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Estamos comemorando neste 
mês de julho, no dia 7, cin-
quenta e três anos de exis-

tência do nosso Camping Clube 
do Brasil. Nascemos pequenos, já 
fomos maiores e mantemos hoje o 
tamanho adequado para atender à 
nossa família campista.

Repetimos sempre a cada ano 
as homenagens e exaltação aos 
nossos associados, que acampando 
mais, ou menos, mantém os seus 
subsídios para a sustentação do 
nosso Clube. Ressaltamos, igual-
mente, a importância dos nossos 
Conselheiros, Diretores e Repre-
sentantes Regionais eleitos, que se 
dedicam com a sua experiência de 
acampar para estreitar o diálogo e 
os anseios do quadro social com o 
corpo diretivo. Agradecemos con-
tinuamente ao quadro de funcioná-
rios que mantém a sua dedicação e 
o seu empenho, tanto na alta como 
na baixa temporadas. Alimentamos 
as nossas melhores expectativas 
pelo fortalecimento da indústria 
e do comércio de veículos e equi-
pamentos de campismo e carava-
nismo e de seus acessórios, todos 
muito importantes como aliados em 
nossas mútuas metas.

De nossa parte, a Direção Na-

cional, o que temos sempre em 
mente é nos esforçarmos em pre-
servar por todo o sempre o nosso 
Clube em operação, oferecendo as 
melhores alternativas possíveis, 
até que este país volte a crescer 
como todos queremos, na educa-
ção, na saúde, segurança, infra-
estrutura, e que nos devolva em 
tempo as nossas oportunidades de 
lazer, a primeira de que sempre ab-
dicamos.

Continuaremos, enquanto 
isso, partilhando igualmente entre 
todos as nossas oportunidades de 
acampar, neste momento ou quan-
do decidirmos, voltando nossos 
pensamentos e ações pela maioria, 
sem contemplar individualismos, 
prosseguindo pelos caminhos uni-
formes dos termos estatutários, das 
normas e regulamentos definidos 
pelo consenso e com o equilíbrio 
de nossas Assembléias, compos-
tas, afinal, a partir do voto de cada 
um de nós.

É esta a receita da nossa pere-
nidade. Que Deus assim nos per-
mita.

Parabéns, muitos anos de vida!
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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. Ins-
talações–padrão. Chuveiros quentes, qua-
dra 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 equi-
pamento de R$ 3,00 até R$ 21,40; TEMPO-
RADA (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 tem-
porariamente para obras e reformas. Insta-
lações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamen-
to de R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev): R$ 17,80 mais equipa-
mento de R$ 4,60 até R$ 27,80.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da Bar-

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 
3250-7050. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
play–ground, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 14,70 e mais equipamento 
de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipa-
mento, de R$ 5,00 até R$ 40,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Se-
tiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros 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 equi-
pamentos (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; TEM-
PORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada 

dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: 
(31) 3551-1799. Área desativada tempo-
rariamente para obras e reformas. Instala-
ções–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.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km de-

pois, seguindo à direita, do trevo do Contor-
no 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 clora-
das, cancha de bocha e quadra de esportes. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equi-
pamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

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–pa-
drão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes. Módulos 
demarcados para a instalação de equipa-
mentos. 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.

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 equi-
pamento de R$ 4,00 até R$ 30,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 19,90 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debos-
san. Entrada no km 69 da Estrada Rio–Fri-
burgo, à esquerda da “lombada eletrônica”. 
Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, pavilhão de 
lazer, sauna, piscinas naturais, ducha de rio 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
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.
PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . 

Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, 
iluminação elétrica somente para as depen-
dências, chuveiros quentes, praia fronteira. 
Camping de área reduzida. NÃO TEMPO-
RADA: 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.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais equi-
pamento de R$ 5,50 até R$ 39,40; TEMPO-
RADA: (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 Re-
sende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, play-ground, sauna rústica, pa-
vilhão de lazer, piscinas naturais, ducha de 
rio, quiosques e lago. Ponto de energia para 
carga bateria de trailers. NÃO TEMPO-
RADA: 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, Balne-
ário Bonfim, Município de Nísia Floresta. 
Acesso pelo km 119 da BR-101. Instala-
ções-padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, pa-
vilhão de lazer, praia fronteira na lagoa. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,00 mais equi-
pamento de R$ 2,60 até R$ 19,70; TEMPO-
RADA (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 Par-

que do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Insta-
lações–padrão, chuveiros quentes, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, cancha 
de bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamen-
to de R$ 1,60 até R$ 21,40; TEMPORADA 
(Mai. Jun. Jul.): R$ 12,90 mais equipamen-
to de R$ 1,70 até R$ 26,20.

SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equi-
pamento de R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPO-

RADA (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 Ran-
cho Alegre. Instalações– padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, lareira e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equi-
pamento de R$ 4,00 até R$ 28,70; TEM-
PORADA (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, pis-
cinas cloradas e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 14,70 mais equipamento de 
R$ 4,00 até R$ 28,60; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais equipamen-
to 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–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chuvei-
ros quentes, praia fronteira e play-ground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equi-
pamento de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Ma-

randuba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: (12) 
3843-1536. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, 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) 3243-
3957. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 12,90 mais equipamento 
de R$ 3,40 até R$ 25,40; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais equi-
pamento de R$ 4,60 até R$ 31,20.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oce-
ânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lo-
teamento Praia das Neves - Município de 
Presidente Kennedy – ES

FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodo-
via das Cataratas, junto ao Parque Nacio-
nal   - 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 Tei-
xeira – Município de Capão da Canoa 
– RS

GARIBALDI (RS-04) – Estrada Bu-
arque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – 
Garibaldi - RS

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOI-

ÁS) – Avenida Altamiro Caio Pacheco, 
bairro Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-
1221. Instalações– padrão, luz para equi-
pamentos, chuveiros quentes, quadra de 
esporte e lazer, piscinas para adultos e 
crianças, churrasqueiras, bicicletas, ba-
nana boat e passeios de barco. E-mail: 
sesiaruana@sistemafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta In-
terbalneária, 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@campinginternacionalpun-
taballena.com

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 Bertioga

 ►Camping do Recreio dos 
Bandeirantes
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Contagem regressiva: Ubatuba e Mury prontos para festejar os arraiás 
No dia 13, sábado, abrindo a 

temporada de arraiás do CCB, Uba-
tuba irá realizar sua festa, a partir 
das 20 horas, no pavilhão da cantina 
onde serão disponibilizadas comidas 
típicas, músicas e brincadeiras. Nes-
te dia, o pavilhão estará todo decora-
do tipicamente para o evento. 

No dia 20, a Festa Julina de 
Mury começará a partir das 10 ho-
ras da manhã garantindo a animação 
entre campistas e convidados com 
quadrilhas, comidas típicas, vinho 
quente, quentão, caldos e música 
eletrônica. Às 19 horas, os campistas 
poderão se preparar com seus pares 
para a quadrilha. 

SERVIÇO
Camping de Ubatuba: (12) 3843-

1536
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

XXIII Costelada 
abre a temporada 
de eventos do CCB 

no mês de julho 
Os campistas que apreciam 

uma boa costela na brasa 
devem se programar para 

viajar até Caldas Novas neste mês 
de julho. No dia 13, sábado, acon-
tece 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 gastronômica muito fa-
mosa que acontece no GO-02. 

O Carneiro no Buraco é prepara-
do com a carne em pedaços, acompa-
nhados de legumes, temperos e maçã, 
tudo cozido em enormes tachos acon-
dicionados em buracos de 1,5 m de 
profundidade, onde há um braseiro, 
durante seis horas. Arroz branco, sa-
lada e pirão acompanham a iguaria. 
O serviço será um momento de con-
fraternização entre os participantes. 

COSTELADA 
Já no sábado, dia 13 de julho, as 

costelas serão colocadas para assar 
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. 

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 Bra-
sília, é melhor seguir pela BR-040 
e continuar pela BR-050, passando 
por Cristalina. Chegando em Campo 
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

 ►O casamento na roça não pode faltar na confraternização  ►Os campistas se divertem a valer ao som da quadrilha

 ►Durante 
o almoço na 

Costelada, 
o momento 

maior é a 
confraternização 

entre os 
campistas

 ►Depois de 
seis horas 
vedado num 
buraco, o    
carneiro está 
pronto para 
servir
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Recreio realizará seu arraiá no dia 28 com muita música, 
brincadeiras e comidas típicas

O Recreio dos Bandeirantes é 
um dos cartões-postais de 
belezas do Rio. Conhecido 

por suas praias, trilhas e opções de 
lazer, é considerado um dos lugares 
preferidos da juventude carioca e 
neste mês, no dia 28, último sába-
do de julho, o camping receberá os 
campistas e seus convidados para 
mais uma edição de seu arraiá no pa-
vilhão da praia, a partir das 20 horas. 

Barracas serão montadas com o 
que há de melhor da comida típica. 
Quadrilha, brincadeiras como a pes-
caria e muita música garantirão o su-
cesso da festa.  O evento conta com 
a colaboração das famílias que pre-
tendam 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 dis-
tribuição de caldos, milhos, milho 
verde, entre outros quitutes. 

PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL CHICO MENDES

O Parque Natural Municipal 
Chico Mendes ou Parque Ecológico 
do Recreio dos Bandeirantes, uma 
área de preservação ambiental, está 
bem próxima do nosso camping. No 
local existem trilhas naturais, onde 
é possível observar a flora e fauna 
original com a presença de animais 
silvestres típicos das matas de res-
tingas e lagoas da região.

O visitante, ao chegar,  vê as mu-
retas e portões do parque, com en-
trada para o estacionamento e outra 
para pedestres. Próximo ao estacio-
namento está o centro de visitantes, 
onde fica um playground com brin-
quedos para crianças  e mesas com 

Festival da Cachaça compõe o calendário de eventos de Paraty no 2º semestre 
Começa no mês de agosto, o 37º 

Festival da Cachaça, Cultura e Sabo-
res de Paraty será do dia 16 a 19. O 
evento movimenta a economia e o 
turismo de Paraty atraindo visitantes 
de todos os cantos do país. 

PROGRAMAÇÃO  

Além da programação na tenda 
principal, no Areal do Pontal, have-
rá uma série de outras atividades no 
Paço Municipal. Tanto na tenda prin-
cipal, como no Espaço Cachaça & 
Cultura, no Paço Municipal (Centro 
Histórico), será promovida a apre-
sentação de artistas locais. 

Para o campista que esteja de 
passagem pela região, o camping de 
Paraty encontra-se próximo à loca-

lização do evento. O RJ-04 está lo-
calizado em frente à praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Misericór-
dia e, além das instalações-padrão, 
tem capacidade para 120 equipamen-
tos, 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 
Paulo. O acesso é feito pela BR-101 
(Rio/Santos).

SERVIÇO 
Camping de Paraty: (24)3371-

1050.
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Festival da Cachaça: www.festi-

valdapingadeparaty.com.br 

banquinhos decoradas como tabulei-
ro de damas ou xadrez para “esquen-
tar a cabeça” ao ar livre.

TRILHAS NATURAIS

O parque possui inúmeras tri-
lhas naturais, que não exigem es-
forço físico para percorrer, pois se 
encontram às margens de uma la-
goa em área de baixada. Devido a 
tais características, possibilita uma 
caminhada segura para pessoas de 
diferentes idades. Na caminhada 
passa-se por margens de lagoas, 
onde o solo é bastante arenoso e ex-
põe muitos mariscos e conchinhas 

quebradas. As matas de restinga, a 
animais silvestres, típicos da fauna 
local marcam presença.

 VIVEIRO DE ANIMAIS

Ao caminhar pelas trilhas, vê-se 
um belo viveiro de animais. No local 
há pequenas tartarugas, cágados ou 
jabutis, assim como jacarés.

O objetivo dele é alojar alguns 
animais que chegam ao local resga-
tados, passando  por um período de 
recuperação e tratamento. Os ani-
mais alojados são devolvidos pos-
teriormente  à natureza libertos no 
próprio parque.

Camping - O RJ-10 conta com 
instalações-padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, 
quadras de esportes, pavilhão de la-
zer, playground e praia fronteira. 

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é Linha 
Vermelha, entrando na Linha Ama-
rela. Depois de vencer os seus 15 
km, onde há um posto do pedágio 
para automóveis, siga para a Barra 
da Tijuca até chegar à praia, dobran-
do à direita, em direção ao Recreio 
até encontrar o camping, a beira-
-mar. 

SERVIÇO
Endereço: Av. Jarbas de Carva-

lho, nº 679 - Recreio dos Bandeiran-
tes - RJ

Horário: 09h às 17h
Preço: Entrada gratuita
Telefone: (21) 2437-6400
Camping do Recreio (RJ-10): 

(21) 3825-9209
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Campistas de todos os cantos revivem as tradições caipiras

 ►O Parque Chico Mendes é um oásis ecológico no turbilhão urbano da 
Barra/Recreio

 ►O calendário 
de eventos da 
cidade se sucede 
em atrações 
para todos os 
gostos
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CCB comemora 53 anos mantendo tradição do campismo no Brasil

Neste mês o Camping Clube 
do Brasil completa mais 
um ano de existência. São 

cinquenta e três anos preservando 
o espírito de convívio com a na-
tureza e estimulando a prática do 
campismo no Brasil. Desde seu 
início, o Clube tem assumido o 
compromisso com seus associados 
de lhes proporcionar a qualidade 
adequada de infraestrutura, que 
pode ser oferecida nos campings 
da rede, pelo ideal de aproximar a 
todos da natureza.

O CCB foi fundado no dia 07 
de julho de 1966 pelo arquiteto 
Ricardo Menescal, com o apoio 
e a participação de uma centena 
de amigos, reunindo o primeiro 
capital necessário para a compra 
do primeiro terreno em Cabo Frio, 
que serviu como ponto de partida 
para muitos outros campings que 
seriam construídos dali em diante. 
Através de um acordo com o an-
tigo Clube dos 500, foi instalado 
o primeiro camping paulista, anos 
depois transferido para um terreno 
próprio.

O nosso informativo “O Cam-
pista”, começou a circular em 
1973 visando uma aproximação 
maior do Clube com o campista. A 
publicação divulga as notícias e os 
eventos que ocorrem nas unidades 
do CCB, e se tornou em uma das 
melhores formas de promover a 
prática do campismo. Nele, você 
encontra notícias sobre os cam-
pings da rede, dicas de viagens, 
ofertas de produtos relacionados 
ao campismo, informações sobre 
eventos, anúncios e classificados 
sobre compra e venda de equipa-
mentos.

Atualmente, o CCB possui 
unidades funcionando em doze 
estados, promovendo uma ligação 
de Norte a Sul do país. Hoje em 
dia, o Camping Clube do Brasil 
é o principal e a maior entidade 
associativa de campismo no país. 
Seu nome representa sinônimo de 
lazer relacionado ao meio ambien-
te, oferecendo qualidade de vida e 
possibilitando em seus campings o 
contato direto com a natureza e a 
interação entre as pessoas. 

Sucesso dos Queijos e Vinhos na Serrinha em noite de luar 
Foi, de fato, uma festa e tan-

to. No feriadão de Corpus Christi, 
no mês de junho passado, em noite 
de lua cheia para minguante, quase 
quinhentos associados e convidados, 
entre idosos, jovens e infantes se 
divertiram a valer na XLVII Noites 
de Queijos e Vinhos no Camping da 
Serrinha, ao som da Banda Túreck, 
imperdível, como sempre.

Um pouco antes do início do 
show da Banda, o serviço das guar-
nições em embalagens individuais 
oferecia cinco qualidades de quei-
jos, acompanhados de creme cheese, 
patê, pão e uma caneca exclusiva do 
evento para o atendimento nas tor-
neiras de vinho seco tinto e branco, 
tinto suave e mais refrigerantes e 
água mineral, tudo à vontade. 

Desde o início do feriadão, na 
quinta-feira, dias de sol firme divi-
diam os campistas entre churrascos e 
passeios pelos recantos do camping, 
estendendo-se á noite com variações 
de sopas nos próprios equipamentos 
ou com pratos especiais na cantina. 

No sábado, adultos e crianças se 
uniram ao Professor João Anderson 
em mais uma Clínica de Xadrez, 
para aprendizados ou reciclagem, 
além dos exercícios práticos com as 
peças tradicionais ou no tabuleiro gi-
gante montado no pavilhão de lazer. 

 ►Os dias ensolarados do feriadão proporcionam mais encontros e 
reencontros 

 ►À noite, no Pavilhão, a Banda Tureck comandou a alegria campista

 ►Assim como os trailers e motor-homes, as barracas também estão 
voltando, modernas e confortáveis

 ►A criação da FESACC, em 1990, em Foz do Iguaçu, intensificou o campismo em nível continental
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Canela: paisagens 
naturais e 

forte potencial 
turístico 

Situada a 830 metros do ní-
vel do mar e apenas a 120 
km de Porto Alegre, Canela 

é um mundo à parte. A origem do 
nome da cidade provém de uma 
caneleira, árvore sob a qual os tro-
peiros descansavam.  A cidade que 
inicialmente foi formada por um 
pequeno povoado composto por 
famílias de imigrantes alemães e 
italianos cresceu e com isso, de-
senvolveu um potencial turístico 
muito forte mediante as paisagens 
naturais abundantes e o clima. 

No centro de Canela há atra-
ções como a Catedral da Pedra, 
um marco da arquitetura em estilo 
gótico inglês e o Mundo a Vapor, 
local onde turistas podem visitar 
a reprodução de um acidente fer-
roviário que aconteceu no ano de 
1895, em Paris, e conhecem ré-
plicas perfeitas de locomotivas do 
século passado. 

TURISMO DE AVENTURA 

Para os adeptos do turismo de 
aventura, a cidade possui diver-
sas opções como trekkings, rapel 
e rafting. A maior atração natural 

de Canela é a cachoeira ‘Cascata 
do Caracol’, com 131 metros de 
altura, localizada no Parque do 
Caracol que possui uma moderna 
infraestrutura com observatório 
ecológico com elevador panorâ-
mico, restaurante, lojas de artesa-
nato e de chocolates caseiros, além 
de um passeio temático de trem. 
Guias especializados orientam os 
visitantes por trilhas, que exibem 
fauna e flora variadas, praticando 
cicloturismo ou cavalgadas por es-
tradas secundárias e bosques. 

Camping - O camping do CCB 
está localizado a 837m de altitude, 
em Canela, na Estrada do Caracol, 
margeado por um riacho que corre 
sobre pedras, formando uma pisci-
na natural. O RS-01 conta com um 
pavilhão de lazer com quadras de 
esportes, churrasqueiras cobertas, 
piscinas naturais e cancha de bo-
cha, além das instalações-padrão.

SERVIÇO 
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

Xadrez prossegue com circuito aberto 
Serão realizadas no próximo 

dia 14 deste mês de julho, domin-
go, no Camping do Recreio dos 
Bandeirantes, as competições do 
CLXXXV Torneio Aberto, como 
parte do XXV Circuito Aber-
to-2019, integrando enxadristas fi-
liados a Clubes e Associações, nas 
categorias Jovem (até 19 anos), 
Geral e Veteranos (acima de 65 
anos), premiando os vencedores 
com medalhas personalizadas. 

No mês de junho passado, duas 
atividades ligadas ao nosso Calen-
dário de Xadrez deste ano foram 
realizadas com êxito. A primeira 
delas, uma clínica voltada para o 
aprendizado de novos interessados 
ou reciclagem dos mais experien-
tes, foi realizada no Camping da 

Serrinha, no dia 22 de junho, como 
parte da programação da XLVII 
Noite de Queijos e Vinhos. 

Coordenada pelo Professor 
João Anderson, a clínica levou 
uma novidade para o camping, um 
tabuleiro de peças gigantes, atrain-
do bastante os enxadristas mirins e 
infantis, além da sessão padrão de 
reciclagem e de treinamento tático, 
nos tabuleiros regulares, de mesa. 

A outra função aconteceu no 
Camping do Recreio dos Bandei-
rantes, no último dia 30 de junho, 
com a realização do CLXXXIV 
Torneio Aberto e do XLII Torneio 
Escolar Individual, para as catego-
rias Mirim, Infantil e Juvenil, que 
terão seus resultados publicados na 
próxima edição deste período. 

 ►Cercado 
de natureza 

pura e de 
aventuras, o 
Camping de 

Canela

 ►A 600 
metros do 
Camping, a 
Cascata do 
Caracol, entre 
as primeiras 
atrações 
turísticas no 
país

 ►Na Clínica da Serrinha, o tabuleiro gigante de xadrez atraiu especialmente as crianças
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Mury, Guarapari e Cabo Frio: escolha seu camping 
e aproveite bem as férias 

 ►No entorno 
de Mury, 
programas 
culturais e 
gastronômicos 
atraem os 
campistas

 ►O camping 
“pé na areia” 
de Guarapari 
está entre os 
mais visitados 
da rede

 ►Em Cabo 
Frio, a ligação 

direta com o 
canal leva você 

ao mar ou à 
lagoa

Aproveite o período de fé-
rias escolares e desfrute das 
unidades do CCB com lazer 

e segurança junto com familiares e 
amigos.  Os campings escolhidos 
para curtir esta temporada foram: 
Mury (RJ-08), Guarapari (ES-01) e 
Cabo Frio (RJ-01). 

Em Mury, o campista que visita 
a região se encanta com a natureza e 
encontra diversas opções de gastro-
nomia. Em Guarapari, o turismo de 
saúde e o lado histórico do município 
oferecem pontos tradicionais.  Em 
Cabo Frio, moda, praia, surf e vida 
noturna atraem jovens de todos os 
cantos do país e do mundo. 

MURY: NATUREZA E 
GASTRONOMIA 

Camping – O camping de Mury 
(RJ-08) fica a poucos quilômetros de 
Friburgo. Localiza-se em meio a mui-
to verde, com uma área de 45 mil m². 
O RJ-08 tem capacidade para mais 
de 200 equipamentos e módulos es-
pecíficos para trailers e motor-homes 
em trânsito. Além das instalações-
-padrão, possui campo de futebol so-
ciety, quadra de vôlei, piscina natural, 
sauna, churrasqueira e pavilhão de 
lazer. Dentro do camping, há também 
uma queda d’água de fonte natural.

Acesso - Os campistas que saem 
do Rio de Janeiro percorrem uma dis-
tância de 150 km no acesso feito pela 
BR-101 em direção a Rio Bonito. De-
pois de contornar o perímetro urbano 
de Itaboraí, seguir por Cachoeira de 
Macacu subindo a serra em direção a 
Nova Friburgo. O acesso ao camping 
é feito no Km 69 da rodovia Rio-Fri-
burgo, dobrando à esquerda, cerca de 
2 km após o início da descida da serra 
em direção a cidade. 

Atrativos- Bem perto do cam-
ping, está o Restaurante Viva Rô, 
vencedor em sua categoria do concur-
so Água na Boca deste ano. Com um 
cardápio pouco variado em termos de 
opções, a casa prefere atender com 
rapidez e boa qualidade, especial-
mente nos fins de semana, atraindo 
clientes mais conservadores. O Viva 
Rô fica na Rua Apolonia Pinto, 205, 
em Mury. Abre às quartas, quintas e 
domingos, das 12 às 16 horas, e sex-
tas e sábados até às 22 horas.

Na área cultural, acontece neste 
mês de julho o Festival SESC, nas 
cidades serranas. Em Friburgo, nos 
dias 20 e 21, Cidade Negra e Guilher-
me Arantes se apresentam na Praça 
do Suspiro (grátis). No dia 25, Chico 
Chico, João Mantuano e Daíra can-
tam no SESC local. E nos dias 26 e 
27, Cátia de França e Beto Guedes se 

apresentam no palco montado no lago 
de Lumiar.

GUARAPARI: TURISMO 
DE SAÚDE 

Camping - O ES-01 oferece aos 
campistas uma divisão de módulos 
que delimitam o espaço para os equi-
pamentos. O camping possui uma 
área de 20 mil m2, com três baterias 
de banheiros, fornecimento de ener-
gia elétrica e área modulada para trai-
lers e motor-homes. 

Acesso – A melhor maneira de se 
chegar partindo do Rio de Janeiro é 
pela ponte Rio-Niterói e seguir direto 
a Vitória pela BR-101 em direção à 
região Norte Fluminense até a divisa 
com o Espírito Santo. De lá, prosse-
guir pela Rodovia do Sol até chegar 
a Guarapari. 

Atrativos- As praias do Espírito 
Santo sempre foram um agradável 
apelo para uma interessante visita 
ao Estado. Guarapari, com uma rica 
paisagem natural, onde a beleza das 

praias e manguezais juntam-se ao 
charme das montanhas. Famosa tam-
bém pelas lamas consideradas tera-
pêuticas para  quem busca a eterna ju-
ventude, 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 ar-
tesanato em concha e outras ofertas 
que certamente serão utilizadas como 
lembrança ou no embelezamento do 
lar. O lado histórico do Município re-
serva pontos tradicionais.

CABO FRIO: PRAIAS 
E VIDA NOTURNA 

Camping – O camping de Cabo 
Frio fica na Avenida Wilson Mendes, 
700, antiga Estrada dos Passageiros, 
no bairro Jacaré. Possui quadra de es-
porte e está localizado às margens do 
Canal do Itajuru. Dentro do camping 
há um acesso para embarcações ao 
canal exclusivo para os associados e 
visitantes. O camping conta com tan-
ques lava-roupas e lava-pratos, além 
de instalações-padrão que incluem 
luz para equipamentos e chuveiros 
quentes.

Acesso– Para quem sai do Rio 
de Janeiro, o acesso é feito pela pon-
te Rio-Niterói. Seguir pela RJ-04 
até Tribobó e entrando ã direita na 
RJ-106 até a cidade de São Pedro 
D’Aldeia. Agora o ideal é pegar a RJ-
140 até Cabo Frio. Uma outra opção 
é, a partir da ponte, pela BR-101 via 
Itaboraí e Rio Bonito seguindo pela 
Via Lagos até São Pedro D’Aldeia. 

Atrativos - Suas praias de águas 
claras e areias finas destacam a beleza 
da região. Cabo Frio é referência in-
ternacional quando o assunto é moda 
praia e surf. São mais de 100 lojas na 
Rua dos Biquínis, que abrem às 09h e 
não fecham antes das 20h. Outro pon-
to forte é o Museu do Surf, o primeiro 
do país e o maior da América Latina 
no assunto. 

Além dos quiosques à beira-mar, 
quando o assunto é gastronomia, to-
dos os caminhos levam ao Boulevard 
Canal, um calçadão às margens do 
Canal Itajuru repleto de bares e res-
taurantes que oferecem música ao 
vivo e diversos pratos desde a culiná-
ria local com peixes e frutos do mar 
às estrangeiras (italiana, japonesa, 
brasileira e francesa). De dia, o local 
oferece aos visitantes passeios de bar-
cos (escunas) no Terminal Marítimo 
e visitas culturais ao espaço Carlos-
-Scliar. A noite os turistas mais bala-
deiros podem curtir as boates, bares e 
casas noturnas.

SERVIÇO 
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Camping de Guarapari: (27) 

3262-1325
Camping de Cabo Frio: (22) 

2646-6838
Disque Camping: (21) 2532-0203 

ou (21) 3549-4978
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- MSC Fantasia, 04 noites, saída em 15/02/2020, fa-
zendo Ilhabela/Ilha Grande/Angra dos Reis.

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

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

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

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

em hotel, para o período de baixa temporada, podendo par-
celar 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: 
-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 

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, diá-
rias 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@itajubaho-
tel.com.br .  

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 na-
tiva, 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 regis-
tro 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.

(Transcrito do Jornal O Globo/02.07.2019)

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!

 ►Para quem cultiva a natureza nas veias, a Expoflora é uma atração imperdível 

O programa ideal para você 
e sua família curtirem este 
mês de férias 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 partici-
par, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas mensais de manutenção 
que você automaticamente já con-
corre 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 es-
ses estejam identificados com suas 
respectivas carteiras sociais. 

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

Concorra a bônus e desfrute dos 
campings nas férias 

ESTÃO ACABANDO COM ELA 

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

ternacionais, incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel 
com café da manhã e city-tours para os destinos abaixo, podem 
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 

TEMPORADA DE BARILOCHE:
A CCTUR sugere pacotes aéreos com hospedagem em ho-

tel e bolsa de brinde, com 07 noites, a partir de: 
-Saída em 13/07/19: US$ 1.505,00 
-Saídas em 16 e 20/07/19: US$ 1.725,00
-Saída em 25/07/19: R$ 1.499,00 

PACOTES RODOVIÁRIOS
A CCTUR sugere pacotes rodoviários com hospedagem 

em hotel com direito a café da manhã, a partir de:
-Campos do Jordão - Festival de Inverno, 03 dias, com sa-

ída em 18/07/19: R$ 1.350,00
-Paraty com Lavandário de Cunha, 04 dias, com saída em 

18/07/19: R$ 1.250,00
-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 

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 brasi-

leira, 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, fa-
zendo Salvador/Ilhéus.

000334-1 (RJ)
000513-1 (RJ)
009009-7 (RJ)
013023-7 (RJ)
013247-5 (RJ)
014423-6 (RJ)
014919-7 (RJ)
015540-7 (MG)
015778-4 (SP)
018959-5 (RJ)
020776-7 (RJ)
022421-4 (SP)
024007-4 (RJ)
034475-5 (SP)
037648-5 (RJ)
038191-9 (SP)
043155-2 (SP)
044814-3 (RJ)
049910-2 (RJ)
051680-7 (RJ)

052653-5 (SP)
057400-9 (RJ)
060765-8 (SP)
063860-9 (SP)
074214-9 (SE)
075582-5 (SP)
091515-8 (RJ)
094156-5 (SP)
100635-0 (PR)
104585-9 (RJ)
107813-7 (SP)
117241-0 (RJ)
119038-7 (SP)
119184-6 (SP)
120629-3 (RJ)
122442-9 (RJ)
127969-4 (RJ)
129827-4 (SP)
130562-3 (SP)
133612-9 (SP)

145308-6 (RJ)
146428-1 (SP)
146913-4 (RJ)
179191-3 (ES)
184416-4 (RJ)
185172-1 (RJ)
195438-3 (ES)
196392-6 (BA)
197904-0 (PR)
202254-5 (MG)
209594-6 (RJ)
213408-3 (ES)
213889-1 (RJ)
214212-5 (ES)
217324-9 (RJ)
219031-4 (RJ)
220545-2 (RJ)
220879-3 (SP)
223015-6 (SP)
223514-8 (SP)

226097-3 (RJ)
227005-9 (SP)
227083-9 (RJ)
227250-6 (PR)
227262-9 (SP)
227376-4 (SP)
229653-4 (ES)
231055-8 (RJ)
231670-8 (RJ)
231975-6 (RJ)
232026-0 (SP)
232767-8 (SP)
234788-0 (RJ)
235192-8 (RJ)
235544-3 (SC)
235577-8 (SP)
235674-0 (SP)
235697-8 (SP)
235725-9 (RJ)
235775-4 (ES)

235787-7 (RJ)
235886-5 (SP)
235895-4 (RJ)
235926-9 (SP)
235958-6 (SP)
236037-5 (RJ)
236075-7 (RJ)
236083-8 (SP)
236130-5 (SP)
236135-5 (SP)
236180-0 (ES)
236184-2 (RJ)
236262-8 (MG)
236319-5 (SP)
236342-0 (SC)
236347-0 (RJ)
236358-5 (RJ)
236366-6 (RJ)
236377-1 (SP)
236381-0 (SP)
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Aéreas de baixo custo no 
Brasil. Tarifas para quem 
quer curtir caravanismo e 

campismo em Londres

Uma excelente oportuni-
dade para quem quer via-
jar a Londres e a outros 

destinos europeus, especialmente 
para curtir o caravanismo e a prá-
tica do camping, é aproveitar a 
entrada no Brasil, através do Rio 
de Janeiro, das chamadas compa-
nhias aéreas de baixo custo, com 
serviços de bordo pré-determina-
dos.

A Norwegian, quinta maior 
empresa nesse segmento no 
mundo, promoveu recentemente 
um workshop para as agências de 
turismo nas instalações do RIO-
galeão. A boa notícia foi o lança-
mento do vôo do Rio para o Ae-
roporto de Gatwick, em Londres, 
com tarifas por trecho na faixa 
de R$ 1.000,00, que representam 

uma economia de cerca de 45% 
em relação a vôos diretos desta 
rota.

A rota tem frequência de qua-
tro vôos semanais, garantindo 
a conveniência de horários aos 
passageiros e oportunidades para 
conexões futuras. O equipamen-
to é o moderno Boeing 787 Drea-
mliner 787, com capacidade para 
344 passageiros.

SERVIÇO
Os interessados em viajar à 

capital britânica podem infor-
mar-se na própria companhia: 
11-5056-9837@99196-1129 ou 
consultar a CCTUR através do 
número : (21) 2240-5390. As ta-
rifas estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.

Mercado
 Novidades para curtir seu camping. Compre seu produto! 

Chegou o mês das férias escolares. Que tal reunir a família e reunir 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 esco-
lhidos este mês foram: 

Fogareiro Frontier Flex Nautika: Ideal para uso em camping. É feito 
em aço esmaltado e de fácil instalação e utilização. O fogareiro vem com 
um apoio de panela removível, o que facilita a limpeza após o uso. Para 
acender, nada de fósforos, utiliza-se o sistema piezo de ignição automá-
tico, garantindo mais segurança e praticidade para o uso. Ao acender, re-
gula-se a chama para não gastar mais gás do que o necessário. O produto 
vem também com uma prática maleta de transporte para armazená-lo 
e carregá-lo com segurança. Mais detalhes no site: www.makalusports.
com.br 

Mini Lampião Talino Nautika: O mini lampião foi feito para ilumi-
nar a noite com bastante intensidade. Com 11 LEDs e iluminando 360º 
ele será uma ótima escolha. Perfeito para levar para o camping, é fácil 
de usar, ilumina muito bem e não te deixa na mão. Material: Corpo em 
plástico ABS e lente em policarbonato. Pilhas: Usa 3 do tipo AA (não 
inclusas). Lâmpada: 11 LEDs: Ilumina uma área de 360°. Vem com alça 
de plástico para segurar ou pendurar no lugar que o campista quiser. Cor: 
Preto. Informações no site: www.kanui.com.br 

Cadeira Dobrável Karibu Azteq: Cadeira dobrável de fácil e rápida 
montagem, indicada para grandes aventuras que necessitam de pratici-
dade e economia de peso. O sistema de montagem por meio de tubos cir-
culares de duralumínio é inovador e exclusivo no mercado, assegurando 
segurança no uso. Material: Poliéster com telado e estrutura em duralu-
mínio. Medidas: 56cm x 60cm x 65cm. Peso aproximado: 870g. Peso 
suportado: 100kg. Informações através do site: www.adventura.com.br 

Opinião                                   Luiz Marcos Fernandes

Ocupação ordenada
No momento em que o Go-

verno estuda a concessão de boa 
parte dos parques nacionais e 
estaduais para o setor privado e 
defende igualmente a ocupação 
ordenada de alguns deles para 
incentivar a visitação turística, 
nada mais coerente do que rea-
lizar esse tipo de iniciativa com 
quem entende do assunto. Ou 
seja, ouvir quem tem experiência 
neste tipo de programa. 

Seria o caso dos nossos go-
vernantes e dirigentes convida-
rem o CCB para participar das 
chamadas discussões técnicas e 
comissões que tratam do assunto. 
Afinal de contas, com mais de 50 
anos de experiência no mercado, 
não existe entidade mais capaci-
tada para apresentar propostas e 
sugestões neste processo de ocu-
pação das áreas verdes.

A questão é saber se os nos-
sos governantes estão de fato 
abertos e dispostos a ouvir a 
opinião de técnicos e pessoas 
capacitadas que entendem do as-
sunto. Infelizmente, o que mais 
temos visto nos últimos tempos 

são propostas que chegam a sur-
preender pela quantidade de de-
cisões equivocadas, quando não 
dizer, capazes até mesmo de in-
fringir a legislação atual, como, 
por exemplo, as medidas propos-
tas na questão da liberação de ar-
mas para a população, como no 
campo da educação e também no 
que diz respeito à legislação no 
trânsito. Isso acontece simples-
mente pelo fato de que a maioria 
das pessoas responsáveis pelas 
decisões são os chamados “bu-
rocratas de carteirinha” que não 
entendem suficientemente do 
assunto. E o resultado tem sido 
esse que está aí.

A diretoria do CCB com a 
grande experiência e conheci-
mento técnico que tem adquirida 
na implantação da maior rede de 
campings ordenados do país po-
deria, sem sombra de dúvidas, 
dar uma bela contribuição no 
caso da ocupação dos parques 
nacionais e estaduais. Resta ape-
nas saber se nossos dirigentes e 
governantes estão abertos a essa 
idéia.

 ►Primeiro você marca seu assento em moderno avião, depois é só clicar “campings na Inglaterra” e montar o 
seu roteiro
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Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos
Mínimo consumo de energia elétrica -  Em 110 v  ou  220 v - Vendas  para todo o Brasil

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

3232-2681Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ Geriátrica / Respiratória / 

Reumatologia / Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de 
fisioterapia em sua casa!

Cel.: (21) 96477-2614 
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Fisioterapia ao Alcance de Todos

PILATES: Solo / Bola Suíça

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

O associado                                                                                   ,   matrícula:
indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Nome:                                                                                                      CPF:

Endereço:                                                                                                               CEP:

Telefones: (           )                                                   e-mail:

Sendo confirmada essa subscrição, devo receber em até 30 dias um carnê com bônus de per-
noites, em valores de acordo com a forma de admissão, nas condições descritas nos próprios bônus.

              Local e Data                                                                   Assinatura

camping clube do brasil

Campanha Novos Associados 
continua em vigor 

A Promoção Novos As-
sociados vale também 
para o período de férias 

escolares com a possibilidade 
de garantir descontos aos asso-
ciados que recomendam seus 
amigos e familiares para se tor-
narem sócios do CCB. Com isso 
é garantido um bônus de estadias 
gratuitas para você, com bônus 
de R$ 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/pernoi-
tes com validade de até um ano 
para os associados e seus acom-
panhantes. 

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os as-
sociados recebem mais 20% do 

valor total dos bônus entregues. 
Lembramos que essas boni-

ficações não servem para com-
pensar taxas de ocupações de 
módulos, equipamentos desocu-
pados, estadas diurnas, animais 
permitidos ou outras específicas. 
Preencha o seu cupom abaixo e 
o envie para qualquer uma das 
secretarias do CCB pelo correio, 
fax ou e-mail.

Presenteie seu filho com um título 
patrimonial e curtam os campings   

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe dos benefícios 
que essa prática oferece. Que tal 
compartilhar esses privilégios 
com a família? Faça uma bela 
surpresa para seu filho e sua fa-
mília neste período de férias es-
colares. Aproveite a promoção 
“De Pai para Filho” presente-

ando-o com um título patrimo-
nial do CCB. Na promoção, os 
associados ganham até 90% de 
desconto na compra de um novo 
título para seus filhos. Quanto 
maior for seu tempo de associa-
do, maior o desconto. 

Em se tratando de admissões 
promocionais, a custos redu-

zidos, 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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Documentação em dia, instalado no CCB 
de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Car-
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 bo-
cas, exaustor, banheiro, caixa d’água, mesa 
que vira cama de casal, dormitório de casal. 
Varanda branca, fechada, com pia e fogão. 
R$37.000,00. Lindamir. Tels.:(11)7104-
1771.

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

 
Mercedes Benz – Ano 72, montagem 

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

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

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

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

Modelo Mansão North Pole - Para 10 
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, 
com manual e maleta com rodas para trans-
porte. R$1.000,00. Eymard. (31) 99977-
5839 / (31) 99197-5703 (Tim) / (31) 3386-
4136. Belo Horizonte, MG.

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

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

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

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

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

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor 
branca predominante e vermelho, úni-
co 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 / da-
rio@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 elé-
trica, vários acessórios, impecável, pronta 
para acampar. Wilson. Tel.: (19) 9173-
1547/3276-4605.

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

Trailer Turiscar Quinta Roda – docu-
mentação em dia, móveis, quarto de casal 
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ções devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre 
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através 
do e-mail ccb@campingclube.com.br

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

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

BARRACAS

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

com ar condicionado, geladeira duplex, 
fogão 4 bocas, bar, sofá cama de casal. Te-
lefone: (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 com-
pleta. Banheiro com box de água quente, 3 
TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e climatiza-
dor, no-break com baterias Moura Cleam, 
utensílios de cozinha e triciclo Elektra. 
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 99126-
3329. E mail: alfredo28guara@hotmail.
com 

Karman Caravan 1987 - Em perfeito 
estado, 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 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 bo-
cas, pia inox, geladeira, banheiro com box 
com água quente, caixa d’ água 250 litros. 
Avancê 20 m2, mobiliário e acessórios. 
Tudo em perfeito estado e funcionando. R$ 
46.000,00 à vista, sem trocas. Ver nº465 no 
Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 
96469-1401.

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

Motortrailer Andorinha – Ano 1983, 
reformado, fechamento novo, uma cama de 
casal e beliche, banheiro com box blindex. 

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.



Turismo Religioso ganha mais espaço no Brasil 
O Turismo Religioso, movido 

pela fé e devoção dos fiéis, 
vem sendo importante cada 

vez mais no mercado deste segmen-
to no Brasil movimentando não só 
o turismo nacional, como tem regis-
trado nos últimos anos a presença 
de peregrinos estrangeiros, sendo 
que, no ano passado, foram cerca 
de 30 mil visitantes estrangeiros 
interessados na religiosidade e nos 
atrativos do país. Os peregrinos 
buscam por igrejas, templos, rotei-
ros e monumentos históricos, mo-
vimentando a economia local como 
hospedagens, bares, restaurantes, 
entre outros estabelecimentos, prin-
cipalmente em épocas de Páscoa e 
Natal. 

Este segmento é um concei-
to mundial, que agrega pessoas de 
todas as idades e potencializa este 
mercado como todo.  Um grande 
exemplo dessa atividade em nosso 
país é a Festa do Divino em Para-
ty, realizada todo ano, geralmente 
em maio, onde a cidade celebra 09 
dias inteiros de missas, ladainhas, 
leilões, rifas, bingos, bebidas, co-
midas, danças típicas, e shows mu-
sicais. É notável observar-se que o 
Divino vem mantendo, ao longo dos 
séculos, o mesmo espírito comuni-
tário, religioso e folclórico, entre 

Um passeio cultural por Bertioga. Conheça a Usina Hidrelétrica de Itatinga 
Quem viaja pelo Brasil, não 

imagina que em alguns lugares há 
diversas opções de lazer e diversão 
a serem exploradas. Os campistas 
que viajam para São Paulo podem 
contar com um passeio cultural 
próximo ao camping de Bertioga: a 
Usina Hidrelétrica de Itatinga. 

Um bonde leva à Vila de Ita-
tinga, onde está a usina construída 
pelos ingleses no início do século 
XX, cercada por casinhas em es-
tilo britânico. O tour conduz a ca-
minhadas por trilhas e banhos de 
cachoeira. É necessário agendar 
com antecedência. Como opção de 
hospedagem o CCB oferece o cam-
ping de Bertioga com instalações-
-padrão para os campistas que visi-
tam a região. 

A USINA 
Quando Bertioga ainda era dis-

trito de Santos, foi construída em 
1910 a Usina Hidrelétrica de Ita-
tinga com a finalidade de fornecer 
energia elétrica ao porto de Santos 
e a cidades adjacentes.

Instalada no rio Itatinga, com 
equipamentos alemães e america-
nos, deu ao porto de Santos o status 
de único do mundo a possuir sua 

 ►Além do prazer de acampar em ambiente saudável.....  ►  ... a visita à Usina de Itatinga é um programa muito interessante

 ►Os tapetes de sal em São Gonçalo (RJ), um dos mais extensos na América do Sul, atraem muitos turistas nos 
eventos de Corpus Christi

própria hidrelétrica, o que repre-
sentava uma enorme autonomia 
para sua expansão. No local, em 
meio à mata fechada da Serra do 
Mar, foi construída também uma 
vila em estilo inglês para os fun-
cionários, com 70 casas, comércio, 
igreja e escola.

A usina está localizada a uma 
hora e quarenta minutos de Santos 
e seu acesso se dá por Bertioga pelo 
rio Itapanhaú em balsa (5 minutos) 
e depois por bondinho (7,5 km). 

Para o campista que busca emoção, 
também é possível navegar pelo 
próprio rio Itapanhaú (45 minutos) 
e, em uma trilha, seguir até a vila. 

Camping – O camping de Ber-
tioga possui instalações–padrão e 
praia fronteira. Está localizado na 
Av. Anchieta, nº10.500, na Praia da 
Enseada, que fica a 6 km do centro 
da cidade.

Acesso – Os campistas que vêm 
de São Paulo devem seguir pela ro-
dovia Presidente Dutra, entrar em 

Mogi das Cruzes e pegar a rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 070). Rodovias 
Anchieta/Imigrantes, Piaçaguera-
-Guarujá e Rio-Santos também são 
opções de acesso. Cerca de 70 km 
fazem a viagem ser realizada em 
menos de 1 hora. Já os que vêm 
do Rio de Janeiro podem escolher 
entre seguir pela Dutra até a rodo-
via Mogi-Bertioga ou pela rodovia 
Oswaldo Cruz, que começa em 
Taubaté, até pegar a Rio-Santos. 
A distância é de aproximadamen-

te 400 km, percorridos em pouco 
mais de 4 horas. 

SERVIÇO 
Usina de Itatinga
Telefone: (13) 3352-2014
Operadora Caiçara Expedições 

– (13) 3466-6905 / www.caicaraex-
pedicoes.com

Camping de Bertioga: (13) 
3311-9329

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

nós. 
Outro exemplo de religiosidade 

acontece em Guaratinguetá e Apa-
recida do Norte, próxima ao nosso 
camping do Clube dos 500. Anual-
mente a Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida recebe milhões de fiéis 
movimentando o turismo e a econo-

mia da cidade. No mês de outubro, 
quando se festeja o dia da Padroeira 
do Brasil, a cidade fica a todo va-
por com os festejos em celebração 
a sua padroeira, com missas, shows, 
quermesses, queima de fogos, pro-
cissões e novenas.

O Círio de Nazaré, em Belém, 

no Pará, que acontece desde 1793, 
no segundo domingo de outubro 
reúne anualmente cerca de dois 
milhões de pessoas de todas as ro-
marias e procissões, além de shows 
de artistas renomados da música 
brasileira e internacional. O evento 
é uma manifestação religiosa cristã 

em devoção a Nossa Senhora de 
Nazaré. Outro evento de suma im-
portância para o segmento é a Festa 
do Bonfim, conhecida mundialmen-
te como Lavagem do Nosso Senhor 
do Bonfim, em Salvador, na Bahia, 
que acontece numa quinta-feira que 
antecede o segundo domingo após o 
Dia de Reis, no mês de janeiro. Du-
rante o evento ocorrem o novenário 
solene, a exposição do Santíssimo 
Sacramento, interrompido apenas 
no dia da Lavagem, quando ocorre o 
cortejo entre a Igreja da Conceição 
da Praia e a Igreja do Bonfim, em 
uma exposição da imagem do Nos-
so Senhor do Bonfim, com a benção 
de milhões de fiéis presentes. 

Outra celebração motivada pela 
fé é a Procissão de Nossa Senhora 
dos Navegantes, a maior festa da 
cidade de Porto Alegre, realizada 
sempre no dia 2 de fevereiro de 
cada ano. Há uns anos, tratava-se de 
uma procissão fluvial, hoje os fiéis 
caminham, levando a imagem desde 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, 
no centro, até a Igreja de Nossa Se-
nhora dos Navegantes. 

No Brasil, de Norte a Sul, há vá-
rias celebrações religiosas, cada um 
na sua fé, na sua intensidade. É um 
espetáculo mundial que atrai turis-
tas nacionais e internacionais. 


