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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, 
playground, praia fronteira. Operação in-
terrompida temporariamente por demanda 
judicial. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 e 
mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 até 
R$ 40,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Seti-
ba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 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. 

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 espor-
tes. 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.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do cen-
tro da cidade. Instalações – padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, piscinas quentes 
p/adultos e crianças, piscina cloradas de 
água fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: 
R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,40 até 
R$ 30,40; TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): 
R$ 15,50 mais equipamento de R$ 4,00 até 
R$ 31,60.

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 – pa-
drão, iluminação elétrica somente para as 
dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. NÃO 
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipa-
mento 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.

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 
equipamento de R$ 5,50 até R$ 39,40; 
TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
34,70 mais equipamento R$ 8,60 até R$ 
59,00.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Re-
sende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, play-ground, sauna rústica, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, ducha 
de rio, quiosques e lago. Ponto de energia 
para carga bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,60 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 117,80 mais equipa-
mento 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 equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão 
de lazer, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 
35,50; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
33,80 mais equipamento de R$ 8,60 até R$ 
67,50.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-
3957. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. NÃO TEMPO-
RADA: 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.

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) – Rodovia 
das Cataratas, junto ao Parque Nacional   - 
Foz do Iguaçú – PR

PRAIA DE LESTE (PR-04) – Av. Bei-
ra Mar, 5767 – Balneário Marajó – Mati-
nhos – PR

ENGENHO MONJOPE (PE-01) – Ro-
dovia BR 101, km 45 – Município de Iga-
rassú – PE

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

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

HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) 

– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bair-
ro Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221. 
Instalações– padrão, luz para equipamen-
tos, chuveiros quentes, quadra de esporte 
e lazer, piscinas para adultos e crianças, 
churrasqueiras, bicicletas, banana boat e 
passeios de barco. E-mail: sesiaruana@sis-
temafieg.org.br

PUNTA BALLENA – Ruta Interbal-
neária, Km 128 – Maldonado, a 14km de 
Punta del Este (URUGUAI), Instalações 
completas, equipamentos de esportes, pis-
cinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902. su-
permercado, sala de TV e jogos, chalés e 
barracas de aluguel. E-mail: info@campin-
ginternacionalpuntaballena.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 Guarapari

 ►Camping de Paraty
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Hora de visitar Mury: Aproveite o feriadão, saboreie 
uma feijoada e curta um samba entre amigos

Mury, 8º Distrito de Nova 
Friburgo, RJ, na Mata 
Atlântica, tornou-se um 

paraíso ecológico e gastronômico 
do Município, na região serrana do 
Rio, pela variedade de restaurantes 
típicos e o grande apelo de mais uma 
edição do Sambão e Feijoada, no dia 
16 de novembro, seguinte ao Feriado 
da Proclamação da República, 15, 
sexta-feira. 

O evento começará às 13 horas, 
na cantina do camping com a organi-
zação e serviço do novo concessio-
nário Sr. Osvaldo Dias Filho, com 
música ao vivo e o convite por pes-
soa, incluindo embalagens separadas 
com as carnes, feijão, arroz e salada. 
Para detalhes dos custos, entre em 
contato com o camping de Mury 
(RJ-08). 

RICA VEGETAÇÃO
Em Mury, destaca-se a presen-

ça rica de vegetação, nascentes de 
águas cristalinas, bem como de belos 
pinheiros e de outras árvores carac-
terísticas da região. Até a famosa 
Araucária, do Paraná, em lamentável 
risco de extinção, o campista encon-
trará nesta região do sudeste.

Importante referência a destacar 
é o Circuito Sabor Mury, composto 
de rica e variada gastronomia e res-
taurantes típicos. Oferece diversos 

Tudo pronto para a 10ª Festa Cigana no Recreio
 com banda e danças típicas 

Está confirmada para o dia 10 
deste mês de novembro, domingo, 
no camping do Recreio dos Bandei-
rantes, a 10ª Festa Cigana coordena-
da pela professora Cláudia Sartore. 
O evento será realizado no pavilhão 
da praia a partir das 15 horas, com a 
parceria da cantina do camping, ten-
do como atrações principais as dan-
ças típicas, com a presença confirma-
da de 30 grupos, reunindo duzentas 
bailarinas e bailarinos, interpretando 
atrações originárias da Europa, Amé-
ricas, Índia e África (Egito). 

A Banda Cigana Val Rei e seus 
Irmãos animará ainda mais a festa 
que, além do acompanhamento aos 
grupos, promete também um Bailão 
para todos dançarem. O ambiente 
contará com 33 expositores, reunin-
do 12 oraculistas, estandes com co-
midas típicas, vestuário e acessórios, 
tudo emoldurado por uma decoração 
finíssima. Os ingressos individuais 
estão disponíveis no próprio cam-

ping e custarão R$ 15,00 e as mesas 
com quatro cadeiras serão oferecidas 
por R$ 20,00 sem incluir os convites.

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
Camping do Recreio (RJ-10): 

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

0203 ou (21) 3549-4978

pratos regionais e internacionais, 
além de deliciosos queijos, amantei-
gados e doces caseiros. Os visitantes 
dispõem de várias lojas de artesana-

to, decoração e produtos naturais.
Mury é o ponto de partida para 

opções de lazer que proporcionam 
contato direto com a natureza, pelas 

caminhadas ecológicas, a prática de 
canoagem, os banhos de cachoeira 
no Rio Macaé e os passeios nas Fur-
nas do Catete.

PÁSSAROS E PLANTAS
Além de encontrar em Friburgo 

a famosa Araucária, árvore típica 
do Paraná, presente aqui no sudeste, 
este paraíso serrano fica em meio à 
reserva florestal de Macaé de Cima, 
área de preservação ambiental, local 
perfeito para a observação de pássa-
ros e plantas da mata Atlântica. Fica 
também próxima a outras localida-
des turísticas da região, tal como 
Vargem Alta, o vilarejo das rosas.

Camping - O RJ-08 fica a 150 
km do Rio de Janeiro, através do 
acesso feito pela BR-101, seguindo 
em direção a Rio Bonito. Logo de-
pois de contornar o perímetro urbano 
de Itaboraí, é preciso seguir por Ca-
choeira de Macacu, sempre subindo 
a serra em direção à Nova Friburgo. 

Acesso - 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, em direção à ci-
dade, defronte ao totem de limitação 
de velocidade.  

 
SERVIÇO
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►As danças típicas são o momento mágico do evento cigano

 ►Deixando de lado o entorno gastronômico, o momento é de curtir suculenta feijoada no próprio camping
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Mercado
Opinião                                    Luiz Marcos Fernandes

Com 102 praias à sua dispo-
sição, Ubatuba, a capital do 
surfe do Estado de São Pau-

lo, tem excelentes opções no cardá-
pio do campista. Em sua extensão 
territorial de 712.000 m², há opções 
relacionadas ao ecoturismo, cultura, 
gastronomia e lazer que agradam aos 
mais diferentes públicos. Conheça 
abaixo os principais atrativos cultu-
rais imperdíveis da cidade. 

Aldeia Boa Vista: Aberta recen-
temente para o turismo, recebe visi-
tantes para apresentar a cultura e o 
modo de vida dos guaranis. Os rotei-
ros, cheios de diversão e imersão na 
natureza, reúnem trilhas, banho de 
rio e cachoeira, comida da terra, his-
tória e atividades com arco e flecha.  
Os tours são montados e guiados pe-
los moradores.

Espaço Viva Ciência: Exposi-
ções fixas e itinerantes contam como 
surgiu a vida na Terra. Peças, como 
minerais de todos os continentes, 
meteoritos, fósseis e dinossauros fa-
zem parte do acervo. 

Quilombos do Camburi e Ser-
tão da Fazenda: O passeio “A Áfri-
ca em Nós” apresenta a organização 
dos quilombos, além de incluírem 
atividades como banhos de cachoei-
ras, trilhas, visita à casa de farinha e 

O futuro do campismo
Não é de hoje que a indústria e 

a prática do campismo vêm buscan-
do sua reivindicação no Brasil. Ao 
contrário de outros países, onde este 
tipo de atividade é cada vez mais es-
timulado pelo Governo, nas esferas 
federal, estadual e municipal, aqui 
vamos na contramão desta tendência. 
O resultado deste descaso em décadas 
passadas com o setor pode ser consta-
tado na redução de fábricas de trailers 
e motor-homes, com a consequente 
redução de praticantes desta saudável 
atividade. 

Não fosse a determinação e a 
adoção de uma política eficiente e 
responsável com ajustes necessários, 
adotados pela diretoria do CCB, esta 
instituição também não teria sobrevi-
vido a inúmeras crises econômicas e 
a uma política amadora e irresponsá-
vel por parte da maior parte de nossos 
governantes. Agora mesmo, quando o 
Governo acena com um plano de or-

denação e concessão de parques para 
o setor privado, o CCB, maior asso-
ciação de campismo no país, sequer é 
citado ou lembrado.

Diante deste quadro pouco ani-
mador, cabe não apenas à direção do 
CCB, como também aos seus asso-
ciados e funcionários investirem nas 
novas gerações, num programa de 
conscientização e incentivo à prática 
do campismo. Durante anos, o CCB 
tem formado gerações de campistas, e 
o caminho parece ser mesmo esse. Afi-
nal de contas, são as crianças e jovens 
de hoje que irão carregar essa bandeira 
e a filosofia implementadas pelo nosso 
fundador, Ricardo Menescal, e segui-
da por amigos e pela atual diretoria. 
Enfim, campistas, uma parcela signi-
ficante do futuro do campismo está em 
nossas mãos, como associados, coope-
rativados, consumidores dos equipa-
mentos e acessórios e, especialmente, 
como cidadãos. Pensem nisso.

Novidades para curtir seu camping no feriadão 

Para você aproveitar o feriadão da Proclamação da República junto a sua 
família e amigos, 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: o Conjunto de Talher Verde Guepardo, a Mochila 

de Hidratação Nano CamelBak e a Garrafa Térmica Warrior

Conjunto de Talher Verde Guepardo: O conjunto de talheres em policarbonato 
(lexan) é ultra resistente, leve, compacto, mosquetão em alumínio e contém 1 garfo, 
uma colher e uma faca. Medidas 16 cm cada. Para maiores informações, acesse dire-
tamente o site: www.makalusports.com.br .

Mochila de Hidratação Nano CamelBak: Projetado para corredores que priori-
zam peso e estabilidade acima de tudo, o colete Nano oferece uma solução de hidra-
tação minimalista premium com dois melhores frascos macios de 500 ml e um peso 
de apenas menos de 150 gramas. Para o conforto, a malha de ventilação 3D encoraja 
o fluxo de ar, amortecimento e transpiração, enquanto as opções de tamanho garantem 
um ajuste personalizado. Por conveniência, a organização da engrenagem simplifi-
cada inclui um bolso de telefone seguro, um saco de transbordo de estiramento para 
camadas e suporte de percurso de trekking. Informações no site: www.kanui.com.br .

Garrafa Térmica Warrior: A garrafa conserva os líquidos gelados por até 24 
horas, e os quentes por até 12 horas, graças ao isolamento térmico por vácuo. Possui 
950 ml de capacidade, vedação interna em silicone, puxador lateral para transporte, 
tampa rosqueada, 3 opções de cores, feita em aço inoxidável 304 SUS, livre de BPA. 
Mais informações no site: www.adventura.com.br .

Desfrute dos melhores atrativos culturais de Ubatuba 
Embarque nessa onda e reserve sua hospedagem

acompanhamento do preparo de co-
midas típicas. 

Vida Caiçara: O passeio apre-
senta as raízes do povo caiçara, que 
nasceu da mistura entre índios e os 
colonizadores portugueses e, mais 

tardiamente, com os africanos. Uma 
das atrações é começar o dia com 
um café caiçara adoçado com cana 
de açúcar, conhecer a pesca de cer-
co, remar na canoa caiçara, deliciar-
-se com o peixe Azul Marinho no 

almoço. 
Sobradão do Porto: Tombado 

pelo Patrimônio Histórico Nacional, 
o prédio neoclássico é gerenciado 
pela Fundação de Arte e Cultura de 
Ubatuba (Fundart). O espaço promo-

ve exposições temporárias de artis-
tas locais, além de apresentações de 
dança, música e teatro que retratam a 
cultura caiçara. 

Museu do Automóvel: O acervo 
conta com mais de 20 veículos fabri-
cados entre os anos de 1918 e 1972. 
Alguns estão sendo restaurados no 
próprio museu e os trabalhos podem 
ser acompanhados pelos visitantes. 
Há pista de autorama para as crian-
ças.

Aquário de Ubatuba: Mais de 
vinte tanques de água doce e salga-
da reúnem cem espécies de animais 
marinhos da fauna local e também de 
outros oceanos. Em uma área clima-
tizada, as atrações são os pinguins. E 
ainda tem tubarões e jacarés. Anexo 
ao aquário funciona o Museu da Vida 
Marinha, com fósseis e peixes empa-
lhados. 

Projeto Tamar: As visitas moni-
toradas levam a tanques repletos de 
tartarugas marinhas, tornando o pro-
grama imperdível para quem viaja 
com as crianças. 

SERVIÇO
Camping de Ubatuba: (12) 3843-

1536
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21)3549-4978

 ►Nas proximidades do camping, o que não falta é atração turística variada



5Jornal O Campista         Novembro de 2019

CarNatal: o maior Carnaval fora de época do mundo no Nordeste

Enquanto a maioria do país 
se prepara para as festas na-
talinas, na região Nordeste 

a expectativa é pelas folias do car-
naval fora de época.  Dos dias 12 a 
15 de dezembro, a cidade de Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, 
realizará mais uma edição da festa 
CarNatal, que é uma das maiores 
micaretas do país e também con-
siderado o maior Carnaval fora de 
época do mundo. 

PROGRAMAÇÃO 
Serão quatro dias de folias com 

a presença de grandes artistas da 
música baiana e diversos blocos 
carnavalescos. A 29ª edição do 
CarNatal promete agitar a cidade, 
trazendo diversão para a população 
e para os turistas. 

Para garantir a animação dos 
foliões, grandes nomes da música 
nordestina já estão confirmados e 
para completar a festa, os blocos 
Meu e Seu, Me Abraça, Bicho, 
Burro Elétrico, Largadinho, Vum-
bora, Bloco Coruja, Bloco Ôbai-
úno, Sim: O Bloco do GD e Vem 
com o Gigante estão prontos para 
os desfiles.  

Como opção de hospedagem, 
os associados podem utilizar o 
camping de Lagoa do Bonfim, que 
fica a 25 km de Natal, pela BR-101.

Camping – O RN-02 possui 
instalações-padrão, pavilhão de la-
zer, luz para equipamentos, chuvei-
ros quentes e quadra de esportes. 
São 40 mil m² de um espaço muito 
agradável. 

Acesso – Os campistas devem 
seguir pela BR-101 e nas cercanias 
no Município de Nísia Floresta en-
trar no Km 119, defronte ao posto 
da Polícia Rodoviária, NO SEN-
TIDO João Pessoa/ Natal e tomar 
a Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 
em asfalto. Após 2,5 km chega-se 
ao camping. 

SERVIÇO 
Local: Praça de Eventos da 

Arena das Dunas / Lagoa Nova – 
Natal 

Telefone: (84) 4006-0990
Programação e abadás: www.

carnatal.com.br
Camping Lagoa do Bonfim: 

(84) 99977-2724
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

No Clube dos 500, uma Chopada prá lá de Alegre
Foi um fim de semana memo-

rável. De dia, sol firme, piscina, 
churrascos, bate-papo, passeios 
pelo entorno, encontros e reencon-
tros. À noite, uma lua cheia vinha 
chegando e clareava o camping. O 
feriado do dia 12, sábado, dedicado 
à padroeira Nossa Senhora Apare-
cida, mais o outro do dia 15, terça-
-feira reservado aos professores -e 
aos alunos- proporcionaram uma 
presença maior no camping, para 
curtir a XLVII Chopada Alegre.

Exatamante às oito e meia da 
noite, os campistas e seus acompa-
nhantes foram convidados a recebe-
rem os canecos comemorativos do 
evento e o serviço dos aperitivos, 
uma embalagem com uma salsicha 
big e um salsichão aquecidos, uma 
porção de queijo à francesa, mos-
tarda e ketchup e pães, enquanto as 
tendas já serviam à vontade o Cho-
pe Germânia claro e escuro, gela-
díssimo e muito bem apreciado, e 
mais refrigerantes e água mineral.

Às 21 horas a Banda Túreck 
surgia de algum ponto do camping, 
desfilando por entre os campistas 
até chegar ao palco montado no pa-
vilhão de eventos, junto da cantina. 
Dali em diante, o regente Leandro 

interagiu em músicas e coreografias 
com os campistas, crianças, adultos 
e mais adultos, numa sintonia per-
feita, num tom elevado de alegria e 
descontração, sem trégua até uma 
hora da manhã. Ao final, desde já, 
um encontro marcado para a pró-
xima Noite de Queijos e Vinhos na 
Serrinha, no dia 13 de junho do ano 
que vem, junto com o feriadão de 
Corpus Christi e dia dos namora-
dos, e mais uma Chopada Alegre, 
ali mesmo no Clube dos 500, no dia 
10 de outubro, sábado, ligado ao fe-
riadão da padroeira.

CLÍNICA DE XADREZ 
No sábado, em dois turnos du-

rante o dia foi realizada mais uma 
clínica de xadrez, coordenada pelo 
professor João Anderson. Partici-
param das atividades mais de vin-
te campistas, a maioria crianças, 
praticando seus conhecimentos ou 
recebendo as primeiras noções do 
esporte, inclusive no tabuleiro de 
peças gigantes montado no pavi-
lhão da cantina. 

O xadrez é um dos esportes 
mais saudáveis para todas as ida-
des, exercitando o raciocínio ló-
gico, a disciplina, a imaginação e 
tomada de decisões. 

 ►Atentos aos detalhes, João Luiz 
ainda curtiu o salão com a esposa 
Ângela  ►Do começo ao fim, a alegria e a descontração deram o tom da festa

 ►Adultos, jovens e crianças com a Banda Tureck 

 ►O maior, o primeiro e o mais antigo carnaval fora de época 
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Recreio dos Bandeirantes 
realiza mais uma etapa dos 

circuitos de xadrez 
No dia 10 deste mês será re-

alizado o VI Torneio Camping 
Clube do Brasil no camping do 
Recreio dos Bandeirantes, encer-
rando as etapas dos circuitos de 
2019.  No dia 20 de outubro pas-
sado foram realizados no RJ-10, 
o LXXXVII Torneio Escolar In-
dividual e CXCV Torneio Aberto. 

Devido ao baixo número de 
participantes no torneio do dia 20, 
não houve alunos suficientes para 

a competição escolar. Confira 
abaixo os resultados dos vence-
dores do CXCV Torneio Aberto.  

CXCV Torneio Aberto: 1º) 
Bruno Cravo (JTC), 2º) Alexan-
dre Pinto Romano (FABOM), 
3º) Ivo Copetti (MURIQUI), 4º) 
João Anderson Santana de Lima 
(APETX), 5º) Davi de Souza Fa-
rias (C/SMON/T) e 6º) Serafim 
Cavalcanti Silva (CXP). 

Quarenta anos de acampamentos em família
Suzane Enke Carneiro San-

tos é associada do CCB há 
quase 40 anos. Casada com 

Edson Santos, tem dois filhos, Su-
zane e Alexandre, e um neto, Ni-
colas, filho de Suzane. O ingresso 
de Suzane e Edson para o campis-
mo se deu em 1981, por influên-
cia de um cliente amigo, (Suzane 
é cirurgiã – dentista), e desde en-
tão a família tem frequentado re-
gularmente os campings do CCB, 
sempre unida.

Adeptos da barraca como 
equipamento, no início da vivên-
cia campista, dois berços de lona 
faziam parte dos seus acessórios, 
para embalar o sono dos dois fi-
lhos ainda pequeninos. Seus pri-
meiros acampamentos, no início 
da década de 80, foram no Cam-
ping do Recreio dos Bandeiran-
tes, de onde seguiam no sábado 
e no domingo para o camping da 
Barra da Tijuca, bem melhor para 
as crianças curtirem as piscinas, 
o play-ground e a praia fronteira, 
mais mansa.

“Naquela época, quando mo-
rávamos no Meier e não havia a 
Linha Amarela, nos dias de sol 
quente, levávamos quase três ho-
ras para chegar no Recreio, mas 
valia a pena”

A segunda preferência da fa-
mília é o camping de Paraty, mas 
também gostam de acampar no 
Clube dos 500, em Mury, na Ser-
rinha.

 “Quando em 1997 fomos 
acampar em Salvador, no cam-
ping do CCB em Itapuã, eu, o 
Edson, as duas crianças e minha 

sogra, chegamos no camping ao 
anoitecer a montamos a barraca 
bem próximo da praia. No dia  se-
guinte, acordamos com o barulho 
das ondas, na maré cheia, quase 
entrando no nosso avancê. Foi um 
susto e uma correria!”

“Desde cedo, em nossos 
acampamentos, acostumamos os 

filhos a observarem a natureza, as 
árvores, os pássaros, as estrelas, o 
mar. E hoje, certamente, a prática 
desses costumes em família de-
senvolveu nas crianças um inte-
resse maior pela contemplação da 
natureza, das conversas pessoais e 
do lazer “ao vivo”, deixando em 
segundo plano  a internet, as redes 

sociais, as amizades virtuais”.
“Depois que os filhos cres-

ceram e deixaram de ser nossos 
dependentes, eles passaram a 
nos acompanhar aos campings 
com seus passaportes ou cartões 
de aventura, até que resolvemos 
presentear aos dois com títulos 
de propriedade do CCB, com as 

bonificações de campanha “de pai 
para filho”, bem mais prático ago-
ra que estamos entrando na ter-
ceira geração de campistas, com 
a certeza de estarmos frequentan-
do um clube de fato, cercado de 
outras famílias e de amigos que 
gostam de estar com você, neste 
ambiente de tranquilidade e segu-
rança”.

Adeptos do campismo com 
barracas, Suzane e Edson pensam 
um dia experimentar um trailer, 
embora considerem uma opção 
ainda distante da classe média 
pelo seu custo elevado, especial-
mente dos  modelos novos, em 
razão da tecnologia mais moder-
na aplicada. Acreditam, no entan-
to, que esses custos poderiam se 
tornar acessíveis a partir de uma 
tributação mais justa, sem alíquo-
tas superpostas, proporcionando 
maior concorrência e redução dos 
preços neste mercado.

Para isso, eles tem esperança 
de que este novo governo atente 
para esse mercado quando apre-
sentar suas propostas de reforma 
fiscal. Esperam também que as au-
toridades de turismo possam pro-
mover incentivos ao barateamento 
das viagens internas, movimentan-
do a classe média e atraindo mais 
turistas estrangeiros.

Hoje, o casal reside em uma 
casa na Pedra de Guaratiba, mais 
próximo do Recreio dos Bandei-
rantes, no contra-fluxo do tráfego. 
Com os filhos morando no Méier e 
em Botafogo, a residência do casal 
funciona como base parta guarda 
das barracas e dos acessórios.

 ►No Clube 
dos 500, 
durante a 
Chopada 
Alegre, mais 
uma clínica 
para os 
campistas

 ►Há 30 anos 
atrás, Suzane 

e Edson 
acampando 
com pais e 

filhos

 ►Atualmente, 
com o mesmo 
sentimento 
de família, 
acampando 
com os filhos 
e neto

VIDA DE CAMPISTA
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Vale a pena olhar o calen-
dário e agendar um inte-
ressante programa a uma 

das unidades do CCB com lazer 
e segurança junto à família e os 
amigos.  Aproveite o feriadão da 
Proclamação da República, dia 15, 
que neste ano cai numa sexta-feira 
e não perca a oportunidade. Os 
campings escolhidos para este mês 
de outubro estão à sua disposição: 
Guarapari (ES-01), Prado (BA-03) 
e Itanhaém (SP-03).

Em Guarapari, a força do turis-
mo de saúde e opções de passeio. 
Em Prado, conhecida como “Cari-
be do Nordeste”, uma combinação 
única de história e diversão com 
variadas programações pela região 
e em Itanhaém, as praias são os 
principais atrativos, em especial a 
Praia dos Sonhos, onde foram gra-
vadas as cenas da primeira versão 
da novela Mulheres de Areia em 
1970. 

GUARAPARI: TURISMO 
DE SAÚDE

Camping - O ES-01 oferece 
aos campistas uma divisão de mó-
dulos que delimitam o espaço para 
os equipamentos. O camping pos-
sui uma área de 20 mil m2, com três 
baterias de banheiros, fornecimento 
de energia elétrica e área modulada 
para trailers e motor-homes. 

Acesso – A melhor maneira de 
se chegar partindo do Rio de Janei-
ro 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, prosseguir pela Rodovia do 
Sol até chegar a Guarapari. 

Atrativos: As praias do Espí-
rito Santo sempre foram um agra-
dável apelo para uma interessante 
visita ao Estado. Famosa também 
pelas lamas consideradas terapêu-
ticas para  quem busca a eterna 
juventude, como a Praia da Areia 
Preta, em Vitória. A Praia da Areia 
Preta é indicada para os turistas que 
vem ao Brasil em busca do turis-
mo de saúde. As areias monazíticas 
provocam uma radiação natural que 
ajuda no tratamento do reumatismo, 
entre outras doenças, além benefí-
cios para a pele. A região se destaca 
pelo seu Turismo de Saúde. 

PRADO:  CARIBE 
DO NORDESTE 

Camping – O BA-03 conta 
com instalações-padrão, chuveiros 

Programe-se para o feriadão da República: Guarapari, 
Prado e Itanhaém. Escolha e acampe

quentes, quadra de esportes, can-
tina com área aberta e arejada, bi-
blioteca, luz elétrica para as depen-
dências (220v) e ponto de energia 
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, se-
guindo 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.

Atrativos: Considerada a ca-
pital 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 
encontra-se Parques Nacionais, 
como a APA Ponta das Baleias 
Abrolhos, que recebe a visita anual 
das baleias Jubarte, principal atra-
ção local. 

ITANHAÉM: CENÁRIO 
DE NOVELA 

Camping – O SP-03 está lo-
calizado na Av. Governador Mario 
Covas Junior, nº 380, no bairro 
Jardim São Fernando, o SP-03 fica 
em frente à praia de São Fernando 
e oferece uma área de 10 mil m² 
com instalações padrão, pontos de 
serviço para equipamentos com 
energia elétrica (220v), quadra 
externa de esportes, playground e 
telefone público.

Acesso – Para os que vêm de 
São Paulo, o melhor caminho é 
pela Via Anchieta. Os viajantes de-
vem seguir até Cubatão e, em se-
guida, tomar a rodovia Padre Ma-
noel da Nóbrega, que passa pelo 
acesso à Praia Grande, Mongaguá 
e Suarão. Já os que partem do Rio 
de Janeiro podem pegar a BR-101, 
depois de Ubatuba e Bertioga. Os 
visitantes do Sul têm o acesso pela 
BR-116, passando por Registro e 
seguindo pela SP-165, em direção 
ao litoral, logo depois de Miracatu.

Atrativos: Além de belas 
praias como cartão postal da ci-
dade, possibilita aos visitantes 
passeios pelas ilhas oceânicas, que 
são points de mergulho de classe 
internacional e coroam o turismo 
náutico da cidade. Na década de 
1970, foi palco para as gravações 
da versão original da novela “Mu-
lheres de Areia”, exibida pela Rede 
Globo. A cidade  do interior de São 
Paulo ficou conhecida em todo o 
País  e  depois  curtida no  mundo 
após cenas protagonizadas na Praia 
dos Sonhos. 

SERVIÇO
Camping de Guarapari: (27) 

3262-1325
Camping de Prado: (73) 9113-

7352 ou (73) 9994-5148
Camping de Itanhaém: (13) 

3425-0206
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Em Guarapari, o lazer tranquilo na enseada de Setiba

 ►Acampar 
em Prado, 
uma rara 
oportunidade 
no litoral 
nordestino 

 ►Defronte 
à praia, o 

Camping de 
Itanhaém



8 Jornal O Campista         Novembro de 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!

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

cionais, incluindo passagem aérea, hospedagem em hotel com café 
da manhã e city-tours para os destinos abaixo, podendo ser parcela-
dos 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 Orlando, saídas de 06 a 19/01/20, 14 a 28/01/20 e 

de 20/01 a 02/02/20, 13 noites e 14 diárias de carro: US$ 1.739,00, 
por pessoa em apartamento 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 

American Airlines e ficando no Hotel Rosen Inn International com 
aluguel de carro e cartão assistência 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 quá-
druplo: 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 

PACOTES RODOVIÁRIOS 
A CCTUR sugere pacotes rodoviários com hospedagem em ho-

tel, a partir de:
-Réveillon em Raposo, Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, 

06 dias, saída em 27/12/19: R$ 2.478,00
-Ilha Grande, 03 dias, com hospedagem em hotel, saída em 

06/12/19: R$ 1.200,00
-Passeio de escuna na Ilha Grande, saída em 23/11/19: R$ 300,00

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. 

-Saída em dia 13/01/20 com 05 noites, fazendo Salvador/
Ilhéus.

-Saída em 15/02/2020, com 04 noites, fazendo Ilhabela/Ilha 

009009-7 (RJ)
013241-7 (RJ)
014423-6 (RJ)
015778-4 (SP)
034475-5 (SP)
037648-5 (RJ)
038485-2 (MG)
041444-5 (SP)
043155-2 (SP)
049910-2 (RJ)
056566-0 (SP)
057369-7 (RJ)
060765-8 (SP)
063860-9 (SP)
072961-2 (SP)
094156-5 (SP)
096697-1 (RJ)
100266-5 (MG)
117241-0 (RJ)
122442-9 (RJ)

127969-4 (RJ)
133612-9 (SP)
135863-4 (RJ)
141445-6 (MG)
145308-6 (RJ)
146428-1 (SP)
179191-3 (ES)
184416-4 (RJ)
185172-1 (RJ)
195438-3 (ES)
196392-6 (BA)
197904-0 (PR)
202254-5 (MG)
208229-4 (GO)
209594-6 (RJ)
211509-7 (SP)
213408-3 (ES)
213889-1 (RJ)
214212-5 (ES)
217324-9 (RJ)

220879-3 (SP)
221954-0 (RJ)
222029-0 (SP)
222248-8 (RJ)
223015-6 (SP)
223514-8 (SP)
224311-7 (DF)
224646-6 (RJ)
225600-5 (SP)
226097-3 (RJ)
226441-4 (RJ)
226578-7 (SP)
226651-3 (SP)
227250-6 (PR)
227376-4 (SP)
228919-7 (SC)
229713-2 (RJ)
230027-8 (RJ)
231055-8 (RJ)
231975-6 (RJ)

232026-0 (SP)
232387-8 (RJ)
232767-8 (SP)
234106-2 (SP)
234788-0 (RJ)
234949-2 (RJ)
235192-8 (RJ)
235203-9 (SP)
235264-9 (RJ)
235333-6 (SP)
235337-8 (RJ)
235748-7 (SP)
235813-2 (RJ)
235860-3 (RJ)
235869-5 (SP)
235926-9 (SP)
236010-5 (SP)
236026-0 (SP)
236028-6 (SP)
236037-5 (RJ)

236075-7 (RJ)
236083-8 (SP)
236104-6 (SP)
236128-2 (RJ)
236180-0 (ES)
236190-7 (RJ)
236254-7 (ES)
236290-3 (RJ)
236339-9 (SP)
236342-0 (SC)
236347-0 (RJ)
236356-9 (ES)
236358-5 (RJ)
236361-6 (ES)
236367-4 (RJ)
236377-1 (SP)
236381-0 (SP)
236386-0 (SP)
236405-2 (SP)
236423-0 (SP)

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 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 setembro pas-
sado. 

Concorra a bônus e 
curta os campings 

 ►Aproveite as promoções da época e vá conhecer, ou rever, as fabulosas Cataratas do Iguaçú 

Grande/Angra dos Reis.
-Saída em 14/12/19, com 06 noites, fazendo Buzios/Salva-

dor/Ilhéus, 
-Saída em 28/12/19, com 8 noites, fazendo Ilhabela/Ubatu-

ba/Ilha Grande/ Copacabana (queima de fogos)
Consulte outras saídas e de outras Companhias. A CCTUR 

trabalha com todas. Aproveite !  

PACOTES NACIONAIS PROMOCIONAIS 
A CCTUR sugere pacotes nacionais promocionais incluindo 

hospedagem 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 noi-

tes: 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 pen-

são: 10 parcelas de R$ 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 no lado argentino).

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

PACOTES COM PREÇOS PROMOCIONAIS PARA 2020
A CCTUR sugere pacotes aéreos promocionais para 2020 

para os destinos abaixo, em 10 vezes sem juros, a partir de:
-Beto Carrero, 03 noites e 02 idas ao Parque, saídas em 

11/03,18/03, 01/04 e 13/05/20: R$ 1.316,00 
-Florianópolis, 03 noites, saídas em 11/03, 18/03. 01/04 e 

13/05/20: R$ 1.028,00 
-Foz do Iguaçu, 03 noites com Tour Cataratas (lado brasilei-

ro) e Parque das Aves (sem ingresso) e Duty Free, (compras no 
lado argentino), saídas em 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 23/04 e 
13/05/20: R$ 788,00 

-Serra Gaúcha, 04 noites, saídas em 05/02, 12/02, 11/03, 
25/03 e 23/04/20: R$ 1.183,00

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

passeios, rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping 
do Recreio dos Bandeirantes. Mas, quando vier a negócios, em 
viagem rápida, experimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com 
café da manhã, diárias acessíveis, restaurantes no entorno, ao lado 
do metrô, a duas estações de VLT até o Santos Dumont. No sen-
tido contrário, em percurso maior, o VLT passar em frente à Ro-
doviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.com.br .  

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Comemore a passagem deste Réveillon com a família na 

Amazônia, incluindo três noites de cruzeiro no navio Iberostar 
Grand Amazon, com sistema all inclusive. O programa completo 
inclui seis noites, com saída de São Paulo, via aérea, em 26 de de-
zembro, incluindo também City Tour em Manaus, coquetel e jan-
tar de boas vindas a bordo, jantar de gala, caminhadas, passeios 
de lancha, pesca de piranhas, focagem noturna de jacarés, obser-
vação de fauna e flora, encontro das águas, festa de Réveillon 
com jantar em Manaus, seguro viagem e kit promocional de via-
gem. Tudo por R$ 7.198,00, por pessoa, em cabine dupla, em até 
10 parcelas, excluindo taxas portuárias. Consulte a CCTUR. Peça 
a programação detalhada e boa viagem! 
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O Réveillon está chegando com ceia, união e música 
Escolha o seu acampamento

Estamos próximos ao final 
de mais um ano e os cam-
pistas já se preparam para 

comemorar o Réveillon em suas 
unidades, desde as festas organi-
zadas entre as famílias até as reu-
niões mais intimistas com ceias e 
performances musicais. No Cam-
ping do Recreio, RJ-10, os cam-
pistas se reúnem no pavilhão em 
frente à praia, especialmente de-
corado com iluminação e anima-
ção de um DJ profissional. A par-
tir das 21 horas, o salão é aberto 
para as famílias se acomodarem 
com suas ceias e bebidas, em me-
sas disponibilizadas por aluguel 
pela organização do evento.

TRILHA MUSICAL 
À meia-noite, uma pausa 

na trilha musical sugere que as 
famílias se dirijam à praia fron-
teira para brindar a passagem do 
ano, pular suas sete ondas, fazer 
seus pedidos e abraçar forte seus 
amores e amigos. No retorno ao 
camping, já é Ano Novo com mú-
sica suave para dançar  evoluindo 

Visconde de Mauá: Festival de Gastronomia com Truta até dia 10 
Hospede-se no camping da Serrinha

Desde o dia 10 de outubro 
passado até o próximo dia 10 des-
de mês, Visconde de Mauá vem 
promovendo a 17ª Temporada da 
Truta, festival gastronômico que 
reúne cerca de 38 restaurantes 
com pratos especialmente cria-
dos para a ocasião. A região re-
cebe em seus trintas dias cursos, 
jantares harmonizados e novos 
cardápios. Para os turistas e cam-
pistas que estão de passagem pela 
cidade, o camping da Serrinha 
encontra-se disponível para hos-
pedagem. 

O EVENTO 
Há quase 20 anos teve início 

a ”Temporada da Truta”, even-
to com promoção de cursos, 
workshops e palestras com che-
fs renomados que aproveitam 
a produção local de pescado de 
alta qualidade para capacitar 
equipes, refinar o cardápio e apri-
morar a experiência do visitante. 
A vocação de Mauá como produ-

tora de boa parte dos insumos da 
sua gastronomia, agrega à cadeia 
produtiva, promovendo a inclu-
são de produtores rurais e ofere-
cendo maior variedade de itens 
locais aos visitantes.

A TRUTA 
A truta, produzida localmen-

te, é um peixe de água doce, 
primo do salmão, que tem entre 
seus benefícios a alta concen-
tração de Ômega 3, óleo que 
previne doenças cardiovascula-
res, além de baixo teor de sal e 
gordura. O peixe encontrou nas 
águas cristalinas das nascentes da 
Mantiqueira um ambiente ideal 

para reprodução, que já inspira os 
restaurantes há muitas décadas.  

HOSPEDAGEM 
Camping – o RJ-06 possui 

atrativos como piscinas naturais e 
lago. Uma completa infra-estru-
tura com sauna, playground, can-
tina, quadra de esportes, pavilhão 

de lazer e chuveiros quentes. 
Acesso – Para os campistas 

quem vêm do Rio e de São Paulo 
a Via Dutra é a melhor opção. Nas 
imediações de Resende, deve-se 
entrar na altura do km 311, que 
dá acesso também às localidades 
de Penedo e Visconde de Mauá, 
por via asfaltada. A partir do en-
troncamento que leva a Visconde 
de Mauá, deve-se prosseguir pela 
esquerda, entrando na estrada de 
terra em direção à Serrinha do 
Alambari.    

SERVIÇO
Realização do Evento:  

MAUATUR - Visconde de Mauá 
Programação completa: www.
visiteviscondedemaua.com.br 
Informações: (24) 3387-1283

Camping da Serrinha: (21) 
3381-7042

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

para o estilo carnaval até meia 
madrugada.

UBATUBA
Em Ubatuba, SP-04, a cele-

bração será no pavilhão da can-
tina com a ceia preparada pela 

concessionária para aqueles que 
se servem do bufê ou organizam 
suas próprias refeições. No mes-
mo estilo festivo, o DJ profissio-
nal faz pausa da meia-noite para 
que as famílias sigam para a praia 

fronteira e brindem em alto estilo 
a chegada do Ano Novo.

CAMPOS DO JORDÃO
Em Campos do Jordão, SP-

02, a ceia está programada para 
o salão da cantina, embalada por 

um fundo musical mecânico, tudo 
organizado pela concessionária 
da cantina, que espera a presença 
marcante das famílias campistas 
para a comemoração do novo ano 
em clima de temperatura amena e 
aconchego.

PARATY 
Em Paraty, RJ-04, as famílias 

associadas já se preparam para 
o tradicional jantar de Réveillon 
com a pausa para o brinde na che-
gada do Ano Novo, na Praia do 
Pontal, fronteira ao camping, sob 
a luz e o fascínio da queima de 
fogos de artifícios. 

Em outros campings como 
Mury, Cabo Frio, Serrinha, Clu-
be dos 500, Bertioga, Guarapari, 
Prado, como se repete a cada ano, 
os campistas se programam para 
os encontros nas cantinas, nos 
quiosques ou nos avancês dos 
trailers e motor-homes. 

SERVIÇO
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►A truta na pedra é um dos pratos campeões do Festival 

 ►É tempo de organizar o seu Réveillon acampando 



10 Jornal O Campista         Novembro de 2019

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 de Pai para Filho:
benefício ampliado

Continua em vigor a campanha 
“De Pai para Filho”, ofere-
cendo descontos para as novas 

subscrições até o máximo de 97% do 
valor atual do título à vista para aqueles 
associados 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 títulos com des-
contos progressivos a partir de 50% do 
valor da proposta à vista, desde quando 
completem 5 anos de efetiva contribui-
ção de taxas de manutenção, aumen-
tando os descontos em escalas de 10% 

para cada 5 anos somados da contribui-
ção da manutenção, até 97% a partir de 
25 anos de Clube. 

Em se tratando de admissões pro-
mocionais, as taxas mensais de manu-
tenção vinculadas aos novos associa-
dos passam a ser apropriadas a partir 
do mês seguinte ao da subscrição.

Transferência por transmissão 
Outra novidade disponível para as-

sociados mais antigos é a possibilidade 
de transferência de títulos de proprie-
dade por transmissão de pais e mães 
para seus filhos, desde quando o trans-
mitente tenha alcançado vinte anos de 
associação com efetiva contribuição de 

taxas de manutenção. 
Por esta alternativa, no ato da 

transmissão do título de propriedade 
para um dos filhos, o pai continuará 
como associado do Clube, na condição 
de dependente do filho. Mesmo nos 
casos em que a titularidade como asso-
ciado seja da mãe, o cônjuge até então 
registrado como seu dependente estatu-
tário poderá se habilitar a essa condição 
de dependente, se assim for requerido.

As transferências de remissões 
por serem dissociadas das rotinas dos 
títulos de propriedade, não se inserem 
automaticamente nesta modalidade de 
transmissão.

Campanha Novos Associados 
continua em vigor 

A Promoção Novos Associados 
continua em vigor para os próximos 
finais de semanas e feriados com a pos-
sibilidade de garantir descontos aos as-
sociados que recomendam seus amigos 
e familiares para se tornarem sócios do 
CCB. Com isso é garantido um bônus 
de estadias gratuitas para você, com 
bônus de R$ 80,00 até R$ 180,00. Para 

participar, basta indicar amigos para se 
associarem ao Clube. 

A cada indicação confirmada, os 
sócios e seus dependentes são benefi-
ciados com bônus/pernoites com vali-
dade de até um ano para os associados 
e seus acompanhantes. Para cada grupo 
de cinco indicações confirmadas, os as-
sociados recebem mais 20% do valor 

total dos bônus entregues. Lembramos 
que essas bonificações não servem para 
compensar taxas de ocupações de mó-
dulos, equipamentos desocupados, esta-
das diurnas, animais permitidos ou ou-
tras específicas. Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qualquer uma das 
secretarias do CCB pelo correio, fax ou 
e-mail.
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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 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.

Vettura -2009/2010 – 14 metros, único 
dono, motor Scania 380 - 68.000 km roda-
dos, gerador a diesel, completíssimo, todo 
revisado. R$ 780.000,00. Mário. Tel: (62) 
99971-1061

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

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

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

Contato: (11)97094-8916 / dario@co-
lumbiacontabil.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 
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-

FUNDADOR: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional:  .....................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
2º Vice-Presidente Nacional:  .....................Luiz Fernando Napolitano (SP)
Diretora Tesoureira:  ..................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário:  .....................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor 2º Secretário:  .................................Antônio Manoel do Nascimento Bento (RJ)
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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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DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

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.

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. Conta-
to: (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 pesso-
as. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bo-
cas (embutido), chuveiro com aquecedor à 
gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21) 
99644-2922. 

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

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com for-



Serra Gaúcha: “Aqui a magia é Real”, tema do Natal 
Luz, o maior evento natalino do planeta

No dia 24 de outubro passado, 
Gramado deu início ao evento 
Natal Luz, cujo tema deste ano 

é “Aqui a magia é Real”, com desfiles, 
apresentações, decorações belíssimas 
de natal, shows, concertos, entre ou-
tros atrativos, tudo programado até o 
dia 12 de janeiro próximo. O Natal Luz 
é o maior evento de Natal do mundo, 
atraindo mais de 2 milhões de turistas 
todos os anos. A CCTUR, agência de 
viagem do CCB, tem pacotes para o 
evento. Confira na página 8 desta edi-
ção.  

Em 2019, o evento está completan-
do 34 anos, recebendo nas temporadas 
milhões de turistas que se encantam 
com a excelência da decoração e a re-
ceptividade do povo da cidade. Além 
dos espetáculos que se sucedem diaria-
mente nas programações, uma atração 
à parte é a decoração das principais 
avenidas do centro, das rotatórias e do 
pórtico da entrada da cidade.

Em Canela, cidade vizinha, o So-
nho de Natal deste ano tem o tema “A 
Fábrica dos Sonhos”, evento iniciado 
no mês passado, com duração até 12 de 
janeiro de 2020.

HOSPEDAGEM 
Gramado fica a 7 km do centro de 

Expo Motor-Home este mês em Canela. Hospede-se no RS-01, 
próximo ao local do evento 

Está confirmada para o dia 14 
deste mês de novembro (quinta-feira) 
a 17 (domingo), no feriadão da Pro-
clamação da República, a nova edi-
ção da Expo Motor- Home Show, em 
conjunto com o 7º Encontro do Grupo 
Rancho Móvel, desta vez, no Cen-
tro de Convenções do Hotel Fazenda 
Pampas. 

A Promotora de Evento informou 
que já foram comercializados todos 
os estandes da Exposição, confirman-
do a presença significativa de empre-
sas representativas do trade, como a 

Mercedes Benz, a Santo Inácio, Vettu-
ra, Alko, New Way, Home Bus, Blue 
Camp, Apollo, Itu Traillers e tantas 
outras. 

PALESTRAS 
Além das instalações suficientes 

para abrigar a programação das pa-
lestras, work-shops e os estandes da 
exposição dos lançamentos dos novos 
modelos dos veículos de recreação e 
demais acessórios e equipamentos de 
campismo e de caravanismo, o com-
plexo do hotel está disponibilizando 
instalações de camping para abrigo 
dos visitantes, com infraestrutura de 
sanitários , redes para energia elétrica, 
entrada de água potável, saída de águas 
servidas e descarte de resíduos. 

O Hotel Fazenda Pampas fica na 
Avenida Dom Luiz Guanella , 1561, 
Biarro Vila Suíça, às margens da Rodo-
via Estadual RS-235, que liga Canela a 
Gramado. 

SERVIÇO 
Expo Motor-Home Show 2019 
w w w . f a c e b o o k . c o m /

expomotorhome

Tel/WhatsApp: (51) 98032-8120
E - m a i l : a t e n d i m e n t o @

expomotorhome.com 

Camping de Canela (RS-01) 
Telefone: (51) 3282-4321

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

Canela, onde o CCB oferece a hospeda-
gem em seu camping, situado na Estra-
da do Caracol.

Camping- O RS-01 está localiza-
do a 837m de altitude, em Canela, na 
Estrada do Caracol, margeado por um 
riacho que corre sobre pedras, forman-
do piscinas naturais. O camping conta 
com pavilhão de lazer, quadras de es-
portes, churrasqueiras cobertas, pisci-
nas naturais e cancha de bocha, além 
das instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao cam-
ping de Canela, na Rodovia RS-235 
que liga Canela a Gramado, pegue a 
estrada asfaltada com acesso ao Parque 
do Caracol. Após quatro quilômetros 
suba à direita e percorra mais um qui-
lômetro até o RS-01.

SERVIÇO
Evento: Natal Luz de Gramado 
Telefone: (54) 99681-1369
Programação: www.natalluzdegra-

mado.com.br 
CCTUR: (21) 2240-5390
Camping de Canela: (54) 3282-

4321

Disque Camping: (21)2532-0203 
ou (21)3549-4978  ►  O desfile comandado por Papai Noel encanta e emociona crianças de todas as idades

 ►Tudo pronto 
para a terceira 

edição da Expo-
Show 

 ►O Camping 
de Canela 
aguarda a visita 
dos campistas 
durante os 
eventos de 
dezembro

MOTOR-HOME
Vendo

Vettura
Único dono
14 metros

motor Scania 380
Ano 2009/2010

68 mil km
completíssimo
todo revisado

gerador a diesel
R$ 780.000,00

(62) 9 9971-1061
Mário


