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►►O Camping do Recreio dos Bandeirantes fica a 10 km da Cidade do Rock, que vai abrigar mais um Rock in Rio, em setembro/outubro próximos

Festa da Tainha em Ubatuba no feriado da Independência
Pág.03

Escolha seu
camping e viaje
com a família

Visite o site do CCB
www.campingclube.com.br

Paraty é reconhecida como
patrimônio mundial pela
UNESCO
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DISQUE-CAMPING
2532-0203

(21) 3549-4978

►►A XXII Costelada foi mais um sucesso de gastronomia e confraternização
(Página 5)

Preparativos
para o Cozido
Sertanejo em
Mury a todo
vapor
Pág.03

Campanha “De Pai para Filho” amplia benefícios
Pág.10
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PLACAR

PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados proprietários 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 desacordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

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.

- 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
BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de
Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (110v), quadra de esportes,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$
19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev)
: R$ 17,80 mais equipamentos de R$ 4,60
até 31,20.
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$ 11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 21,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev.): R$ 17,80 mais
equipamentos de R$ 4,60 até 31,20.
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$ 11,60 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev): R$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até R$ 27,80.
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$ 14,70 e mais equipamento
de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 até R$ 40,40.

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$ 12,90 mais
equipamento de R$ 1,60 até R$ 25,40;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
15,50 mais equipamento de R$ 2,20 até
R$ 27,50.

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$
20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$
40,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 25,00 mais equipamento de R$ 6,40 até
R$ 43,80.

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 . 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$ 12,90 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

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$ 14,70 mais equipamento de R$
3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipamento de
R$ 5,00 até R$ 40,40.

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$ 12,90
mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 25,40;
TEMPORADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$
17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até R$
31,20.

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$ 14,70
mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 até
R$ 40,40.
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$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,40 até R$ 30,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

►►Camping de Cabo Frio
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$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 30,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 19,90 mais
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.

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$ 21,40 mais equipamento de R$ 5,50 até R$ 39,40; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 34,70 mais
equipamento R$ 8,60 até R$ 59,00.
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$ 11,60 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 117,80 mais equipamento de
R$ 4,60 até R$ 27,80.
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$ 10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 12,90 mais
equipamento de R$ 3,30 até R$ 22,80.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do Parque 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$ 11,60 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 21,40; TEMPORADA
(Mai. Jun. Jul.): R$ 12,90 mais equipamento de R$ 1,70 até R$ 26,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta,
10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 33119329. Em implantação. Praia fronteira.
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.
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$ 14,70 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 28,70; TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 23,00 mais
equipamento de R$ 5,70 até R$ 47,00.
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, piscinas cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de
R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.
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$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.
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$ 20,50 mais
equipamento de R$ 5,30 até R$ 35,50;
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$
33,80 mais equipamento de R$ 8,60 até
R$ 67,50.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 32433957. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equipamento
de R$ 3,40 até R$ 25,40; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até R$ 31,20.

►►Camping Aracajú
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oceânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA
PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Loteamento Praia das Neves - Município de
Presidente 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) –
Rodovia BR 101, km 45 – Município de
Igarassú – PE
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av.
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – Município 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) 33761221. Instalações– padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de
esporte e lazer, piscinas para adultos e
crianças, churrasqueiras, bicicletas, banana boat e passeios de barco. E-mail:
sesiaruana@sistemafieg.org.br
PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneária, 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
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Música e gastronomia animarão a Festa da Tainha em Ubatuba

S

erá realizada no dia 7 de setembro, sábado, feriado da
Independência, a partir das
20 horas, a XIX Festa da Tainha no
camping de Ubatuba, neste ano com
animação da Banda Gruporão.
Os preços dos convites são de R$
70,00 (individual) e R$ 90,00 (duas
pessoas), com direito a uma tainha
inteira assada na brasa, guarnições
individuais com arroz, purê, saladas
e molhos servidos em sistema de
bufê, a cargo da concessionária da
cantina, uma sobremesa e uma caneca da festa.
Camping – O camping de Ubatuba fica às margens da Praia de Maranduba, na Rodovia SP-55. Possui
instalações-padrão, pavilhão de la-

zer, luz para equipamentos (220 v) e
chuveiros quentes.
Acesso – Para quem vem de São
Paulo é necessário seguir pela Rodovia Dutra até São José dos Campos,
pegar a Rodovia dos Tamoios até Caraguatatuba e entrar na Rodovia Rio-Santos (sentido Rio de Janeiro) até
Ubatuba. Aqueles que vêm do Rio
de Janeiro devem ir pela Rodovia
Dutra e seguir no sentido de Taubaté.
Depois é preciso entrar na Rodovia
Osvaldo Cruz direto até Ubatuba.
 	
SERVIÇO
Camping de Ubatuba: (12) 38431536
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►O tempo certo na brasa garante o sabor e a suculência das tainhas

Hora de participar do Cozido
Sertanejo em Mury na Primavera
O camping de Mury já se prepara
para a realização de mais um Cozido
Sertanejo, que será no dia 28 de setembro (sábado), na primeira semana
da Primavera, a partir das 13 horas.
Mury, 8ª distrito do município de
Nova Friburgo, é o pólo gastronômico regional com variedades de restaurantes típicos. O local possui uma
rica vegetação, nascentes de água,
bem como os pinheiros, árvores características da cidade.
O camping - O RJ-08 tem uma

capacidade para mais de 200 equipamentos. Além das instalações-padrão, conta também com campo
de futebol society, quadra de vôlei,
piscina natural, sauna, churrasqueira
e pavilhão de lazer. Dentro do camping, há também uma queda d’água
de fonte natural.
Acesso - O RJ-08 fica a 150 km
do Rio de Janeiro, através do acesso feito pela BR-101, seguindo em
direção a Rio Bonito. Logo depois
de contornar o perímetro urbano de

►►As opções de lazer no camping contribuem para boa frequência no evento

Recreio dos Bandeirantes
realiza nova etapa dos circuitos
de xadrez
No dia 18 deste mês serão realizadas mais duas etapas dos torneios
de xadrez no camping do Recreio dos
Bandeirantes, o LXXXIII Torneio
Escolar Individual e o CLXXXVI
Torneio Aberto.
No dia 30 de junho foram realizados, o XLIII Torneio Escolar por
Equipes e o CXXXIV Torneio Aberto. Já no dia 14 de julho, o camping
do Recreio foi palco de mais uma
etapa da competição, o CLXXXV
Torneio Aberto.
Confira abaixo todos os resultados dos vencedores das respectivas
datas e competições.
DIA 30 DE JUNHO:
XLIII Torneio Escolar por Equipes: 1º) Colégio Santa Mônica (C.

SMON), 2º) Colégio JRLages C. (JR
LAGES), 3º) Ciep Raymundo Ottoni
de Castro Maya (CIEP RAYMUNDO OTTONI) e 4 º) Escola Municipal Pedro Lessa (E. M. PEDRO
LESSA). CLXXXIV Torneio Aberto: 1º) Alexandre P. Romano (FABOM), 2º) Bruno Cravo (J.T.C), 3º)
Ivo Copetti (MURIQUI), 4º) Juvenal
P. Batista (FABOM) e 5º) Cleber Alves Pinheiro Júnior (MIOTIKAN).
DIA 14 DE JULHO:
CLXXXV Torneio Aberto: 1º)
Serafim Cavalcanti Silva (C.X.P),
2º) Ivo Copetti (MURIQUI), 3º)
Bruno Cravo (J.T.C), 4º) João Anderson Santana de Lima (APETX)
e 5º) Marcelo Beramendi Demicheli
(MIOTIKAN).

►►A boa frequência nas competições demonstra o interesse dos enxadristas

Itaboraí, é preciso seguir por Cachoeira de Macacu, sempre subindo a
serra em direção a Nova Friburgo. O
acesso ao camping é feito no Km 69
da rodovia Rio-Friburgo, dobrando
à esquerda, aproximadamente 2 km
após o início da descida da serra.
SERVIÇO
Camping de Mury: (22) 25422275
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Vida de Campista

Amor e histórias em
mais de 40 anos
de campismo

O

professor Carlos Alberto de
Carvalho e Maria Antonia
são associados do CCB há
quase 40 anos e conhecem todos os
campings da rede, viajando de férias
ou participando dos eventos anuais
programados pelo Clube. O casal
tem duas filhas, Ana Beatriz e Ana
Carolina, e dois netos.
Ainda criança, Carvalho conheceu cedo os prazeres do camping,
por influência de seus padrinhos, o
casal Yolanda e Omar de França, importante personagem na história do
Clube, pelo trabalho deixado como
Diretor de Obras a partir da década de 70. O entusiasmo de França,
que era sócio empresarial do pai de
Carvalho, atraiu a família para uma
experiência de camping, que foi se
repetindo e se transformou em intensa admiração.

Vida que segue, concluindo o
ensino médio, Carvalho se transferiu para Juiz de Fora (MG), onde se
formou em Engenharia e se casou
com Maria Antonia, transferindo-se
depois para a cidade de Pouso Alegre (MG), também em Minas Gerais,
sem nunca mais ter se afastado dos
campings.
Presentes na Costelada deste
ano em Caldas Novas, o casal esteve
ativo na semana gastronômica, fosse preparando uma dobradinha em
um jantar para vinte companheiros
acampados, ou ajudando na organização da missa campal durante o
evento ou como cúmplices de Ana,
esposa do Guarda-Camping Vavá,
aniversariante, no jantar surpresa
oferecido a ele pelos campistas, cabendo aos dois preparar o panelão de
um elogiado “goulash”.

►►Por onde acampam, Maria Antônia e Carvalho participam ativamente dos eventos programados

Mais de duas décadas de viagens, festas e
atividades nos campings

►►Maria e João Rosa diversificam a cada ano os seus roteiros de
acampamentos pelo país

João e Maria Rosa, aposentados,
um filho maior, Robinson, são associados há mais de 20 anos e sempre
acamparam antes de se filiarem ao
CCB. Na década de 90, passeando
pelo litoral do Paraná foram convidados pelo Guarda-Camping Luiz Carlos a pernoitarem na área de Praia de

Leste, e ali se associaram. Na época,
o casal acampava de trailer e hoje viaja de motor-home por quase um ano
inteiro.
João e Maria residem em Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul, e de
lá viajam todos os anos, por diferentes roteiros, conhecendo todas as áre-

as do CCB, nutrindo uma preferência
especial pelo camping de Navegantes
(SC), enquanto permaneceu ativo na
rede, mas não deixam de participar
até hoje das temporadas da Costelada
em Caldas Novas, onde vão ao encontro do clima quente e dos amigos que
fizeram ao longo da vida campista.

Campanha Novos Associados continua em vigor
A Promoção Novos Associados vale também para os finais
de semana com a possibilidade de
garantir descontos aos associados
que recomendam seus amigos e
familiares para se tornarem sócios
do CCB. Com isso é garantido um
bônus de estadias gratuitas para
você, com bônus de R$ 80,00 até
R$ 180,00. Para participar, basta
indicar amigos para se associarem
ao Clube. A cada indicação confirmada, os sócios e seus dependentes
são beneficiados com bônus/pernoites com validade de até um ano

para os associados e seus acompanhantes.
Para cada grupo de cinco indicações confirmadas, os associados
recebem mais 20% do valor total
dos bônus entregues.
Lembramos que essas bonificações não servem para compensar
taxas de ocupações de módulos,
equipamentos desocupados, 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.

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:
Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

Sendo confirmada essa subscrição, devo receber em até 30 dias um carnê com bônus de pernoites, em valores de acordo com a forma de admissão, nas condições descritas nos próprios bônus.
Local e Data

Assinatura
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XXII Costelada foi sucesso em Caldas Novas

D

ias de sol e noites frias
marcaram a semana gastronômica da XXII Costelada, em julho passado, no Camping de Caldas Novas, com muita
confraternização entre famílias
campistas de todos os cantos.
Ao meio dia da quinta-feira,
dia 11, desceu para o braseiro em
um buraco de metro e meio de profundidade o tacho com o carneiro
cortado em pedaços, acompanhado de legumes, maçãs e temperos,
para assar lentamente durante seis
horas, sob a supervisão dos “chefs” Mariza e Zezo. Às 18 horas,
foi alçado o tacho com a iguaria
prontíssima, retirando-se antes o
caldo que se formou para o preparo do pirão. Mais de sessenta campistas se serviram à vontade, com
as guarnições de arroz, feijão tropeiro, aipim cozido e saladas. Prá
ninguém botar defeito. E ninguém
botou.
Na sexta-feira, a noite foi de
aniversário. Os campistas se aliaram à Ana, esposa do Guarda-Camping Vavá, e prepararam para
ele uma comemoração surpresa,
com um jantar no pavilhão do camping, tendo um “Goulash” como
prato principal, preparado pelo casal Maria Antônia e Carlos Alberto
Carvalho. Da cantina, Ana trouxe
o arroz e uma deliciosa salada de
maionese. Depois do jantar, os
campistas entregaram a Vavá um
chique presente e, na sequência, o

►►Depois de seis horas no braseiro, o carneiro é preparado para o serviço

campista Loreni Gehlen, de Curitiba, declamava com a emoção de
sempre uma poesia gauchesca intitulada “Testamento”, enquanto
o associado Deusdete Teixeira, de
Sorocaba, com sua gaita de boca,
interpretava suaves melodias.
No sábado, pela manhã, raiava o sol quando Zezo, Vavá e seus
companheiros de apoio temperavam as costelas e levavam para o
fogo de chão, onde iam assar lentamente durante seis horas. Às dez
horas, no pavilhão, bem ao lado do
braseiro, chegou o Padre Normando, do Santuário de Nossa Senhora
da Salete, paróquia onde se situa o
camping, para celebrar a tradicional missa campal, acompanhado
do conjunto Ministério da Música,
incorporado também por campistas, nos cânticos e nas leituras.
Em sua homilia, Padre Normando destacou a mensagem contida na leitura da Carta de São Paulo, sobre amar ao próximo como
a si mesmo, figurada na Parábola
do Bom Samaritano. Referiu-se,

também, a princípios sobre conceitos, como as leis que nos preparam
para viver em sociedade, os preceitos, que se cultivam dentro de
pequenos grupos, como a família,
e os valores, que variam com as
diferentes gerações, culturas e sociedades, mas que devem respeitar
aos conceitos e preceitos.
Ao meio dia, costelas assadas e
prontas para o início da confraternização no pavilhão. As famílias se
organizaram para o serviço da carne acompanhada de arroz, saladas,
feijão tropeiro e aipim cozido, tudo
ao som de música mecânica de boa
qualidade, com os DJs da casa se
sucedendo, apresentando desde
a seresta ao moderno romântico,
desde o puro sertanejo às sofrências de hoje.
No domingo, enfim, o fecho da
semana com um almoço supimpa,
somando uma autêntica e suculenta “Vaca Atolada” a uma outra
costela assada na grelha. Mais uma
vez, prá ninguém botar defeito. E
ninguém botou!

►►A tradicional missa para os campistas no pavilhão do camping

►►Janira e Loreni registram a cada ano a tradicional foto ao lado das
costelas

►►Campistas de todos os cantos se confraternizaram mais uma vez em
torno da costela

Os trailers estão voltando. Agora com representação em Goiás
A cada evento que tem acontecido nos campings do CCB observa-se a presença de famílias campistas itinerantes, em programas
de viagens de férias, de reencontro
com os amigos, com novos equipamentos, seja um motor-home
pequeno, ou um trailer da nova
geração ou barracas de modernos
estilos, leves, confortáveis, de fácil montagem.
Durante a XXII Costelada, no
Camping de Caldas Novas, uma
das novidades chegou com o casal Odília e Geraldo Bernardo de
Aquino, de Goiânia, a bordo de
um modelo Winner 1706, da Winnebago, para 3 a 4 pessoas, distribuído pela Itú Trailers, do Grupo
Motortrailer.
Geraldo Aquino, 32 anos, en-

tusiasta do campismo, ao planejar a compra de um novo trailer
optou pela linha Winnebago pela
sua tecnologia, equipamento interior, funcionalidade, segurança
no trânsito rodoviário e pelo valor
comparativo. E como profissional
de vendas, chegou a termo com o
Diretor Marcelo Matheus, da Itú
Trailers, e instalou na sua cidade
a representação Goiás Trailer, com
a missão de vendas dos trailers,
reposição de peças e assistência
técnica. Sua meta atual é instalar
o escritório da representação e um
show room da linha Winner em
um galpão no anel viário de Goiânia, enquanto cadastra os seus
primeiros clientes pelos telefones:
(62) 98138-6116 e (62) 988662963 (whatsapp).

►►O
entusiasmo
de Geraldo
é ponto
positivo para
incrementar
o retorno dos
trailers pelas
estradas
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Guarapari: praias, manguezais e
a força do turismo de saúde para
quem busca a juventude

A
►►De repente, o avancê de Niuza se transforma em tenda cigana em sua
homenagem

Festa Cigana foi tema de
aniversário em Ubatuba

No feriado de Corpus Christi,
em junho passado, foi organizada
no camping de Ubatuba uma Festa
Cigana para prestigiar o aniversário
de 80 anos da associada Niuza Humphreys Mendes, viúva do benemérito
do CCB, Cláudio Éboli.

A festa foi organizada em frente
ao trailer de Niuza com a presença
de amigos e familiares, todos vestidos à caráter, tudo planejado com
amor e carinho, com um serviço de
comidas típicas, bebidas, músicas e
muita dança.

Obituário

s praias do Espírito Santo
sempre foram um agradável
apelo para uma interessante visita ao Estado. Guarapari, com
uma rica paisagem natural, onde a
beleza do mar, das praias e manguezais juntam-se ao charme das montanhas. Famosa também pelas lamas
consideradas terapêuticas para quem
busca a eterna juventude, como a
Praia da Areia Preta, em Vitória.
A Praia da Areia Preta é indicada
para os turistas que vem ao Brasil em
busca do turismo de saúde. As areias
monazíticas, como são chamadas, provocam uma radiação natural que ajuda
no tratamento do reumatismo, entre
outras doenças, além benefícios para
a pele.
Tentadora para o rico artesanto
em concha e outras ofertas que certamente serão utilizadas como lembrança ou no embelezamento do lar.
O lado histórico do Município reserva pontos tradicionais.
PRAIAS
Os campistas podem optar entre as diversas praias que a cidade
dispõe, dentre elas, as praias da Bacutia, da Aldeia, Setiba Pina e Três

►►As águas tranquilas da enseada de Setiba convidam os campistas ao
lazer
Praias, uma das mais procuradas.
Vale destacar também a enseada de
Meaípe, que é uma antiga colônia de
pescadores e ponto de encontro dos
turistas.
Um dos melhores pontos para
mergulho no Brasil por sua diversidade de peixes coloridos, golfinhos,
arraias e tartarugas. Para snorkeling,

a dica é ir até Três Ilhas, bem perto
da costa; para o mergulho autônomo
(batismo, básico ou avançado), ilhas
Escalvada e Rasas.
SERVIÇO
Camping de Guarapari: (27)
3262-1325
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Lagoa do Bonfim: cenário de belezas
naturais e esportes aquáticos

Miguel Fernandes Jourdan
1948 † 2019

O Camping Clube do Brasil lamenta profundamente pelo falecimento no mês de junho passado de
Miguel Fernandes Jourdan, campista
atuante e experiente, há mais de 32
anos integrante do nosso quadro associativo.
Miguel era casado com Regina
Lúcia Jourdan com quem teve três
filhos, Maurício, Diana e Melissa,
todos parceiros de suas viagens por

campings, no Brasil e no exterior.
Engenheiro, CEO por uma década
de subsidiária americana de multinacional brasileira, Miguel contribuiu
ativamente com sua experiência para
as atividades de lazer e esportes do
Clube, tendo, inclusive, participado
como Representante Regional eleito
do Departamento do Rio de Janeiro
e integrante do Conselho Fiscal no
triênio 2002/2005.

Quem aprecia os esportes radicais, sol e diversão, não pode deixar
de visitar Lagoa do Bonfim, no Rio
Grande do Norte. O local é perfeito
para a prática de esportes aquáticos,
como o windsurf e o kitesurf. No
roteiro de passeios, as dunas de Genipabu, ao Norte de Natal e a Praia
da Pipa, no litoral Sul, são muito
procuradas para passeios de bugre e
de escuna.
Mesmo fora das férias, a cidade atrai visitantes não somente pela
sua beleza, mas pela agitada vida
noturna dos finais de semana, com
destaque para o forró, ritmo predominante na região. O famoso ‘Forró
da Lua’ virou, inclusive, matéria do
jornal New York Times. Como opção de hospedagem, o CCB indica
o RN-02, fronteiro às margens da
lagoa, formando uma praia tranquila
e privativa.
ATRATIVOS À PARTE
Vale a pena conhecer também a
Igreja de Santo Antônio e a Matriz
da Nossa Senhora da Apresentação,

►►A partir do camping do Bonfim, praias e restaurantes são programas no
entorno
em Nísia Floresta, próximo a Lagoa
do Bonfim ficam a Lagoa do Urubu,
a Lagoa Amarela, a Ponta da Ilha
Verde, a Ponta de Búzios e a Praia
de Pirangi, subdividida em Pirangi
do Sul e do Norte, conhecida como
a mais badalada durante os meses de
veraneio. A região também é famosa por possuir o maior cajueiro do

mundo, com uma copa que ocupa
uma área de mais de 8.500 metros
quadrados.
SERVIÇO
Camping Lagoa do Bonfim: (84)
99977-2724
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Arraiás do CCB: Sucesso e confraternização entre campistas e convidados

O

s arraiás do CCB como
sempre são sinônimos
de alegria, confraternização e sucesso nos campings. No dia 13 de julho passado,
abrindo a temporada das festas
julinas do Clube, Ubatuba celebrou o evento a partir das 19
horas, onde estiveram presentes
mais de 100 campistas.
A cantina preparou e comercializou as comidas e bebidas
típicas a preços acessíveis. No
arraiá teve o correio elegante,
barracas e brincadeiras para as
crianças como a bola na boca do
palhaço, pescaria, e jogo de argolas. A quadrilha e o casamento na
roça animaram a noite caipira.
Em Mury, no dia 20, cerca de
70 campistas estiveram presentes
no arraiá. A festa organizada pela
cantina com a colaboração dos
associados teve muita música,
bebidas e comidas típicas, além

►►No clima frio de Mury, o aconchego da cantina aqueceu os “caipiras”

►►As atrações do arraiá de Ubatuba aconteceram no pavilhão de lazer

da animada quadrilha com a participação em peso dos campistas.
Para fechar a temporada de
festejos caipiras, o camping do
Recreio teve sua festa realizada
no dia 27 de julho, a partir das 20

doces e salgados à vontade.
Para animar ainda mais a festa, músicas típicas comandadas
por um Dj profissional, um palco onde os associados fizeram
coreografias e dançaram com os

horas, no pavilhão da praia, congregando mais de 250 campistas,
com a distribuição gratuita de
caldos, canjica, milhos e cachorro quente, além de uma mesa organizada pelos associados com

Novidades para curtir seu camping. Adquira seu produto!

Mercado

Chegou o mês dos Pais! Que tal reunir a família e os amigos para acampar? O
Camping Clube do Brasil sugere três produtos que não podem ser deixados de
lado na hora de arrumar a mala para mais um acampamento. Os equipamentos
escolhidos este mês foram: a Barraca Super Esquilo Trilhas e Rumos, o Fogareiro
Compacto Júpiter Nautika e o Banheiro Ecocamp da Nautika.
Barraca Super Esquilo Trilhas e Rumos: Todas as barracas de
camping da linha Super Esquilo possuem costuras seladas, impermeabilização reforçada, porta dupla, janelas protegidas por tela mosquiteiro, estabilizadores laterais, varetas em fibra presas por elástico, uma
boa ventilação para minimizar a condensação, avanço de três posições
(fechado, semi-fechado e aberto), além de ter o sobre-teto tratado para
maior resistência aos raios solares. Acompanha sacola com alça. Para
maiores informações, acesse o site: www.makalusports.com.br
Fogareiro Compacto Júpiter Nautika: Este fogareiro é perfeito
para aqueles que gostam de caminhar levando pouco peso, sem dispensar a eficácia de um fogareiro de qualidade. Compacto, possui sistema
de regulagem fina que permite um melhor ajuste da chama e acendedor
automático. O Júpiter é um modelo com sistema piezo de ignição eletrônica, que dispensa o uso de fósforo e acende com apenas um clique.
Informações adicionais através do site: www.kanui.com.br
Banheiro Ecocamp da Nautika: É um prático sanitário portátil.
Fácil de transportar, higiênico e ecológico, este vaso é voltado para usos
em ambientes como motor-homes, barcos, acampamentos, entre outros.
Este produto não requer conexão externa, de modo que é de fácil instalação e utilização. Basta preencher o reservatório com água e solvente
biodegradável. Após o uso, deve-se acionar o botão que bombeia a água
para todo o compartimento dos dejetos. Para limpeza, basta desencaixar
o compartimento e despejá-lo num vaso sanitário. Informações no site:
www.advetura.com.br

Opinião

demais convidados, até a dança
das cadeiras no final do evento. A
cantina funcionou com a comercialização de bebidas e petiscos
salgados, além de uma barraquinha de pipoca.
Luiz Marcos Fernandes

Uma semente para o futuro
No mês passado, o CCB comemorou 53 anos de fundação. Uma
data a ser lembrada não apenas por
aqueles que fizeram parte desta história, mas também de associados e
funcionários, que no dia a dia levam
adiante o sonho idealizado por Ricardo Menescal. Uma semente plantada há mais de cinco décadas em um
apertado e modesto auditório no centro do Rio de Janeiro e que acabou
tornando essa instituição a maior associação de campismo no país e um
dos pilares da história desta atividade
no Brasil.
Ao longo destes anos muitas
empresas acabaram fechando suas
portas e o próprio CCB teve que se
adequar às inúmeras crises econômicas com uma política de ajustes,
mas mantendo viva a chama da alma
campista compartilhada por jovens e
idosos, que continuam a frequentar
suas festas e suas unidades. Mesmo
com as mudanças do cotidiano e a
chegada das redes sociais, a prática
do campismo continua viva em seu
espírito de confraternização, respeito
ao meio ambiente e, sobretudo, pelo
modelo de organização implantado.
O futuro do CCB está nas mãos

não apenas de sua diretoria, que não
tem medido esforços para oferecer
o mesmo padrão de qualidade aos
seus associados, mas também cabe
a todos que direta ou indiretamente
participam e praticam essa atividade.
Há que se ter um olhar para o passado
recente de modo a resgatar o espírito
da família campista, que durante tantos anos formou novas gerações de
frequentadores. Mas na conjuntura
atual é fundamental a contribuição
de todos, com participação efetiva e
sugestões, para que o Clube continue
sua trajetória de sucesso.
Afinal de contas, temos aí uma
nova geração, e nada mais saudável
do que mostrar aos jovens a importância de se praticar o campismo
como atividade saudável de lazer
com a natureza, num ambiente que
fomenta a união e confraternização
de associados e convidados, seja nos
eventos sociais ou mesmo no dia a
dia nas unidades de campings. Enfim,
uma data não apenas para ser lembrada, mas que traz consigo a certeza de
que essa semente germinou, se consolidou e há que se manter por muitos anos movida pelo grande espírito
e trabalho da família campista.
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br
-MSC Fantasia, saída em 28/12/19, fazendo Ilhabela/
Ubatuba/Ilha Grande/ Copacabana (queima de fogos), 08
noites
Consulte outras saídas e de outras Companhias. A CCTUR trabalha com todas. Aproveite !

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
EXCURSÕES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as sugestões de pacotes internacionais, incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel
com café da manhã e city-tours para os destinos abaixo, podendo ser parcelados em até 11 vezes sem juros, por pessoa,
a partir de:
-Bogotá e Cartagena, saída em 15/11/19, 05 noites: US$
1.095,00
-Mendoza & Santiago, saída em 15/11/19, 05 noites: US$
1.230,00
-Buenos Aires, saída em15/11/19, 05 noites: US$ 614,00
-Santiago, saída em 15/11/19, 05 noites: US$ 776,00
-Panamá, saída em 22/11/19, 04 noites: US$ 929,00
-Nova York, saída em 16/01/20, 06 noites: US$ 1.496,00
-Orlando, saída em 23/01/20, 11 noites: US$ 1.443,00
-Compras de natal em Nova York com guia, saída
27/11/19, 09 dias: US$ 2.099,00
-Orlando, saída em 17/04/20, 12 dias, em apartamento
quádruplo: US$ 2.799,00
-Réveillon no Marrocos, saída em 28/12/19, 09 dias: US$
3.140,00
-Carnaval Egito & Dubai, saída em 15/02/20, 10 dias: US$
3.860,00
PACOTES RODOVIÁRIOS
A CCTUR sugere pacotes rodoviários com hospedagem
em hotel com direito a café da manhã, a partir de:
-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
Holambra e Atibaia, 03 dias, saídas em 06,13 e 27/09/19: R$
1.370,00
CRUZEIROS MARÍTIMOS
A MSC oferece várias opções de cruzeiros na costa brasileira, a bordo do moderno MSC Fantasia, com saídas do Rio de
Janeiro, já para a temporada de 2020.
- MSC Fantasia, saída em dia 13/01/20 com 05 noites, fazendo Salvador/Ilhéus.
- MSC Fantasia, 04 noites, saída em 15/02/2020, fazendo
Ilhabela/Ilha Grande/Angra dos Reis.
- MSC Fantasia, saída em 14/12/19, fazendo Buzios/Salvador/Ilhéus, 06 noites

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 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:
-Natal, 05 noites, saída em 19/10/19: R$ 955,00
-Natal, 04 noites, saída em 14/11/19: R$ 1.497,00
-Salvador, 04 noites, saída em 14/11/19: R$ 1.144,00
-Recife e Porto de Galinhas, 04 noites, saída em
14/11/19: R$ 1.627,00
-Maceió, 07 noites, saída em13/10/19: R$ 1.655,00
-Itacaré, 05 noites, saída em 10/10/19: R$ 1.624,00
PACOTES PARA JANEIRO DE 2020
-Foz do Iguaçu, saída em 06/01/20, 07 noites: 1.454,00
-Beto Carrero, saída em 03/01/20, 04 noites: R$
1.867,00 e dois ingressos para o Parque
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando você vem ao Rio de Janeiro para curtir as
praias, os passeios, rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. Mas, quando
vier a negócios, em viagem rápida, experimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis,
restaurantes no entorno, ao lado do metrô, a duas estações
de VLT até o Santos Dumont. No sentido contrário, em percurso maior, o VLT passar em frente à Rodoviária Novo Rio.
Experimente! reservas@itajubahotel.com.br .

ESTÃO ACABANDO COM ELA

O desmatamento na Amazônia aumentou, em junho,
quase 60% em relação ao mesmo mês em 2018. Segundos
dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a
floresta perdeu, no mês passado, 762,3 km² de mata nativa,
o equivalente a duas vezes a área de Belo Horizonte. No
mesmo período, em junho de 2018, o desmatamento havia
sido de 488,4 km². No acumulado de 2019, o Brasil viu uma
redução de aproximadamente 1,5 vez o território da cidade
de São Paulo: 2.273,6 km². Este é o pior registro desde 2016.
Na comparação mês a mês com relação a 2018, os dados
estavam estáveis até abril. De abril a maio o desmatamento
deu um salto de 247,2 km² a 735, 8 km² de floresta destruída.

Concorra a bônus e curta
os campings

O

programa ideal para você
e sua família curtirem 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 participar, é fácil. Basta se manter em dia
com as taxas mensais de manutenção
que você automaticamente já concorre a bonificações com até cinco
004778-5
009969-3
016480-4
017786-5
028836-5
033242-3
041477-0
043016-6
045734-6
053290-0
058302-4
058817-1
059443-1
061108-9
067134-8
068567-2
072076-5
072173-7
081070-6
088707-0

(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RS)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(ES)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)

094172-7
110376-2
115689-6
124025-5
124982-7
127709-0
132460-1
137891-9
169382-2
174471-2
180691-2
182929-5
186476-6
188318-4
191734-9
193593-1
198894-2
212197-5
212848-0
213075-4

(SP)
(RJ)
(RJ)
(DF)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(ES)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(ES)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(MG)
(PR)

pernoites para a família.
Os sorteados têm até 90 dias para
utilizar sua bonificação em qualquer
um dos campings da rede. Os bônus
podem ser utilizados pelo titular ou
por seus dependentes, desde que esses estejam identificados com suas
respectivas carteiras sociais.
Não estão inclusos na promoção
equipamentos desocupados, ocupações de módulos e animais permitidos. Confira aqui os resultados dos
sorteados do mês de junho passado

213576-2
214787-4
219693-8
220733-1
221563-5
223070-8
223649-5
225484-1
228025-8
228039-7
229619-4
230340-4
230988-2
231917-0
232073-1
232763-6
234289-8
234387-8
234429-8
234431-1

(RJ)
(PR)
(SP)
(RJ)
(ES)
(RJ)
(ES)
(RJ)
(RJ)
(PR)
(MS)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(SP)
(PR)
(PR)
(MG)
(ES)

234463-8
235099-8
235269-9
235319-0
235402-3
235410-4
235453-6
235517-6
235537-0
235803-5
235818-2
235825-5
235837-8
235885-7
235894-6
235969-1
235976-4
235983-7
235985-3
236073-1

(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(SP)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)

236077-3
236080-4
236081-2
236084-6
236131-3
236169-8
236230-1
236246-6
236260-2
236269-4
236274-1
236328-4
236351-9
236359-3
236369-0
236396-7
236397-5
236402-8
236421-4
236427-2

(MG)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(SP)
(ES)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)
(SP)
(RJ)
(RJ)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

(Transcrito do Jornal O Globo/02.07.2019)

►►Nas férias de verão, convide suas crianças para as fantasias (e promoções) da Disney

Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

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

VENHA NOS VISITAR!
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Clube dos 500, Aracruz e Itanhaém: Natureza, história e praias. Escolha aqui o seu camping !

A

proveite este mês dos Pais
e desfrute das unidades do
CCB com lazer e segurança junto com familiares e amigos
durante os finais de semana. Os
campings escolhidos para curtir
esta temporada foram: Clube dos
500 (SP-01), Aracruz (ES-04) e
Itanhaém (SP-03).
No Clube dos 500, a natureza e
a religiosidade são predominantes
na região. Em Aracruz, história e
o agroturismo que possui os Circuitos Guaraná e Jacupemba, que
propiciam passeios aos visitantes.
Em Itanhaém, as praias e o monumento Mulheres de Areia, na praia
dos pescadores, um marco das gravações da novela na cidade.

remanescentes de mata atlântica,
reservas ecológicas, tartarugas
marinhas, lagoas e rios.
ITANHAÉM: PRAIAS

CLUBE DOS 500: NATUREZA
Camping - O camping possui
instalações-padrão, playground,
piscinas para adultos e crianças,
quadra de vôlei e campo de futebol. Há também um pavilhão de
lazer equipado com churrasqueira
para as confraternizações.
Acesso- O SP-01 fica a aproximadamente 185 km da capital
paulista e 261 km do Rio de Janeiro. Para chegar ao camping é
necessário seguir pela Rodovia
Presidente Dutra até o km 60, em
Guaratinguetá.
Atrativos - A região do Vale
do Paraíba, na divisa do Rio com
São Paulo é sempre uma atração.
Um local ideal para os campistas
que apreciam a natureza e tem espírito de aventura. Diversas caminhadas ecológicas e visitas a quedas d’água estão disponíveis para
os turistas.
Próximo ao camping, cidades
como Guaratinguetá e Aparecida
são opções de passeios. Várias
igrejas centenárias incluindo a Basílica de Nossa Senhora Aparecida
fazem parte deste roteiro.
ARACRUZ: HISTÓRIA
Camping – Os campistas podem desfrutar do ES-04, que possui instalações-padrão, capacidade
para 300 equipamentos, quadra de
esportes, cantina e playground.
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

►►O Camping
de Clube dos
500 é um dos
mais completos
em opções de
lazer

►►Defronte
ao bosque do
Camping de
Aracruz, a
tranquila praia
de Putiry

►►Águas
tranquilas da
praia fronteira
convidam
ao lazer em
Itanhaém

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 Janeiro e de São Paulo devem seguir pela BR-101 até
Campos, cruzar a fronteira com o
Espírito Santo e seguir e pela Rodovia do Sol até Guarapari, devendo, de lá, continuar em direção à
Região Norte do litoral capixaba
até Vitória.
Atrativos - A cidade possui

um belo patrimônio histórico e arquitetônico, a exemplo várias igrejas e prédios do início do século
XX. Além disso, pode se encontrar
muitas 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 essa ser adquirida na
aldeia Tekoá Porã, à margem da
Rodovia ES-010, distrito de Santa
Cruz, na Associação Indígena Tupinikim e Guarani.

O agroturismo possui os Circuitos Guaraná e Jacupemba, que
propiciam passeios. Os visitantes
encontram restaurantes, lagoas
para pescaria, córregos, fazendas,
passeios de charrete, parquinhos e
casas antigas.
Aracruz, com extensa área
verde, oferece grande contato com
a natureza para quem quer se distanciar da conturbação nos centros
urbanos. Opções variadas: praias,
restingas, manguezais, enseadas,
recifes, montanhas, coqueirais,

Camping – O SP-03 tem área
de 10 mil m² e possui instalações-padrão, quadra de esportes, chuveiros quentes, cantina e praia
fronteira. O camping de Itanhaém
fica localizado na Av. Governador
Mario Covas Junior, 3.486, no
bairro Jardim São Fernando. Por
estar localizado próximo ao centro, o SP-03 oferece fácil acesso a
todos os serviços necessários.
Acesso – Saindo de São Paulo, o melhor caminho para chegar
a Itanhaém é descer pela Via Anchieta até Cubatão e, em seguida,
tomar a rodovia Padre Manoel da
Nóbrega, que passa pelo acesso à
Praia Grande, Mongaguá e Suarão.
Uma alternativa para quem vem
do Rio é pegar a BR-101, depois
de Ubatuba e Bertioga. Já para os
que partem do Sul, a viagem deve
ser pela BR-116, passando por
Registro e seguindo pela SP-165,
logo depois de Miracatu, em direção ao litoral.
Atrativos – Os principais atrativos da cidade são as praias. O
grande ponto turístico da cidade é
o monumento Mulheres de Areia,
na praia dos pescadores, um marco
das gravações da novela na cidade.
O monumento foi esculpido por
Serafim Gonzalez, ator que participou da primeira versão transmitida pela extinta TV Tupi de São
Paulo.
A praia de Cibratel, fronteira
com o SP-03, é a maior e mais badalada. Já no Centro, estão a Praia
dos Sonhos e a da Saudade, uma
praia fluvial, alcançada por meio
de trilhas e que fica na margem
direita do rio Itanhaém. Além destas, há ainda opções como a Praia
dos Pescadores ou Prainha, com
grandes ondas. Na cidade pode-se
praticar mergulho em diversos lugares, como o Parcel Dom Pedro
e Dos Reis, Da Conceição, Noite
Escura e da Una, além de naufrágios.
SERVIÇO
Camping do Clube dos 500
(SP-01): (12)3122-4175
Camping de Aracruz (ES-04):
(27) 3250-7050
Camping de Itanhaém (SP03): (13) 3425-0206
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Campanha de pai para filho:
CCB amplia benefício

A
Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia
/ Geriátrica / Respiratória /
Reumatologia / Neuropediatria
PILATES: Solo / Bola Suíça

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
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

sugestão foi apresentada
pela Representação Regional de São Paulo na última
Assembléia Nacional, realizada em
fevereiro deste ano. E na recente reunião da Direção Nacional de junho
passado, foi regulamentada a extensão da promoção “De pai para filho”,
em vigor desde 2003, no sentido de
promover o ingresso de novos associados, na sucessão familiar.
De acordo com a promoção vigente, os pais podem oferecer aos
seus filhos a possibilidade de subscrição de títulos de propriedade com
reduções nos valores à vista das propostas, variando de 50% de desconto
para os pais que tenham completado,
no mínimo, 5 anos ou mais de contribuição efetiva de taxa de manutenção, seguindo progressivamente, de
5 em 5 anos, até 90%, para os pais
que contem com 20 anos ou mais de
efetiva contribuição de taxas de manutenção.
A partir de agora, mês dos pais, a
promoção se estenderá com um desconto de 97% para os pais que contem com 25 anos ou mais de efetiva
contribuição de taxas de manutenção. De acordo com a progressão de
tempo de associação, os valores dos
títulos de propriedade nesta promoção acompanham os valores que se
seguem, pela atual tabela de custos
das admissões de novos sócios.
Outro benefício introduzido na
promoção é que além dos beneficiarem os filhos, os pais podem também
presentear os netos, pelos mesmos
valores da tabela ao lado.
Para ambos os casos, em se tratando de admissões promocionais, as
taxas mensais de manutenção vinculadas aos novos associados passam
a ser apropriadas a partir do mês seguinte ao da subscrição.
Transferência por Transmissão
Outra iniciativa da Direção Na-

►►Entre pais e filhos, os abraços sempre serão ternos e inesquecíveis, desde
a infância, na adolescência, nas conquistas, na memória...
SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE
TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

DESCONTO SOBRE
TÍTULO À VISTA

CUSTO PROMOÇÃO
DA SUBSCRIÇÃO

Até 5 anos

50%

R$1.775,00

De 5 até 10 anos

60%

R$1.420,00

De 10 até 15 anos

70%

R$1.065,00

De 15 até 20 anos

80%

R$710,00

De 20 até 25 anos

90%

R$355,00

Mais de 25 anos

97%

R$106,50

OBS.: Valor do Título à vista: R$3.550,00

cional, aprovada na reunião de junho
passado, foi a introdução nas rotinas
operacionais de admissão de novos
associados da possibilidade da transferência de títulos de propriedade
por transmissão, de pais e mães para
filhos, a partir de quando o transmitente tenha alcançado vinte anos de
associação com efetiva contribuição
de taxas de manutenção.
Por esta alternativa, no ato da
transmissão do título de propriedade
para um dos filhos, o pai continuará

TERMOFIX Desumidificador

-

como associado do Clube, na condição de dependente filho, se assim for
requerido. Mesmo nos casos em que
a titularidade como associado seja da
mãe, o cônjuge até então registrado
como seu dependente estatutário poderá se habilitar a essa condição de
dependente, se assim for requerido.
As transferências de remissões,
por serem dissociadas das rotinas
dos títulos de propriedade, não se
inserem automaticamente nesta modalidade de transmissão.

Anti-môfo

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

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home
Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681
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ClassiCamping

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

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associados quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informações 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.

BARRACAS
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. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Canadense Nautika – Modelo para seis
pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21)
9589-8383
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológico e transformador de voltagem.
R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21) 9631-9516
/ 3012-1536

CARRETAS / BARRACAS
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) 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 estado.
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 combinar. 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 avancê,
cobertura, bicama, armário, cômoda, geladeira, 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 reservatório de água e geladeira elétrica, vários acessórios, impecável, pronta
para acampar. Wilson. Tel.: (19) 91731547/3276-4605.
Compro – Camping Star com um quarto. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)32424839 / 9113-5885.

TRAILERS
Trailer Turiscar Quinta Roda – docu-

mentação em dia, móveis, quarto de casal
com ar condicionado, geladeira duplex,
fogão 4 bocas, bar, sofá cama de casal. Telefone: (21) 96450-0563 / (21)99965-2660.
Mariza Sena.
Trailer Turiscar Diamante 660 – Ano
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8
pessoas. Avancê com copa e cozinha completa. 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$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 991263329. E mail: alfredo28guara@hotmail.com
Karman Caravan 1987 - Em perfeito estado,
4 pneus novos zero km. Todo equipado, com
2 camas de casal, 2 beliches, geladeira, banheiro com box, fogão 4 bocas com forno,
ar condicionado novo. Instalado no CCB de
Cabo Frio com todas as taxas em dia. R$
39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 98798-7890
ou (21) 2590-6827.
Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop
elétrico, geladeira, ar 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
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 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.

de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21)
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci.
KC540 – Ano 91. Banheiro com box,
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, 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, dormitório de casal.
Varanda branca, fechada, com pia e fogão.
R$37.000,00. Lindamir. Tels.:(11)71041771.
Turiscar – Quinta roda, ano 2007, único dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar
condicionados 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.

MOTORHOMES
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, diesel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pessoas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53)
9995-4099

DIVERSOS

KC770 – Completo, acomoda 8 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (embutido), chuveiro com aquecedor à
gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21)
99644-2922.

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 marchas. Ano 82- IPVA pago. R$ 35.000,00
- Luiz Carlos Tel: (21) 999 155817.

Motortrailer Andorinha – Ano 1983,
reformado, fechamento novo, uma cama de
casal e beliche, banheiro com box blindex.
Documentação em dia, instalado no CCB

Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m.
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 99583185 / 3157-2714

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 associados em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de 20% nas séries AA e
AP. Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de R$15,00 para
cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipadas podem ser feitas pelos
telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

RESERVAS DE BARRACAS
Alguns campings da rede e mais a Secretaria de Salvador, através dos próprios guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão de luz.
Os interessados podem entrar em contato diretamente com as áreas de Arraial do Cabo,
Ubatuba, ou com a Secretaria de Salvador.

Paraty, Patrimônio Mundial, comemora reconhecimento
da Unesco, como exemplo na preservação da natureza

A

pós o reconhecimento
pela UNESCO no dia 5 de
julho conferindo a Paraty
e a Ilha Grande (distrito de Angra
dos Reis) a categoria de Patrimônio Mundial, anunciado por seu
comitê agregado à ONU, dois dias
depois, o Camping Clube do Brasil completava 53 anos de atividades, a ponto de ser reconhecido no
segmento como a principal rede
de campismo do país e também
como pioneiro na preservação da
natureza, hoje tão afetada em todo
globo terrestre, além de formador
de crianças e jovens praticantes levados por suas famílias.
Paraty, por sinal, agrega uma
importante Unidade da Rede CCB,
o RJ-04, muito visitada por campistas brasileiros e estrangeiros
que buscam curtir as suas maravilhas naturais, o seu casario preservado, a sua cultura. O camping RJ04 oferece uma área equipada que
serve de base para um prolongado
passeio às atrações locais a um
custo econômico, especialmente para quem viaja com a família
ou em grupo. A praia do Pontal
fronteira ao camping completa o
panorama e motiva belas fotos do
tipo “Estive em Paraty, Patrimônio
Mundial, acampado no CCB”.
PROTEÇÃO AMBIENTAL
A cidade de Paraty concorreu
pela terceira vez. O centro histórico da cidade se cerca de quatro

áreas de conservação ambiental,
que abrangem o Parque Nacional
da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva
Biológica Estadual da Praia do Sul
e a Área de Proteção Ambiental
de Cairuçu, um território de quase
149 mil hectares. Já Na Baía da
Ilha Grande, em Angra dos Reis,
são mais de 187 ilhas em um território preservado.
A unidade de Paraty está localizada em frente à praia do Pontal,
próximo à Santa Casa de Misericórdia e, além das instalações-padrão, tem capacidade para 120
equipamentos, divididos entre
trailers, motor-homes e barracas.
Além do centro histórico e natureza, Paraty também tem como
destaque a Igreja de Santa Rita, erguida em 1722 e é o cartão postal
do município. Outro atrativo é o
passeio de barco, a dica é a Baía de
Paraty. No trajeto, sempre com paradas para o mergulho, o visitante
conhece as ilhas Sapeca Catimbau,
Algodão, Praia Vermelha, entre
outras. Quem busca cenários mais
rústicos, o melhor é seguir de barco até a Ponta de Cajaíba e de lá
seguir por trilhas para as praias de
Martim de Sá e Grande da Deserta.

►►O Camping
de Paraty
tem sido
testemunha do
desenvolvimento
da cidade até
o topo que
alcançou
►►O centro
histórico
da cidade é
impecável na
preservação de
suas origens
coloniais

SERVIÇO
Camping de Paraty: (24)33711050.
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Feriado de Aparecida em outubro: Banda Túreck faz a festa do Clube dos 500

►►Campistas e Banda Tureck mais uma vez com encontro marcado em
Outubro

Está confirmada para o dia 12
de outubro próximo, no sábado,
feriado de Nossa Senhora da Aparecida, a XLVII Chopada Alegre,
no Camping do Clube dos 500.
Os convites para os associados
e seus convidados estarão disponíveis, antes do fim deste mês,
na portaria do Camping do Clube
dos 500 e de outras unidades próximas, pelos valores indicados na
tabela abaixo. Mais uma vez a animação musical da festa ficará por
conta da Banda Túreck.
CONVITES
Cada participante receberá
embalagens individuais com dois
tipos de salsichas quentes, queijo à francesa, mostarda, ket-chup
e pão, mais um caneco exclusivo
para o serviço de chope e refrigerantes à vontade.
Os associados que adquirirem

seus convites até o domingo anterior à festa, dia 6, poderão deixar
seus equipamentos desocupados
no camping, isento do pagamento
da taxa correspondente, na proporção de um equipamento por matrícula.
O SP-01 fica a aproximadamente 185 km da capital paulista
e 261 km do Rio de Janeiro. Para
chegar ao camping é necessário
seguir pela Rodovia Presidente

Dutra até o km 60, em Guaratinguetá, onde está a unidade. Ao
norte do camping estão localizadas Campos do Jordão, Piquete
e Delfim Moreira. Ao sul, ficam
as cidades de Lagoinha, Cunha e
Aparecida.
SERVIÇO
Camping do Clube dos 500:
(12)3122-4175
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Até
Setembro

Em Outubro

Associado Casal/Dupla ......

R$88,00

R$110,00

Associado Individual .........

R$50,00

R$60,00

Associado Juvenil ..............

R$40,00

R$48,00

Convidado Individual .........

R$65,00

R$80,00

Convidado Juvenil .............

R$50,00

R$60,00

Convites

