.  Estudamos oferta. Jor-
ge Luiz. Tels.: (21)2736-1220 e (21)98843-
1220.

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com 
reservatório de água e geladeira elétri-
ca, 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.

Turiscar Diamante 660 –  Ano 1982, 
localizado em Paraty. Acomoda até 8 pes-

de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos 
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

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 armários, 
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia gra-
nito, 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, 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, die-
sel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pes-
soas. 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
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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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soas. Avancê com copa e cozinha comple-
ta. Banheiro com box de água quente, 3 
TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e climatiza-
dor, no-break com baterias Moura Cleam, 
utensílios de cozinha e triciclo Elektra. 
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 99126-
3329. Email: alfredo28guara@hotmail.com 

Turiscar Quinta Roda – Documentação 
OK. Quarto de casal, ar condicionado, gela-
deira, fogão, sofá cama de casal, mezanino 
com 2 camas de solteiro, TV 29, mesa com 4 
cadeiras. Valor: R$ 39.900,00 Mariza. Tels.: 
21 96450-0596 / 21 99965-2660.

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

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

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.



 
CONVITES Até Maio Em Junho

 Associado Casal / Dupla  R$ 120,00 ..............R$  150,00
 Associado Individual  R$ 66,00 ..............R$    82,00
 Associado Juvenil  R$ 52,00 ..............R$    65,00
 Convidado Individual  R$ 85,00 ..............R$  106,00
 Convidado Juvenil  R$ 66,00 ..............R$    82,00

Feriadão exclusivo: Banda Tureck na 
Noite de Queijos e Vinhos na Serrinha 

 ►Mais uma vez, o reencontro da família campista com a Banda Tureck

Prado: o Caribe do Nordeste, capital das baleias 
jubarte e praias paradisíacas 

 ►Um paraíso à parte, defronte à praia do Farol, com tranquilidade e lazer

Considerada a capital oficial 
das baleias Jubarte, a cidade 
conta com muitas atrações 

turísticas para quem ama praias pa-
radisíacas e é também chamada de 
“Caribe do Nordeste”. 

Na região encontram-se Parques 
Nacionais como a APA Ponta das 
Baleias Abrolhos, que recebe a visita 
anual das baleias Jubarte, principal 
atração local. 

No centro histórico, dentre as 
construções dos séculos XVIII e 
XIX estão conservadas a Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora da Purifica-
ção, o sobrado da Rua Rui Barbosa, a 
Casa Colonial do Beco das Garrafas, 
a antiga Cadeia Pública, a Pousada 
Colonial e o casario. Nas ruas cal-
çadas com pedras, baianas vendem 
acarajés e cocadas.

PRAIAS 
A cidade possui praias para to-

dos os gostos ao longo de seus 84 
km de litoral. A praia do Farol, que 
fica em frente ao camping, possui 
falésias multicoloridas que formam 
uma parede entre a vegetação e a 
areia dourada. Já a praia do Novo 

Prado tem uma larga faixa de areia 
plana e é a preferida dos turistas pelo 
fácil acesso. 

Camping – O camping de Prado 
conta com instalações-padrão, chu-
veiros quentes, quadra de esportes, 
cantina com área aberta e arejada, 
biblioteca, luz elétrica para as de-
pendências (220v) e ponto de ener-
gia para carga de bateria de trailers. 
O camping está a 6 km do centro da 
cidade. 

Acesso – Para chegar ao BA-03, 
o campista precisa seguir pela BR-
101 e escolher entre duas opções: 
entrar pelo Km 361, em Teixeira de 
Freitas, e seguir por uma estrada de 
asfalto de 94 km até a entrada do 
camping. Outra opção é seguir por 
Itamaraju, no km428 da BR-101, 
percorrendo 68 km por uma estrada 
asfaltada até o camping. Prado en-
contra-se a 812 km de Salvador e a 
200 km de Porto Seguro.

SERVIÇO 
Camping de Prado: (73) 9113-

7352 ou (73) 9994-5148
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

A LXVII Noite de Queijos e Vinhos 
no Camping da Serrinha está confirmada 
para o dia 22 de junho, sábado, junto com 
o feriadão de Corpus Christi, na quinta-
-feira, 19. Um dos eventos mais tradicio-
nais do Clube contará com a animação da 
Banda Tureck, que certamente repetirá 
o sucesso da recente edição da Chopada 
Alegre no Clube dos 500 em outubro pas-
sado.

No dia do evento, o Camping da 
Serrinha estará reservado apenas para os 
campistas e seus convidados portadores 
de convites. Os campistas que adquiri-
rem seus convites até o dia 16 de junho, 
domingo, poderão a partir daquele dia, 
deixar seus equipamentos desocupados 
no camping, isentos da taxa, até o dia da 
festa, na proporção de um equipamento 
para cada matrícula social.

CONVITES 
Cada convite pessoal dá direito a 

uma embalagem com cinco qualidades 
de queijos, uma porção de patê, mantei-
ga, pão, um caneco personalizado, vinho 
tinto e branco e refrigerante à vontade, 
servidos somente no caneco do evento. 
Confira a tabela dos custos dos convites e 
comece a se programar desde já. Os con-
vites estarão disponíveis nas secretarias 
e em alguns campings a partir de maio 
próximo. 

SERVIÇO
Camping da Serrinha: (21) 3381-

7042
Disque Camping: (21) 2532-0203 ou 

(21) 3549-4978

Veja os artigos de camping e adquira o seu produto    

Mercado 
Aproveite as novidades do mercado para curtir o feriadão da 

Semana Santa neste mês. Confira três novos produtos para levar 
para os acampamentos: a Barraca Falcon 3 da Nautika, a Lanchei-
ra Térmica Lunch Box da Acte e o Cantil Mohave Nautika. 

Barraca Falcon 3 da Nautika:  É o modelo médio 
da linha Falcon de barracas da Nautika. Com altura de 
1,10, é grande o suficiente para até 3 pessoas dormi-
rem confortavelmente. Consideradas companheiras de 
todas as aventuras por muitos campistas, as barracas da 
linha são reconhecidas por serem leves de carregar e 
bastante versáteis, além da qualidade indiscutível. Na 
parte da frente, o avanço frontal possui desenho espe-
cial que possibilita armazenar calçados e outros itens, 
o que é ideal para que o usuário possa armazenar seus 
pertences. Maiores informações no site: www.makalus-
ports.com.br 

Lancheira Térmica Lunch Box da Acte: Desen-
volvida com materiais térmicos e isolantes que mantem 
seus alimentos sempre frescos. Cor: Cinza com deta-
lhes em Rosa. Desenvolvida em material térmico e iso-
lante. Tamanho grande com capacidade para armazenar 
13 Litros.  Informações no site: www.kanui.com.br 

Cantil Mohave Nautika: O cantil fabricado em 
plástico PP inodoro e revestimento com poliéster 
oxford, possui alça para transporte, inclui corda para 
evitar perda da tampa e bico de sucção para facilitar a 
hidratação durante caminhadas.  É ideal para caminha-
das, camping, pesca e escoteiros.  Mais detalhes no site: 
www.adventura.com.br  


