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Parque do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. 
Instalações–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 equipamento de R$ 1,50 até R$ 
22,20; TEMPORADA (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 Rancho 
Alegre. Instalações– padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, lareira e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,90 mais 
equipamento de R$ 3,75 até R$ 27,00; 
TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
21,70 mais equipamento de R$ 5,40 até 
R$ 44,50.

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

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

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

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

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

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo 
Frio  ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças. Informações com 

a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo 
Disque – Camping (021) 2532-0203

 ►Camping de Canela 

 ►Camping de Prado

BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 

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

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. 
Instalações–padrão. Chuveiros quentes, 
quadra de esportes, praia fronteira. Luz 
elétrica apenas para as dependências (220v), 
ponto de energia para carga de bateria 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). Área desativada 
temporariamente para obras e reformas. 
Instalações–padrão, luz para equipamento 
(220 v), chuveiros quentes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 11,00 mais 
equipamento de R$ 2,80 até R$ 19,80; 
TEMPORADA (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 

Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público 
(27) 3250-7050. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), quadra de 
esportes, play–ground, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 13,90 e 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.

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

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do 
centro da cidade. Instalações – padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, sauna, piscinas 
quentes p/adultos e crianças, piscina cloradas 
de água fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: 
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) – Estrada 

dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. 
Tel.: (31) 3551-1799. Área desativada 
temporariamente para obras e reformas. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(110 v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,20 
mais equipamento de R$ 1,50 até R$ 24,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
14,70 mais equipamento 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. Área desativada temporariamente 
para obras e reformas .Tel.: (41) 3675-6999. 
Instalações–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. Área desativada temporariamente 
para obras e reformas. Instalações–
padrão, iluminação elétrica apenas para 
as dependências, chuveiros quentes. 
Módulos demarcados para a instalação de 
equipamentos. 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.

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/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada 
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada 
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas 
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 19,40 mais equipamento 
de R$ 5,00 até R$ 38,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 23,70 mais equipamento 
de R$ 6,00 até R$ 41,50.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal 
. Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – 
padrão, iluminação elétrica somente para 
as dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. 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.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–
padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, praia fronteira e 
playground. NÃO TEMPORADA: R$ 20,20 
mais equipamento de R$ 5,20 até R$ 37,20; 
TEMPORADA: (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 
Resende. 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 
TEMPORADA: R$ 11,00 mais equipamento 
de R$ 2,80 até R$ 19,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 16,80 mais equipamento 
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 
esportes, 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 

de R$ 4,80 até R$ 38,20. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de 
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75. 
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (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.

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 Oce-
ânica, 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 Iga-
rassú – PE

ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. 
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – 
Município de Capão da Canoa – RS

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Buar-
que de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Ga-
ribaldi - RS

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 

– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro 
Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. Ins-
talações– padrão, luz para equipamentos, 
chuveiros quentes, quadra de esporte e lazer, 
piscinas para adultos e crianças, churras-
queiras, bicicletas, 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 comple-
tas, equipamentos de esportes, piscinas, Tel: 
(DDI-00598) (42) 578902. supermercado, 
sala de TV e jogos, chalés e barracas de alu-
guel. E-mail: info@campinginternacional-
puntaballena.com
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Em reunião no dia 1º deste mês de 
junho, a Direção Nacional autori-
zou um reajuste nas taxas de fre-

quência nos campings,  de serviços, de 
manutenção e de novas admissões no qua-
dro social, entre 5% e 6%, para vigência a 
partir julho próximo.

Os reajustes foram fixados a partir 
das variações dos custos dos encargos 
ocorridos nas despesas básicas do Clube, 
tais como salário mínimo (4,61%), o piso 
salarial dos empregados (4,50%), a eleva-
ção no nível da folha de pagamentos e re-
ajustes extemporâneos em custos básicos 
de custeio, assim como a energia elétrica, 
os combustíveis e encargos patrimoniais 
administrados pelo poder público. Foi 
também considerada a evolução dos ín-
dices de inflação registrados nos últimos 
doze meses medidos pela Fundação Getú-
lio Vargas, o IGP/DI (8,25%) e o IGP-M 
(7,94%), e pelo Governo Federal, o IPCA/
DI (4.94%). 

A taxa mensal de manutenção foi 
reajustada de R$ 157,00 para R$ 165,00, 
nos pagamentos efetuados com desconto 
de 10% até o dia 10 de cada mês corres-
pondente. As taxas básicas pagas pela via 
bancária são acrescidas de R$ 14,00 para 
ressarcimento dos custos operacionais de 
processamento, operação, impressão, ma-
nipulação e porte do correio. 

A atualização que se tem feito nos 
custos das taxas operacionais do Clube, 
apenas uma vez em cada doze meses, bus-
ca recuperar os desgastes inflacionários e 
preservar o padrão razoável de atendimen-
to ao quadro social. Essas atualizações de 
custos se fazem necessárias em razão da 
configuração jurídica do Clube, por ser 
uma instituição condominiada, cooperati-
vada, que depende exclusivamente das re-
ceitas captadas de seus associados para o 
sustento das suas despesas correntes, dos 
encargos fixos de patrimônio e de novos 
investimentos nas áreas de campings. 

Também por essa necessidade de pre-
servar os valores reais de suas receitas, 
a Resolução Nacional nº 02/1977 define 
que eventuais débitos passados devem ser 
quitados com base nas datas de seus efeti-
vos pagamentos. 

Admissão ao Quadro Social 
Na mesma reunião, a Direção Na-

cional aprovou em iguais condições o 
reajuste dos custos das admissões ao qua-
dro social, a partir de julho próximo. A 
subscrição de um título de propriedade fa-
miliar custará R$ 3.550,00 à vista, ou R$ 
3.800,00 em seis vezes, ou R$ 4.320,00 
em doze vezes, ficando os subscritores 
sujeitos ao pagamento de taxas mensais 
de manutenção a partir do 13º mês da 
subscrição, qualquer que seja a forma de 
pagamento, à vista ou parcelado. 

A subscrição de Passaportes, com va-
lidade de um ano e direito de frequência 
para o titular, subscritor e mais um acom-
panhante, pagando pernoite de associado 
adimplente, a partir de 5 anos de idade, 
custará R$ 1.375,00 à vista R$ 1.550,00 
em quatro pagamentos, com possibilidade 
de renovações anuais, com desconto de 
20%. 

Os cartões da Aventura, individuais e 
com validade de seis meses, estarão cus-
tando R$ 580,00, com pernoites vigentes 
a partir dos 5 anos de idade. 

CCB reajusta taxas de frequência 

Pequeno Médio Grande Maior Pequeno Médio Grande Maior

Aracaju (SE-01) 380,00 450,00 535,00 600,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Aracruz (ES-04) 410,00 472,00 565,00 655,00 474,00 575,00 675,00 762,00

Arraial do Cabo (RJ-05) 380,00 450,00 535,00 600,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Arroio Teixeira (RS-03) 380,00 450,00 535,00 600,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Bertioga (SP-05) 570,00 660,00 775,00 890,00 660,00 780,00 885,00 1.040,00

Cabo Frio (RJ) 625,00 755,00 895,00 1.100,00 755,00 900,00 1.070,00 1.190,00

Caldas Novas (GO-02) 475,00 535,00 635,00 720,00 530,00 625,00 776,00 860,00

Campos do Jordão (SP-02) 545,00 590,00 645,00 735,00 645,00 660,00 690,00 860,00

Canavieiras (BA-07) 360,00 432,00 475,00 535,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Canela (RS-01) 360,00 432,00 475,00 535,00 348,00 432,00 505,00 575,00

Clube dos 500 (SP-01) 380,00 450,00 535,00 640,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Curitiba (PR-03) 360,00 432,00 475,00 535,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Guarapari (ES-01) 410,00 472,00 565,00 655,00 474,00 575,00 675,00 762,00

Itanhaém (SP-03) 475,00 535,00 635,00 755,00 590,00 645,00 690,00 800,00

Lagoa do Bonfim (RN-02) 360,00 432,00 475,00 535,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Mury (RJ-08) 545,00 590,00 645,00 780,00 830,00 975,00 1.120,00 1.220,00

Ouro Preto (MG-01) 410,00 472,00 565,00 655,00 474,00 575,00 675,00 770,00

Paraty (RJ-04) 495,00 565,00 685,00 790,00 560,00 658,00 815,00 905,00

Prado (BA-03) 410,00 472,00 565,00 655,00 474,00 575,00 675,00 770,00

Recreio Bandeirantes (RJ-10) 1.060,00 1.240,00 1.440,00 1.580,00 1.240,00 1.405,00 1.645,00 1.835,00

Recreio Bandeirantes (MOBIL-HOMES) - - - - 1.458,00 1.705,00 1.895,00 2.100,00

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 410,00 472,00 565,00 655,00 474,00 575,00 675,00 770,00

Serrinha (RJ-06) 380,00 450,00 535,00 600,00 445,00 530,00 625,00 732,00

Ubatuba (SP-04) 690,00 830,00 980,00 1.425,00 1.000,00 1.110,00 1.225,00 1.650,00

Ubatuba (MOBIL-HOMES) - - - - 1.290,00 1.492,00 1.820,00 2.020,00

VALORES EM (R$)

camping clube do brasil

Taxas de Ocupação de Módulos - A partir de Julho de 2019

Aplicável em Períodos de Não Temporada (*)

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

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

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

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

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS
CAMPINGS

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

MOBIL-HOMES

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

Pequena Média Grande Maior Pequena Média Grande Maior

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

Aracaju (SE-01) 12,90 25,80 3,40 5,00 6,40 9,80 12,90 18,80 25,40 12,90 15,90 18,40 26,00 15,90 18,40 21,40 25,70 0,00 9,80 12,40 24,80

Aracruz (ES-04) 14,70 29,40 3,50 5,20 6,90 10,30 13,90 20,10 26,80 15,90 16,70 18,40 26,00 26,50 29,40 32,00 45,00 0,00 9,80 13,20 26,40

Arraial do Cabo (RJ-05) 12,90 25,80 3,40 5,00 6,40 9,80 12,90 18,80 25,40 12,90 15,90 18,40 26,00 15,90 18,40 21,40 27,70 0,00 9,80 12,40 24,80

Arroio Teixeira (RS-03) 10,00 20,00 1,60 4,00 5,10 7,70 10,00 14,70 19,70 11,60 12,90 14,70 20,00 12,90 14,70 15,90 21,40 0,00 9,80 9,50 19,00

Bertioga (SP-05) 14,70 29,40 4,00 5,60 7,30 11,10 14,70 21,40 28,60 15,90 16,70 18,40 26,00 26,50 29,40 32,00 45,00 0,00 9,80 13,20 26,40

Cabo Frio (RJ-01) 15,50 31,00 4,00 6,00 7,70 11,60 15,50 22,50 30,40 12,90 15,90 18,40 24,80 26,50 29,40 32,00 45,00 0,00 9,80 14,70 29,40

Caldas Novas (GO-02) 15,50 31,00 4,00 6,00 7,70 11,60 15,50 22,50 30,40 15,90 18,40 21,40 31,50 18,20 21,40 26,00 36,20 0,00 9,80 14,70 29,40

Campos do Jordão (SP-02) 14,70 29,40 4,00 5,60 7,30 11,10 14,70 21,40 28,60 15,90 16,70 18,40 26,00 18,00 19,00 19,70 32,80 0,00 9,80 13,90 27,80

Canavieiras (BA-07) 10,00 20,00 2,60 4,00 5,10 7,70 10,00 14,70 19,70 12,90 15,90 18,40 24,80 15,90 17,30 19,00 26,00 0,00 9,80 9,50 19,00

Canela (RS-01) 11,60 23,20 1,60 4,40 5,80 8,70 11,60 16,70 21,40 11,60 12,90 14,70 20,10 12,90 14,70 15,90 21,40 0,00 9,80 11,10 22,20

Clube dos 500 (SP-01) 14,70 29,40 4,00 5,60 7,30 11,10 14,70 21,40 28,60 15,90 16,70 18,40 26,00 16,70 18,40 21,40 27,70 0,00 9,80 13,90 27,80

Curitiba (PR-03) 12,90 25,80 1,60 5,00 6,40 9,80 12,90 18,80 25,40 12,90 14,70 18,40 26,00 15,90 16,70 18,00 26,00 0,00 9,80 12,40 24,80

Guarapari (ES-01) 14,70 29,40 3,50 5,30 6,90 10,30 13,90 20,10 26,80 15,90 16,70 18,40 26,00 26,50 29,40 32,00 45,00 0,00 9,80 13,20 26,40

Itanhaém (SP-03) 14,70 29,40 3,50 5,30 6,90 10,30 13,90 20,10 26,80 15,90 16,70 19,00 26,00 18,00 19,00 19,70 32,80 0,00 9,80 13,20 26,40

Lagoa do Bonfim (RN-02) 10,00 20,00 2,60 4,00 5,10 7,70 10,00 14,70 19,70 12,90 14,70 17,20 24,50 15,90 16,70 19,00 26,00 0,00 9,80 9,50 19,00

Mury (RJ-08) 20,50 41,00 5,30 7,70 10,30 15,30 20,50 29,80 40,30 17,20 20,10 22,50 31,50 28,50 34,00 38,50 52,00 0,00 9,80 19,30 38,60

Ouro Preto (MG-01) 12,90 25,80 1,60 5,00 6,40 9,80 12,90 18,80 25,40 14,70 15,90 18,40 26,00 15,90 18,40 21,40 27,70 0,00 9,80 12,40 24,80

Paraty (RJ-04) 14,70 29,40 3,50 5,30 6,90 10,30 13,90 20,10 26,80 15,90 18,40 21,40 30,40 26,50 29,40 32,00 45,00 0,00 9,80 13,20 26,40

Prado (BA-03) 11,60 23,20 3,00 4,40 5,80 8,70 11,60 16,70 21,40 14,70 15,90 18,40 26,00 15,90 18,40 21,40 27,50 0,00 9,80 11,10 22,20

Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) 21,40 42,80 5,50 8,00 10,70 16,00 21,40 29,30 39,40 19,00 21,40 25,40 33,50 26,50 30,00 35,00 43,00 0,00 9,80 20,20 40,40

Recreio (Mobil-Homes)  21,40 42,80 - - - 21,40(P) 27,00(M) 36,00(G) 42,00(X) - - - - 30,00(P) 33,00(M) 41,20(G) 50,50(X) 0,00 9,80 20,20 40,40

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 11,60 23,20 3,00 4,40 5,80 7,70 10,30 14,90 20,80 14,70 15,90 18,40 26,00 15,90 18,40 21,40 27,70 0,00 9,80 11,10 22,20

Serrinha (RJ-06) 11,60 23,20 3,00 4,40 5,80 7,70 10,30 14,90 20,80 14,70 15,90 18,40 26,00 15,90 18,40 21,40 27,70 0,00 9,80 11,10 22,20

Ubatuba (SP-04) 20,50 41,00 5,30 7,70 10,30 13,90 18,40 26,50 35,50 18,40 21,70 24,80 37,60 30,60 33,50 37,50 57,50 0,00 9,80 19,30 38,60

Ubatuba (Mobil-Homes)  20,50 41,00 - - - 21,70(P) 27,20(M) 36,50(G) 42,50(X) - - - - 36,00(P) 40,00(M) 55,00(G) 64,50(X) 0,00 9,80 19,30 38,60

(Valores em R$ 1,00)

Pequena Média Grande Maior Pequena Média Grande Maior

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

Aracaju (SE-01) 17,80 35,60 4,60 6,70 8,90 13,20 17,70 23,00 31,20 20,10 22,20 23,00 27,50 22,20 23,00 24,50 32,30 0,00 14,30 16,90 33,80

Aracruz (ES-04) 19,90 39,80 5,00 7,40 9,80 14,80 19,90 28,90 40,40 20,60 23,00 25,70 31,60 32,50 36,20 39,50 55,00 0,00 14,30 19,00 38,00

Arraial do Cabo (RJ-05) 17,80 35,60 4,60 6,70 8,90 13,20 17,70 23,00 31,20 18,50 20,60 23,00 27,00 20,60 23,00 25,70 34,80 0,00 14,30 16,90 33,80

Arroio Teixeira (RS-03) 12,90 25,80 1,70 4,90 6,40 9,70 12,90 18,80 26,20 13,40 16,00 17,80 21,50 14,80 17,20 19,50 24,50 0,00 14,30 12,40 24,80

Bertioga (SP-05) 19,90 39,80 5,00 7,40 9,80 14,80 19,90 28,90 40,40 23,50 27,50 30,40 37,00 32,50 36,20 39,50 56,00 0,00 14,30 19,00 38,00

Cabo Frio (RJ-01) 19,90 39,80 5,00 7,40 9,80 14,80 19,90 28,90 40,40 20,60 23,00 25,70 31,60 34,30 37,50 41,20 57,00 0,00 14,30 19,00 38,00

Caldas Novas (GO-02) 15,50 31,00 4,00 6,00 7,70 11,80 15,50 22,50 31,60 17,20 20,10 23,00 29,50 20,10 23,00 28,50 40,00 0,00 14,30 14,70 29,40

Campos do Jordão (SP-02) 23,00 46,00 5,70 8,60 11,50 17,20 23,00 33,60 47,00 17,20 19,00 20,60 25,00 20,60 23,00 25,20 35,50 0,00 14,30 22,00 44,00

Canavieiras (BA-07) 17,80 35,60 4,60 6,70 8,90 13,20 17,70 23,00 31,20 13,40 16,00 17,80 21,50 14,80 17,20 20,60 24,50 0,00 14,30 16,90 33,80

Canela (RS-01) 12,90 25,80 1,70 5,00 6,40 9,70 12,90 18,80 26,20 13,40 16,00 17,80 21,50 14,80 17,20 20,60 24,50 0,00 14,30 12,40 24,80

Clube dos 500 (SP-01) 15,50 31,00 4,00 6,00 7,70 11,80 15,50 22,50 31,60 17,20 18,00 19,90 22,20 18,80 19,70 22,50 30,40 0,00 14,30 14,70 29,40

Curitiba (PR-03) 15,50 31,00 4,00 6,00 7,70 11,80 15,50 22,50 31,60 17,20 18,00 19,90 22,20 18,80 19,70 22,50 30,40 0,00 14,30 14,70 29,40

Guarapari (ES-01) 19,90 39,80 5,00 7,40 9,80 14,80 19,90 28,90 40,40 20,60 23,00 25,70 31,50 32,50 36,20 39,50 55,00 0,00 14,30 19,00 38,00

Itanhaém (SP-03) 19,90 39,80 5,00 7,40 9,80 14,80 19,90 28,90 40,40 17,20 18,00 19,20 22,20 18,80 19,70 22,50 26,50 0,00 14,30 19,00 38,00

Lagoa do Bonfim (RN-02) 12,90 25,80 3,30 5,00 6,40 9,80 12,90 17,20 22,80 13,40 16,00 17,80 21,50 14,80 17,20 19,50 24,50 0,00 14,30 12,40 24,80

Mury (RJ-08) 25,00 50,00 6,40 9,40 12,40 18,80 25,00 32,50 43,80 20,60 23,70 26,50 32,00 37,00 41,20 45,50 63,00 0,00 14,30 23,60 47,20

Ouro Preto (MG-01) 15,50 31,00 2,20 6,00 7,70 11,80 15,50 20,30 27,50 18,80 20,10 22,20 24,50 19,70 20,60 22,20 30,60 0,00 14,30 14,70 29,40

Paraty (RJ-04) 19,90 39,80 5,00 7,40 9,80 14,80 19,90 28,90 40,40 26,50 29,30 32,50 40,80 32,50 36,20 39,50 55,00 0,00 14,30 19,00 38,00

Prado (BA-03) 17,80 35,60 4,60 6,70 8,90 13,20 17,70 23,00 31,20 18,50 20,10 22,20 24,50 20,60 23,00 25,70 35,50 0,00 14,30 16,90 33,80

Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) 34,70 69,40 8,60 13,20 17,20 26,20 34,70 45,50 59,00 26,50 29,30 35,40 43,00 33,00 39,50 46,00 60,50 0,00 14,30 33,80 67,60

Recreio (Mobil-Homes)  34,70 69,40 - - - 33,80(P) 42,00(M) 56,50(G) 76,00 - - - - 40,00(P) 46,50(M) 56,00(G) 71,00(X) 0,00 14,30 33,80 67,60

Santa Cruz Cabrália (BA-05) 17,80 35,60 4,60 6,70 8,90 11,80 16,00 20,60 27,80 18,50 20,10 22,20 24,50 20,60 23,00 25,70 35,50 0,00 14,30 16,90 33,80

Serrinha (RJ-06) 17,80 35,60 4,60 6,70 8,90 11,80 16,00 20,60 27,80 23,00 25,70 28,30 35,40 28,00 31,20 32,50 48,00 0,00 14,30 16,90 33,80

Ubatuba (SP-04) 33,80 67,60 8,60 12,40 17,20 22,80 30,20 42,00 67,50 32,50 36,20 40,80 50,00 57,00 63,50 72,00 98,50 0,00 14,30 32,00 64,00

Ubatuba (Mobil-Homes)  33,80 67,60 - - - 33,80(P) 42,00(M) 56,50(G) 76,00(G) - - - - 67,00(P) 81,00(M) 94,00(G) 111,00(X) 0,00 14,30 32,00 64,00
OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados Desacompanhados (os valores deste item na tabela são 
referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Demais Campings: De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro. 

BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS TRAILER, MOTOR-HOMES E CAMPERS
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camping clube do brasil
Tabela de Taxas de Pernoites e Estada Diurna - A PARTIR DE JULHO DE 2019

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

PERNOITE POR 
PESSOA 

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

ESTADIA           

DIURNA

MH-X
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Tabela de Taxas de Pernoites e Estada Diurna - A PARTIR DE JULHO DE 2019
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XLVII Noite de Queijos e Vinhos na Serrinha 
Convites ainda estão disponíveis 

A XLVII Noite de Queijos e 
Vinhos no Camping da Ser-
rinha está confirmada para o 

dia 22/06, sábado, junto com o fe-
riadão de Corpus Christi, na quinta-
-feira, 20. Um dos eventos mais 
tradicionais do Clube contará com a 
animação da Banda Tureck, que cer-
tamente repetirá o sucesso da edição 
da Chopada Alegre no Clube dos 
500 em outubro passado.

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

CONVITES 
Cada convite pessoal dá direito a 

uma embalagem com cinco qualida-
des de queijos, uma porção de patê, 
manteiga, pão, um caneco persona-
lizado e vinho tinto e branco e refri-
gerante à vontade, servidos somente 
no caneco do evento. Confira a tabe-

la dos custos dos convites e comece 
a se programar desde já. Os convites 
estão disponíveis nas secretarias e 
em alguns campings próximos do 
RJ-06. 

Camping – o RJ-06 possui atra-
tivos como piscinas naturais e lago, 
completa infra-estrutura com sauna, 
playground, cantina, quadra de es-
portes, pavilhão de lazer e chuveiros 
quentes. 

Acesso – Para os campistas 
quem vem do Rio e de São Paulo 
a Via Dutra é a melhor opção. Nas 
imediações de Resende, deve-se 
entrar na altura do km 311, que dá 
acesso também às localidades de 
Penedo e Visconde de Mauá, por via 
asfaltada. A partir do entroncamento 
que leva a Visconde de Mauá, deve-
-se prosseguir pela esquerda, entran-
do 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

É tempo de Arraiá: campistas prontos para festejar
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. 

UBATUBA
Abrindo a temporada de arraiá 

nos campings, Ubatuba irá realizar 
no dia 13 de julho, a partir das 20 
horas, a sua festa caipira no pavilhão 
da cantina, onde serão disponibiliza-
das comidas típicas, músicas e brin-
cadeiras. 

MURY E RECREIO 
No dia 20 de julho (sábado), o 

CCB oferece aos associados e seus 
convidados a festa do camping de 
Mury. Os convidados terão de levar 
um prato de doce, outro de salgado e 
uma prenda. 

O arraiá será realizado no pavi-
lhão do camping e terá música ele-
trônica, além de quadrilha, pula pula 
e pescaria para as crianças se diverti-
rem. Terá também comida típica, do-
ces, quentão e bebidas para os sócios 
e convidados, comercializados pela 
cantina.  

No camping do Recreio, no dia 

27, sábado seguinte à festa em Mury, 
barracas serão montadas com o que 
há de melhor da comida típica. Qua-
drilha, brincadeiras como a pescaria 
e muita música com um DJ profis-
sional, garantirão o sucesso da fes-
ta.  O evento começa a partir das 20 
horas e conta com a colaboração das 
famílias que pretendam ir, levando 
um prato de doce e um de salgado, 
duas prendas para alegrar ainda mais 
as brincadeiras. Além das comidas 
típicas trazidas pelos convidados, a 

festa terá a distribuição de caldos, 
milhos, milho verde, entre outros 
quitutes. 

Ubatuba - O camping de Uba-
tuba fica às margens da Praia de 
Maranduba, na Rodovia SP-55, Ca-
raguatatuba/Ubatuba, Km 75. Pos-
sui instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos (220 v) 
e chuveiros quentes.

Mury - O camping localiza-se 
em meio a muito verde, com uma 
área de 45 mil metros quadrados. 

O RJ-08 tem uma capacidade para 
mais de 200 equipamentos. Além 
das instalações-padrão, conta tam-
bém com campo de futebol society, 
quadra de vôlei, uma refrescante 
piscina natural, sauna, churrasqueira 
e pavilhão de lazer. Dentro do cam-
ping, há também uma queda d’água 
de fonte natural.

Recreio – O camping fica na 
Estrada do Pontal, 5.900 (praia) e 
conta com instalações-padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuvei-

ros quentes, quadras de esportes, 
pavilhão de lazer, praia fronteira e 
playground.

SERVIÇO
Camping de Ubatuba: (12) 

3843-1536
Camping do Recreio: (21) 3825-

9209
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

 ►Tudo pronto na Serrinha para a 
confraternização entre queijos e vinhos 

 ►Defronte à praia de Maranduba, em Ubatuba,...  ► ....no meio da natureza, em Mury,...  ► ... e no calor do Recreio, tudo é festa caipira

 
CONVITES         Em Junho         

 Associado Casal / Dupla ....................... R$ 150,00
 Associado Individual ............................. R$ 82,00
 Associado Juvenil.................................. R$ 65,00
 Convidado Individual ............................ R$ 106,00
 Convidado Juvenil ................................. R$ 82,00
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Feira literária movimenta Paraty. Euclides da Cunha é o 
autor homenageado de 2019

A edição deste ano da Flip 
- Feira Literária Inter-
nacional de Paraty está 

confirmada para o período de 10 
até o dia 14 de julho próximo.  
Nesta 17ª Flip, o autor homena-
geado será o escritor, jornalista 
e engenheiro Euclides da Cunha, 
autor de uma das obras fundamen-
tais sobre o Brasil, “Os Sertões”. 
Como curadora das mesas literá-
rias do Programa Principal estará 
a jornalista e editora Fernanda 
Diamant.

 Estão confirmadas a partici-
pação de alguns nomes da cultura 
brasileira e internacional, como o 
cineasta português Miguel Gomes 
que, atualmente, dirige uma ver-
são cinematográfica de Os Sertões, 
de Euclides da Cunha; a escritora 
nigeriana Ayobami Adebayo; a 
expoente da nova literatura isra-
elense, Ayelet Gundar-Goshen; 
Ismail Xavier, teórico de cinema 
brasileiro; Marilene Felinto, escri-
tora e jornalista brasileira; a por-
tuguesa Grada Kilomba, autora de 
“Memórias da Plantação”;  Karina 
Sainz Borgo, escritora e jornalista 
venezuelana e Carmen Maria Ma-
chado, autora americana.

A FLIP
Desde 2003, a Flip oferece 

todos os anos em Paraty uma ex-

Opinião                                        Luiz Marcos Fernandes

Hora de aproveitar
O mês começa já com as ma-

nhãs mais frias e amenas e, não é 
por acaso que neste dia 5 se come-
mora o dia Mundial do Meio Am-
biente, uma data simbólica, mas 
que para o campista tem um signi-
ficado especial. Afinal de contas, a 
preservação da natureza tem sido 
uma das marcas do CCB desde sua 
fundação. Uma idéia semeada por 
Ricardo Menescal que chegou a to-
mar a iniciativa de em diversas uni-
dades do CCB espalhar sementes 
que se transformaram rapidamente 
em frondosas árvores. Coisa rara 
hoje em dia, onde o que mais se vê 
é o homem depredando a natureza 
de toda a forma para atender seus 
interesses particulares.

E os mais velhos têm obrigação 
de passar para a nova geração essa 
iniciativa de cuidar melhor da natu-
reza, ensinar aos mais jovens a im-
portância da preservação das áreas 
verdes. E nada melhor do que fazer 
essa lição de casa nas próprias uni-
dades do CCB, pois é inegável que 
sem a natureza os nossos campings 
pouco a pouco iriam desaparecer. 
A proposta fica aí. Vamos fazer um 
mutirão para ajudar também a lim-
par as áreas próximas às unidades 
do CCB para ajudar a cuidar melhor 
do que é nosso: a terra e a natureza.

Mas junho é também tempo de 
curtir os verdadeiros arraiás que 
algumas unidades do CCB promo-
vem num clima alegre e familiar. 

Vamos chamar os amigos e a fa-
mília para participar dos festejos 
juninos, de modo a contribuir para 
que o clima fique mais animado e 
todos possam se confraternizar em 
paz. No nosso calendário de even-
tos se inclui também a tradicional 
Noite de Queijos e Vinhos, oportu-
nidade para curtir as noitadas ale-
gres que durante muitos anos tem 
sido animadas pela banda Tureck 
no camping da Serrinha. É hora de 
se programar e curtir o feriadão de 
Corpus Christi reunindo a família e 
os amigos. No mais é aproveitar até 
o Dia dos Namorados para reviver 
nos campings o clima romântico, 
pois nunca é demais lembrar que o 
amor não tem idade. 

Recreio realiza mais uma 
etapa dos circuitos de Xadrez 

No dia 22 de junho, sábado, 
durante a XLVI Noite dos Quei-
jos e Vinhos na Serrinha será 
realizada mais uma edição da 
Clínica de Xadrez. 

No dia 30 deste mês, será 
realizada mais uma etapa dos 
circuitos de xadrez no Camping 
do Recreio dos Bandeirantes, o 
XLII Torneio Escolar Equipes e 
o CLXXXIV Torneio Aberto.

No dia 19 de maio passa-
do foram realizados o LXXXII 
Torneio Escolar Individual e 
o CLXXXIII Torneio Aberto. 
Confira abaixo o resultado dos 
vencedores. 

LXXXII Torneio Escolar 

Individual: 1º) Davi de Souza 
Farias (C.SMON.T), 2º) Ga-
briel Bastos (CMON C.ED), 
3º) Anderson Matias de Lima 
(C.SMON.T), 4º) Guilherme 
Bastos (CMON C.ED), 5º) 
Ana Christina da S. P. de Oli-
veira (C.ED Recanto do Sa-
ber) e 6º) Pedro Ribeiro Silva 
(C.SMON.T). 

CLXXXIII Torneio Aber-
to: 1º) Alexandre P. Romano 
(FABOM), 2º) Bruno Cravo 
(JTC), 3º) Serafim C. Silva 
(CXP), 4º) Ivo Copetti (MURI-
QUI), 5º) Wagner Dias Fernan-
des (JTC) e 6º) Tarcísio Dantas 
Frota Leite (C.MUN). 

periência diferenciada, permeada 
pela literatura. Sempre em cone-
xão com a cidade que a recebe, a 
festa é mais do que um evento, é 
uma manifestação cultural. Numa 
interlocução permanente entre as 
artes, propaga vivências focadas 
sobretudo na diversidade.

Às margens do rio Perequê-
-Açu, autores se reúnem em con-

versas que tratam de múltiplos 
temas, como teatro, cinema e ci-
ência. Além disso, a Flip oferece 
uma programação que mantém 
seus princípios fundadores: ori-
ginalidade, intimismo, informa-
lidade, o encontro singular entre 
escritores e público e, acima de 
tudo, ações de permanência. Fli-
pinha, FlipZona e FlipMais com-

põem o programa da festa, com 
atividades que combinam litera-
tura infantojuvenil, performance, 
debates, artes cênicas e visuais.

Cada edição presta homena-
gem a um autor brasileiro, que é 
uma maneira de preservar, perpe-
tuar, difundir e valorizar a língua 
portuguesa e a literatura do Brasil. 
Pensados pelo curador da festa, 

os eixos temáticos são apresenta-
dos a partir de um vigoroso time 
de escritores e escritoras. Salman 
Rushdie, Don DeLillo, Ariano Su-
assuna, Isabel Allende, Neil Gail-
man, Angélica Freitas, Toni Mor-
rison e Chico Buarque são alguns 
dos nomes que já circularam por 
Paraty. Como de costume, trazer 
à tona autores da nova geração 
também é parte fundamental da 
programação do evento.

HOSPEDAGEM E ACESSO 
Os campistas que desejam par-

ticipar da Flip ou estejam de pas-
sagem por Paraty podem contar 
com o RJ-04, que está localizado 
em frente à praia do Pontal, pró-
ximo à Santa Casa de Misericór-
dia. Além das instalações-padrão, 
tem capacidade para 120 equipa-
mentos, divididos entre trailers, 
motor-homes e barracas. A cidade 
de Paraty fica a 240 km do Rio de 
Janeiro e a 305 km de São Pau-
lo. O acesso é feito pela BR-101 
(Rio/Santos). 

SERVIÇO 
Confira o site oficial da Flip: 

www.flip.org.br/ 
Camping de Paraty (RJ-04): 

(24)3371-1050.
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Em sua 17ª edição, a FLIP é um dos destaques no calendário cultural de Paraty 
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Programe-se para visitar Caldas Novas. XXIII Costelada, a 
atração principal em julho

Os campistas que apre-
ciam uma boa costela na 
brasa devem se progra-
mar para viajar até Cal-

das Novas no mês de julho. No dia 
13, sábado, acontece um dos eventos 
mais esperados do camping GO-02: 
a 23ª edição da tradicional Festa da 
Costelada. Na quinta-feira, antes do 
evento, dia 11, os campistas poderão 
saborear um delicioso Carneiro no 
Buraco, outra programação gastro-
nômica muito famosa que acontece 
no GO-02. 

O Carneiro no Buraco é pre-
parado com a carne em pedaços, 
acompanhada de legumes, temperos 
e maçã, cozido em enormes tachos 
acondicionados em buracos de 1,5 m 
de profundidade, onde há um brasei-
ro, durante seis horas. Arroz branco, 
salada e pirão acompanham a igua-
ria. O serviço será um momento de 
confraternização entre os participan-
tes. 

COSTELADA 
Já no sábado, dia 13 de julho, as 

costelas serão colocadas para assar 

Campos do Jordão: Suíça Brasileira reserva sofisticação e 
variadas opções de diversão 

O clima serrano e o charme espa-
lhado por todo o lado fazem de Cam-
pos do Jordão sinônimo de aconche-
go e sofisticação. Conhecida como a 
“Suíça brasileira”, a cidade oferece 
aos seus visitantes variadas opções 
de diversão. 

Entre os programas para os cam-
pistas que visitam Campos do Jor-
dão, uma boa sugestão fica por conta 
de um passeio ecológico pelas trilhas 
do Horto Florestal, localizado próxi-
mo ao camping do CCB.

LITORINA E 
GASTRONOMIA 

No roteiro de entretenimento há 
o passeio na Litorina pela Estrada de 
Ferro do Jordão com direito a uma 
paisagem sedutora. Para embarcar 
nesta viagem é preciso programar os 
dias e horários e comprar a passagem 
com antecedência para não perder o 
passeio. Os interessados devem en-
trar no site da Estrada de Ferro de 
Campos do Jordão, (EFCJ), para 
consultar a disponibilidade de assen-
tos, datas e horários (disponíveis na 
aba “Datas e Vagas”). 

Depois de escolher o passeio e 
os lugares no trem, basta enviar um e 
mail com todas as informações para 

Festival de Inverno 
é a atração 

principal na cidade 
Os campistas que visitarem a es-

tância de Campos do Jordão podem 
aproveitar para curtir a programação 
do seu 50º Festival Internacional de 
Inverno, que começa no dia 30 de 
junho e vai até o dia 28 de julho.

Conhecido e respeitado interna-
cionalmente, o Festival é passagem 
obrigatória de conceituados artistas 
de todo o mundo. Ao longo de sua 
história, nomes do porte de Eleazar 
de Carvalho, Magda Tagliaferro, 
Yehudi Menuhin, Hugh Ross, Mstis-
lav Rostropovich, Michel Philippot, 
Kurt Masur, Dame Kiri Te Kanawa, 
Trio Beaux Arts, Ysaÿe Quartet e Le 
Poème Harmonique, entre muitos 
outros, brilharam nos palcos e clas-
ses do Festival.

SERVIÇO 
Camping de Campos do Jordão: 

(12)3663-1557 
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Programação:h t tp : / /www.

festivalcamposdojordao.org.br/o-
-festival/

às 7 horas. Às 09 horas, será reali-
zada uma missa campal no pavilhão 
menor do camping. Por volta das 13 
horas, as costelas já estarão no ponto 
certo para agradar até aos paladares 
mais exigentes. Os campistas pode-
rão saborear também arroz, feijão 
tropeiro, aipim cozido e deliciosas 
saladas. 

Para encerrar a folia gastronômi-

ca, a Vaca Atolada será o prato prin-
cipal do almoço de domingo, dia 14. 

ÁGUAS TERMAIS 
As águas termais na cidade che-

gam até 51º e possuem propriedades 
químico-minerais que podem dimi-
nuir a pressão arterial e até desinto-
xicar o organismo. Há um repertório 
de saunas naturais, bosques, nascen-
tes e cascatas. Uma mata frondosa 

com ipês, canelas, paineiras, locali-
zada na Serra de Caldas e habitada 
por tucanos, juritis e canários, com-
pleta este “paraíso das águas”. 

A cidade possui também uma 
variada culinária que mistura peixes 
e aves com frutos do cerrado como o 
pequi, usado em pratos típicos como 
o arroz com pequi e a tradicional ga-
linhada. Outra atração da cidade é a 

Feira do Luar, realizada durante os 
finais de semana, no centro da cida-
de. Com mais de 100 barraquinhas, 
é um excelente lugar para conhecer 
o artesanato e a gastronomia. 

Camping - O camping fica pró-
ximo ao aeroporto, a 4 km da cidade. 
Várias companhias aéreas operam 
vôos para Caldas Novas. Consulte a 
CCTUR para maiores informações.  

Acesso - Para o campista que sai 
de carro ou ônibus da região Sudes-
te, o melhor caminho é pela BR-050, 
passando por Uberlândia, Catalão e 
Araguarí. Para quem sai de Brasí-
lia, é melhor seguir pela BR-040 e 
continuar pela BR-050, passando 
por Cristalina. Chegando em Cam-
po Alegre de Goiás, deve seguir pela 
estrada que vai de Ipameri a Caldas 
Novas.

SERVIÇO
Camping de Caldas Novas (GO-

02): (64)9221-5096
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
CCTUR: (21) 2240-5390

central.reservas@efcj.sp.gov.br. 
Já a gastronomia de Campos do 

Jordão conquista todos os palada-
res. Os restaurantes locais possuem 
especialidades distintas, que vão 
desde os finos pratos da culinária 
francesa até os tradicionais fondues 
e casas 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.

Camping – O SP-02 fica locali-
zado no bairro Rancho Alegre, bem 
ao lado do Horto Florestal, a 7 km 
do centro da cidade. A paisagem do 
camping é deslumbrante, com arau-
cárias ao redor. Além das instala-
ções-padrão, o camping 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. Campos do 
Jordão fica a 192 km da capital pau-
lista, via Quiririm-Taubaté (SP-50) e 
a 184 km via Caçapava ou São José 
dos Campos (SP-123). Outra alter-
nativa para quem vem de São Paulo 
é pela Rodovia Ayrton Senna e para 
quem sai de Belo Horizonte, o me-
lhor é passar por Taubaté.

 ►Campistas de todos os cantos estarão de volta para saborear mais uma costelada

 ►O nosso camping na cidade está sempre pronto para receber os campistas 
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

INFORME CCTUR
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO 
A AMAZÔNIA!

EM UBATUBA
TUDO PARA O

SEU ACAMPAMENTO

Rodovia Oswaldo Cruz, 1368 - Tel.: (12) 3833-5756
A 300 metros do trevo de subida para Taubaté

VENHA NOS VISITAR!

EXCURSÕES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as sugestões de pacotes internacio-

nais, incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel com café da 
manhã e city-tour para os destinos abaixo, 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 refeições, 
saída em Julho/19: US$ 4.249,00 ou em 10 parcelas

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

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

-Fly Drive Orlando, saídas de 06 a 19/01/20, 14 a 28/01/20 e de 
20/01 a 02/02/20, 13 noites e 14 diárias de carro: US$ 1.739,00 em 
quádruplo 

TEMPORADA DE BARILOCHE:
A CCTUR oferece pacotes aéreos com hospedagem em hotel, 

com 07 noites, a partir de: 
-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, 04 dias, com 

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

bra 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. 
- 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 Ilhabe-

la/Ilha Grande/Angra dos Reis.

 ►Aproveite a promoção e exclame o seu ohh! diante das Cataratas de Foz do Iguaçu 

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

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

Consulte outras saídas e de outras Companhias. A CCTUR 
trabalha com todas. Aproveite !  

PACOTES PARA A BAIXA TEMPORADA 
A CCTUR sugere pacotes aéreos, com hospedagem em ho-

tel, 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 bilhete 

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 

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 sen-
tido contrário, em percurso maior, o VLT passar em frente à Ro-
doviária 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 varandas, 
alimentação all inclusive, piscina, sala fitness, gastronomia local 
e internacional no restaurante Kuarup e drinks e aperitivos no Bar 
Arara. Os roteiros podem ser de três noites pelo Rio Solimões, 
ou de quatro noites pelo Rio Negro, ou de sete noites pelos dois 
rios. Na programação, caminhadas em trilhas, passeios de lancha, 
visita à Casa do Caboclo (povo local), pesca de piranhas, focagem 
de jacarés, encontro das águas. Ufa! 

O programa ideal para você e 
sua família curtirem o feria-
dão de Corpus Christi este 

mês 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 este-
jam identificados com suas respectivas 
carteiras sociais. 

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

Concorra a bônus e desfrute 
dos campings no feriadão 

004727-2 (RJ)
006393-5 (RJ)
013432-0 (RJ)
014051-7 (SP)
020047-2 (DF)
025776-2 (SP)
028946-8 (SP)
033417-4 (SP)
056566-0 (SP)
057340-1 (RJ)
059146-7 (RJ)
061457-4 (SP)
063059-6 (SP)
063699-0 (RJ)
064540-2 (RJ)
072961-2 (SP)
073963-3 (RJ)
093960-7 (PR)
096697-1 (RJ)
096978-3 (RS)

100266-5 (MG)
106609-1 (SP)
109131-3 (SP)
114178-6 (PR)
131848-0 (SP)
135863-4 (RJ)
138084-3 (RJ)
143924-4 (SP)
153752-1 (PR)
157045-6 (RJ)
168237-6 (ES)
176679-8 (SP)
181135-7 (SP)
183233-7 (RJ)
183999-9 (RJ)
188830-4 (SP)
191144-0 (SP)
192364-1 (RJ)
193412-1 (RJ)
196540-7 (SP)

205561-1 (SP)
207094-6 (RS)
208229-4 (GO)
208354-1 (RJ)
212798-9 (MG)
220679-1 (MG)
221452-4 (RJ)
221870-6 (RJ)
222248-8 (RJ)
223126-7 (SP)
224548-6 (RJ)
225755-6 (SP)
226578-7 (SP)
226651-3 (SP)
227076-6 (RJ)
228919-7 (SC)
229424-9 (SP)
229713-2 (RJ)
229981-7 (MG)
230005-8 (MG)

230460-4 (RJ)
232132-1 (ES)
232387-8 (RJ)
234877-1 (SP)
234883-6 (PR)
234979-3 (SP)
235314-0 (RJ)
235333-6 (SP)
235337-8 (RJ)
235364-5 (SP)
235429-3 (RJ)
235468-3 (SP)
235484-5 (RJ)
235523-1 (RJ)
235748-7 (SP)
235779-6 (RJ)
235808-5 (SP)
235869-5 (SP)
235890-4 (RJ)
235967-5 (RJ)

236006-6 (RJ)
236010-5 (SP)
236040-6 (SP)
236043-0 (ES)
236057-9 (SP)
236059-5 (RJ)
236061-8 (RJ)
236065-0 (SP)
236105-4 (SP)
236142-8 (SP)
236150-9 (PR)
236151-7 (SP)
236167-2 (RJ)
236254-7 (ES)
236259-7 (SP)
236326-8 (SP)
236356-9 (ES)
236382-8 (SP)
236394-1 (ES)
236414-1 (SP)
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Aproveite o feriadão de Cor-
pus Christi que neste ano cai 
no dia 20 de junho (quinta-

-feira) e desfrute das unidades do 
CCB com lazer e segurança junto 
com familiares e amigos.  Os cam-
pings escolhidos para curtir este fe-
riadão foram: Aracruz (ES-04), Ita-
nhaém (SP-03) e Lagoa do Bonfim 
(RN-02).

Em Aracruz, a presença de al-
deias indígenas e grupos folclóricos. 
Em Itanhaém, a região da Praia dos 
Sonhos foi palco para as gravações 
da versão original, em 1970, da no-
vela “Mulheres de Areia”, exibida 
pela Rede Globo. Em Lagoa do Bon-
fim, as famosas Dunas de Genipabu 
e Dunas Douradas onde foram gra-
vadas cenas da novela “O Clone”, 
em 2002. 

ARACRUZ: 
Aldeias indígenas 

Camping – Os campistas po-
dem desfrutar do ES-04, que possui 
instalações-padrão, capacidade para 
300 equipamentos, quadra de espor-
tes, cantina e playground. Situado no 
meio de um bosque, o camping de 
Aracruz fica em frente à Praia de Pu-
tirí, margeada por vestígios da Mata 
Atlântica e restinga. Localizado na 
estrada da Barra do Sahy, o camping 
é rodeado de praias limpas, ideais 
para banho, pesca e lazer.

Acesso - Quem sai do Sul com 
destino a Aracruz não precisa entrar 
em Vitória. Depois de passar pela 
entrada do contorno, são mais 60 
km pela rodovia ES-10. Seguir pela 
estrada depois do aeroporto. Quem 
vem do norte do Estado, pela BR-
101, deve entrar antes do município 
de Ibiraçu, no acesso a Aracruz. Os 
campistas que partem do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo devem seguir 
pela BR-101 até Campos, cruzar a 
fronteira com o Espírito Santo e se-
guir e pela Rodovia do Sol até Gua-
rapari. De lá, continuar em direção à 
Região Norte do litoral capixaba até 
Vitória. 

Atrativos – Além das riquezas 
naturais, a cidade destaca-se pelo 
patrimônio histórico e arquitetôni-
co, principalmente pela presença 
de aldeias indígenas que, até hoje, 
conservam a língua, o culto ao Sol, 
a Lua, as Estrelas, a dança e a pesca. 
A maior manifestação de artesanato 
aracruzense é a indígena, podendo 
ser adquirido na aldeia Tekoá Porã, à 
margem da Rodovia ES-010, distrito 
de Santa Cruz, na Associação Indí-
gena Tupinikim e Guarani. 

O agroturismo também é forte na 

Aracruz, Itanhaém e Lagoa do Bonfim: do litoral paulista ao 
nordeste. Escolha seu camping ! 

região e possui os Circuitos Guaraná 
e Jacupemba, que propiciam pas-
seios nos quais os visitantes encon-
tram restaurantes, lagoas para pesca-
ria, córregos, fazendas, passeios de 
charrete, parquinhos e casas antigas. 

ITANHAÉM: 
Praias 

Camping – Localizado na Av. 
Governador Mario Covas Junior, nº 

380, no bairro Jardim São Fernando, 
o SP-03 fica em frente à praia de São 
Fernando e oferece uma área de 10 
mil m² com instalações padrão, pon-
tos de serviço para equipamentos 
com energia elétrica (220v), quadra 
externa de esportes, playground e te-
lefone público.

Acesso – Itanhaém fica na região 
metropolitana da baixada santista. 
Para os que vêm de São Paulo, o me-

lhor caminho é pela Via Anchieta. Os 
viajantes devem seguir até Cubatão 
e, em seguida, tomar a rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega, que passa pelo 
acesso à Praia Grande, Mongaguá 
e Suarão. Já os que partem do Rio 
de Janeiro podem pegar a BR-101, 
depois de Ubatuba e Bertioga. Os 
visitantes do Sul têm o acesso pela 
BR-116, passando por Registro e se-
guindo pela SP-165, em direção ao 

litoral, logo depois de Miracatu.
Atrativos - As praias são os prin-

cipais atrativos de Itanhaém, com 
destaque para a Praia dos Sonhos, 
que na década de 1970, foi palco 
para as gravações da versão original 
da novela “Mulheres de Areia”, exi-
bida pela Rede Globo. A cidade  do 
interior paulista ficou conhecida em 
todo o País  e no exterior, após cenas 
gravadas nesta praia.  

A Praia do Sono é uma das que 
reservam o agito da região. Os quios-
ques garantem a animação e um pra-
to especial: caranguejo cozido na 
cerveja, além do típico pastel de ma-
riscos. A de Cibratel é a maior com 
seu calçadão e seus bares badalados, 
tendo ao fundo as serras da cidade de 
Peruíbe. A Praia dos Pescadores é a 
preferida dos surfistas.

LAGOA DO BONFIM: 
Dunas 

Camping - o camping de Lagoa 
do Bonfim fica a 25 km do centro de 
Natal.  O RN-02 possui instalações-
-padrão, pavilhão de lazer, luz para 
equipamentos, chuveiros quentes e 
quadra de esportes. São 40 mil m² de 
um espaço muito agradável. 

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

Atrativos – Além das praias e 
paisagens, o local abriga as Dunas 
de Genipabu e as Dunas Douradas, 
famosa pelas suas areias de cor aver-
melhada. As dunas foram cenários 
de gravações da novela O Clone, 
exibida em 2002, no horário no-
bre.  Genipabu tem fama em todo o 
mundo por sua beleza e exuberância 
naturais e pelos passeios de buggy e 
de dromedários. As águas da praia 
de Genipabu são mornas, calmas e 
limpas. Pode-se também passear de 
jangada e de jet-ski. De buggy, o pas-
seio mais famoso pela região, pode-
-se, também, conhecer a lagoa, com 
atrações como banho em água doce, 
pedalinhos, caiaques, o “esquibun-
da” e o “aerobunda”. 

SERVIÇO

Camping de Aracruz: (27)3250-
7050

Camping de Itanhaém: (13) 
3425-0206

Camping Lagoa do Bonfim: (84) 
99977-2724

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

 ►O bosque do camping de Aracruz é ponto alto para os campistas 

 ►Defronte 
à praia de 
Cibratel, o 
camping de 
Itanhaém

 ►Um denso 
bosque frutífero 

é uma das 
atrações na 

Lagoa do 
Bonfim 
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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 
permanece em vigor 

A Promoção Novos As-
sociados vale também 
para os finais de sema-

nas e feriados prolongados com 
a possibilidade de garantir des-
contos aos associados que reco-
mendam seus amigos e familia-
res para se tornarem sócios do 
CCB. Com isso é garantido um 
bônus de estadias gratuitas para 
você, com bônus de R$ 50,00 até 

R$ 160,00. Para participar, basta 
indicar amigos para se associa-
rem ao Clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus de-
pendentes são beneficiados com 
bônus/pernoites com validade de 
até um ano para os associados e 
seus acompanhantes. 

Para cada grupo de cinco 
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 no feriado prolongado 
de Corpus Christi. Aproveite a 
promoção “De Pai para Filho” 

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

Em se tratando de admissões 
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), com-
pleta, 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. Edu-
ardo. Tel: (21) 2551-0993

 
Canadense Nautika – Modelo para 

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

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

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

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

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor 
branca 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 avan-
cê, cobertura, bicama, armário, cômoda, 
geladeira, mesa de 2m com 6 cadeiras de 
madeira dobráveis, televisão de 29 polega-
das, fogão 4 bocas, microondas, transfor-
mador e fiação.  R$ 7.000,00.  Estudamos 
oferta. Jorge Luiz. Tels.: (21)2736-1220 e 
(21)98843-1220.

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

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

los Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: 
(21) 2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci. 

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

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

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado 
no CCB de Paraty (RJ). Documentação 
OK - placa de Paraty - Todo reformado, 
pronto para rodar, com geladeira nova, 
fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, caixa 
d’água, mesa que vira cama de casal, dor-
mitório 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 condicionados sendo 2 splits, com 
armários, bar, adega, quarto de casal, be-
liche, pia granito, geladeira, fogão 4 bo-
cas 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, gela-
deira, TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banhei-
ros (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, 
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, ca-
çamba tamanho grande para qualquer 
trailer e/ou campers. Pneus novos, bancos 
reclináveis, sofá cama, geladeira, tv, ar, 
direção, cortinas, console central e aces-
sórios. Caixa 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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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 
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Trailer Turiscar Diamante 660 –  Ano 
1982, localizado em Paraty. Acomoda 
até 8 pessoas. Avancê com copa e cozi-
nha completa. Banheiro com box de água 
quente, 3 TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e 
climatizador, no-break com baterias Mou-
ra Cleam, utensílios de cozinha e triciclo 
Elektra. R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 
99126-3329. E mail: alfredo28guara@
hotmail.com 

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito es-
tado, 4 pneus novos zero km. Todo equi-
pado, com 2 camas de casal, 2 beliches, 
geladeira, 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 condicio-
nado Split, colchão de casal novo, mesa 
com 4 lugares. Armários diversos. Loca-
lizado 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 quarto 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 aces-
sórios. Tudo em perfeito estado e funcio-
nando. R$ 46.000,00 à vista, sem trocas. 
Ver nº465 no Camping de Paraty. Pedro 
Barbosa: (21) 96469-1401.

KC770 – Completo, acomoda 8 pes-
soas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 
bocas (embutido), chuveiro com aquece-
dor 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. Car-

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.



Festival de Inverno é atração principal nos destinos brasileiros
 ►Na praça central de Friburgo, os eventos culturais se sucedem  ►O festival de inverno em Canela abre a temporada cultural na Serra Gaúcha 

Nesta edição, O Campista, 
preparou uma matéria para 
lá de especial sobre os gran-

des Festivais de Inverno deste ano. 
Escolha o destino de seu interesse 
com belas opções, entre serras e uma 
atraente capital, com muito frio e as 
maravilhas de seus festivais. Veja 
abaixo e programe sua ida para os 
eventos. 

NOVA FRIBURGO 
O evento é um dos principais da 

agenda da região serrana do Rio de 
Janeiro e oferece uma programação 
cultural extensa, diversificada, de 
qualidade e em grande parte de graça 
para o público. 

Neste ano, o Festival de Inverno 
de Nova Friburgo começa no dia 19 
de julho e termina no dia 28. O even-
to será realizado no Teatro Munici-

pal, na Praça do Suspiro, reunindo 
diversas atrações musicais, teatro, 
dança, circo, fotografia, circo e au-
diovisual. A cidade também irá par-
ticipar do Festival SESC de Inverno, 
que terá programações também em 
Petrópolis e Teresópolis, também na 
mesma data. 

Na região, o CCB oferece o 
camping de Mury para hospedagem. 
O RJ-08 fica a poucos quilômetros 
da cidade. Além das instalações-
-padrão, possui campo de futebol 
society, cantina, quadra de vôlei, pis-
cina natural, sauna, churrasqueira e 
pavilhão de lazer. 

CANELA 
A Temporada de Inverno em 

Canela este ano terá início no dia 30 
deste mês estendendo-se até o dia 
4 de agosto. Durante todos os anos, 

cresce na posição de atrativos que 
compõem a Serra Gaúcha. A cidade 
irá proporcionar diversas atrações 
como as apresentações de manifes-
tações artísticas nas principais ruas 
e teatros, contemplando a programa-
ção de vários estabelecimentos da ci-
dade que recebe decoração temática.  

A Temporada de Inverno em 
Canela é um tradicional evento  que 
reúne momentos acalorados com a 
degustação de um bom vinho e as 
delícias da culinária local, como o 
chocolate, uma fondue e variedades 
do café colonial.

O camping de Canela está loca-
lizado na Estrada do Caracol, mar-
geado por um riacho que corre sobre 
pedras, formando uma piscina natu-
ral. O RS-01 conta com um pavilhão 
de lazer com quadras de esportes, 
churrasqueiras cobertas, piscinas na-

turais e cancha de bocha, além das 
instalações-padrão.

CURITIBA 
Neste ano, Curitiba realizará seu 

VII Festival de Inverno no centro 
histórico com data ainda a definir. O 
objetivo do evento é valorizar a iden-
tidade histórico-cultural e fomentar 
o desenvolvimento econômico da 
região através de uma programação 
multicultural e de serviços para curi-
tibanos e turistas.

O Festival de Inverno é promovi-
do por cerca de 20 estabelecimentos 
do Centro Histórico, que juntos for-
mam a Associação de Empresários 
da região. Apresentações musicais e 
artísticas, ônibus itinerante, exposi-
ções de arte, fotografia e danças fol-
clóricas também deixarão o festival 
ainda mais colorido.

SERVIÇO

Para maiores informações, confi-
ra abaixo os sites:

Nova Friburgo
www.festivalsescdeinverno.

com.br/ 
Canela
http://www.canelaturismo.com.

br/temporada-de-inverno-2018/ 
Curitiba
http://www.centrohistoricode-

curitiba.com.br/festival-de-inverno-
-do-centro-historico/ 

Campings:
Camping de Mury: (22)2542-

2275
Camping de Canela: (54)3282-

4321
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Festa da 
Tainha tem 

data marcada 
Será realizada no dia 7 de 

setembro, sábado, feriado da 
Independência, a XIX Fes-
ta da Tainha no camping de 
Ubatuba, neste ano com ani-
mação da Banda Gruporão.

Os preços dos convites 
serão anunciados nas próxi-
mas edições de O Campista e 
como nos eventos anteriores, 
incluirá uma tainha assada 
para duas pessoas e guarni-
ções individuais com arroz, 
purê, saladas e molhos ser-
vidos em sistema de bufê, a 
cargo da concessionária da 
cantina.

Mercado
Veja os artigos de camping e compre o seu produto    

Aproveite as novidades do mercado para curtir feriadão de Corpus Christi, no dia 20 deste 
mês (quinta-feira), onde muitos campistas emendam até o dia 23 (domingo). 

Confira abaixo três novos produtos para levar para os acampamentos: a Bolsa Térmica Blue 
Echolife, o Saco de Dormir Micron X-Lite da Nautika e a Mesa Dobrável Cosmo Azteq. 

Bolsa Térmica 
Blue Echolife: É proje-
tada para manter a tem-
peratura dos alimentos 
e bebidas pelo máxi-
mo de tempo possível 
fora da ação dos raios 
solares. O modelo da 
bolsa é dobrável e fácil 
de guardar. Também conta com alça tira-colo e 
bolsos esternos para auxiliar no seu manuseio. 
É a bolsa ideal para você levar quando for à 
praia, churrascos, passeios em parque e man-
ter suas bebidas geladas por mais tempo. Para 
maiores informações, acesse o site: www.kanui.
com.br . 

Saco de Dormir 
Micron X-Lite da 
Nautika: Seja no cam-
ping, seja nas monta-
nhas, uma noite aque-
cida com praticidade é 
mais que necessário. O saco de dormir Micron 
X-Lite da Nautika é um modelo do tipo sarcó-
fago ultracompacto que vai esquentar seu cor-
po numa faixa de temperatura entre 5ºC a 8ºC. 
Na parte superior, acompanha um capuz curvo 
incorporado que garante ainda mais seu con-
forto na cabeça, e na parte inferior, o saco de 
dormir é mais estreito, garantindo assim uma 
região mais aquecida para os pés. Informações 
no site: www.makalusports.com.br . 

Mesa Do-
brável Cosmo 
Azteq: Com-
pacta e de fácil 
montagem, este 
modelo torna-se 
ideal para quem 
procura por uma 
mesa prática e 
que seja leve em 
suas aventuras. Seu tampo em poliéster de alta 
resistência, assegura os produtos fiquem bem 
armazenados e seguros. O sistema de monta-
gem por meio de tubos circulares de duralumí-
nio é inovador e exclusivo no mercado. Mais 
detalhes no site: www.adventura.com.br . 


