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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 Clube dos 500

 ►Camping de Paraty
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XLVII Noite de Queijos e Vinhos promete agitar a Serrinha em junho

A XLVII 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 tradicionais do 
Clube contará com a animação da 
Banda Tureck, que certamente re-
petirá o sucesso da edição da Cho-
pada Alegre no Clube dos 500 em 
outubro passado.

No dia do evento, o Camping 
da Serrinha estará reservado ape-
nas para os campistas e seus con-
vidados portadores de convites. 
Os campistas que adquirirem seus 
convites até o dia 16 de junho, do-
mingo, poderão a partir daquele 
dia deixar seus equipamentos de-
socupados no camping, isentos da 
taxa, até o dia da festa, na propor-
ção de um equipamento para cada 
matrícula social.

CONVITES 
Cada convite pessoal dá direi-

to a uma embalagem com cinco 
qualidades de queijos, uma porção 
de patê, manteiga, pão, um cane-
co personalizado e vinho tinto e 
branco e refrigerante à vontade, 

Arraial do Cabo: gastronomia e cultura enriquecem a capital do mergulho
Águas cristalinas e turquesas 

chamam a atenção dos turistas que 
visitam o município de Arraial do 
Cabo, na Região dos Lagos, que, 
além de oferecer uma programa-
ção que  vão dos banhos de sol em 
suas variadas praias até os melho-
res pontos para atividades aventu-
reiras, como o mergulho, pesca e 
o surf. A cidade é conhecida como 
a Capital do Mergulho.

O fenômeno da Ressurgência, 
“como diz o poeta” que fertiliza 
este mar anil, o torna o lugar per-
feito para a prática do mergulho 
recreacional, onde a diversidade 
biológica é uma das maiores do 
mundo. Com espécies de água 
quente e de água fria fazem do 
fundo marinho desta cidade flu-
minense um espetáculo a parte. 

GASTRONOMIA
O carro-chefe de sua culiná-

ria são os peixes e frutos do mar.  
A maioria dos restaurantes fica na 
Praça do Cova.

Durante o dia, uma boa opção 
é beliscar nos quiosques e bares 
nas praias. A maioria serve an-

servidos somente no caneco do 
evento. Confira a tabela dos curtos 
dos convites e comece a se progra-
mar desde já. Os convites já estão 
disponíveis nas secretarias e em 
alguns campings a partir deste mês 
de maio. 

Camping – o RJ-06 possui 
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 Pau-
lo 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.    

SERVIÇO
Camping da Serrinha: (21) 

3381-7042
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

chovas e pargos fritos, porções de 
camarões e lulas pescadas no dia. 
O ambiente não poderia ser mais 
inspirador: brisa, mar e barcos de 
pescadores. 

ENRIQUECIMENTO 
CULTURAL

A Igreja Nossa Senhora dos 
Remédios, a 500m do centro, é 
uma das primeiras edificações do 
país e pode ser vista na Praia dos 
Anjos. Para enriquecimento cul-
tural, vale a pena conhecer a Está-
tua da Sereia Lorelei, uma antiga 
lenda da cidade, que fica localiza-
da em um lago artificial, construí-
do na Praça Daniel Barreto.

Camping – O RJ-05 possui 
uma área de 3.000m com capa-
cidade para até 70 equipamentos. 
Os associados contam também 
com instalações-padrão, chuvei-
ros quentes e luz elétrica.

Acesso – Arraial do Cabo 
está a 140 km do Rio de Janeiro 
e a aproximadamente 400 km da 
capital capixaba. Quem parte da 
Cidade Maravilhosa segue pela 
Ponte Rio-Niterói, prosseguindo 

pela Rio-Manilha por 25 km, de-
pois pela BR-101 por 36 km até 
Rio Bonito. Desta, pegar a Via 
Lagos (com pedágio) até São Pe-
dro da Aldeia, depois mais 13 km 
até Cabo Frio e no trevo de São 

Cristóvão, ao final da Avenida 
América Central, entrar na RJ-
140, que liga Cabo Frio a Arraial 
do Cabo. O RJ-05 fica na Aveni-
da da Liberdade, próximo à Praia 
dos Anjos e a 2 km do centro.

 SERVIÇO

Camping de Arraial do Cabo: 
(22) 2620-5048

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

 ►Como sempre, a Banda 
Tureck estará animando 
nossa festa

 ►O Camping de Arraial do Cabo recebe os campistas aficcionados do turismo marítimo 

 
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
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Expedição Brasil, uma viagem dos sonhos 
O casal Fernando Cespe 

Barbosa e Ana Maria 
Mazzei, “de passagem” 

pelo Rio de Janeiro, onde resi-
dem, anunciaram a conclusão 
da primeira etapa da Expedição 
Brasil Família Cespe Mazzei, 
um antigo projeto de vida colo-
cado em prática a partir da me-
recida aposentadoria dos dois e 
depois dos filhos criados, for-
mados e seguindo em frente nas 
suas especializações.  

Fernando e Ana saíram em 
viagem em junho do ano passa-
do a bordo de um trailer moder-
no, puxado por uma SUV 4x4, 
em um roteiro cobrindo o Su-
deste em parte, o Centro Oeste, 
Norte e Nordeste, passando por 
15 Estados mais o Distrito Fede-
ral, 12 capitais, 87 municípios, 
5 parques Nacionais (Veadeiros, 
das Mesas, Diamantina, Lençóis 
Maranhenses e Jericoacoara) e o 
Estadual do Jalapão. 

Foram 23.715 km rodados 

em estradas e “estradas”, du-
rante 300 dias, com uma bre-
ve pausa para a candidatura de 
Fernando à Vice-Presidência do 
Clube, na Assembléia Nacional 
de fevereiro passado, quando foi 
eleito ao lado de João Luiz Nei-
va e Luiz Napolitano.  

Depois deste breve aperi-
tivo, Fernando e Ana estão de 
partida em direção ao Sul, para 
atravessarem a fronteira na Ar-
gentina e completarem a Ex-
pedição com um circuito pelas 
Américas, prometendo, no re-
gresso, uma nova pausa para de-
poimentos, dicas, custos, fotos e 
muito mais. 

Fernando e Ana são associa-
dos do CCB há 40 anos, conhe-
cem todos os campings da rede 
e outros particulares. Há muitos 
anos, Fernando participa da ad-
ministração representativa do 
Clube, em cargos regionais e 
nacionais, sendo atualmente o 
1º Vice Nacional. 

Paella Dançante foi sucesso em Mury 
Com a presença de cerca de 

60 associados e seus convida-
dos, mais uma Paella Dançante 
foi realizada no Camping de 
Mury, no dia 20 de abril passa-
do, véspera da Páscoa, durante 
o feriadão da Semana Santa. 

As 13 horas, foi servida 
a Paella, regada a chope da 
Brahma e refrigerantes, com 
variações de caldos de vários 
sabores, tudo preparado e ser-
vido pela cantineira local. 

Para aquecer o frio das noi-

tes do feriadão prolongado, a 
cantina também serviu cho-
colate quente e outros doces 
derivados do chocolate, com 
a marca “Nobless Cacau”, 
de qualidade apreciada pelos 
campistas. 

Obituário 

Nair Dalnonech Gomes 
1936-2019 

É com imenso pesar que par-
ticipamos o falecimento da as-
sociada Nair Gomes, esposa do 
associado Ruy Carlos Gomes, 
muito mais conhecido entre os 
campistas como Gonzagão. 

Associados do CCB há mais 
de 20 anos e residentes em Vila 
Velha, no Espírito Santo, Nair e 
Gonzagão tinham como preferi-
do o Camping de Guarapari, mas 
acampavam por quase todas as 

áreas do CCB, repetindo todos 
os anos em julho uma escala em 
Caldas Novas para rever seus 
amigos e participar dos eventos 
da Costelada. 

Nair e Gonzagão tiveram 2 
filhos que lhes deram três netos 
e quatro bisnetos. Ela propagava 
com imensa alegria o fato de ser 
campista convicta, pulverizando 
paz, harmonia e concórdia por 
onde acampava. 

 ►Fernando e Ana fazem uma pequena pausa no Camping do Recreio

 ►A cantineira recebe o apoio fundamental das esposas no serviço da iguaria
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Acampar no Clube dos 500: ecologia e religiosidade 
A cidade de Guaratinguetá, 

cercada pelas serras da Man-
tiqueira e Quebra-Cangalha 

destaca-se pelo turismo ecológico. 
Para quem gosta de caminhar, as tri-
lhas como a das Pedrinhas, propícia 
a escalada e ao rapel; a do Pirizal, 
onde os campistas enfrentarão cerca 
de três horas de caminhada íngreme; 
e a dos Pilões, que foi utilizada no 
ciclo do ouro, com um percurso de 
aproximadamente cinco horas. 

Guaratinguetá também é bastan-
te conhecida pelo lado religioso, já 
que é o local de nascimento de Frei 
Antônio de Sant’Ana Galvão, o pri-
meiro santo do Brasil. Por isso, al-
guns dos lugares mais visitados no 
município são a Casa e o Museu de 
Frei Galvão, onde é possível encon-
trar um pouco da arte sacra, artesa-
nato regional, documentos e objetos 
históricos e exposições. Em Apare-
cida, nas proximidades, o destaque 
fica por conta da Basílica que recebe 
milhares de fiéis todos os meses.

NATUREZA  
A região do Vale do Paraíba, na 

divisa do Rio com São Paulo é sem-
pre uma atração. Um local ideal para 
os campistas que apreciam a nature-

za e tem espírito de aventura. Diver-
sas caminhadas ecológicas e visitas 
a quedas d’água estão disponíveis 
para os turistas.

Camping - O camping possui 
instalações-padrão com capacidade 
para 300 equipamentos, um grande 
playground e piscinas cloradas para 
adultos e crianças. Os amantes dos 
esportes podem se divertir na quadra 
de vôlei e no campo de futebol socie-
ty. Há também um pavilhão de lazer 
equipado com churrasqueira para a 
confraternização dos campistas. 

Acesso – O SP-01 fica a aproxi-
madamente 185 km da capital pau-
lista e 261 km do Rio de Janeiro. 
Para chegar ao camping é necessário 
seguir pela Rodovia Presidente Du-
tra até o km60, em Guaratinguetá, 
onde está a unidade. Ao norte do 
camping estão localizadas as cida-
des de Campos do Jordão, Piquete e 
Delfim Moreira. Ao sul, bem próxi-
mo, ficam Lagoinha, Cunha e Apa-
recida.

SERVIÇO
Camping do Clube dos 500: 

(12)3122-4175
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Espaço Ásia é destaque no Rock In Rio 2019
O continente asiático será home-

nageado na edição do Rock In Rio 
deste ano, na Rock Street, uma rua 
de 200 metros montada no festival e 
especialmente destinada a receber as 
atividades culturais e grupos de paí-
ses da Ásia, além de promover shows 
e apresentações. O evento está pro-
gramado para os dias 27, 28, 29 de 
setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no 
Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. 

Serão quatro grupos que se apre-
sentarão no espaço durante o evento: 
Nine Treasures (folk metal da Mon-
gólia Interior, uma região autônoma 
da China), Billy Carter (trio de blues 
de Seul, na Coreia do Sul), No Party 
For Cao Dong (fusão de pós-rock, 
indie e metal, de Taiwan) e o Dakha-
Brakha (grupo da Ucrânia que com-
bina estilos folclóricos com releituras 
modernas). O camping do Recreio 
fica a 20 minutos do local.

 
OUTRAS ATRAÇÕES 

Além das atrações musicais, a 
Rock Street receberá outros eventos 
artísticos, como apresentações de 
taiko, os tambores japoneses tradi-
cionais, e as danças do Leão e Dra-
gão, tradição chinesa de 1,8 mil anos 
de idade. O grupo Bollywood Brasil 
também interpretará danças popula-

res da Índia. Casais vestidos como 
personagens asiáticos vão circular 
pelo local para interagir com o públi-
co. Os shows do espaço ainda terão 
suas datas divulgadas. 

HOSPEDAGEM 
O Camping do Recreio dos Ban-

deirantes (RJ-10) encontra-se dis-
ponível para hospedagem e fica na 
frente da Praia do Pontal e tem aces-
so para todos os pontos turísticos e 
de aventura da região. Além disso, 
conta com instalações-padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer e playground.

Acesso - Para quem vem pela Ro-
dovia Washington Luiz ou Via Dutra, 
o melhor caminho é Linha Vermelha, 
entrando na Linha Amarela. Depois 
de vencer os seus 15 km, onde há um 
posto do pedágio para automóveis, 
siga para a Barra da Tijuca até chegar 
à praia, dobrando à direita, em dire-
ção ao Recreio até encontrar o cam-
ping, a beira-mar. 

SERVIÇO
Camping do Recreio: (21) 3825-

9209
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Site: www.rockinrio.com 

 ►Além do lazer completo no camping, o turismo do entorno é rico em variedades culturais e religiosas

 ►Uma das maiores atrações em paralelo aos shows musicais, o Espaço Asia 
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  OPINIÃO
Luiz Marcos Fernandes

Um niver 
especial em 
O Campista

No mês passado, uma sin-
gela festa surpresa foi ofereci-
da pela equipe de O Campista 
à sua redatora Isabelle Macha-
do Oliveira. O evento aconte-
ceu na Sede do Clube, no Rio 
de Janeiro, com a presença de 
colegas do Jornal e da Secre-
taria Administrativa, com di-
reito a mensagem de agradeci-
mento da aniversariante.  ►A redatora Isabelle, ao centro, entre amigos do Jornal e do Clube 

Justa homenagem
Neste mês de maio se co-

memora – com toda justiça – o 
dia das Mães, essas mulheres 
guerreiras, que em muitas fa-
mílias, continuam a ser o elo de 
referência da casa. E no caso 
das famílias campistas não têm 
sido muito diferente.  Afinal de 
contas, vocês, mães, não apenas 
participam efetivamente do dia a 
dia do campismo, nas unidades 
do CCB, como também são res-
ponsáveis por muitas tarefas e na 
organização dos afazeres, muitos 
deles trabalhosos e que exigem 
paciência, habilidade e dedica-
ção.

Quantas e quantas vezes fi-
cam elas com a tarefa mais cha-
ta, enquanto os barbados curtem 
o churrasco e a “cerveja gela-
dinha”. E o que não dizer das 
crianças e adolescentes, onde 
elas exercem uma vigilância per-
manente para “colocar a casa em 
ordem ?” Então, nada mais justo 
do que todos nós reverenciarmos 
essas “mulheres guerreiras” que 
cumprem religiosamente suas 
obrigações com zelo e amor. Sem 
elas, certamente o mundo seria 
muito mais enfadonho e sem gra-
ça e, sem dúvidas, muito mais 
desorganizado do que já é.

Ao lembrar essa data a equi-
pe do jornal O Campista se so-
lidariza e parabeniza todas as 
mães, avós, enfim as mulheres 
que abraçaram um dia o proje-
to de tornar realidade o ideal de 
uma família. Nada mais justo do 
que expressar não apenas neste 
dia das Mães, mas sempre que 
houver oportunidade, a nossa 
gratidão pelo muito que vocês 
representam e são fundamentais 
em nossas vidas.

Mães que se doam sem exigir 
retorno, mães que se entregam 
sem medir sacrifícios e chegam 
mesmo a renunciar ao tempo e à 
própria vida. Mães que cuidam, 
acariciam, amamentam, educam, 
transformam. A vocês, mães, 
neste seu dia e neste mês de 
maio, o nosso muito obrigado e 
o reconhecimento de quanto cada 
uma foi e continua a ser impor-
tante em nossas vidas. Parabéns, 
vocês merecem essa homenagem 
e muito mais.

Parque do Caracol em Canela, o 2º ponto 
turístico mais visitado do Sul 

O Parque Estadual do Cara-
col é uma unidade de con-
servação brasileira loca-

lizada na região sul, no Estado do 
Rio Grande do Sul, no Município 
de Canela. Com matas fechadas, 
forma-se pelo arroio de mesmo 
nome, que despenca em queda li-
vre de 131 metros, gerando a Cas-
cata do Caracol, conjunto paisagís-
tico de rara beleza. É o segundo 
ponto turístico mais visitado do sul 
do país. O camping RS-01 é uma 
atraente opção de hospedagem. 

FAUNA 
Na década de 50, toda a área 

foi desapropriada para a criação 
do Parque Estadual do Caracol, 
sendo que dos 100 hectares, ape-
nas 25 são destinados ao turismo. 
O restante da área é totalmente 
preservado.

Como a fauna circula pelo 
parque, há a presença de caçado-
res circulando pelo entorno. Então 
o parque acaba sendo uma peque-
na ilha para a fauna. Vê-se muita 
fauna silvestre, nativa, composta 
de animais como veado, graxaim, 
cotias e outros roedores.

VISITAÇÃO
O Parque Estadual do Caracol 

é de fácil visitação, placas indi-
cativas estão por todos os lados 
dando a oportunidade das pesso-
as escolherem o melhor trajeto 
e o local que desejam visitar. O 
ponto de maior curiosidade é a 
cascata, normalmente a primeira 
parada. A vista da Cascata pode 
ser apreciada através do mirante 
cercado com plena segurança e 
ainda por alguns metros por uma 

trilha, também cercada para quem 
quer uma lembrança do local de 
ângulo diferenciado. 

Ao passar o dia no parque po-
de-se desfrutar das churrasquei-
ras cobertas, com mesa e bancos, 
próximas a banheiros, e por volta 
um imenso gramado dando vida e 
paz interior aos visitantes. 

O primeiro camping do CCB 
em Canela foi instalado no centro 
deste bosque, entrando à esquer-
da do portão principal, por um 
convênio com a Companhia Rio 
Grandense de Turismo – CRTUR, 
até ser transferido para a atual 
área própria. Quem caminha pelo 
bosque ainda encontra intactos, 
em uso, a “portaria com casa do 
Guarda Camping” e uma “bateria 
de banheiros”. 

COMO CHEGAR 
O parque se localiza a 7 km do 

centro da cidade com acesso fá-
cil através da Estrada do Caracol 
(RS-466) que leva diretamente ao 
parque. Na portaria é cobrado so-
mente os ingressos dos visitantes 
e o estacionamento fica dentro do 
parque. 

CAMPING (RS-01)
O camping está localizado a 

837m de altitude numa área de 
100 mil m², na Estrada do Cara-
col, margeado por um riacho que 
corre sobre pedras, formando uma 
piscina natural. Em um 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 
Endereço: Rodovia RS 466, 

km 0, s/n - Caracol, Canela – RS
E mail: parquedocaracol@ca-

nela.rs.gov.br
Contato: (54) 3278-3035
Horário de funcionamento: 

09h ás 17h30
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Além do espetáculo da queda d’água, o parque é rico em fauna e flora 
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Aproveite o mês das Mães 
e o feriadão de Corpus 
Christi que se aproxima e 

desfrute das unidades do CCB com 
lazer e segurança junto com ami-
gos e familiares.  Os campings es-
colhidos para se curtir este feriadão 
foram: Bertioga (SP-05), Caldas 
Novas (GO-02) e Prado (BA-03). 

Em Bertioga, uma programa-
ção variadíssima desde os esportes 
náuticos até uma ida a aldeia indí-
gena. Em Caldas Novas, águas ter-
mais e terapêuticas fazem do lugar 
uma ótima opção para os que bus-
cam o turismo de saúde e termal. 
Em Prado, uma visita à capital das 
Baleias Jubarte, além de diversas 
praias. 

BERTIOGA: 
PROGRAMAÇÃO VARIADA 

Camping – O camping de 
Bertioga possui instalações–pa-
drão e praia fronteira. Está locali-
zado na Av. Anchieta, nº10.500, na 
Praia da Enseada, que fica a 6 km 
do centro da cidade.

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

Atrativos - Bertioga oferece 
opções de descontração para toda 
família. Dentre elas, refrescantes 
banhos de mar, tour por aldeia 
indígena, esportes náuticos e ra-
dicais, visita a construções his-
tóricas e passeios de escuna e de 
canoa. A praia da Enseada, próxi-
ma ao Camping, é indicada para 
banhos, prática de esportes náuti-
cos e mergulhos no trecho Indaiá. 
Na divisa com São Sebastião, a 
cidade possui também uma aldeia 
que abriga 400 índios guaranis, 
numa área de quase mil hectares. 
No local há venda de artesanato e 
de plantas ornamentais. Para co-
nhecer exposições de armas e de 
ocas indígenas, a dica é o Forte 
São João.

Bertioga, Caldas Novas e Prado: aventura, saúde e história 

CALDAS NOVAS: 
ÁGUAS TERMAIS  

Camping – O GO-02 possui 
uma área de 40.000m². Oferece 
instalações-padrão, luz para equi-
pamentos, chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, churrasqueiras, 
sauna e piscinas. O camping fica 
próximo ao aeroporto a 4 km da 
cidade.

Acesso- Para o campista que 
sai de carro ou ônibus da região 

Sudeste, o melhor caminho é pela 
BR-050, passando por Uberlândia, 
Catalão e Araguarí. Para quem sai 
de Brasília, é melhor seguir pela 
BR-040 e continuar pela BR-050, 
passando por Cristalina. Chegan-
do em Campo Alegre de Goiás, 
deve seguir pela estrada que vai de 
Ipameri a Caldas Novas.

Atrativos- Suas águas termais 
chegam até 51º e possuem pro-
priedades químico-minerais que 

podem diminuir a pressão arterial 
e até desintoxicar o organismo. 
Há um repertório de saunas natu-
rais, bosques, nascentes e casca-
tas. Uma mata frondosa com ipês, 
canelas, paineiras, localizada na 
Serra de Caldas e habitada por tu-
canos, juritis e canários, completa 
este “paraíso das águas”. 

A cidade possui também uma 
variada culinária que mistura pei-
xes e aves com frutos do cerrado 

como o pequi, usado em pratos tí-
picos como o arroz com pequi e a 
tradicional galinhada. Outra atra-
ção da cidade é a Feira do Luar, 
realizada durante os finais de se-
mana, no centro da cidade. Com 
mais de 100 barraquinhas, é um 
excelente lugar para conhecer o 
artesanato e a gastronomia. 

PRADO: 
BALEIAS JUBARTE 

Camping – O camping de 
Prado possui instalações-padrão, 
chuveiros quentes, quadra de es-
portes, cantina, biblioteca, luz elé-
trica para as dependências (220v) 
e ponto de energia para carga de 
bateria de trailers. O camping está 
defronte à praia do Farol, a 6 km 
do centro da cidade. 

Acesso – O campista deve se-
guir 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. Ou-
tra opção é seguir por Itamaraju, 
no km 428 da BR-101, percorren-
do 68 km por uma estrada asfalta-
da até o camping. 

Atrativos – A praia do Farol 
fica em frente ao camping, pos-
sui falésias multicoloridas que 
formam uma bela parede entre a 
vegetação e a areia dourada. Já a 
praia do Novo Prado tem uma lar-
ga faixa de areia plana e é a prefe-
rida dos turistas pelo fácil acesso. 
Ainda na região encontram-se Par-
ques Nacionais como a APA Ponta 
das Baleias Abrolhos, que recebe 
a visita anual das baleias Jubarte. 

Outros passeios são, pelo man-
guezal, Recife das Guaratibas e 
Monte Pascoal. Para quem procu-
ra um perfil mais cultural, o visi-
tante não pode deixar de conhecer 
lugares como a Matriz de Nossa 
Senhora da Purificação, o prédio 
da antiga Cadeia Pública, o prédio 
da Pousada Colonial e a Casa Co-
lonial do Beco das Garrafas, além 
de belas construções do século 
XIX que fazem parte do turismo 
histórico e arquitetônico.

SERVIÇO 
Camping de Bertioga (SP-05): 

(13) 3311-9329
Camping de Caldas Novas 

(GO-02): (64)9221-5096
Camping de Prado (BA-03): 

(73) 9113-7352 ou (73) 9994-5148
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Defronte à Praia da Enseada, a 10km do Centro, o Camping de Bertioga 

 ►Caldas 
Novas já se 
prepara para 
o festival da 
Costelada, em 
julho próximo 

 ►O Camping 
de Prado é 

uma rara 
oportunidade 

de se acampar 
no litoral do 

Nordeste 
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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 inter-

nacionais, 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, por pessoa, a partir de:

-Dubai e Abu Dhabi para jovens, 12 dias, 10 noites e 09 refei-
ções, saída em Julho/19: US$ 4.249,00 ou em 10 parcelas

-Grécia, 10 noites, saída em 18/05/19, com Cruzeiro Celes-
tyal Cruises ,cabine externa e pensão completa e pacote de bebidas 
ilimitadas: US$ 4.570,00 enm 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 noite em Canakkale, com guia falando 
português, 09 almoços, 07 jantares e um jantar de despedida em 
Istambul, com espetáculo:  uma entrada de US$ 734,00 mais 09 
parcelas de US$ 324,00 .

-Tentações de Japão, 07 dias. Somente parte terrestre, visi-
tando Tóquio/Hakone/Quioto/Nara/Osaka : US$ 2.385,00 com 6 
cafés e 2 almoços

-China Milenária, 10 dias, visitando Pequim/Xian/Guilin/
Yanghuo/Xangai com 04 almoços e o trecho Pequim/Xian em 
trem de alta velocidade em classe turística: US$ 2.045,00 (somen-
te parte terrestre)

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

de brinde 
-Saídas em 16 e 20/07/19, com 07 noites: US$ 1.725,00, com 

bolsa de brinde
-Saída em 25/07/19, com 07 noites: R$ 1.499,00, com bolsa 

de brinde 

PACOTES RODOVIÁRIOS
-Festa Junina em São Lourenço, 04 dias, saída em 20/06/19, 

a partir de R$ 1.833,00
-Barretos 2019 – A Maior Festa Country do Brasil, com saí-

das em 15/08/19 e 22/08/19: R$ 1.620,00
-Expoflora 2019 – A Festa das Flores e dos Morangos em Ho-

lambra 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 na costa brasileira 

já para a temporada de 2020. 

008629-2 (RJ)
008814-7 (RJ)
008961-4 (RJ)
013241-7 (RJ)
017160-7 (SP)
018949-8 (RJ)
019645-3 (SP)
024951-5 (SP)
041444-5 (SP)
041654-4 (SP)
057369-7 (RJ)
062778-9 (MG)
064288-6 (MG)
065690-8 (SP)
069367-5 (SP)
074599-3 (SP)
077748-7 (ES)
080132-5 (PR)
080166-8 (RJ)
081395-8 (RJ)

 ►Conhecer Tóquio, com seus avanços tecnológicos, pode ser possível. Consulte a CCTUR

O programa ideal para você e 
sua família curtirem os finais 
de semana é viajar pelo país 

e conhecer novos lugares. E no CCB 
você ainda concorre a estadias grátis 
nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para parti-
cipar, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas mensais de manutenção 
que você automaticamente já concorre 
a bonificações com até cinco pernoites 

para a família.
Os sorteados têm até 90 dias para 

utilizar sua bonificação em qualquer 
um dos campings da rede. Os bônus 
podem ser utilizados pelo titular ou 
por seus dependentes, desde que esses 
estejam identificados com suas respec-
tivas carteiras sociais. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos e animais permitidos. 
Confira aqui os resultados dos sortea-
dos do mês de março passado. 

- 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/
Ubatuba/Ilha Grande/ Copacabana, 08 noites

Consulte outras saídas e de outras Companhias. A CC-
TUR trabalha com todas. Aproveite !  

PACOTES PARA A BAIXA TEMPORADA 
A CCTUR sugere 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 

PACOTES PARA OS FERIADOS 
A CCTUR sugere pacotes para os feriados incluindo bi-

lhete aéreo, hospedagem em hotel e traslados, a partir de: 
-São João de Caruaru, 05 dias, saídas em 05,12 e 

19/06/19, com city-tour Recife/Olinda, tour à festa de São 
João de Caruaru, seguro viagem: R$ 1.604,00 

-Camboriú, 06 dias, saída em 19/06/19: R$ 1.314,00 
-Salvador, 04 noites, saída em14/11/19: R$ 1.144,00
-Recife e Porto de Galinhas, 04 noites, saída em 14/11/19: 

R$ 1.627,00
-Natal, 04 noites, saída em 14/11/19: R$ 1.497,00 

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 
-Florianópolis, 04 noites, saída em 31/07/19: R$ 1.321,00 

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

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

Concorra a bônus e desfrute 
dos campings 

086052-3 (SP)
100132-6 (SP)
111442-0 (GO)
113162-6 (RJ)
118672-8 (SP)
120862-7 (RJ)
126626-9 (SP)
133393-5 (SP)
141445-6 (MG)
145861-2 (RJ)
162657-4 (RJ)
163868-6 (MG)
169861-0 (RJ)
173165-4 (PR)
179494-5 (BA)
181107-2 (RJ)
182628-9 (RJ)
190037-6 (RJ)
192215-8 (RJ)
197199-5 (SP)

212304-0 (SP)
213114-0 (SE)
220078-7 (ES)
220509-6 (SP)
220626-2 (RJ)
221954-0 (RJ)
222029-0 (SP)
224311-7 (DF)
224646-6 (RJ)
225009-1 (ES)
225600-5 (SP)
226441-4 (RJ)
228327-2 (RJ)
228786-0 (RJ)
229785-7 (MG)
230027-8 (RJ)
231304-3 (MG)
231875-0 (RS)
232198-1 (SC)
232568-4 (RJ)

232673-7 (SP)
234238-5 (RJ)
234591-9 (SP)
234949-2 (RJ)
235077-8 (RJ)
235203-9 (SP)
235389-9 (RJ)
235536-2 (SP)
235554-0 (SP)
235760-7 (BA)
235767-3 (RJ)
235774-6 (RJ)
235813-2 (RJ)
235860-3 (RJ)
235872-6 (RJ)
235876-8 (RJ)
235917-0 (MG)
236028-6 (SP)
236039-1 (SP)
236123-2 (SP)

236128-2 (RJ)
236147-8 (MG)
236190-7 (RJ)
236239-3 (ES)
236281-4 (SP)
236284-8 (RJ)
236288-0 (SP)
236323-4 (SP)
236332-3 (RJ)
236339-9 (SP)
236340-4 (RJ)
236344-6 (MG)
236361-6 (ES)
236367-4 (RJ)
236380-2 (SP)
236384-4 (RJ)
236385-2 (SP)
236386-0 (SP)
236401-0 (SP)
236423-0 (SP)
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“Arraiás do CCB” já tem data 
marcada: em junho e julho 

Os famosos arraiás do CCB 
revivem a cultura das tradicionais 
festas juninas e julinas com direito 
a comidas típicas, forró, quadrilha e 
quentão nos campings. Abrindo o ca-
lendário de festas, no próximo mês, 
dia 29 de junho, Cabo Frio realizará 
o seu arraiá com muita alegria e mú-
sica entre os campistas. 

Já no mês de julho, no dia 20, será 
a vez do arraiá serrano em Mury, em 
Nova Friburgo, enquanto no dia 27, 
sábado seguinte, acontece o grande 
arraiá do Recreio dos Bandeirantes 
com músicas, prendas e brincadei-

ras para todos os campistas e seus 
convidados. Quanto ao camping de 
Ubatuba, a data ainda será definida. 
Na edição de junho mais detalhes em 
O Campista sobre todas as festas. 

SERVIÇO 
Camping do Recreio: (21) 3825-

9209
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Camping de Ubatuba: (12) 3843-

1536
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

Festa do Divino em 
Paraty, três séculos 

de tradição
A tradicional Festa do Divino 

em Paraty, evento cultural 
e religioso que movimenta 

a cidade, atraindo também turistas 
estrangeiros, será realizada entre os 
dias 31 de maio  e 09 de junho. O 
evento remonta as tradições trazidas 
pelos colonizadores e acontece em 
Paraty desde o século XVIII. 

Para o campista que vai a Para-
ty ou esteja de passagem pela cida-
de para prestigiar o evento, o RJ-04 
é opção certa para hospedagem. O 
camping está localizado em frente 
à praia do Pontal, próximo à Santa 
Casa de Misericórdia. Possui exce-
lentes instalações para sua estadia. 
O lugar é belo e aconchegante para 
curtir com a família e amigos. 

A FESTA 
O ponto alto dos festejos acon-

tece no final de semana, quando se 
comemora o dia de Pentecostes (50 
dias após a Páscoa). São 09 dias in-
teiros de missas, ladainhas, leilões, 

rifas, bingos, bebidas, comidas e 
danças típicas, além de shows mu-
sicais. 

O último fim de semana é mar-
cado pela coroação do Imperador 
do Divino, que assiste a missa com 
seus vassalos e, logo após, recebe 
homenagens do lado de fora da igre-
ja, com a apresentação da Dança das 
Fitas, do Xiba Cateretê, da Dança 
dos velhos e dos bonecos folclóricos 
de Paraty. 

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 importan-
te pólo de turismo nacional e inter-
nacional. 

SERVIÇO 
Camping de Paraty: (21) 3371-

1050
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978  ►A Festa do Divino de Paraty é um dos mais importantes eventos do Estado do Rio de Janeiro

Veja os artigos de camping e compre o seu produto    

Mercado 
Aproveite as novidades do mercado para curtir o mês das mães 

e o feriadão de Corpus Christi que se aproxima. Confira três novos 
produtos para levar para os acampamentos: a Cadeira Alvorada Nautika, 

a Cama dobrável Nautika NKT Tatu e o Fogareiro Aramis Nautika 

Cadeira Alvorada Nautika:  É uma ótima opção para os campistas. 
Além de leve, ela pode ser transportada facilmente, graças à bolsa com 
alça que acompanha o modelo. Tem as opções de cores preta, azul e 
verde. Para facilitar ainda mais o seu uso durante a refeição, a cadeira 
Alvorada vem com um porta-copo acoplado ao apoio de braço. E para 
completar o pacote praticidade, o sistema de montagem/desmontagem 
é bastante simples e intuitivo. Mais informações no site:  www.maka-
lusports.com.br 

Cama dobrável Nautika NKT Tatu: Um acessório multifuncio-
nal com janelas, portas e sobreteto. Conta com um avanço inovador, 
acima do solo e mais um mosquiteiro que garante sua tranquilidade na 
hora do descanso. É um modelo 4 em 1, pois além de cama, torna-se 
em uma mini barraca e possibilita dois estágios de cadeira. Além disso, 
acompanha saídas de ar, bolsa para transporte e costuras termo-seladas. 
É ideal para exposições, feiras, camping, pescarias, caças, entre outros. 
Informações no site: www.kanui.com.br 

Fogareiro Aramis Nautika: Este modelo 3 em 1, tem a capacidade 
de funcionar como grelha, bafo ou mesmo fogareiro tradicional. Possui 
termômetro na parte frontal do fogareiro, pés ajustáveis para o correto 
uso e um exclusivo sistema de ignição elétrico, acionado por 1 pilha 
palito. Acompanha mini grelha para utilização na parte superior, grelha 
inteiriça para assados e grelha em formato de fogão para utilização com 
panelas. Para maiores informações: www.adventura.com.br 
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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

Campanha Novos Associados 
continua em vigor 

O sucesso da Promoção 
Novos Associados vale 
também para os finais 

de semana com a possibilidade 
de garantir descontos aos asso-
ciados que recomendam seus 
amigos e familiares para se tor-
narem 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 confirmada, os 
sócios e seus dependentes são 
beneficiados com bônus/pernoi-
tes com validade de até um ano 
para os associados e seus acom-
panhantes. 

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os as-
sociados 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.

   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 nos finais de semana. 
Aproveite a promoção “De Pai 
para Filho” presenteando-o com 

um título patrimonial do CCB. 
Na promoção, os associados ga-
nham até 90% de desconto na 
compra de um novo título para 
seus filhos. Quanto maior for 
seu tempo de associado, maior o 
desconto. 

Em se tratando de admissões 
promocionais, a custos reduzi-

dos, as taxas mensais de ma-
nutenção vinculadas aos novos 
títulos passam a ser apropriadas 
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.
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Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, com 
manual e maleta com rodas para transporte. 
R$1.000,00. Eymard. (31) 99977-5839 / (31) 
99197-5703 (Tim) / (31) 3386-4136. Belo 
Horizonte, MG.

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

 
Canadense Nautika – Modelo para seis pes-

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

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

Carreta Campingcar – Documentação 
em dia, recém reformada, trafo 220v X 110, 
lâmpada led, colchões, amortecedores e pneus 
novos, espete, lona de 6,00 X 5,00, (02) me-
sas de suporte, 03 cadeiras de camping, lona 
de cobertura, mais todos os esticadores (elás-
ticos). R$ 6,900,00 (aceito negociação). Tar-
delli. Telefone: (11) 981300307. 

Ferp – Para 7 pessoas, em bom estado. 
Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, 
parte elétrica e equipamentos, junto com título 
do CCB desde 1974 e em dia com as mensali-
dades. 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@columbiacontabil.
com.br.

Camping-Star - Ano 1993, com avancê, 
cobertura, bicama, armário, cômoda, geladei-
ra, mesa de 2m com 6 cadeiras de madeira 
dobráveis, televisão de 29 polegadas, fogão 
4 bocas, microondas, transformador e fiação.  
R$ 7.000,00.  Estudamos oferta. Jorge Luiz. 
Tels.: (21)2736-1220 e (21)98843-1220.

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

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

Trailer Turiscar Diamante 660 –  Ano 

2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, 
geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: luiz-
macamo@gmail.com

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

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

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

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 88, 
oito pessoas, com microondas, geladeira, TV, 
DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um banho, 
outro normal), aquecedor de passagem a gás 
para chuveiro e pia, termoclima, câmara de ré, 
PX, freio a ar, motor traseiro 1620, pneus sem 
câmara – novo. Amandio. Tel.: (11) 5851-
4953

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

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

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

FUNDADOR: Ricardo Menescal

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

CONSELHO FISCAL
Titulares: Anival de Morais Braga, Marcos Vinicius Coutinho e Pedro Alves Pereira

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Jorge Barbieri

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Aymberê Guedes Araújo
Vice-Presidente: Everaldo Francisco da Silva

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

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

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

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

Periodicidade: Mensal        
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
                 Tel.:  (21) 2532-0203 - FAX (21) 2524-5794
Diretor Responsável: Ademar Moesia de Albuquerque 
Editor: Arnaldo Martins
Redatora: Isabelle Machado
Diagramação: Edgar do Lago
Publicidade: Willian Tadeu
Designer Gráfico: Joacil Martins (21) 97133-2459 - whatsapp
e-mail: joacilmartins@hotmail.com

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Jornal Tribuna de Petrópolis

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

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

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

transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.
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Camping Clube do Brasil
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1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 
pessoas. Avancê com copa e cozinha comple-
ta. Banheiro com box de água quente, 3 TVs, 
1 WI-FI, 5 ventiladores e climatizador, no-
-break com baterias Moura Cleam, utensílios 
de cozinha e triciclo Elektra. R$35.000,00. 
Alfredo. Tel: (12) 99126-3329. E mail: alfre-
do28guara@hotmail.com.

Karman Caravan 1987 - Em perfeito es-
tado, 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. Contato: 
(21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto de 
casal, duas beliches, sala reversível para quar-
to de casal, cozinha com fogão 4 bocas, 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 blindex. 
Documentação em dia, instalado no CCB 
de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos 
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 

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

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

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

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



Recreio realiza mais uma etapa 
dos circuitos de Xadrez 

No dia 19 deste mês, será re-
alizada mais uma etapa dos cir-
cuitos de xadrez no Camping do 
Recreio dos Bandeirantes, o LXX-
XII Torneio Escolar Individual e o 
CLXXXIII Torneio Aberto.

No dia 28 de abril passado fo-
ram realizados o LXXXI Torneio 
Escolar Individual e o CLXXXII 
Torneio Aberto. Confira abaixo o 
resultado dos vencedores. 

LXXXI Torneio Escolar 
Individual:CATEGORIA JUVE-
NIL: 1º) Gabriel Bastos (SMON 
C.ED),2º) Anderson Matias de 

Lima (SMON/T). INFANTIL: 1º) 
David de Souza Faria (SMON/T), 
2º) Eduarda Tavares Terra (EM 
Paulo Silva), 3º) Bruno Ferreira 
Nascimento (GEO SÓCRATES). 
MIRIM: 1º) Ana Cristina Oliveira 
(CED Recanto Saber), PRÉ-MI-
RIM: 1º) Ester Ferreira Nascimen-
to (GEO SÓCRATES). 

CLXXXII Torneio Aberto: 1º) 
Alexandre P. Romano (FABOM), 
2º) Juvenal P. Batista (CXGR), 
3º) Bruno Cravo (TTC), 4º) Ivo 
Copetti (MURIQUI) e 5º) João 
Anderson Santana de Lima (APE-
TX). 

Passos de Anchieta, caminho de 
fé e aventura no Espírito Santo 

Os campistas do CCB que 
curtem caminhadas e guar-
dam consigo um espírito de 

fé, o camping de Guarapari é uma 
ótima opção de hospedagem no Es-
pírito Santo. Dos dias 19 a 22 do 
mês de junho a caminhada Passos 
de Anchieta será palco de religiosi-
dade e cultura para os visitantes no 
local.  

Passos de Anchieta é o nome do 
roteiro que reconstitui a trilha ha-
bitualmente percorrida pelo Padre 
Anchieta nos seus deslocamentos 
da Vila de Rerigtiba, atual cidade de 
Anchieta, à Vila de Nossa Senhora 
da Vitória, onde cuidava do Colé-
gio de São Tiago, em caminhadas 
quinzenais que ele empreendia nos 
últimos anos de sua vida, quando 
preferiu recolher-se à vila indígena 
nas costas do Espírito Santo. 

ROTEIRO 
De toda essa extensão, o rotei-

ro Os Passos de Anchieta resgata o 
trecho de 100 quilômetros compre-
endidos entre Anchieta e Vitória que 
José de Anchieta percorria regular-
mente duas vezes por mês, o deno-
minado “caminho das 14 léguas” 
que o jesuíta vencia na companhia 
- freqüentemente na dianteira - dos 
guerreiros temiminós que o acom-
panhavam na missão de cuidar do 
Colégio de São Tiago, erguido num 
platô da Vila da Nossa Senhora de 
Vitória, hoje transformado no Palá-
cio do Governo, na cidade de Vitó-
ria.

A reconstituição do trajeto den-
tro de considerável exatidão históri-
ca valeu-se do conhecimento de que 
os jesuítas se notabilizavam como 
andarilhos que cobriam longas dis-
tâncias pelas praias, valendo-se 
principalmente das marés vazantes, 
quando a areia solada oferecia me-
nor dificuldade para caminhar. 

O roteiro Os Passos de Anchieta 
é cumprido em jornadas diárias mé-
dias de quatro a cinco horas pelas 
pessoas que tem o hábito de cami-

 ►Mais 
uma etapa 
concluída nos 
circuitos deste 
ano

 ►A ONG ABAPA tem todas as informações e dicas para quem participa da Caminhada 

nhar regularmente ou por períodos 
de seis a 7 horas pelos andarilhos 
mais sedentários que sem o exercí-
cio regular se dispõe a fazê-lo.

A experiência da caminhada 
combina encantos como o conhe-
cimento de sítios históricos, com 
paisagens que se oferecem ao an-
darilho numa seqüência de belos 
quadros da natureza de uma região 
que é um marco geográfico da costa 
brasileira, onde as culturas do norte 
e do sul do país se encontram.

AMIGOS DOS PASSOS 
A caminhada anual, promovida 

pela ONG ABAPA - Associação 
Brasileira dos Amigos dos Passos 
de Anchieta revela-se uma produção 
de certa complexidade que demanda 
um aparato que mobiliza o concurso 
de vários agentes e colaboradores, 

notadamente do setor público, como 
a Polícia Militar do Espírito Santo, 
o Corpo de Bombeiros, um eficaz 
suporte de atendimento médico, o 
auxílio de prefeituras e uma logísti-
ca de atendimento a uma população 
flutuante que ultrapassa a três mil 
pessoas.

Além do perfil diversificado 
do andarilho, juntando pessoas que 
gostam de desfrutar a natureza ou 
que cultivam práticas físicas ou en-
tão se deixam levar pelo apelo da re-
ligiosidade, a cada ano Os Passos de 
Anchieta atrai aqueles que buscam 
o caminho também por orientação 
de terapeutas que prescrevem uma 
boa caminhada como um oportuno 
exercício de auto-conhecimento. 

A CAMINHADA DE 4 DIAS
Durante a caminhada coletiva 

oficial, o percurso é realizado em 
quatro dias, divididos nos seguintes 
trechos:

1º dia: entre Vitória e Barra do 
Jucu, em Vila Velha, são percorridos 
em média 25 km. 

2º dia: entre Barra do Jucu até 
Setiba, em Guarapari, perfaz 28 km.                               

3º dia: entre Setiba e Meaípe, 
são percorridos 24 quilômetros ain-
da em Guarapari.          

4º dia: entre Meaípe até Anchie-
ta, na Igreja Matriz do município, fi-
nalmente os 23 km finais abrangem.

PONTOS DE APOIO 
A Abapa monta pontos de apoio, 

chamados “oásis”, aos andarilhos 
em intervalos constantes para forne-
cer água, frutas e medicação para as 
câimbras, bolhas e torções que ine-
vitavelmente acabam surgindo nos 

menos preparados. Na ocorrência 
de algum caso mais grave, há am-
bulâncias prontas para remoção de 
acidentados. E aqueles que acabam 
desistindo no meio do caminho, 
também podem pegar uma carona 
nos carros de apoio da organização.

Também nos postos, as creden-
ciais devem ser carimbadas para 
que no fim do percurso o andarilho 
receba o certificado de participação. 
É preciso ter pelo menos metade 
dos 16 carimbos, para comprovar 
que o trajeto foi cumprido.

Todo o percurso é marcado for-
temente por aspectos ecológicos, 
históricos, religiosos e culturais. 
Talvez seja essa a receita que con-
segue atrair tanta gente, dos mais 
diversos lugares do país, em tão 
pouco tempo de implantação do 
projeto.

Como Vitória é uma ilha, para 
chegar a Vila Velha o trajeto é feito 
em ônibus fretado até o Convento 
da Penha, marco da colonização do 
Estado.

Para o campista que vai estar de 
passagem pela região, o camping de 
Guarapari encontra-se disponível 
para hospedagem. 

Acesso - Localizado a 54 km 
de Vitória, a melhor maneira de se 
chegar a Guarapari, a partir do Rio 
de Janeiro, é pela ponte Rio-Niterói 
e seguir direto com destino a Vitó-
ria pela BR-101 em direção à região 
Norte Fluminense até a divisa com 
o Espírito Santo. De lá se deve pros-
seguir de preferência pela Rodovia 
do Sol, passando por Marataízes, 
Anchieta, Piúma e outros balneários 
até chegar a Guarapari.

SERVIÇO
Camping de Guarapari: (27) 

3262-1325
Disque camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
ABAPA: www.abapa.org.br


