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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

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.

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 
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 da Serrinha

 ►Camping de Ubatuba
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Em clima de harmonia, foi 
realizada no último dia 9 
de fevereiro, no Rio de Ja-

neiro, no auditório da ABAV local, 
a XVII Assembléia Nacional do 
Camping Clube do Brasil, quando 
foi reeleito o Presidente Nacio-
nal, João Luiz Pimentel Neiva de 
Lima, para o triênio 2019/2022. O 
dirigente, que apresentou a com-
posição de sua Diretoria, agrade-
ceu na oportunidade a sua recon-
dução àquela presidência.

No encerramento da assem-
bléia, foi aprovada uma moção de 
pesar pelo “lamentável acidente 
que vitimou jovens atletas no Cen-
tro de Treinamento do Flamengo”.

Confira a seguir um roteiro 
completo da XVII Assembléia Na-
cional, cuja presidência da mesa 
coube ao Conselheiro Benemérito 
Jory França. O relatório do pre-
sidente reeleito, distribuído aos 
membros da assembléia, também 
foi aprovado por unanimidade.

ASSEMBLÉIA: 
PASSO A PASSO 

A presidência da Mesa Dire-
tora coube ao Conselheiro Be-
nemérito Jory França, escolhido 
por aclamação dos constituintes, 
com a assistência dos Beneméritos 
Jorge Luiz Nogueira de Moraes e 
Ademar Moesia de Albuquerque.

Abrindo os trabalhos, o Pre-
sidente da Mesa convidou o Pre-
sidente Nacional ainda em exer-
cício, para apresentar o relatório 
final da sua gestão 2015/2018.

O presidente João Luiz Pimen-
tel Neiva de Lima passou a se refe-
rir ao texto do relatório que havia 
sido distribuído aos membros da 
Assembléia, colocando-se à dis-
posição para dúvidas e questões 
sobre o tema.

O Relatório do Presidente Na-
cional foi aprovado pela unanimi-
dade dos membros presentes.

Passando ao segundo item da 
pauta, o Presidente Nacional se 
colocou à disposição para consul-
tas e questões sobre os seis pare-
ceres financeiros semestrais de sua 
gestão, aprovados pelo Conselho 
Fiscal, os quais eram submetidos à 
apreciação da Assembléia Nacio-
nal. Ao final, os seis pareceres e os 
respectivos balanços patrimoniais 

Assembléia Nacional reelege João Luiz Pimentel para triênio 2019/2022

foram aprovados por unanimida-
de.

Na sequência da pauta, ao ser 
anunciado o momento da apresen-
tação de chapas para a eleição do 
novo Presidente Nacional e seus 
dois vices, o benemérito gaú-
cho Carlos Alberto Couto Mon-
tano apresentou candidatura de 
uma chapa propondo a reeleição 
de João Luiz Pimentel Neiva de 
Lima, acompanhado pelos asso-
ciados Fernando Cespe Barbosa, 
do Rio de Janeiro, e Luiz Fer-
nando Napolitano, de São Paulo, 
como Vice-Presidente.

O plenário prosseguiu em si-
lêncio, à espera de novas candida-
turas, o que não ocorreu. Posta em 
votação, a candidatura da única 
chapa apresentada foi aprovada 

por aclamação.
O Presidente Nacional reeleito 

para o triênio 2019/2022 agrade-
ceu a recondução e passou a apre-
sentar a composição de sua direto-
ria: 1º) Vice-Presidente: Fernando 
Cespe Barbosa (RJ); 2º Vice-Pre-
sidente: Luiz Fernando Napoli-
tano (SP); Diretora-Tesoureira: 
Lúcia Maria Martins Gualberto 
(RJ), Diretor-Secretário: Christian 
Fric Camargo (PR); 2º Diretor-Se-
cretário: Antônio Manoel do Nas-
cimento Bento (RJ); Diretor de 
Patrimônio: Jorge Luiz Nogueira 
de Moraes (RJ); Diretor de Cara-
vanismo: Carlos Ricardo Montei-
ro (RJ); Diretor de Comunicações: 
José Carlos de Sá Vasquinho (RJ); 
Diretor Nacional para a Região/
RJ: Jorge Barbieri (RJ); Diretor 
Nacional para a Região/SP: Aym-
berê Guedes Araújo (SP); Diretor 

Nacional para a Região/Sul: Luiz 
Carlos Culubret Neiva de Lima 
(SC).

Ao terminar a apresentação da 
nova Diretoria Nacional, o Presi-
dente da Mesa solicitou a manifes-
tação do plenário, que homologou 
as indicações por aclamação.

Seguindo com a palavra, o 
Presidente da Mesa anunciou que 
estava aberto o momento para in-
dicação de chapas para a composi-
ção do Conselho Fiscal para o tri-
ênio 2019/2022, levantando-se o 
benemérito Gilberto Aquino com 
a indicação dos associados Anival 
de Moraes Braga, Marcos Vinicius 
Coutinho e Pedro Alves Pereira, 
como titulares, e Luiz Carlos As-
sis, Maurício Silva Santos e João 
Estevão Mota, como suplentes. 

Não havendo, no tempo concedi-
do, a indicação de outras chapas, 
o Presidente da Mesa submeteu a 
chapa proposta ao plenário que a 
aprovou por aclamação.

Passando ao último item da 
pauta, Assuntos Gerais, o Presi-
dente Regional/Sul Luiz Carlos 
Culubret Neiva de Lima apresen-
tou ao plenário a indicação do as-
sociado Christian Fric de Camargo 
Kerin, residente de Curitiba, para 
a condição de Benemérito, enu-
merando os bons serviços que ele 
tem prestado ao Clube há mais de 
20 anos.

Encaminhada a apreciação 
pelo Presidente da Mesa, o ple-
nário aprovou por unanimidade a 
indicação.

Os constituintes Vlandemar 
Pinheiro, Everaldo Francisco da 
Silva e Arthur Melemendjian, 
todos da Representação de São 
Paulo, apresentaram individual-
mente sugestões para a criação 
ou ampliação de benefícios para 
o quadro social, tanto na admis-
são de novos associados, como 
no estímulo para aumento da 
frequência nos campings, tendo 
o Presidente da Mesa orientado 
ao seu Secretário que anotasse e 
incluísse no corpo da ata aque-
las sugestões e que as encami-
nhasse para a Direção Nacional.

Antes de encerrar a Assem-
bléia, o Presidente da Mesa pro-
pôs aos companheiros presentes 
a aprovação de uma moção de 
pesar pelo lamentável acidente 
que vitimou jovens atletas no 
Centro de Treinamento do Clu-
be de Regatas do Flamengo, o 
que foi aprovado em ato contí-
nuo.

 ►O Presidnete João Luiz, reeleito, com seus dois Vices, Fernando Cespe 
Barbosa e Luiz Napolitano 

 ►O Conselheiro Gilberto Aquino (centro) cumprimenta Jory França (esq.) 
e Aníval Braga, ambos com 50 anos de Clube

 ►O Conselho de Beneméritos se reuniu na véspera, sob a presidência do decano Aníval de Moraes Braga (na 
Mesa, à dir.)

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Semana Santa 
Chocofest movimenta campismo na Serra Gaúcha em 11 dias de evento 

A edição deste ano da Cho-
cofest será novamente na 
cidade de Nova Petrópo-

lis, próxima a Canela e Gramado, 
quando os associados do CCB po-
derão curtir mais uma edição des-
se grande evento. Serão 11 dias de 
festa na cidade, que se estenderão 
do 11 de abril até o dia 22. 

O festival conta com atrações 
como o Chocolito, que é o primei-
ro personagem da história da Cho-
cofest. Juntamente com a apresen-
tação do personagem, o evento 
possibilitará ao público assistir aos 
desfiles: Um ChocoAmor à Terra, 
a Parada do Conde Guloseima, ao 
espetáculo O Mundo Encantado 
da Páscoa, Exposição de Ovos Gi-
gantes feitos por artistas plásticos, 
a Caravana do Conde, o Leilão de 
Ovos Customizados, o espaço do 
Coelho Reciclador e a Fabriquinha 
de chocolate, entre outros.

Camping - O camping do 
CCB em Canela, vizinha a Nova 
Petrópolis, está localizado a 837 
m de altitude, numa bela área de 

100 mil m², na Estrada do Caracol, 
margeado por um riacho que corre 
sobre pedras, formando uma pisci-
na natural. Num bonito bosque de 
araucárias, o RS-01 conta com um 
pavilhão de lazer com quadras de 
esportes, churrasqueiras cobertas, 
piscinas naturais e cancha de bo-
cha, além das instalações-padrão.

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

SERVIÇO
Evento: Chocofest 2019
Data: 11 a 22 de abril de 2019
Local: Nova Petrópolis / RS
Programação completa: www.

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

3282-4321
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Aparecida: 110 anos dos festejos tradicionais de São Benedito
Aparecida terá motivos de so-

bra para comemorar com muito 
festejo, devoção e alegria mais um 
ano da Festa de São Benedito, que 
acontece de 21 a 29 de abril. A ce-
lebração é um ponto de encontro 
entre fiéis, familiares e amigos, re-
alizada há 110 anos. 

A Festa de São Benedito é 
considerada a maior manifestação 
cultural, religiosa e folclórica do 
Estado de São Paulo pelas inúme-
ras atividades durante o evento, 
quando em nove dias, Aparecida 
acolhe cerca de 300 mil pessoas. 
Os campistas contam nas proxi-
midades com a Unidade SP-01 do 
Clube dos 500.

O EVENTO 
Em Aparecida, o evento co-

meçou a ser comemorado com a 
fundação da Irmandade de São 
Benedito, em 1909, dando início 
à tradição da escolha de um rei e 
uma rainha, conhecidos como os 
festeiros, coroados a cada ano, e 
das comissões de pessoas voluntá-
rias, que trabalham e se dedicam 
na estrutura e desenvolvimento 
das comemorações. 

Os preparativos da festa se 

iniciaram no momento em que o 
Rei e a Rainha foram coroados na 
Festa do ano anterior e escolheram 
a Comissão Organizadora com vá-
rias equipes de trabalho. 

Para a perfeita realização do 

evento as pessoas se unem em bus-
cas incansáveis através de campa-
nhas e promoções beneficentes, 
para arrecadar recursos financei-
ros para custear as despesas com 
as atividades programadas, neces-

sários para que os valores religio-
sos, culturais e folclóricos não se 
percam ao longo do tempo. 

Para você, campista, que esteja 
de passagem pela região e deseja 
participar do festejo religioso, o 

CCB oferece o camping do Clube 
dos 500 como opção de hospeda-
gem durante o evento. 

Camping - O SP-01 conta 
com instalações padrão cercadas 
da mata nativa, oferece aos seus 
campistas capacidade para 300 
equipamentos, playground, pisci-
nas para adultos e crianças, quadra 
de vôlei e campo de futebol so-
ciety. Há também um pavilhão de 
lazer equipado com churrasqueira, 
ideal para reunir os amigos.

Acesso – A 261 km do Rio 
de Janeiro e a 180 km da capital 
paulista, os que vêm dessas cida-
des precisam seguir pela Rodovia 
Presidente Dutra até o km 60, em 
Guaratinguetá, onde está localiza-
do o camping.

 SERVIÇO
Programação e locais do even-

to: www.festadesaobenedito.net 
Data: 21 a 29 de abril de 2019
Camping do Clube dos 500: 

(12)3122-4175

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

 ►A cada ano, a Chocofest aumenta o interesse e a visitação dos turistas

 ►As manifestações de fé se concentram no entorno da Igreja
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Circuito 2019 de Xadrez começa este mês no Recreio 
Neste ano, a abertura dos Circuitos 

de Xadrez no Camping do Recreio dos 
Bandeirantes será este mês no dia 24 de 
março, um domingo, com a solenidade 
de entrega dos troféus, medalhas e brin-
des para os competidores dos circuitos 
de 2018, e logo em seguida, com a dis-
puta do VIII Torneio de Abertura, reu-
nindo em competição os enxadristas dos 
Torneios Aberto e Escolar, em clima de 
confraternização, mas contando pontos 
para os respectivos circuitos.

As competições específicas do XXV 
Circuito Aberto e do XXIII Circuito Es-
colar serão disputados a partir do mês de 
abril e se estenderão até novembro, com 
o Torneio Camping Clube do Brasil, nos 

moldes de competição do Torneio de 
Abertura. 

TORNEIOS ABERTOS 
O XXV Circuito Aberto será com-

posto de sete torneios ao longo do ano, 
enquanto que o XXIII Circuito Escolar 
será disputado em 4 torneios individuais 
e dois por equipes, com os enxadristas 
representando seus respectivos estabele-
cimentos escolares. 

Os torneios abertos serão dispu-
tados em três categorias, até 20 anos, 
adultos e veteranos, e os escolares em 
quatro, juvenil, infantil, mirim e pré-mi-
rim. As premiações finais são conferidas 
com troféus e medalhas para os competi-
dores e troféus para os estabelecimentos 

escolares. 
Todas as competições são realizadas 

no camping do Recreio dos Bandeiran-
tes, sempre aos domingos, a partir das 
09h30min, devendo os participantes le-
varem suas peças brancas e negras. Os 
Circuitos de Xadrez do CCB são admi-
nistrados pelo Professor João Anderson, 
Coordenador Pedagógico da APETX. 

Durante este ano, o Professor João 
Anderson está planejando repetir as clí-
nicas de xadrez durante os eventos so-
ciais do Clube, especialmente nas Noites 
dos Queijos e Vinhos, na Serrinha, na 
Festa da Tainha, em Ubatuba e na Cho-
pada Alegre, no Clube dos 500. 

Confira ao lado o calendário:

Vida de Campista
Professor Maurício, dedicação ao ensino e à natureza. Nomes famosos passaram por suas bancas

Uma vida plenamente vitoriosa, 
viúvo, prestes a completar 85 
anos, o professor Maurício Silva 

Santos, um campista de mão cheia, em 
sua carreira profissional passou por todas 
etapas do ensino médio e universitário à 
pós-graduação em instituições consagra-
das no Rio e no país, carregando o justo 
orgulho de comemorar mais de 60 anos 
nesta profissão e manter sempre acesa a 
paixão pela Geografia.

Na comemoração do cinquentenário  
de profissão, por volta dos anos 2000, en-
tre tantas alegrias e lembranças, a presen-
ça ilustre do teólogo e cantor religioso, 
Padre Zezinho, autor da canção “Aben-
çoa Senhor à Família...” e as presenças 
vencedoras que passaram por suas ban-
cas, como Miguel Falabela, Ivan Lins, Zé 
Rodrix, Paulo Henrique Amorim e mui-
tos outros. Por tudo isso e muito mais, em 
“VIDA DE CAMPISTA” os momentos 
de ouro do mestre e exemplo, Professor 
Maurício Silva Santos, um grande Bene-
mérito do CCB.

Maurício teve 3 filhos, Lúcia, Mau-
rício e Márcio, que lhe deram 23 netos e 
“até agora”, doze bisnetos. Em sua carrei-
ra profissional, passou por todas as eta-
pas, desde o ensino médio e universitário 
à pós-graduação, em colégios públicos, 
como o Aplicação, particulares, como o 
Andrews, faculdades como a Hélio Alon-
so, e na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, berço de suas pesquisas.

No início dos anos 2.000, quando 
completou 50 anos de magistério, Mau-
rício compôs uma equipe entre seus co-
legas de faculdade e reuniu outros doze 
companheiros de turma para uma série 
de eventos em comemoração à data, en-
tre estes uma missa na Igreja da Santa 
Luzia. Padre Zezinho, convidado para 
a celebração, diante de uma concorrida 
presença de amigos e parentes, exaltou: 
“Meus amigos, estamos diante de verda-
deiros heróis, professores até hoje, neste 
país, que carregam dentro de si orgulho, 
determinação e motivos para comemorar 
50 anos nesta profissão”.

Maurício é autor de três livros téc-
nicos sobre aspectos físicos, humanos 

e econômicos no âmbito internacional 
da Geografia. Durante anos, organizou 
a edição dos mapas do Atlas Geográfico 
Escolar e coordenou a publicacão das 
apostilas sobre Geografia nas Faculdades 
Hélio Alonso. No Jornal temático Folha 
Dirigida voltado para a educação e ofer-
ta de empregos, editou durante anos uma 
coluna de incentivo e dicas para jovens 
candidatos ao ingresso no ensino supe-
rior. Atualmente tem se dedicado à con-
clusão de um Dicionário Brasileiro de 
Geografia.

No final dos anos 90, Maurício foi 
homenageado pela Fundação Victor Cí-
vita (Editora Abril), pela sua carreira 
brilhante, com a participação de um ex-
-aluno admirador, o jornalista Paulo Hen-
rique Amorim.

Maurício se considera amigo e admi-
rador de cada um dos alunos que passa-
ram pela sua banca, vencedores em suas 
especializações, citando alguns que se 
destacaram em outras áreas, como Miguel 
Falabela, Ivan Lins, Zé Rodrix, Christian, 
Luiz Felipe dos Santos.

No Camping Clube do Brasil, quando 
começou a acampar, Maurício encontrou 
nos campings algumas referências ideais 
para trabalho de campo com seus alunos, 
ensinando-lhes na prática os aspectos da 
formação do solo, conformações físicas, 
morfológicas e antropológicas, transfor-
mando muitos daqueles estudantes em 
campistas também.

A paixão pelo radioamadorismo 
aproximou Maurício da Diretoria do 
CCB, que o convidou a coordenar a rede 
de radiocomunicação no Clube, com base 
no Camping de Araruama, onde passou 
também a participar das Comissões de 
Regatas nos seus eventos realizados na 
Lagoa de Araruama.

Figura das mais eminentes no quadro 
social do CCB, Maurício ocupou suces-
sivos cargos na Direção Nacional, che-
gando a membro dos Conselhos de Be-
neméritos e Fiscal, dedicando-se às suas 
funções no Clube com o mesmo afinco 
e seriedade com que tem abraçado a sua 
carreira de magistério. Um verdadeiro 
guardião!

MÊS DIA ATIVIDADE

24/Dom Entrega dos Prêmios dos Circuitos de Xadrez – 2018 – 9h

24/Dom VIII Torneio de Abertura – Início após a premiação

28/Dom LXXXI Torneio Escolar Individual – Inscrições 9h-9h30min

28/Dom CLXXXII Torneio Aberto – Inscrições 9h-9h30min

19/Dom LXXXII Torneio Escolar Individual – Inscrições 9h-9h30min

19/Dom CLXXXIII Torneio Aberto -– Inscrições 9h-9h30min

22/sábado CLINICA DE XADREZ - CAMPING DA SERRINHA

30/Dom (42) XLII Torneio Escolar Equipes – Inscrições 9h-9h30min

30/Dom 
(184) CLXXXIV Torneio Aberto – Inscrições 9h-9h30min

Julho  14/Dom CLXXXV Torneio Aberto – Inscrições 9h-9h30min

18/Dom LXXXIII Torneio Escolar Individual – Inscrições 9h-9h30min

18/Dom CLXXXVI Torneio Aberto – Inscrições 9h-9h30min

 15/Dom  XLIII Torneio Escolar  Equipes – Inscrições 9h-9h30min

15/Dom CLXXXVII Torneio Aberto – Inscrições 9h-9h30min

21/ Sábado XIX FESTA DA TAINHA EM UBATUBA – CLINICA DE 
XADREZ  

20/Dom LXXXIV Torneio Escolar Individual – Inscrições 9h-9h30min

20/Dom CLXXXVIII Torneio Aberto – Inscrições 9h-9h30min

Novembro 10/Dom VI Torneio Camping Clube do Brasil – Inscr. 9h-9h30min

Outubro

Setembro

CALENDÁRIO DE XADREZ PARA 2019
XXV CIRCUITO ABERTO e XXIII CIRCUITO ESCOLAR

Março

Abril

Maio

Junho

Agosto

 ►“Olá! Tudo bem? Ao meu lado, o inigualável 
Professor Maurício, do Colégio de Aplicação da UFRJ” 

 ►Em casa, recebendo O Campista, entre a neta Luiza e 
a filha Lúcia 

 ►Professor Maurício, em família, entre filhos, netos e bisnetos 
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Aproveite o final da tem-
porada de verão e des-
frute das unidades do 

CCB com lazer e segurança jun-
to com amigos e familiares. Os 
camping escolhidos para este 
mês de outubro foram: Campos 
do Jordão (SP-02), Cabo Frio 
(RJ-01) e Ouro Preto (MG-01) 

Em Campos do Jordão, a 
Suiça Brasileira, sofisticação 
e variadas opções de diversão. 
Em Cabo Frio, as praias e a vida 
noturna atraem visitantes todos 
os fins de semana e na histórica 
cidade de Ouro Preto, uma via-
gem ao tempo pelos patrimônios 
culturais. 

CAMPOS DO JORDÃO: 
SOFISTICAÇÃO 

Camping – O SP-02 fica lo-
calizado no bairro Rancho Ale-
gre, ao lado do Horto Florestal, a 
7 km do centro da cidade. Além 
das instalações-padrão, o cam-
ping conta ainda com cantina, 
chuveiros quentes e quadra de 
vôlei.

Acesso - O acesso para quem 
vem do Rio de Janeiro ou São 
Paulo é seguir pela Via Dutra. A 
cidade fica a 192 km da capital 
paulista, via Quiririm-Taubaté 
(SP-50) e a 184 km via Caça-
pava ou São José dos Campos 
(SP-123). Outra alternativa para 
quem vem de São Paulo é pela 
Rodovia Ayrton Senna e para 
quem sai de Belo Horizonte, o 
melhor é passar por Taubaté.

Atrativos - No roteiro de 
entretenimento há o passeio na 
Litorina pela Estrada de Ferro do 
Jordão com direito a uma paisa-
gem sedutora. Já a gastronomia 
de Campos do Jordão conquista 
a todos os paladares. Os restau-
rantes locais possuem especiali-
dades distintas, que vão desde os 
finos pratos da culinária francesa 
até os tradicionais fondues e ca-
sas de chocolate. Para quem gos-
ta de aventura, o complexo da 
Pedra do Baú reserva momentos 
de pura aventura nas formações 
rochosas formadas pelo Baú, 
Bauzinho e Ana Chata.

CABO FRIO: PRAIAS 

Camping – O camping de 
Cabo Frio fica na Avenida Wil-
son Mendes, 700, antiga Estrada 

Explore as belezas naturais pelo Brasil: Escolha seu camping

dos Passageiros, no bairro Ja-
caré. Possui quadra de esporte 
e está localizado às margens do 
Canal do Itajuru. Dentro do cam-
ping há um acesso para embarca-
ções ao canal exclusivo para os 
associados e visitantes. O cam-
ping conta com tanques lava-
-roupas e lava-pratos, além de 
instalações-padrão que incluem 
luz para equipamentos e chuvei-

ros quentes.
Acesso – Para quem sai do 

Rio de Janeiro, o acesso é feito 
pela ponte Rio-Niterói. Seguir 
pela RJ-04 até Tribobó e en-
trando ã direita na RJ-106 até a 
cidade de São Pedro D’Aldeia. 
Agora o ideal é pegar a RJ-140 
até Cabo Frio. Uma outra opção 
é, a partir da ponte, pela BR-101 
via Itaboraí e Rio Bonito seguin-

do pela Via Lagos até São Pedro 
D’Aldeia. 

Atrativos - Suas praias de 
águas claras e areias finas desta-
cam a beleza da região. Além dos 
quiosques à beira-mar, quando o 
assunto é gastronomia, todos os 
caminhos levam ao Boulevard 
Canal, um calçadão às margens 
do Canal Itajuru repleto de ba-
res e restaurantes que oferecem 

música ao vivo e diversos pratos 
desde a culinária local com pei-
xes e frutos do mar às estrangei-
ras (italiana, japonesa, brasileira 
e francesa). De dia, o local ofere-
ce aos visitantes passeios de bar-
cos (escunas) no Terminal Marí-
timo e visitas culturais ao espaço 
Carlos-Scliar. A noite os turistas 
mais baladeiros podem curtir as 
boates, bares e casas noturnas.

OURO PRETO: HISTÓRIA 

Camping - O MG-01 fica 
na Estrada dos Inconfidentes e 
possui instalações-padrão, chu-
veiros quentes, quadra de es-
portes, além de capacidade para 
130 barracas, 20 trailers e motor-
-homes.

Acesso - Para quem sai do 
Rio de Janeiro, o acesso é fei-
to pela BR-040, que liga o Rio 
a Juiz de Fora. O trevo para a 
Rodovia dos Inconfidentes fica 
a 40 km de Belo Horizonte. A 
partir desse ponto, são mais 60 
km para chegar à cidade. De São 
Paulo e da região Sul, o melhor é 
seguir pela Rodovia Fernão Dias 
(BR-381), pegar a BR-356 na 
altura de Lavras, passar por São 
João Del Rey até Barbacena e 
depois seguir pela BR-040, pas-
sando por Conselheiro Lafaiete, 
Congonhas e Ouro Preto.

Atrativos - Construções 
históricas como a Igreja de São 
Francisco de Assis, obra-prima 
do famoso artista do barroco bra-
sileiro, o Aleijadinho e as matri-
zes de Nossa Senhora do Pilar, 
que carrega mais de 400 quilos 
de ouro em sua ornamentação e 
de Nossa Senhora da Conceição 
que tem em anexo o Museu Alei-
jadinho, aberto de terça à sábado, 
estão entre os mais procurados. 
Além destes, as ladeiras da cida-
de reservam muitas construções 
antigas, predominantemente 
barrocas, não sendo a toa que a 
cidade é batizada como Patrimô-
nio Histórico da Humanidade.

SERVIÇO 
Camping de Campos do Jor-

dão: (12) 3663-1557
Camping de Cabo Frio: (22) 

2646-6838
Camping de Ouro Preto: (31) 

3551-1799
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►A cantina/rstaurante em Campos do Jordão continua em plena operação

 ►O Canal 
do Itajurú, 
fronteiro ao 
Camping de 
Cabo Frio, 
facilita o acesso 
de embarcações 
ao mar e à 
Lagoa de 
Araruama

 ►A dois 
quilômetros do 
centro histórico, 
o Camping de 
Ouro Preto 
facilita visitas 
aos acervos 
culturais e 
religiosos
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Shopping do Recreio, lazer e compras para os campistas 

Associados e seus con-
vidados que desejem 
acampar ou conhecer o 

Recreio dos Bandeirantes, além 
do camping com instalações-
-padrão, e viver momentos 
inesquecíveis numa das mais 
belas regiões do Rio de Janeiro, 
às voltas com final do verão, a 
hora é essa. 

A praia fronteira ao cam-
ping, onde abriga diversos 
quiosques, é uma das maiores 
opções de lazer para os que pra-
ticam o mergulho ou querem 
pegar uma cor, conta também 
com o Shopping do Recreio, 
perto da unidade, proporcio-
nando cinemas, praça de ali-
mentação, lojas diversas e uma 
programação para adultos e 
crianças. E uma boa oportuni-
dade para suas compras.

O SHOPPING
O shopping foi inaugurado 

em novembro de 1997, rece-
bendo mensalmente cerca de 
500 mil consumidores, que en-
contram no local 130 lojas sa-

Monumento às Águas em Caldas Novas atrai turistas
Os que visitam Caldas Novas 

já ouviram falar e certamente sa-
bem que suas águas são o maior 
bem da cidade. Nesse sentido foi 
criado o Monumento ás Águas, 
considerado a maior atração tu-
rística da cidade, localizada em 
Goiás e que conta com a presen-
ça e cobertura da unidade GO-
02 do Camping Clube do Brasil.

Caldas Novas atrai turistas 
do mundo inteiro pela compro-
vada capacidade terapêutica de 
suas águas termais: elas chegam 
até 51º e possuem propriedades 
químico-minerais, que podem 
diminuir a pressão arterial e até 
desintoxicar o organismo. O 
Monumento é aberto à visitação 
e motiva os visitantes a interpre-
tar o seu significado.

MONUMENTO E 
GASTRONOMIA 

Essa interessante obra, além 
das belas cascatas e jardins, foi 
construída para proporcionar 
paz e tranquilidade. O barulho 
das suas águas lembra cachoei-

ras e a estrutura do monumento 
possibilita um agradável passeio 
por toda área.

A cidade possui também 
uma variada culinária que mis-
tura peixes e aves com frutos 
do cerrado como o pequi, muito 
usado em pratos típicos, entre 
eles, o arroz com pequi e a tradi-
cional galinhada. Outras delícias 
da região são o peixe na telha, a 
pamonha, o empadão goiano, e 
os doces caseiros e licores pro-
duzidos na cidade.

Outra atração local é a tradi-
cional Feira do Luar, realizada 
durante os fins de semanas, no 
centro. Com mais de 100 barra-
quinhas, é ideal para conhecer o 
artesanato e experimentar a sa-
borosa culinária caldanovense.

Em Caldas Novas também 
há diversos parques aquáticos, 
onde crianças e adultos vão tor-
nar mais agradável a sua estada 
na cidade.

Camping - Encontra-se 
disponível para hospedagem. 

Possui área de 40.000m² e ofe-
rece instalações-padrão, luz para 
equipamentos, chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, churras-
queiras, sauna e piscinas para 
adultos e crianças. O camping 
fica próximo ao aeroporto a 4 
km da cidade.

Acesso – Para quem sai da 
região Sudeste, o melhor cami-
nho é pela BR-050, passando 
por Uberlândia, Catalão e Ara-
guarí. Para quem sai de Brasília 
é melhor seguir pela BR-040 e 
continuar pela BR-050, passan-
do por Cristalina. Ao chegar em 
Campo Alegre de Goiás, seguir  
pela estrada sentido Ipameri a 
Caldas Novas. Há também a 
possibilidade de viagem aérea. 
Consulte a OPERADORA CC-
TUR.

SERVIÇO
Camping de Caldas Novas: 

(64)9221-5096
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
CCTUR: (21) 2532-0203

télites e 109 salas comerciais, 
ancoradas pelo Supermercado 
Pão de Açúcar, Casa & Vídeo, 
C&A,Leader Magazine e as Ca-
sas Bahia.

Conta ainda com cinco salas 

de cinemas, agências do Banco 
Santander, Caixas Eletrônicos 
(Rede 24 horas), Correios e 
Lotérica, cópias, plastificação 
e encadernação, empréstimo de 
carrinho de bebê, cadeira de ro-

das, carregador portátil, fraldá-
rio, revelação de fotos digitais, 
serviços automotivos, agência 
de turismo, salão de beleza, clí-
nicas, consultórios e outros ser-
viços do 3° piso.

PRAIAS 
Além de outros shoppings 

no próprio bairro e casas de 
grandes baladas noturnas, as 
praias são um roteiro a parte. 
Points de surfistas e de gente 
bonita, o camping está em um 
local privilegiado, próximo aos 
redutos da juventude carioca, 
como a famosa Prainha, a Praia 
de Grumari e Praia do Pontal, 
fronteira ao camping.

Outro atrativo importante na 
região é o parque aquático Rio 
Water Planet, funcionado de 
sexta a domingo e feriados nos 
horários das 10 às 17h. Lembre-
-se: o Camping do Recreio é a 
sua base para a natureza e o la-
zer.

SERVIÇO 
Endereço: Avenida das 

Américas, 19019 
Horário: 10h às 22h
Telefone: (21) 3906-3246
Camping do Recreio: (21) 

3825-9209
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

 ►Na entrada da cidade, o monumento atrai a atenção dos visitantes 

 ►Tendo ao fundo a área verde do Morro do Rangel, o prédio moderno do Recreio Shopping
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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 in-

ternacionais, 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. 

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 Conservató-

ria, 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 tempo-

rada 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/Sal-
vador/Ilhéus, 06 noites

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

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

 ►Do alto do Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, o alvorecer é magnífico! Aproveite essa 
promoção sugerida pela CCTUR

O programa ideal para você e sua 
família curtirem o feriadão da 
Semana Santa que se aproxima 

é viajar pelo país e conhecer novos lu-
gares. E no CCB você ainda concorre 
a estadias grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para 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 do 
mês de janeiro passado. 

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 

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 Caruaru, seguro viagem: R$ 1.604,00 

LANÇAMENTO: 
Paixão de Cristo em Recife e Porto de Galinhas 
Recife com Paixão de Cristo, 04 noites, saída em 

12/04/19, com passagem aérea, hospedagem com café da ma-
nhã, city tour Recife, traslados e seguro viagem, espetáculo 
Paixão de Cristo em Nova Jerusalém com ingresso a partir de 
R$ 1.667,00 ou 10 vezes de R$ 166,70.

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

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, experimente 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 Iberostar Grand Amazon, em cabines exclusivas com varan-
das, alimentação all inclusive, piscina, sala fitness, gastrono-
mia local e internacional no restaurante Kuarup e drinks e ape-
ritivos 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), pes-
ca de piranhas, focagem de jacarés, encontro das águas. Ufa! 

Concorra a bônus e curta 
os campings 

000334-1(RJ)
000513-1(RJ)
013023-7(RJ)
014919-7(RJ)
015540-7(MG)
017786-5(RJ)
018959-5(RJ)
019576-6(RJ)
021727-5(RJ)
024007-4(RJ)
025307-7(SP)
027559-0(ES)
027779-6(RJ)
028836-5(RS)
034475-5(SP)
038191-9(SP)
044814-3(RJ)
045734-6(SP)
049732-0(SP)
052673-9(SP)

057400-9(RJ)
058817-1(SP)
059443-1(SP)
060765-8(SP)
063860-9(SP)
070736-9(SP)
074214-9(SE)
080427-6(MG)
080560-4(RJ)
084585-8(RJ)
091515-8(RJ)
092352-5(RJ)
094156-5(SP)
103412-5(SP)
104585-9(RJ)
109947-6(SP)
117777-9(PR)
119038-7(SP)
122442-9(RJ)
127660-4(SP)

142513-0(RJ)
145308-6(RJ)
147279-7(PR)
169382-2(SP)
179191-3(ES)
189041-6(RJ)
195438-3(ES)
196392-6(BA)
197904-0(PR)
198894-2(RJ)
202076-3(SP)
202254-5(MG)
208477-5(SP)
209594-6(RJ)
213075-4(PR)
213408-3(ES)
213889-1(RJ)
216001-8(SP)
217600-1(RJ)
223514-8(SP)

225287-3(RJ)
225679-6(RJ)
227005-9(SP)
227250-6(PR)
228039-7(PR)
231055-8(RJ)
231903-1(RJ)
231917-0(RJ)
232767-8(SP)
234250-5(RJ)
234431-1(ES)
235073-6(RJ)
235125-3(RJ)
235192-8(RJ)
235319-0(RJ)
235402-3(RJ)
235410-4(RJ)
235504-5(SP)
235517-6(RJ)
235544-3(SC)

235552-4(RJ)
235577-8(SP)
235886-5(SP)
235958-6(SP)
235969-1(RJ)
236073-1(SP)
236075-7(RJ)
236080-4(SP)
236131-3(RJ)
236184-2(RJ)
236260-2(RJ)
236262-8(MG)
236272-5(ES)
236315-3(ES)
236347-0(RJ)
236358-5(RJ)
236360-8(RJ)
236375-5(SP)
236381-0(SP)
236393-3(ES)
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Hora de visitar Mury: Semana Santa e a famosa Paella Dançante 

Mury, oitavo Distrito de 
Nova Friburgo, RJ, em 
pleno coração da Mata 

Atlântica, tornou-se um paraíso 
ecológico e gastronômico do Mu-
nicípio, na região serrana do Rio, 
pela grande variedade de restau-
rantes típicos e o grande apelo de 
mais uma edição da famosa Paella 
Dançante, 20 de abril, véspera do 
Feriado de Tiradentes.

A maioria dos feriados na-
cionais este ano serão festejados 
aos sábados ou domingos, como 
este de Tiradentes, Independência 
(7/9), Na. Sa. Aparecida (12/10) 
e Finados (2/11). Os feriados lo-
cais 21 de abril (Brasília), 8 de 
setembro (Curitiba e Vitória) 
caem todos os domingos. São os 
chamados feriados privilegiados 
enquanto os democráticos geral-
mente caem em uma sexta-feira.

Por tanto é hora de programar-
-se e aproveitar o período da Se-
mana Santa, curtindo as principais 
atrações de Mury e região, sem 
deixar de cumprir seus preceitos 
religiosos e também colocar em 
seus roteiros os templos típicos 
do Interior. Anote as datas desta-
cadas de ABRIL: 19 - Sexta-feira 
Santa; 20 - Edição da Paella Dan-
çante; 21 - domingo/ Tiradentes; e 
23/terça - Rio de Janeiro - Dia de 
São Jorge.

RICA VEGETAÇÃO
Em Mury presença rica de 

vegetação, nascentes de águas 
cristalinas, bem como de belos pi-
nheiros e de outras árvore carac-
terísticas da região. Até a famosa 
Araucária, do Paraná, em plena 
extinção, o campista encontrará 
nesta região do sudeste.

Importante referência a des-
tacar é o Circuito Sabor Mury, 
composto de rica e variada gas-
tronomia, e restaurantes típicos. 
Oferece diversos pratos regionais 
e internacionais, além de delicio-
sos queijos, amanteigados e doces 
caseiros. Os visitantes dispõem 
de várias lojas de artesanato, de-
coração e produtos naturais.

Mury é o ponto de partida para 
opções de lazer que proporcio-
nam contato direto com a nature-
za, pelas caminhadas ecológicas, 
a prática de canoagem, os banhos 
de cachoeira no Rio Macaé e os 
passeios nas Furnas do Catete.

PÁSSAROS E PLANTAS
Além de encontrar em Fribur-

Passado o período do Carnaval 
é hora de voltar à realidade, que 
traz consigo os velhos problemas 
que emperram o desenvolvimento 
da economia do nosso país. Um 
deles, sem sombra de dúvidas, diz 
respeito às péssimas condições de 
manutenção das principais rodo-
vias federais e estaduais. Não é de 
hoje que o Governo deixa de pra-
ticar uma estratégia mais benéfica 
com o setor privado no processo 
de concessões de boa parte das es-
tradas privatizadas.

O resultado desta política não 
tem sido dos melhores, pois o que 
se pode constatar é o descumpri-
mento dos acordos estabelecidos 
em contratos, no que diz respeito à 
manutenção das rodovias, e o que 
é pior, agravado pela cobrança 
de preços abusivos nos pedágios. 
Para se ter uma ideia da escalada a 
que se chegou, tome como exem-
plo a rodovia estadual que liga 
Londrina a Assaí, um percurso 
que pode ser feito sem problemas 
em 30 minutos de carro. Pois bem, 
o preço do pedágio chegou a R$ 
22,50 para automóveis. 

A falta de manutenção das 
estradas e o alto preço dos pe-
dágios, sem contar a inseguran-
ça que ameaça a integridade dos 
motoristas que circulam por elas, 
têm sido alguns dos fatores que 
prejudicam não apenas o turismo 
rodoviário, como também alguns 
segmentos, entre eles, a indústria 
do campismo. Não foram pou-
cos os campistas que reduziram 
sensivelmente suas viagens para 
frequentar os campings do CCB 
sob a justificativa do alto preço 
dos pedágios. Do mesmo modo, e 
por conseqüência, essa redução de 
consumo e de novas aquisições de 
equipamentos tem levado várias 
empresas do setor a fecharem suas 
portas.

Se o atual Governo preten-
de de fato estimular a economia, 
a agricultura, o turismo e outros 
setores da indústria e do comér-
cio, um dos primeiros passos será 
rever a política do transporte ro-
doviário neste país. Sem isso, fica 
muito complicado avançar no pro-
cesso de retomada do crescimento 
econômico. 

OPINIÃO
Preço justo

Luiz Marcos Fernandes

go a famosa araucária, árvore tí-
pica do Paraná, em extinção, pre-
sente aqui no sudeste, este paraíso 
serrano fica em meio à reserva 
florestal de Macaé de Cima, área 
de preservação ambiental, local 
perfeito para a observação de pás-
saros e plantas da mata Atlântica. 
Fica também próxima a outras lo-
calidades turísticas da região, tal 
como Vargem Alta, o vilarejo das 
rosas.

Camping – O camping de 
Mury (RJ-08) fica a poucos qui-
lômetros de Friburgo. Localiza-
-se em meio a muito verde, com 
uma área de 45 mil m². O RJ-08 
tem capacidade para mais de 
200 equipamentos e módulos 

específicos para trailers e motor-
-homes em trânsito. Além das ins-
talações-padrão, possui campo de 
futebol society, quadra de vôlei, 
piscina natural, sauna, churras-
queira e pavilhão de lazer. Dentro 
do camping, há também uma que-
da d’água de fonte natural.

Acesso - Os campistas que 
saem do Rio de Janeiro percor-
rem uma distância de 150 km no 
acesso feito pela BR-101 em di-
reção a Rio Bonito. Depois de 
contornar o perímetro urbano de 
Itaboraí, seguir por Cachoeira de 
Macacu subindo a serra em dire-
ção 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. 

 
CURTA A PAELLA 

DANÇANTE 
No dia 20 de abril (sábado), 

véspera do feriado de Tiraden-
tes, o Camping de Mury realizará 
mais uma tradicional festa espa-
nhola: a Paella Dançante. O even-
to promete trazer muita animação 
e música para os associados e 
convidados, especialmente para 
os campistas cariocas que vão 
contar com a esticada do feriado 
religioso dedicado a São Jorge, na 
terça-feira, dia 23.

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

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

SERVIÇO
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Neste ano a Paella oferece como brinde um feriadão estendido

 ►Para amenizar este verão mais forte, nada como a piscina natural do camping
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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 os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família. 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 os 

próximos feriados e finais de 
semana com a possibilidade de 
garantir descontos aos associa-
dos que recomendam seus ami-
gos e familiares para se torna-
rem 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 associarem ao 
Clube. A cada indicação confir-
mada, os sócios e seus depen-
dentes são beneficiados com 
bônus/pernoites com validade 
de até um ano para os associa-
dos e seus acompanhantes. 

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os as-
sociados recebem mais 20% 
do valor total dos bônus entre-

gues. 
Lembramos que essas bo-

nificações não servem para 
compensar taxas de ocupações 
de módulos, equipamentos de-
socupados, 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. Eduar-
do. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso 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. Con-
tato: (11)97094-8916 / dario@columbiacon-
tabil.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 elé-
trica, vários acessórios, impecável, pronta 
para acampar. Wilson. Tel.: (19) 9173-
1547/3276-4605.

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

Trailer Turiscar Diamante 660 –  Ano 

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

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

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

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

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

FUNDADO EM 07/07/1966

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

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

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

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

1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 
pessoas. Avancê com copa e cozinha com-
pleta. 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. E mail: alfredo28guara@hotmail.
com 

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito esta-
do, 4 pneus novos zero km. Todo equipado, 
com 2 camas de casal, 2 beliches, geladei-
ra, 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. 



Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo: recorde de visitação

A Reserva Extrativista Ma-
rinha de Arraial do Cabo, 
no Município fluminense 

na Região dos Lagos, onde o cam-
ping mantém uma unidade a 100 
metros da Praia dos Anjos, o RJ-
05, fechou o ano de 2018 com 1,15 
milhão de visitas.

Na mesma região, os campis-
tas e amantes da natureza desfru-
tam de mais um acampamento, o 
de Cabo Frio - o RJ-01, na anti-
ga Estrada dos Passageiros, 700, 
novo acesso à cidade. Sendo as-
sociados do CCB programem suas 
visitas a uma das unidades pelo 
Disque-Camping.

CORCOVADO: 
MAIOR RECORDE

O recorde dos parques nacio-
nais continua, porém, do Parque 
Nacional da Tijuca, que abriga o 
monumento do Cristo Redentor, 
proclamado uma das sete mara-
vilhas do mundo moderno e a pri-
meira anunciada à frente de todos 
os países.

Este recorde com a presença 
do monumento do Corcovado foi 
de 2,6 milhões ingressos vendidos. 
A informação divulgada foi come-
morada pela TurisRio. Observe-se 

Veja os artigos de camping e compre o seu produto    

Mercado 
Aproveite as novidades do mercado para curtir os finais de semana nos campings. 

Confira três novos produtos para levar para os acampamentos: a Caixa Térmica com 
Rodas Coleman, a Barraca de Camping Selvas e o Conjunto Royal Nautika. 

Caixa Térmica com Rodas Coleman: É ideal para ser uti-
lizada em praias, piscinas, pescas, acampamentos e viagens, 
pois conserva lanches, frutas e bebidas na temperatura ideal 
por muito mais tempo. Ela possui rodas resistentes podendo 
ser usada em qualquer tipo de piso, alça grande e confortável 
e tampa articulada. Maiores informações no site:  www.kanui.
com.br 

Barraca de Camping Selvas: A barraca é do tipo iglu com 
sobretudo completo e estampa padrão camuflada e suporta até 
4 pessoas. Possui estrutura de varetas de fibra de vidro interli-
gadas por elástico interno. Indicada para clima seco. Com este 
produto você irá impermeabilizar suas barracas, ideal para lona, 
nylon, couro, camurça e a grande maioria de outros tecidos. 
Produzido à base de silicone, o produto é ecologicamente cor-
reto. Para maiores informações, acesse o site: www.kanui.com.
br 

Conjunto Royal Nautika: Ideal para as viagens de aventura 
com a família, oferecendo mais praticidade e comodidade para 
suas refeições. O conjunto conta com 4 banquetas e 1 mesa 
dobráveis, confeccionados em alumínio e com tampo em MDF 
aluminizado. Para maior facilidade durante o transporte, as ban-
quetas são armazenadas dentro da mesa, que vira uma prática 
maleta. Informações adicionais: www.kanui.com.br 

que a unidade RJ-10 do CCB, no 
Recreio dos Bandeirantes é base 
para visita ao monumento. 

De fato o Cristo Redentor é um 
ícone do turismo brasileiro, visita 
obrigatória àqueles que vêm ao 
Rio de Janeiro. O nosso Corcova-
do merece cada vez mais atenção 
para que a estrutura de acolhimen-
to seja a mais adequada possível. 

O Cristo prosseguirá generoso 
com os seus “braços abertos sobre 
a Guanabara”, aguardando todos 
que queiram desfrutar de um am-
biente especial.

PARQUES NACIONAIS 
A unidade de conservação do 

Parque Nacional da Tijuca já fun-
ciona em regime de concessão à 

iniciativa privada, promovendo a 
estruturação, ampliação e qualifi-
cação da oferta de serviços turís-
ticos para impulsionar o fluxo de 
visitantes.

Entre as categorias de unida-
des de conservação ambiental do 
Brasil, embora os parques nacio-
nais sejam os mais procurados 
por concentrar 71% dos visitan-

tes, outras também se sobressaem 
em números. É o caso da Reserva 
Extrativista do Arraial do Cabo 
(RJ), com 1,15 milhão de visitas, 
ficando acima do Monumento Na-
tural do São Francisco, com mais 
de 658 mil visitas. O monumento 
natural também é conhecido como 
Cânions do São Francisco, no tre-
cho banhado pela hidrelétrica de 
Xingó, entre Alagoas e Sergipe.

Com um total de 12,4 milhões 
de visitas em 2018, os parques na-
cionais registraram 1,7 milhão de 
visitantes a mais em relação ao 
ano anterior. Em 2017, foram 10,7 
milhões de pessoas circulando pe-
las unidades de conservação. De 
acordo com estudo realizado pelo 
ICMBIO, em 2017 os visitantes 
gastaram cerca de R$ 2 bilhões 
nos munícipios do entorno das 
unidades de conservação. Com 
isso, foram gerados cerca de 80 
mil empregos diretos e R$ 2,2 bi-
lhões em renda.

SERVIÇO 
Camping de Arraial do Cabo: 

(22) 2620-5048
Camping de Cabo Frio: (22) 

2646-6838 
Camping do Recreio dos Ban-

deirantes: (21) 3825-9209

OBITUÁRIO
Adilson Silva (1941-2019)

Faleceu no mês passado, aos 
77 anos, o campista capixaba Adil-
son Silva, associado do CCB por 
quase 30 anos, frequentando seus 
campings com “dedicação exclusi-
va”, como gostava de afirmar. 

Adilson era casado com Maria 
Luiza, com quem teve dois filhos, 
aos quais atribuía, quando adoles-
centes, a condução do casal àquele 
“costume estranho” de acampar, 
mas que com o passar dos tempos, 
preferiu considerar “a melhor for-
ma de convivência com a própria 

família e com inúmeros amigos 
conquistados nos acampamentos”. 

Adilson e Maria Luiza sempre 
preferiam viajar por todos os cam-
pings do CCB, mas não abriam 
mão da passagem anual pelo cam-
ping de Caldas Novas, para rever 
campistas amigos de todo o país, 
“formando uma rara confraria li-
vre, franca e sincera”.

Outra afinidade de Adilson 
com o CCB é que ele comemorava 
seus aniversários em 7 de julho, a 
mesma data de fundação do Clube. 

 ►Adilson Silva, amigo dos amigos e do CCB

 ►A beleza natural e a riqueza das espécies animais atraem turistas de todos os cantos


