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

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 equi-
pamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 
mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 27,50.

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.

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

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

PLACAR

 ►Camping de Calcas Novas

 ►Camping de Ubatuba 
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Recreio dos Bandeirantes: mais uma 
edição do Rock In Rio e Bienal do 

Livro. Programe seu acampamento
O Rock In Rio promete agitar 

a cidade em mais uma edição, du-
rante os dias 27 a 29 de setembro, 
e também nos dias 03 a 06 de outu-
bro, na Cidade do Rock, no Rio de 
Janeiro, no Parque dos Atletas, Av. 
Salvador Allende, que está localiza-
do a 10 km do camping do Recreio 
dos Bandeirantes.

Entre as principais atrações in-
ternacionais até então confirmadas 
estão Bom Jovi, Iron Maiden, Ellie 
Goulding, Pink, Bebe Rexha e o 
primeiro brasileiro a entrar para o 
Top 100 Global no Youtube, Para-
lamas do Sucesso, entre outros no-
mes da música nacional. Neste ano 
o evento conta com o Espaço Ásia 
na Rock Street e também com o 
Espaço Favela, dedicado à arte das 
comunidades.

BIENAL DO LIVRO 
A 19ª edição da Bienal Inter-

nacional do Livro do Rio de Janei-
ro começou no dia 30 de agosto e 
vai até 8 de setembro, no centro 
de exposições do Riocentro, Zona 
Oeste da cidade. A feira tem a mis-
são de “incentivar o hábito da leitu-
ra para mudar o país”.

Exposições, sessões de autó-
grafo, palestras, oficinas e debates 
sobre temas pertinentes nos campos 
da literatura, arte, política e socie-
dade, com objetivo de fazer uma 
integração entre o público, autores 
e editoras, fomentando a leitura, o 

intercâmbio de ideias e o mercado 
editorial no país são as atrações que 
compõem o evento para todas as 
idades.  

ACAMPAMENTO 
NO RECREIO

Para o campista que busca uma 
hospedagem tranquila e próxima 
ao evento, o CCB oferece também 
aos seus associados e convidados o 
camping do Recreio dos Bandeiran-
tes (RJ-10), localizado na Estrada 
do Pontal, 5.900, em frente à praia.

 
SERVIÇO

 ROCK IN RIO 2019
Data: 27, 28 e 29 de setembro e 

3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019
Local: Cidade do Rock - RJ
Endereço: Av. Salvador Allen-

de, 6500 - Recreio dos Bandeiran-
tes

Programação:  www.rockinrio.
com

BIENAL DO LIVRO
 Data: 30 de agosto a 8 de se-

tembro de 2019 
Local: Riocentro 

Endereço: Av. Salvador Allende, 
6555 

Programação: www.bienaldoli-
vro.com.br 

Camping do Recreio (RJ-10): 
(21) 3825-9209

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

Independência na Festa da Tainha em Ubatuba: Gruporão 
é a atração musical do evento

Está confirmada para o dia 
7 deste mês de setembro, 
sábado, feriado da Inde-

pendência, a partir das 20 horas, a 
XIX Festa da Tainha no camping 
de Ubatuba, neste ano com anima-
ção da Banda Gruporão. Os preços 
dos convites são de R$ 70,00 (indi-
vidual) e R$ 90,00 (duas pessoas), 
ambos com direito a uma tainha 
inteira assada na brasa, guarnições 
individuais com arroz, purê, sala-
das 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, pavi-

lhão de lazer, luz para equipamen-
tos (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 en-
trar na Rodovia Rio-Santos (sen-
tido Rio de Janeiro) até Ubatuba. 
Aqueles que vêm do Rio de Janei-
ro devem ir pela Rodovia Dutra e 
seguir no sentido de Taubaté. De-
pois é preciso entrar na Rodovia 
Osvaldo Cruz direto até Ubatu-
ba.   

SERVIÇO
Camping de Ubatuba: (12) 

3843-1536
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978  ►Durante o serviço da Tainha, a confraternização terá música ao vivo

 ►A Bienal do Livro se estende até o dia 8 deste mês (domingo) 

 ►Dois palcos no evento estarão abrigando as atrações musicais 
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Novidades para curtir seu camping. Adquira seu produto! 

Mercado 
Que tal reunir a família e os amigos para acampar 

nos finais de semanas e feriados?  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 deste 
mês foram: a Barraca Falcon 3 da Nautika, o Fogareiro 

Compacto Jupiter Nautika e a Bolsa Dobrável Trunk Curtlo

Barraca Falcon 3 da Nautika: É o modelo 
médio da linha Falcon de barracas da Nautika. 
Com altura de 1,10, é grande o suficiente para até 
3 pessoas dormirem confortavelmente. Considera-
das companheiras de todas as aventuras por mui-
tos acampadores, as barracas dessa linha são re-
conhecidas por serem leves de carregar e bastante 
versáteis, além da qualidade indiscutível. Na parte 
da frente, o avanço frontal possui desenho especial 
que possibilita armazenar calçados e outros itens, 
o que é ideal para que o usuário possa armazenar 
seus pertences. E se faltar espaço, pode contar com 
mais 40cm expandíveis. Para maiores informa-
ções, acesse o site:  www.makalusports.com.br . 

Fogareiro Compacto Jupiter Nautika: É 
perfeito para aqueles que gostam de caminhar le-
vando 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 Jupiter é um 
modelo com sistema piezo de ignição eletrônica, 
que dispensa o uso de fósforo e acende com apenas 
um clique. Mais informações no site: www.kanui.
com.br .

Bolsa Dobrável Trunk Curtlo: A mala de 
bolso Trunk é leve e elegante e oferece versatili-
dade e praticidade para o uso urbano ou viagens. 
O material leve e flexível permite que a mala seja 
dobrada e armazenada em seu próprio bolso, man-
tendo-se compacta quando não há necessidade de 
uso. Informações no site: www.advetura.com.br . 

Opinião                                                                                           Luiz Marcos Fernandes

O mês de setembro começa com 
promessas de manhãs mais ensola-
radas e noites menos frias, mas é no 
colorido das florações anunciando a 
primavera que a natureza mostra seu 
lado mais belo. Para os campistas, este 
é, sem dúvida, um tempo ideal para 
reunir os familiares e amigos num pro-
grama de final de semana no seu cam-
ping preferido.

 Nunca é demais lembrar que a 
preservação do meio ambiente e o 
respeito à natureza foram marcas ide-
alizadas por Ricardo Menescal e seus 

amigos, desde a fundação do CCB. 
Basta perguntar aos mais antigos quan-
tos campings ganharam programas de 
reflorestamento, sem qualquer ajuda 
ou contribuição por parte do poder pú-
blico. 

E é esse amor pela natureza que 
nós campistas devemos transmitir cada 
vez mais para as novas gerações, uma 
vez que de forma lamentável a reali-
dade atual comprova o descaso com 
exemplos permanentes de degradação 
do meio ambiente, aliada ao lixo e à 
poluição. Tudo isso têm contribuído 

sistematicamente para o desequilíbrio 
ambiental e irá afetar diretamente as 
novas gerações.

A diretoria do CCB não tem medi-
do esforços para preservar as unidades 
que integram os campings dentro de 
um padrão de qualidade, onde tem sido 
observadas regras rígidas quanto ao 
sistema de esgoto, saneamento básico 
e preservação ambiental. Daí, a impor-
tância de se preservar nossas unidades. 
E isso cabe não apenas aos funcioná-
rios mas, também, aos associados que 
formam a grande família campista.

Saber cuidar

Luiz Marcos 
edita blog 

sobre turismo 
O jornalista Luiz Marcos 

Fernandes está no ar com o blog 
viajarnumaboa.com, editando 
conteúdos sobre dicas e programas 
turísticos nacionais e internacionais, 
além de notícias sobre negócios e 
transportadores no ramo. 

Luiz Marcos é jornalista profis-
sional, formado pela Universidade 
de Brasília e se especializou em 
turismo e negócios afins. Durante 
vinte anos foi editor-chefe do Jornal 
Folha do Turismo, no Rio de Janei-
ro, e editor do Jornal O Campista, 
do Camping Clube do Brasil, até se 
transferir para o Paraná, para as-
sumir a editoria da Coluna Viajar 
do Jornal Folha de Londrina, mas 
preservando seu vínculo com o 
campismo assinando a coluna “Opi-
nião” em O Campista.  ►Luiz Marcos Fernandes, jornalismo e pesquisas em favor do turismo

 ►Mais uma vez, o camping estará abrigando uma confraternização gastronômica 

Cozido Sertanejo abre a temporada da Primavera em Mury
O camping de Mury está 

pronto para a realização 
de mais um Cozido Serta-

nejo, que será no dia 28 deste mês 
de setembro (sábado), na primeira 
semana da Primavera, a partir das 
13 horas. 

Mury, 8ª distrito do município 
de Nova Friburgo, é o pólo gastro-
nômico regional com variedades de 
restaurantes típicos. O local possui 
uma rica vegetação, nascentes de 
água, bem como os pinheiros, árvo-
res características da cidade.

O camping - O RJ-08 tem ca-
pacidade para mais de 200 equipa-
mentos. Além das instalações-pa-
drão, conta com campo de futebol 
society, quadra de vôlei, piscina 
natural, sauna, churrasqueira e pavi-

lhão de lazer. Dentro do camping há 
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 di-
reção a Rio Bonito. Logo depois de 
contornar o perímetro urbano de Ita-
boraí é preciso seguir por Cachoeira 
de Macacu, sempre subindo a ser-
ra 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) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
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João Maurício Fernandes de Mi-
randa, Conselheiro Benemérito 
do Camping Clube do Brasil, ao 

completar 86 anos, pode-se dizer, tem 
muita história para contar, desde a in-
fância e adolescência vividas em Natal, 
à formação universitária no Rio de Ja-
neiro, até o exercício de suas múltiplas 
capacidades: Arquiteto, sua atividade 
principal, que lhe trouxe projeção e 
satisfação profissional, Músico, Ma-
quetista, Escritor, Pintor, Marceneiro, 
Entalhador e Torneiro. Dinâmico, en-
contra tempo para situações muito im-
portantes, como carinho e atenção à fa-
mília e aos amigos e, óbvio, tempo para 
o lazer, pois ninguém é de ferro. Assistir 
a um bom futebol, mesmo pela TV, sem 
torcer para nenhum time e encantar-se 
com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar 
e outros craques maravilhosos.

NO CAMPISMO
Residente em Natal, RN, ainda nos 

bancos escolares, viu de perto a movi-
mentação em torno da Segunda Gran-
de Guerra Mundial. Quatro anos mais 
novo, foi colega de infância de Ricardo 
Menescal no Colégio Santo Antônio, 
dos Irmãos Maristas, ainda em sua ci-
dade. No CCB, tempos depois, por con-
vite do então presidente nacional, par-
ticipou da abertura e administração de 
novas unidades na rede, a começar por 
Natal e, em sequência, no acampamento 
da Lagoa do Bonfim, e tempos depois, 
da construção e florestamento do cam-
ping de João Pessoa, na Paraíba.

ESCOLA E GUERRA
Associado do CCB há 47 anos e no 

Conselho de Beneméritos há 32, João 
Maurício atuou com destaque nas ges-
tões dos presidentes Ricardo Menescal 
e de Milton de Araújo Jorge, ambos já 
falecidos. Faltaria aqui espaço para re-
latar o que fez, e certamente, o que há 
de vir, desde a sua graduação como ar-
quiteto, em 1961, pela então Faculdade 
Nacional de Arquitetura da Universi-
dade do Brasil, Rio de Janeiro, e para 
acompanhar toda sua trajetória profis-
sional e suas obras, entre elas, o projeto 
de restauração da Casa de Detenção de 
Natal, hoje transformada em Centro de 
Turismo, e incursões exitosas em varia-
dos segmentos além da Arquitetura.

João Maurício, Benemérito do CCB: controvérsias que a memória não esquece

FESTA E CAMPISMO
Ao comemorar seu aniversário - 86 

anos em 24 de agosto passado - mobi-
lizou durante dias ilustres presenças, 
além de familiares e amigos, manifesta-
ções de várias partes do Brasil, dos mais 
variados setores em que ainda atua. De 
seu primeiro matrimônio, João Maurí-
cio tem 3 filhos (Ana Maria, João Luiz e 
João Henrique), 5 netos e uma bisneta. 
Há quarenta anos está casado com Nor-
ma Holanda. 

Na administração do presidente 
Ricardo Menescal, a participação do 
arquiteto na abertura de novas unidades 
no País foi muito importante. Quando 
Ricardo foi a Natal em 1974, para as-
sinar um convênio para a abertura do 
Camping local, coube o reencontro 
dos dois e um convite especial a João 
Maurício para executar e administrar o 
projeto, coordenando a obra da unidade 
de João Pessoa. Depois, veio mais uma 
nova empreitada, anos depois, assumin-
do a instalação do novo Camping da 
Lagoa do Bonfim, na Mata Atlântica,a 
quarenta minutos de Natal, pela BR-101

DEFINIR O ARQUITETO
Nos momentos de relax, fora da 

criação ou da execução de algum pro-
jeto, João Maurício, como bom nor-
destino, deitado na rede, assiste, entre 
outros, um vídeo da Orquestra Sinfôni-
ca ou de renomados cantores (Paulinho 

da Viola, Maria Betânia, Milton Nas-
cimento...), ou fica atento ao show de 
talentosos violonistas. Uma ópera entra 
na sua agenda. Para quem pensa que 
não é adepto de evento popular, desde 
quando jovem veio estudar e morar no 
Rio com apenas 19 anos com a inten-
ção de Cursar Engenharia. Acabou o 
curso de Arquitetura na Universidade 
Federal. Foi assíduo frequentador do 
Maracanã, junto com jovens amigos 
da época. Gostava muito de futebol. 
Assistiu às eliminatórias das Copas do 
Mundo de 1958 e de 1962. Viu e vibrou 
com Garrincha, Pelé, Didi e outros. 
Mas confessa não torcer para nenhum 
time, observando gostar também do 
futebol europeu e reafirma: “Quero ver 
um bom jogo, camisa não importa”. No 
Rio Grande do Norte é neutro, pois tem 
muitos amigos torcedores do América 
ou do ABC, times de grandes torcidas.

ESSE VELHO SOU EU
A quem pergunta ‘Como se define’, 

a resposta do arquiteto é curta e sincera:
- “Definir João Maurício é tão com-

plicado”. Recentemente, ao gravar um 
DVD caseiro com interpretações suas 
ao teclado, nomeou com o sugestivo 
título “ESSE VELHO SOU EU”, onde 
aparece em fotos com suas ferramentas 
típicas de cada atividade, algumas para 
mostrar até onde vai a sua criatividade e 
o talento profissional. 

No antigo Museu das Naus, parti-
cular, que tinha criado e aberto ao públi-
co em Natal, expunha suas obras, entre 
naus, caravelas e galeões, documentos, 
fotos e desenhos. Um momento marcan-
te de sua carreira, ao ser convidado para 
fazer uma palestra no Museu Histórico 
de Natal, sobre a evolução histórica da 
cidade, em novembro de 2018, aceitou 
com uma condição - o título teria que 
ser “Feliz é a Cidade de Roma”. Os or-
ganizadores, sem entender o estranho 
título, aceitaram, até por seu reconhe-
cido currículo. João Maurício encerrou 
a palestra falando do Coliseu Romano, 
que está lá em Roma, no mesmo a lo-
cal, preservado até com as suas ruínas, 
há mais de mil anos. Fez um paralelo 
com sua cidade Natal e com o próprio 
Brasil, onde obras e monumentos his-
tóricos são destruídos ou alterados em 
suas construções originais, como o Ma-
racanã, o Estádio Machadão de Natal e 
outros. Foi uma bela palestra com forte 
dose crítica aos responsáveis por tais 
decisões.

MEMORIAL DO MARCO 
PORTUGUÊS

Um tema que virou polêmica entre 
historiadores no Rio Grande do Nor-
te e na Bahia está ligado à descoberta 
do Brasil. Para alguns, as caravelas de 
Cabral, levadas pela fortes ventanias 
e correntes marítimas, aportaram em 

Porto Seguro e outras áreas do litoral 
baiano, enquanto há quem defenda com 
base em pesquisas e até a repetição his-
tórica do trajeto, que o evento se deu 
em São Miguel do Gostoso, no litoral 
norte do seu Estado. Por volta de 1501, 
o governo português mandou o navega-
dor Gaspar de Lemos voltar ao Brasil e 
colocar em território da Bahia um Mar-
co do Descobrimento, e a expedição 
aportou no norte do estado portiguar e 
lá colocou o monumento. Anos atrás, 
João Maurício foi convidado pelo go-
verno do Estado a projetar um memo-
rial para ser fixado na Praia do Marco, 
mas depois de entregue o projeto não 
foi adiante. Hoje, para que seja melhor 
preservado, o Marco está guarnecido no 
Forte dos Reis Magos, em Natal.

O ARQUITETO
Depois de formado no Rio de Ja-

neiro, voltando posteriormente a Natal, 
a convite do então Governador Aluízio 
Alves, João Maurício montou na cidade 
o primeiro escritório de arquitetura. Foi 
um dos fundadores do curso de Arqui-
tetura na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, onde lecionou até 
1993, quando se aposentou. Entre suas 
inúmeras obras em sua cidade, o Edifí-
cio Barão do Rio Branco, a agência da 
Caixa Econõmica Federal da Ribeira, 
o Edifício sede do Tribunal Regional 
Eleitoral, a capela da UFRN, que é a sua 
preferida. Também no currículo, os pro-
jetos de reconstrução da Capitania das 
Artes e do Centro de Turismo, antiga 
cadeia pública. Partiu dele a solicitação 
de tombamento da casa que hoje abriga 
o Museu Café Filho, no bairro Cidade 
Alta. Na literatura, seus livros “Antes 
que a memória se apague”, autobiográ-
fico, e o “Natal Fotográfico - do Passa-
do ao Presente”, em dois volumes.

COMPROMISSO
Após comemorações dos ricos 86 

anos, planeja concentrar-se na leitura 
da nova edição da obra sobre a biogra-
fia de um grande brasileiro, Marechal 
Rondon, a quem viu caminhar várias 
vezes no calçadão da bela selva da ci-
dade grande, junto às ondas famosas 
de Copacabana, depois dele se aposen-
tar das históricas expedições pelo país.

 ►João Maurício descreve o interior de um galeão em maquete construída por ele, em escala 1:17  ►Quatro gerações comemoram com João Maurício o seu aniversário

 ►Em seu ateliê, entre uma função e outra, pausa para uma das leituras preferidas
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Serrinha: riquezas naturais e apreciadores da pesca. Agulhas Negras ainda é atração

Oktoberfest 2019: CCTUR sugere excursões para o evento em Blumenau 
A maior festa da cerveja do país, 

realizada em Blumenau  recebe mais 
de 500 mil visitantes por ano e será 
aberta dos dias 09 a 27 de outubro. 
O acesso aos pavilhões abre diaria-
mente a partir das 18h.  Aos sábados 
e domingos, os pavilhões abrem às 
11h. Praça de alimentação e Biergar-
ten abrem diariamente, a partir das 
11h, com atrações musicais.

Para quem deseja ir ao evento, 
a Agência de Viagens da CCTUR, 
do Camping Clube do Brasil, suge-
re opções para o viajante que busca 
pacotes de excursões aéreas ou rodo-
viárias para a festa. Veja na página 8, 
na coluna Informe CCTUR.

VEJA AS ATRAÇÕES
O Concurso Nacional de Toma-

dores de Chope em Metro sempre 
anima o Setor 2 do Parque Vila Ger-
mânica. As inscrições são gratuitas, 
e podem ser feitas ao lado do palco 
com a organização até o horário do 

início do concurso. Blumenauenses e 
turistas com mais de 18 anos podem 
participar.

Os grupos de dança folclórica 
germânica são outra bela atração da 
Oktoberfest de Blumenau. Além de 
abrilhantarem os desfiles pela Rua 
XV de Novembro, os grupos fazem 
apresentações diárias dentro dos pa-
vilhões do Parque Vila Germânica. 
As apresentações, que atraem grande 
público são realizadas de segunda a 
sexta durante a noite e nos finais de 
semana de dia e de noite, no horário 
da troca de bandas.

SERVIÇO
Evento: Oktoberfest 2018
Local: Blumenau – Santa Cata-

rina
Data: 09 a 27 de outubro de 2019
CCTUR: (21) 2240-5390
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Programação completa: http://

oktoberfestblumenau.com.br/

Localizada no município de 
Resende, na encosta leste do 
Parque Nacional de Itatiaia, 

a Serrinha do Alambari é admirada 
por sua paisagem montanhosa e 
suas cachoeiras de águas cristalinas, 
além da famosa Trutas da Serrinha, 
conhecida pelo sistema de Pesque e 
Pague de trutas de qualidade. Próxi-
ma também da AMAN – Academia 
Militar das Agulhas Negras, poden-
do programar uma visita. 

Para os campistas que buscam 
silêncio e tranquilidade, a Vila de 
Serrinha do Alambari, aparência 
de uma grande fazenda, é cercada 
pelas matas do Parque Nacional de 
Itatiaia, onde a fauna e a flora são 
um espetáculo à parte.

TRUTAS DA SERRINHA 
Para aqueles que gostam de 

uma boa pescaria, recomenda-se 
passar no Trutas da Serrinha, para 
uma visitação pela criação de tru-
tas. Lá os visitantes conhecem todo 
o processo pelo qual passa a truta 
arco-íris, desde a desova até o aba-
te. A Criação de Trutas da Serrinha 
oferece aos visitantes o sistema de 
Pesque e Pague, fornecendo todo 
o material necessário e cobrando o 
quilo do peixe pescado. 

A Criação de Trutas da Serri-
nha está aberta para visitação aos 
sábados, domingos e feriados, das 
09h às 17h. Mediante um ingresso, 
o visitante poderá conhecer os tan-
ques de criação onde estão expostos 
painéis com fotos e textos explica-
tivos referentes a todo o processo 
de cultivo da truta. Há também uma 

lojinha com produtos da região e 
camisas de diversos tamanhos com 
logo do trutário e da Serrinha do 
Alambari.

Camping– O RJ-06 possui 
atrativos como piscinas naturais e 
lago. Uma completa infraestrutura 
com sauna, playground, cantina, 
quadra de esportes, pavilhão de la-
zer e chuveiros quentes.

Acesso - O melhor trajeto para 
os campistas que vêm do Rio de Ja-
neiro é a Via Dutra. Nas imediações 
de Resende, deve-se entrar na altura 
do km 311, que dá acesso às loca-
lidades de Penedo e Visconde de 
Mauá, por via asfaltada. A partir do 
entroncamento que leva a Visconde 
de Mauá, prossiga  pela esquerda, 
entrando na estrada de terra bem 
conservada em direção à Serrinha 
do Alambari. São 7 km até chegar 
ao camping. 

 SERVIÇO
Camping da Serrinha: (24) 

3381-7042
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Trutas da Serrinha 
Endereço: Alameda dos Oitís, 

21 - Serrinha do Alambari, Resen-
de – RJ

Telefone: (24) 3381-7141
Site: www.trutasdaserrinha.

com.br
AMAN – Academia Militar das 

Agulhas Negras 
Rodovia Presidente Dutra, km 

306 – Resende – RJ
Telefone: (24) 3388-4500
Site: www.aman.eb.mil.br 

 ►Depois de curtir a nossa Chopada Alegre, vá conhecer o maior festival de chope do país 

 ►No camping da Serrinha, respira-se ar puro com a natureza viva ao redor 

 ►Aproveite um bom programa no Trutas da Serrinha com pescarias e almoço
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Aproveite o feriado de 
Nossa Senhora da Apare-
cida, no dia 12 de outu-

bro, um sábado, e garanta desde 
já sua estada nos campings da 
rede. Os escolhidos deste mês fo-
ram: Campos do Jordão (SP-02), 
Recreio dos Bandeirantes (RJ-
10) e Aracaju (SE-01).

Em Campos do Jordão a so-
fisticação e o passeio de Litorina 
agradam a todos os gostos. No 
Recreio, a praia fronteira propor-
ciona banhos de mar aos campis-
tas e point da juventude carioca; 
em Aracaju, uma combinação de 
história, cultura e natureza.

CAMPOS DO JORDÃO: 
SOFISTICAÇÃO 

Camping- O SP-02 fica loca-
lizado no bairro Rancho Alegre, 
ao lado do Horto Florestal, a 7 
km do centro da cidade. Além das 
instalações-padrão, o camping 
conta ainda com cantina, chuvei-
ros quentes e quadra de vôlei.

Acesso - O acesso para quem 
vem do Rio de Janeiro ou São 
Paulo seguir pela Via Dutra. A 
cidade fica a 192 km da capital 
paulista, via Quiririm-Taubaté 
(SP-50) e a 184 km via Caçapa-
va ou São José dos Campos (SP-
123). Outra alternativa para quem 
vem de São Paulo é pela Rodovia 
Ayrton Senna e para quem sai de 
Belo Horizonte, o melhor é pas-
sar por Taubaté. A distância do 
Rio até a cidade é de  334 km.

Atrativos - No roteiro de en-
tretenimento há o passeio na Li-
torina pela Estrada de Ferro do 
Jordão com direito a uma paisa-
gem sedutora. Já a gastronomia 
de Campos do Jordão conquista a 
todos os paladares.

Os restaurantes locais pos-
suem especialidades distintas, 
que vão desde os finos pratos da 
culinária francesa até os tradicio-
nais fondues e casas de chocola-
te. Para quem gosta de aventura, 
o complexo da Pedra do Baú re-
serva momentos de pura aventura 
nas formações rochosas formadas 
pelo Baú, Bauzinho e Ana Chata.

RECREIO: SURF 
Camping - O RJ-10 conta 

com instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadras de esportes, 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida: Campos do Jordão, 
Recreio e Aracaju. Escolha aqui o seu camping 

pavilhão de lazer, playground e 
praia fronteira. O camping fica a 
45 km do centro do Rio, na Es-
trada do Pontal, 5.900, em frente 
à praia.

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou 
Via Dutra, o melhor caminho é 
pela Linha Amarela. Seguir para 
a Barra da Tijuca, Linha Verme-
lha, entrando a direita na Linha, 

depois à direita pela Av. Ayrton 
Senna, direto até a praia e do-
brando à direita na Av.Lúcio Cos-
ta (ex-Sernambetiba), em direção 
ao Recreio, sempre pela orla ma-
rítima.

Atrativos - A região do Re-
creio dos Bandeirantes oferece, 
além de suas praias, um diversi-
ficado roteiro de de atrativos. En-
tre eles há o parque aquático Rio 

Water Planet, que funciona de 
sexta a domingo e feriados, das 
10 às 17 h.

Um dos mais tradicionais 
centros comerciais do bairro é o 
Shopping Recreio, o mais próxi-
mo do Camping. Logo adiante, o 
moderno e amplo Américas Sho-
pping, na Avenida das Américas, 
também com um comércio varia-
do, cinemas e completa praça de 

alimentação. No Recreio há tam-
bém as famosas praias. Points de 
surfistas, o camping está em um 
local privilegiado, próximo aos 
redutos a Prainha, Praia de Gru-
mari e Praia da Macumba, esta 
fronteira ao camping.

ARACAJU: CULTURA 
Camping- o camping de 

Aracaju fica em frente à Praia 
de Atalaia Nova. Oferece insta-
lações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes e telefone 
público.

Acesso- Para quem vem do 
sul, o acesso se dá pela BR-101, 
sem entrar em Salvador. Se vier 
pela capital baiana, a linha Verde 
deve ser utilizada até Indiabora, 
de onde se volta para a BR-101. 
Para quem sai do nordeste, o 
caminho mais rápido é pela BR-
101.

Atrativos- Aracaju tem como 
pontos fortes os atrativos naturais 
e culturais. O destaque litorâneo 
fica por conta da praia de Atalaia, 
point dos finais de semana, que 
possui restaurantes à beira-mar 
e onde o artesanato local chama 
a atenção. Quem busca tranquili-
dade, pode visitar o litoral sul da 
cidade que reúne praias encanta-
doras, como a de Aruana, Robalo, 
Náufrago e Mosqueiro.

Para quem gosta de esportes 
radicais, a cidade tem praias ide-
ais para a prática de surf, como 
Jatobá e Costa. Se o campista 
desejar um roteiro mais cultural, 
uma visita ao centro histórico de 
Aracaju é indispensável. Com-
pletamente revitalizado, o lugar 
proporciona um passeio pela his-
tória, através de seus casarões, 
praças e mercados.

SERVIÇO
Camping de Campos do Jor-

dão: (12) 3663-1557
Camping do Recreio: (21) 

3825-9209
Camping de Aracaju: (79) 

3243-3957
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Rio Water Planet: 
Endereço: Estrada dos Ban-

deirantes, 24000 - Vargem Gran-
de - Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 2428-9000

 ►Ainda há tempo de curtir o clima frio em Campos do Jordão 

 ►As variadas 
atrações do 
Rio de Janeiro, 
a partir do 
camping do 
Recreio 

 ►O camping 
de Aracaju 
é uma rara 
oportunidade 
de se acampar 
no litoral do 
Nordeste
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Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

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

VISITE LOGO 
A AMAZÔNIA!

EM UBATUBA
TUDO PARA O

SEU ACAMPAMENTO

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

VENHA NOS VISITAR!

EXCURSÕES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as sugestões de pacotes 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 em 15/11/19, 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 
-Fly Drive, saídas de 06 a 19/01/20, 14 a 28/01/20 e de 20/01 a 

02/02/20, 13 noites e 14 diárias de carro: US$ 1.739,00, por pessoa em apar-
tamento quádruplo

-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, voando Ameri-

can Airlines e ficando no Hotel Rosen Inn International com aluguel de carro 
e cartão assistencia por US$ 1.648,00 

-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, 09 dias, saída em 28/12/19: US$ 3.140,00
-Carnaval Egito & Dubai, 10 dias, saída em 15/02/20: US$ 3.860,00 
-Em destaque Itália Canonização da Irmã Dulce, 07 noites, visitando 

Assis, Siena, Bolonha, Pádua, Toscana a Região dos Vinhos com guia em 
português e visitas a Florença e Veneza e visita a Basílica de São Marcos com 
entrada e seguro viagem a partir de US$1.621,00, saída 11/10/19

PACOTES RODOVIÁRIOS
A CCTUR sugere pacotes rodoviários com hospedagem em hotel com 

direito a café da manhã, a partir de:
-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 Sal-
vador/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, 

 ►E o tempo está passando! Visite logo a Amazônia enquanto não carreguem toda a floresta

O programa ideal para você 
e sua família é viajar pelo 
país e conhecer novos luga-

res. E no CCB você ainda concorre 
a estadias grátis nos campings da 
rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoi-
tes para os seus associados. Para 
participar, é fácil. Basta se manter 
em dia com as taxas mensais de ma-
nutenção que você automaticamente 
já concorre a bonificações com até 

cinco pernoites para a família.
Os sorteados têm até 90 dias para 

utilizar sua bonificação em qualquer 
um dos campings da rede. Os bônus 
podem ser utilizados pelo titular ou 
por seus dependentes, desde que 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 julho passado. 

Concorra a bônus e curta 
os campings 

06 noites
-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 !  

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 NACIONAIS PROMOCIONAIS 
A CCTUR sugere pacotes nacionais promocionais incluindo hospeda-

gem em hotel, a partir de: 
-Natal, saída em 14/11/19, 07 noites: R$ 1.739,00 
-Natal, saída em 14/11/19, 04 noites: R$ 1;459,00 
-Recife com Porto de Galinhas, saída em 14/11/19, 04 noites: R$ 

1.637,00 
-Salvador, saída em 14/11/19, 04 noites: R$ 1.161,00 
-Rio Quente Resorts, saídas de 27 a 30/01/20, com meia pensão: R$ 10 

parcelas de 189,00
-Foz do Iguaçu, saída em 12/02/20, 04 noites: R$ 879,00, com Tour 

Cataratas lado brasileiro e Tour Parque das Aves (sem ingresso) + Duty free 
compras lado argentino

-Beto Carrero, saídas entre 07 e 13/12/19, 03 noites, com duas idas ao 
Parque com ingresso: R$ 1.492,00 

NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando você vem ao Rio de Janeiro para curtir as praias, os passeios, 

rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos 
Bandeirantes. Mas, quando vier a negócios, em viagem rápida, experimente 
o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias acessíveis, res-
taurantes 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 mês de agosto passado foi o pior mês para a Amazônia desde 2010. 

O número de queimadas na região triplicou em relação a agosto do ano passa-
do, passando de 10.421 em 2018 para 30.901 em 2019. O recorde anterior, há 
nove anos, foi de 45.018 focos de incêndios na parte brasileira do bioma. Os 
dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.

Para especialistas ouvidos pelo O Globo, o crescimento no número de 
incêndios registrado no mês passado é resultado da ação humana e está dire-
tamente ligado ao aumento da taxa de desmatamento. 

Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento – SAD, do Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon indicam que o desmata-
mento aumentou 15% entre agosto de 2018 e julho de 2019. Na comparação 
entre julho de 2018 e o mesmo mês de 2019, a taxa de desmatamento aumen-
tou 66%. Para os especialistas, o aumento na derrubada de florestas fornece 
o combustível necessário para os incêndios”. (Transcrito do Jornal O Globo, 
de 02.09.2019)

006424-0 (RJ)
013701-9 (RJ)
018400-8 (RJ)
018434-1 (RJ)
021395-4 (SP)
021727-5 (RJ)
022475-1 (RJ)
025307-7 (SP)
027559-0 (ES)
033637-0 (SP)
038476-3 (MG)
049732-0 (SP)
051296-8 (RJ)
057994-4 (SP)
060197-9 (MG)
063948-5 (SP)
069757-2 (MG)
077987-9 (RJ)
083230-0 (RJ)
083653-2 (RJ)

084585-8 (RJ)
089733-4 (SP)
092352-5 (RJ)
111742-8 (RJ)
112315-2 (RJ)
120654-4 (RJ)
121786-2 (RJ)
127660-4 (SP)
129009-8 (SP)
133224-8 (RJ)
133373-1 (RJ)
146259-8 (RJ)
147226-8 (ES)
148833-2 (RJ)
159868-2 (RJ)
164973-4 (RJ)
170703-7 (RJ)
182506-3 (SP)
183572-5 (MG)
189043-2 (RJ)

200277-3 (RJ)
201266-3 (SP)
202076-3 (SP)
203325-3 (RJ)
203737-0 (ES)
206769-2 (SP)
208477-5 (SP)
210380-4 (DF)
215790-0 (RJ)
216564-4 (RJ)
217664-5 (ES)
218314-7 (SP)
223746-7 (SP)
224549-4 (SP)
225239-4 (RJ)
225679-6 (RJ)
226677-5 (RJ)
226841-8 (RJ)
227425-7 (SP)
228875-1 (SP)

229009-1 (SP)
229479-4 (SP)
229672-0 (RJ)
232385-2 (RJ)
232451-5 (RJ)
232583-8 (SP)
234250-5 (RJ)
234395-9 (MS)
235051-6 (RJ)
235073-6 (RJ)
235338-6 (SP)
235393-8 (RJ)
235445-5 (RJ)
235504-5 (SP)
235552-4 (RJ)
235841-7 (SP)
235904-9 (SC)
235925-1 (SP)
235965-9 (SP)
235972-2 (RJ)

236035-9 (SP)
236082-0 (ES)
236137-1 (SP)
236153-3 (RJ)
236157-5 (SP)
236168-0 (SP)
236248-2 (RJ)
236263-6 (ES)
236272-5 (ES)
236275-9 (SP)
236292-9 (SP)
236295-3 (SP)
236312-9 (RJ)
236315-3 (ES)
236345-4 (SP)
236346-2 (RJ)
236349-6 (SP)
236375-5 (SP)
236389-4 (MG)
236403-6 (SP)
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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

Prado: o Caribe do Nordeste, capital das 
baleias jubarte e praias paradisíacas

Considerada a capital oficial 
das baleias Jubarte, a cidade 
conta com muitas atrações 

turísticas para quem ama praias pa-
radisíacas e é também chamada de 
“Caribe do Nordeste”. 

Na região encontram-se Parques 
Nacionais, como a APA Ponta das 
Baleias Abrolhos, que recebe a visita 
anual das baleias Jubarte, principal 
atração local. 

No centro histórico, dentre as 
construções dos séculos XVIII e XIX 
estão conservadas a Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Purificação, o 
sobrado da Rua Rui Barbosa, a Casa 
Colonial do Beco das Garrafas, a an-
tiga Cadeia Pública, a Pousada Co-
lonial e o casario. Nas ruas calçadas 
com pedras e as baianas vendem aca-
rajés e cocadas.

PRAIAS 
A cidade possui praias para todos 

os gostos ao longo de seus 84 km de 
litoral. A praia do Farol, que fica em 
frente ao camping, possui falésias 
multicoloridas que formam uma pa-
rede entre a vegetação e a areia dou-
rada. Já a praia do Novo Prado tem 
uma larga faixa de areia plana e é a 
preferida dos turistas pelo fácil aces-
so. 

ARQUIPÉLAGO DO 
ABROLHOS 

O Arquipélago de Abrolhos abri-
ga uma das maiores concentrações 
de peixes em quantidade e variedade. 
Barracudas, sargo-de-beiço, budião, 
peixe-frade, guarajuba, pescada-gai-
va, bicudas, peixe-papagaio, peixe-
-cirurgião, peixe-anjo, peixe-bor-
boleta, cioba ou vermelho, agulha, 
moréia, baiacu-espinho, xaréus, ja-
guricá, balemas, piragicas, cereletis, 

cocorocas, badejos, cavalo-marinho 
e ricos bancos de camarões. Sob suas 
águas, o espetáculo fica por conta das 
Baleias Jubarte, que se exibem em 
saltos e piruetas aos visitantes. No 
Parque Nacional Marinho de Abro-
lhos, as tartarugas desovam, enquan-
to atobás, fragatas, pilotos e grazinas, 
em diferentes épocas do ano, apare-
cem para construir seus ninhos. Mo-
nitorados pelo IBAMA e pelo Insti-
tuto Baleia Jubarte, o Parque recebe 
mais de 15 mil visitantes por ano. 

Camping – O camping de Prado 
conta com instalações-padrão, chu-
veiros quentes, quadra de esportes, 
cantina com área aberta e arejada, 
biblioteca, luz elétrica para as de-
pendências (220v) e ponto de ener-
gia para carga de bateria de trailers. 
O camping está a 6 km do centro da 
cidade. 

Acesso – Para chegar ao BA-03, 
segue-se pela BR-101. Escolha entre 
duas opções: entrar pelo Km 361, 
em Teixeira de Freitas, seguindo por 
uma estrada de asfalto de 94 km até 
a entrada do camping. Outra opção é 
seguir por Itamaraju, no km428 da 
BR-101, percorrendo 68 km por uma 
estrada asfaltada. Prado está a 812 
km de Salvador e a 200 km de Porto 
Seguro.

SERVIÇO 
Camping de Prado: (73) 9113-

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

0203 ou (21) 3549-4978
Local: Arquipélago de Abrolhos
Endereço: Praia do Kitongo – 

Caravelas – BA
Telefone: (73) 3297-2258 
Site: www.icmbio.gov.br/parna-

abrolhos 

 ►O camping de Prado é outra rara oportunidade de se acampar no litoral 
do Nordeste

Campanha Novos Associados continua em vigor 
A Promoção Novos Associa-

dos vale também para os finais 
de semanas e feriados com a 
possibilidade de garantir descon-
tos aos associados que recomen-
dam 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 in-
dicar 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 
associados recebem mais 20% 
do valor total dos bônus entre-
gues. Lembramos que essas bo-
nificações 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.

Em outubro, 20ª Adventure 
Sports Fair em São Paulo 
A 20ª edição da Adventure 

Sports Fair, principal feira do seg-
mento de turismo e esportes de aven-
tura, será de 25 a 27 de outubro, no 
pavilhão do São Paulo Expo, na ca-
pital paulista, fruto de uma parceria 
entre a empresa brasileira Promotra-
de, fundadora do evento, e o grupo 
francês GL Events, um dos maiores 
conglomerados empresariais do se-
tor no mundo, por meio de sua divi-
são GL Exhibitions. Grandes nomes 
da aventura farão palestras, oficinas 
e clínicas sobre diversos temas, e 
também estarão presentes as princi-
pais associações e escolas de cada 
modalidade.

Os ingressos para a 20ª edição 
da Adventure Sports Fair estão à 
venda no site. A feira oferecerá aos 
visitantes uma variada programação 
de atividades para todas as idades. 
Além disso, os presentes contarão 
com uma agenda de palestras e uma 
série de atrações interativas, por 

meio das quais poderão conhecer 
melhor as modalidades esportivas e 
vivenciar experiências, como tanque 
de mergulho e apneia, pista de skate, 
tanque de remada, stand-up paddle e 
caiaque, parede de escalada, slackli-
ne, highline e arvorismo. 

SERVIÇO
LOCAL DO EVENTO

São Paulo – Expo / Rodovia dos 
Imigrantes, KM 1,5

Telefones: +55 (11) 5067-1717 / 
(11)5067-1770

E mail: comercial@adventure-
fair.com.br

TRADE E CONVIDADOS
Credenciamento 
Telefone: +55 (11) 2129-6323
E mail: credenciamento@cre-

denciamentoweb.com.br

Informações no site: http://ad-
venturefair.com.br/ 

 ►Há 20 anos, a Sports Fair divulga as novidades do turismo de aventura 
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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

Transferência por transmissão 
Outra novidade introduzida nas 

rotinas operacionais de admissão de 
novos associados, a partir do mês 
de julho passado, é a possibilidade 
de transferência de títulos de pro-
priedade por transmissão de pais e 
mães para filhos, desde quando o 
transmitente tenha alcançado vin-
te anos de associação com efetiva 

contribuição de taxas de manuten-
ção.

Por esta alternativa, no ato da 
transmissão do título de proprieda-
de para um dos filhos, o pai conti-
nuará como associado do Clube, na 
condição de dependente do filho. 
Mesmo nos casos em que a titula-
ridade como associado seja da mãe, 

o cônjuge até então registrado como 
seu dependente estatutário poderá 
se habilitar a essa condição de de-
pendente, 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.

 ►Materialize 
já os desejos 
de seu neto 
campista 
oferecendo a 
ele um título 
do CCB 

Campanha de Pai para Filho:
benefício ampliado

Desde o mês de julho pas-
sado está vigorando a 
campanha ampliada “de 

pai para filho”, estendendo o des-
conto máximo para as novas subs-
crições até 97% do valor atual do 
título à vista para aqueles asso-
ciados proprietários que tenham 
completado mais de 25 anos de 
efetiva contribuição das taxas de 
manutenção.

De acordo com a promoção, os 
pais podem oferecer a seus filhos 
e netos a subscrição de novos títu-
los com descontos progressivos a 
partir de 50% do valor da proposta 
à vista, desde quando completem 
5 anos de efetiva contribuição de 
taxas de manutenção, aumentando 
os descontos em escalas de 10% 

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

SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE

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

para cada 5 anos somados da con-
tribuição da manutenção.

Em se tratando de admissões 
promocionais, as taxas mensais de 

manutenção vinculadas aos novos 
associados passam a ser apropria-
das a partir do mês seguinte ao da 
subscrição.
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Modelo Mansão North Pole - Para 
10 pessoas, pouco uso (60 dias), comple-
ta, com manual e maleta com rodas para 
transporte. R$1.000,00. Eymard. (31) 
99977-5839 / (31) 99197-5703 (Tim) / 
(31) 3386-4136. Belo Horizonte, MG.

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

 
Canadense Nautika – Modelo para 

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

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

Ferpi – Para 7 pessoas, em bom es-
tado. Possui lonas de cobertura, tapete 
ecológico, parte elétrica e equipamentos. 
Preço à combinar. Tratar com Wilson.  Te-
lefone: (15) 3221-1810. 

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor 
branca predominante e vermelho, único 
dono, 2 qtos de casal, pneus em ótimo 
estado, caixa d’àgua com capacidade 100 
lts, geladeira tipo isopor 100 lts. Valor R$ 
6.500,00.

Contato: (11)97094-8916 / dario@
columbiacontabil.com.br.

Camping-Star - Ano 1993, com avan-
cê, cobertura, bicama, armário, cômoda, 
geladeira, mesa de 2m com 6 cadeiras de 
madeira dobráveis, televisão de 29 polega-
das, fogão 4 bocas, microondas, transfor-
mador e fiação.  R$ 7.000,00.  Estudamos 
oferta. Jorge Luiz. Tels.: (21)2736-1220 e 
(21)98843-1220.

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

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

Turiscar Quinta Roda – documenta-
ção 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. Ma-
riza Sena. 

Turiscar Diamante 660 –  Ano 1982, 

– Luci. 

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

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

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

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

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

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

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

Reboque baú – Todo em chapa gal-
vanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m. 
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 9958-
3185 / 3157-2714
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

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

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

transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.
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localizado em Paraty. Acomoda até 8 pes-
soas. Avancê com copa e cozinha comple-
ta. 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 perfei-
to estado, 4 pneus novos zero km. Todo 
equipado, com 2 camas de casal, 2 beli-
ches, 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 condiciona-
do 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 aces-
sórios. Tudo em perfeito estado e funcio-
nando. R$ 46.000,00 à vista, sem trocas. 
Ver nº465 no Camping de Paraty. Pedro 
Barbosa: (21) 96469-1401.

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

Motortrailer Andorinha – Ano 1983, 
reformado, fechamento novo, uma cama 
de casal e beliche, banheiro com box blin-
dex. Documentação em dia, instalado no 
CCB de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. 
Carlos Alberto Gonçalves Bomfim. Tele-
fones: (21) 2513-4201 e (21) 9230-9238 

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

quenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação dos equi-
pamentos 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.



Convites 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

Chopada Alegre será a atração principal no Clube dos 
500 com a Banda Túreck. Garanta já o seu convite 

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 estão 
disponíveis na portaria do Camping 
do Clube dos 500 e de outras unida-
des próximas, pelos valores indica-
dos na tabela abaixo. Mais uma vez 
a animação musical da festa ficará 
por conta da Banda Túreck.

CONVITES 
Cada participante receberá em-

balagens individuais com dois tipos 
de salsichas quentes, queijo à fran-
cesa, 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. 
 BASÍLICA DE APARECIDA 

Até o dia 12 de outubro, sábado, 
muitas homenagens à padroeira do 
Brasil estão programadas. Diversas 
festividades ao redor da Basílica 
atraem anualmente cada vez mais fi-
éis, romeiros em busca das bênçãos, 
missas e procissões. Até turistas que 
querem conhecer o enorme santuá-
rio religioso.

A programação religiosa come-
ça na primeira semana de outubro e 
vai até o feriado do dia 12, encerran-
do o evento com uma bonita cele-
bração à Nossa Senhora Aparecida. 

HOSPEDAGEM 
O CCB oferece as melhores 

condições de estadia aos associados 
interessados em participar dessa ho-
menagem, dispondo do Camping do 
Clube dos 500, que fica a somente 

Está marcada para o período de 
14 a 17 de novembro próximo, no fe-
ridão da Proclamação da República, 
a nova edição da Expo Motor-home 
Show, no Centro de Eventos do Ho-
tel Fazenda Pampas, na rodovia que 
liga Canela a Gramado, integrada ao 
7º Encontro do Grupo Rancho Mó-
vel. 

O evento contará com a partici-
pação de empresas do trade de cam-
pismo e caravanismo, com diversas 
atividades paralelas à exposição dos 
equipamentos e acessórios, como 

workshops, palestras e confraterni-
zações. O Hotel Fazenda Pampas 
conta com um camping anexo, com 
infraestrutura adequada para parque-
amento, descarte de resíduos, insta-
lações sanitárias, energia elétrica e 
outras facilidades. 

O Camping Clube do Brasil está 
apoiando o Encontro e lembra a pos-
sibilidade de acampamento no seu 
camping de Canela, situado na Estra-
da do Caracol, a 300 metros da Cas-
cata, com facilidades de infraestrutu-
ra comuns aos campings da rede. 

No dia 29 deste mês serão 
realizadas mais duas etapas dos 
torneios de xadrez no camping 
do Recreio dos Bandeirantes, o 
XLIIII Torneio Escolar por Equi-
pes e o CXCIV Torneio Aberto. 
No dia 18 de agosto foram reali-
zados o LXXXVI Torneio Escolar 
Individual e o CXCIII Torneio 
Aberto. 

Confira abaixo todos os resul-
tados dos vencedores das  compe-
tições. 

LXXXVI Torneio Escolar In-
dividual: 1º) Anderson Matias de 
Lima (C.SMON/T), 2º) Davi de 
Souza Farias (C. SMON/T), 3º) 
Ana Christina da S. P. de Oliveira 
(C. ED. RECANTO DO SABER) 
e 4º) Raphael Santana da Silva 
Amaro (E.M. PEDRO LESSA).

CXCIII Torneio Aberto: 
1º) Davi de Souza Farias (C. 
SMON/T), 2º) Anderson Matias 
de Lima (C.SMON/wwT), 3º) Ga-
briel Bastos (SMON C. ED.), 4º) 
Ana Christina da S. P. de Oliveira 
(C. ED. RECANTO DO SABER), 
5º) Guilherme B. Bastos  (SMON 
C. ED.) e 6º) Eduarda Tavares 
Terra (E.M. Prof. Paulo Silva). 

Recreio dos 
Bandeirantes 
realiza mais 

uma etapa dos 
circuitos de 

xadrez 

Expo Motor-Home Show 
2019 será em Canela 

 ►Neste ano, 
a exposição 
subirá a 
serra gaúcha 

10 km da cidade de Aparecida.
O camping possui instalações-

-padrão com capacidade para 300 
equipamentos, playground e pisci-
nas cloradas para adultos e crianças. 
Os amantes dos esportes podem 
se divertir na quadra de vôlei e no 
campo de futebol society. Há tam-
bém um quiosque de lazer equipado 
com churrasqueira para a confrater-
nização dos campistas.

Acesso – O SP-01 fica a apro-
ximadamente 185 km da capital 
paulista e 261 km do Rio de Janeiro. 
Para chegar ao camping é necessá-

rio seguir pela Rodovia Presidente 
Dutra até o km 60, em Guaratingue-
tá, onde está a unidade. Ao norte do 
camping estão localizadas Campos 
do Jordão, Piquete e Delfim Morei-
ra. Ao sul, ficam as cidades de La-
goinha, Cunha e Aparecida.

SERVIÇO
Camping do Clube dos 500: 

(12)3122-4175
Disque Camping: (21) 2532-0203 

ou (21) 3549-4978
Santuário Nacional de Nossa Se-

nhora Aparecida: Avenida Doutor Jú-
lio Prestes- Ponte Alta- Aparecida – SP

 ►Tudo preparado no camping para mais uma confraternização em torno do chope 

Telefone: (12) 3104-1000
Programação: http://aparecida-

donorte.org/ 


