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 ►Com a primavera, o bosque do Camping de Aracruz fica ainda mais verde e aconchegante
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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 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 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 Maran-
duba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: (12) 3843-
1536. Instalações–padrão, luz para equipamen-
tos (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 Prado

 ►Camping da Serrinha
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                CONVITES                                      OUTUBRO         
 Associado Casal / Dupla.....................................R$ 110,00
 Associado Individual..........................................R$ 60,00
 Associado Juvenil...............................................R$ 48,00
 Convidado Individual.........................................R$ 80,00
 Convidado Juvenil..............................................R$ 60,00

Expo Motor-Home será em Novembro em Canela com 
Hotel e Camping para visitantes  

Está confirmada para novembro 
próximo, no período de 14 (quinta-
-feira) a 17 (domingo), no feriadão da 
Proclamação da República, a nova edi-
ção da Expo Motor- Home Show, em 
conjunto com o 7º Encontro do Grupo 
Rancho Móvel, desta vez, no Centro de 
Convenções do Hotel Fazenda Pampas. 

A Promotora de Evento informa 
que já foram comercializados todos os 
estandes da Exposição, confirmando a 
presença significativa de empresas re-
presentativas do trade, como a Merce-
des Benz, a Santo Inácio, Vettura, Alko, 
New Way, Home Bus, Blue Camp, 
Apollo, Itu Traillers e tantas outras. 

PALESTRAS 
Além das instalações suficientes 

para abrigar a programação das pales-
tras, work-shops e os estandes da expo-
sição dos lançamentos dos novos mode-
los dos veículos de recreação e demais 
acessórios e equipamentos de campis-
mo e de caravanismo, o complexo 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 des-
carte 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 
www.facebook.com/expomotorho-

me
Telefone/WhatsApp: (51) 98032-

8120
E mail: atendimento@expomo-

torhome.com 
Camping de Canela (CCB) – RS-01 
Endereço: Estrada do Parque do 

Caracol 
Telefone: (51) 3282-4321
Disque Camping: (21) 2532-0203 

ou (21) 3549-4978

Chopada Alegre neste mês, atração principal no Clube 
dos 500 com animação da Banda Túreck

Está confirmada para o dia 12 deste 
mês de outubro, no sábado, feria-
do de Nossa Senhora da Apareci-

da, a XLVII Chopada Alegre, no Camping 
do Clube dos 500. Os convites para os as-
sociados e seus convidados estão disponí-
veis na portaria do Camping do Clube dos 
500 e de outras unidades próximas pelos 
valores indicados na tabela abaixo. Mais 
uma vez a animação musical da festa fica-
rá por conta da Banda Túreck.

CONVITES 
Cada participante receberá emba-

lagens individuais com dois tipos de 
salsichas quentes, queijo à francesa, 
mostarda, ketchup e pão, mais um ca-
neco exclusivo para o serviço de chope 
e refrigerantes à vontade. Os associados 
que adquirirem seus convites até o do-
mingo 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, muitas homenagens à 

Padroeira do Brasil estão programadas. 
Diversas festividades ao redor da Basí-
lica atraem anualmente cada vez mais 
fiéis, romeiros em busca das bênçãos, 
missas e procissões, além dos turistas 
que querem visitar o enorme santuário 
religioso.

A programação religiosa começa na 
primeira semana deste mês e vai até o fe-
riado do dia 12, encerrando o evento com 
uma bonita celebração à Nossa Senhora 
Aparecida.

HOSPEDAGEM
O CCB oferece as melhores condi-

ções de estadia aos associados interes-
sados em participar dessa homenagem, 
dispondo do Camping do Clube dos 500, 
que fica a somente 10 km da cidade de 
Aparecida.

O camping possui instalações-pa-
drão com capacidade para 300 equipa-
mentos, playground e piscinas cloradas 
para adultos e crianças. Os amantes dos 
esportes podem se divertir na quadra de 
vôlei e no campo de futebol society. Há 
também um quiosque de lazer equipado 
com churrasqueira para a confraterniza-
ção dos campistas.

Acesso - O SP-01 fica a aproxima-
damente 185 km da capital paulista e 
261 km do Rio de Janeiro. Para chegar 
ao camping é necessário seguir pela Ro-
dovia Presidente Dutra até o km 60, em 
Guaratinguetá, onde está a unidade. Ao 
norte do camping estão localizadas Cam-
pos do

Jordão, Piquete e Delfim Moreira. 
Ao sul, ficam as cidades de Lagoinha, 
Cunha e Aparecida. 

SERVIÇO
Camping do Clube dos 500: 

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

(21) 3549-4978
Santuário Nacional de Nossa Senho-

ra Aparecida: Avenida Doutor Júlio Pres-
tes- Ponte Alta- Aparecida – SP

Telefone: (12) 3104-1000
Programação: www.aparecidadonor-

te.org/  

 ►A área 
disponível para 
acampamento fica 
anexa á sede do 
Hotel 

 ►Esportes, lazer, 
confraternização, 
antes e depois 
da festa, tem 
o camping a 
oferecer 
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Última chamada: Quinta edição do Festival Sabores de Cabo Frio 

O Município de Cabo Frio, 
desde o dia 6 de setem-
bro passado, vem reali-

zando a Quinta Edição do Festi-
val Gastronômico na região com 
encerramento no dia 6 deste mês 
de outubro. Com mais de 60 es-
tabelecimentos, que capricharam 
na criação de pratos exclusivos a 
partir do tema “Sons, Cores e Sa-
bores”, o evento tem como tema a 
Bossa Nova.

As delícias ficarão em cartaz 
nos estabelecimentos durante todo 
o festival e serão servidas de acor-
do com o horário de funcionamen-
to das casas. Uma revista informa-
tivas como a descrição dos pratos, 
endereços e horários de funciona-
mento dos estabelecimentos será 
distribuída nos restaurantes e ho-
téis.

EVENTO
A proposta do Festival é apre-

sentar a cidade durante a melhor 
temporada fora do verão. E dessa 
forma divulgar a qualidade e a va-
riedade da gastronomia de Cabo 
Frio, assim como seus bons servi-
ços, além de movimentar a econo-
mia. Feito em parceria com a rede 
hoteleira para incrementar o turis-
mo, o festival tem se consolidado 

Outubro é conhecido pelas 
tradicionais festas da Cerveja e, 
também pelo feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, que atrai mi-
lhares de fiéis e devotos à cidade 
de Aparecida. Para quem tem pla-
nos de aproveitar esses eventos, 
que misturam religiosidade e, ao 
mesmo tempo, o clima de alegria 
e descontração, a dica é o camping 
do Clube dos 500.

A exemplo dos anos anteriores 
a unidade terá uma programação 
especial da sua Chopada Alegre, 
onde associados e convidados têm 
oportunidade, uma vez mais de 
se confraternizarem com direito a 
muito chope, petiscos e danças. 

Já quem desejar aproveitar a 
oportunidade para dar uma esti-
cada até o santuário de Aparecida, 
pode não apenas acompanhar as 
solenidades litúrgicas que se es-
tendem durante todo o dia, a cada 
duas horas, como também conhe-
cer uma novidade inaugurada este 

ano: o trem dos Devotos que per-
corre o Caminho do Rosário até o 
Porto do Itaguaçu. O trem segue 
por um monotrilho elétrico que 
percorre uma distância de 1,4 qui-
lômetros e sai a cada 15 minutos. 
O itinerário passa por 20 cenários 
que retratam os mistérios da Pai-
xão em um total de 128 esculturas. 
O ingresso custa R$ 10 e vale a 
pena conhecer.

Mas outubro é também o dia 
do Professor e o CCB gostaria de 
lembrar e destacar a importância 
dos educadores, responsáveis pelo 
ensino e formação das futuras ge-
rações. Ainda que seja uma profis-
são que não tem o devido reconhe-
cimento por parte dos governantes 
e autoridades, ela é de vital impor-
tância, e não são poucos aqueles 
que se dedicam de corpo e alma 
a transmitir a crianças, jovens e 
adultos o seu conhecimento. A 
esses verdadeiros heróis, o nosso 
reconhecimento e eterna gratidão.

Barraca Panda 4 Nautika: A Barraca Panda da Nautika acomoda até 
quatro pessoas em saco de dormir. Leve para levar ao camping e do tipo 
compacta, é fácil de montar e projetado para climas secos. Sua estrutura é 
feita com varetas de fibra de vidro e o material do piso é confeccionado com 
polietileno de alta resistência. Internamente, possui bolso para organização 
de objetos menores. O formato da barraca 4 é em iglu, e cabe confortavel-
mente duas pessoas de estatura alta com malas. Informações no site: www.
makalusports.com.br . 

Lancheira Térmica Lunch Box da Acte: Desenvolvida com materiais 
térmicos e isolantes que mantem os alimentos sempre frescos. Marca: Acte. 
Modelo: Lunch Box C34. Caracteriticas: Cor: Cinza com detalhes em Rosa. 
Desenvolvida em material térmico e isolante. Tamanho Grande. Capacidade: 
13 Litros. Dimensões: 37 x 15 x 24 cm. Peso: 0,28 Kg. Garantia: 6 meses 
contra defeito de fabricação. Maiores informações através do site: www.ka-
nui.com.br .

Bar Flutuante Nautika: Durante a primavera e o verão, a diversão nas 
lagoas, praias ou piscinas é sempre uma boa pedida, ainda mais quando junto 
com churrascos e bebidas. E se o campista juntar a diversão dentro d’água 
com a bebida e petiscos? Conheça o Bar Flutuante da Nautika. O modelo 
vem com 5 porta-latas, 1 espaço central para bebidas e gelo e um espaço para 
garrafas. Mais informações no site: www.adventura.com.br .

Mercado
Novidades para curtir seu camping nos próximos feriados

Para você aproveitar os próximos feriados junto à 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: a Barraca Panda 4 

Nautika, a Lancheira Térmica Lunch Box da Acte e o Bar Flutuante Nautika

Opinião                                    Luiz Marcos Fernandes

Fé e cerveja

como um dos principais produtos 
turísticos do interior do Estado.

Entre as criações, destaca-se 
o petisco “O Grande Encontro”, 
do Paiol São Benedito, que reúne 
bolinhos de feijoada recheado com 
bacon e couve, de abóbora rechea-

do com carne seca e de vaca atola-
da recheado com costela e agrião. 
Já na categoria prato principal, 
destacam-se opções como “Dias 
de sol, festa de luz!”, do Cereall 
Gourmet, que traz curry de legu-
mes e especiarias exóticas com 

arroz jasmine; e “Quarteto Afina-
do de João Gilberto”, do Picolino: 
ragu de pato com laranja e shitake 
sobre polenta cremosa.

Presença marcante das sobre-
mesas, como “Nosso Barquinho”, 
uma torta vegana sem glúten de 

cacau com chantilly de limão, ge-
leia de frutas vermelhas e cookie 
de amêndoas com chocolate bel-
ga, acompanhada de mini shake 
de sorvete azul, do Veg Visk; e 
“Sobre Tom”, uma taça trufada 
de chocolate, doce de leite e pra-
liné de amêndoas, finalizada com 
creme e um leve toque de café, da 
Brigaderia da Vovó. A expectativa 
é de que o movimento seja supe-
rior ao da última edição, quando 
foram vendidas mais de 40 mil 
porções.

Para que todos possam sabore-
ar os mais variados pratos, o festi-
val segue o exemplo das edições 
anteriores, com receitas apresenta-
das em versões “petit” (de até 200 
gramas), a preços acessíveis. As 
entradas e os petiscos custam R$ 
18; os pratos principais, R$ 24; e 
as sobremesas, R$ 15.

SERVIÇO 

Site: www.saboresdecabofrio.
com.br

Facebook: /saboresdecabofrio
Instagram: @saboresdecabofrio
Camping de Cabo Frio: (22) 

2646-6838
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►A variedade e o tom criativo dos pratos de frutos do mar são irresistíveis
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Em novembro, Sambão e 
Feijoada será o 

carro-chefe de Mury 
Para você, campista, que bus-

ca desfrutar das paisagens da 
região serrana, Mury é uma 

excelente opção, sem contar que o 
RJ-08 irá reunir campistas e amigos 
para a concretização de mais uma 
edição do Sambão e Feijoada no dia 
16 de novembro, no sábado, a partir 
das 13 horas, que neste ano cai após 
o feriado da Proclamação da Repú-
blica (15), quinta-feira, e antes do 
feriado da Consciência Negra (20, 
terça-feira 

O tradicional evento será reali-
zado na cantina do camping. Além 
disso, a festa terá música ao vivo e o 
preço do convite por pessoa, incluin-
do embalagens separadas com as 
carnes, o feijão, arroz e salada, ainda 
será definido.  

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

Festa da Tainha foi sucesso 
em Ubatuba com animado 
show da Banda Gruporão 

A Festa da Tainha teve início às 
20 horas do dia 07 de setembro úl-
timo e terminou 01 hora da manhã. 
Compareceram cerca 150 pessoas, 
entre adultos e crianças que, tam-
bém, aproveitaram bastante a festa. 
A Banda Gruporão abrilhantou o 
evento e fez muito sucesso.

A Cantina preparou todos os 
acompanhamentos da Tainha (sala-
das, vinagrete, purê de batatas, pirão, 

arroz e molhos e dois tipos de sobre-
mesa), servidos à vontade. O evento 
teve muita fartura no item gastrono-
mia. As tainhas foram assadas pelos 
associados e colaboradores. 

Canecas comemorativas com 
a logo da festa e um mini- aquário 
foram oferecidas como brinde aos 
participantes, num  ambiente fami-
liar, comida excelente e música da 
melhor qualidade.

Visite a histórica Paraty, premiada 
pela UNESCO. Do colonial à ecologia, 

do MPB ao Rock
Em Paraty, Região da Costa 

Verde do estado do Rio de Janeiro, 
não faltam opções de lazer e diver-
são para todos os gostos. O Centro 
Histórico, tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico Nacional, é re-
pleto de casarões coloniais e igrejas, 
como a de Santa Rita, erguida em 
1722 e cartão-postal do município.

Alí se concentram também ati-
vidades com os melhores bares 
caprichando nos cardápios e na 
programação musical: MPB, bossa-
-nova e rock, que dão vida à diversão 
noturna. Paraty reserva muita cul-
tura através de sua história. Recém 
premiada como patrimônio mundial 
pela UNESCO, pode conquistar um 
novo reconhecimento internacional 
via pleito do Ministério do Turismo. 

PASSEIOS 
Durante o dia, o passeio de barco 

é uma das opções para os campistas e 
visitantes, e a dica de saídas é a Baía 
de Paraty. No trajeto, sempre com 
paradas para o mergulho, o visitante 
conhece as ilhas Sapeca, Catimbau, 
Algodão, Praia Vermelha, entre ou-
tras.  Quem busca cenários mais rús-
ticos, o melhor é seguir de barco até 
a Ponta de Cajaíba e de lá seguir por 
trilhas para as praias de Martim de 
Sá e Grande da Deserta.

Um dos pontos que mais atraem 
turistas e jovens são as praias da Vila 

 ►A confraternização maior se deu no pavilhão de eventos, junto à cantina

de Trindade. Preservando ainda os 
ares hippies dos anos 60, Trindade 
guarda algumas das mais bonitas 
praias da região, como a bem conhe-
cida Praia do Sono, rústica e aces-
sível por trilha (uma hora de cami-
nhada) e do Cachadaço, uma imensa 
piscina natural cercada por pedras, 
desbravada por trilha ou barco. Entre 
outros atrativos naturais de Paraty, o 
campista encontra uma grande lista 
de parques e reservas ecológicas, 
como a Cachoeira Pedra Branca e a 
do Poço da Laje.

Camping - O RJ-04 está loca-

lizado em frente à praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Misericór-
dia. Possui instalações-padrão e tem 
capacidade para 120 equipamentos, 
divididos entre trailers, motor-homes 
e barracas.

Acesso - A cidade de Paraty fica 
a 240 km do Rio de Janeiro e a 305 
km de São Paulo. O acesso é feito 
pela BR-101 (Rio/Santos). 

SERVIÇO 
Camping de Paraty: (24)3371-

1050.
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►No ambiente agradável do camping, mais um evento gastronômico tradicional 

 ►O casario de Paraty é deslumbrante até debaixo d’água 
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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

No dia 20 deste mês serão reali-
zadas mais duas etapas dos torneios 
de xadrez no camping do Recreio 
dos Bandeirantes, o LXXXVII Tor-
neio Escolar Individual e o CXCV 
Torneio Aberto. No dia 29 de se-
tembro foram realizados o XLIV 
Torneio Escolar Equipes e o CXCIV 
Torneio Aberto. 

Confira abaixo todos os resul-
tados dos vencedores das  competi-
ções. 

XLIV Torneio Escolar Equi-
pes: JUVENIL: 1º Anderson Ma-
tias de Lima (C.SMON/T). IN-
FANTIL: 1º) Davi de Sousa Farias 

(C.SMON/T). MIRIM: 1º) Bianca 
Queiroz da M. Bacelar (C. SMOM/
CH), 2º) Rafaela Queiroz da M. Ba-
celar (C. SMOM/CH), 3º) Matheus 
Mariano Campos (C.JR LAGES), 
4º) Caíque Maranhão de Azevedo 
(C.JR LAGES) e 5º) Gabriel Macha-
do Liberal (C.JR LAGES). 

CXCIV Torneio Aberto: 1º) 
Alexandre Pinto Romano (FABOM), 
2º) Juvenal P. Batista (FABOM), 3º) 
Bruno Cravo (J.T.C.), 4º) João An-
derson Santana de Lima (APETX) 
e 5º) Wagner Rogério de Souza 
(AVULSO). 

Campanha Novos Associados 
segue em vigor 

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

cipar, basta indicar amigos para se 
associarem ao Clube. 

A cada indicação confirmada, 
os sócios e seus dependentes são 
beneficiados com bônus/pernoites 
com validade de até um ano para 
os associados e seus acompanhan-
tes. Para cada grupo de cinco indi-
cações confirmadas, os associados 
recebem mais 20% do valor total 

dos bônus entregues. Lembramos 
que essas bonificações não servem 
para compensar taxas de ocupa-
ções de módulos, equipamentos 
desocupados, estadas diurnas, ani-
mais permitidos ou outras específi-
cas. Preencha o seu cupom abaixo 
e o envie para qualquer uma das 
secretarias do CCB pelo correio, 
fax ou e-mail.

Lagoa do Bonfim: a Mata Atlântica e os encantos de um 
camping. Curta Luiz Gonzaga no Museu do Vaqueiro 

Quem vai ou pretende curtir 
o Nordeste e conhecer as 
maravilhas da Mata Atlân-

tica, tem uma excelente opção com 
direito à Lagoa do Bonfim, que, no 
período da segunda grande guerra 
mundial, foi usada pelos hidroaviões 
da Força Aérea Americana, com uma 
base em Natal, RN, a cerca de 25 km 
de distância.

Uma das atrações locais é o Mu-
seu do Vaqueiro, no Município de 
Nísia Floresta, que também sedia o 
Camping RN-02, onde os associados 
do CCB e seus convidados têm aces-
so a um acervo da cultura sertaneja. 

LAGOA DO BONFIM
O local é muito aprazível com 

seus espelhos d’água, é extensivo e 
tranquilizante, propício à prática de 
todos os esportes náuticos a vela e a 
motor, e conta ainda com o privilé-
gio de acampar sob um denso pomar 
de frutas da região.

Essa unidade, a 40 minutos de 
Natal, dispõe de amplos espaços 
disponíveis para barracas de todo 
porte e áreas propícias a trailers e 
motor-homes, com estrutura dotada 
de pontos de energia elétricas para 

os equipamentos, entrada de água e 
saída de águas servidas. 

MUSEU DO VAQUEIRO
O Museu do Vaqueiro fica na 

Fazenda do Bonfim, na mesma Ave-
nida Dr. Severino Lopes da Silva, 
onde se situa o camping RN-02. Os 

visitantes têm acesso à cultura serta-
neja em textos, além de fotos e peças 
originais, lembrando nomes como o 
escritor e estudioso da temática ser-
taneja Oswaldo Lamartine e o poeta 
e rabequeiro Fabião das Queima-
das. Ao chegar ao local é visto um 

casarão sertanejo, reproduzido, com 
espaço dedicado ao imortal Luiz 
Gonzaga.

Camping – O RN-02 possui ins-
talações-padrão, pavilhão de lazer, 
luz para equipamentos, chuveiros 
quentes e quadra de esportes. São 40 

mil m² de um espaço muito agradá-
vel.

Acesso – O tempo de viagem 
de Natal até Lagoa do Bonfim, para 
quem está pela região, é de 40 mi-
nutos pela BR-101 em pista dupla 
asfaltada. Nas cercanias do Municí-
pio de Nísia Floresta, entrar no Km 
119, no sentido João Pessoa / Natal, 
defronte ao Posto da Polícia Rodo-
viária Federal, pela Av. Dr. Severino 
Lopes da Silva. Após 2,5 km chega-
-se ao camping. Lagoa do Bonfim 
está a 25 km antes de Natal.

SERVIÇO 
Camping Lagoa do Bonfim (RN-

02): (84) 99977-2724
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
Museu do Vaqueiro 
Endereço: Av. Dr. Severino Lo-

pes da Silva - Lagoa do Bonfim 
Site: www.museudovaqueiro.

com.br 
Telefone: (84) 99406-9454

Recreio realiza mais 
uma etapa de xadrez 

 ►A imensidão das águas da Lagoa oferece tranquilidade  e sossego aos campistas 
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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 a família e os 
amigos.  Aproveite bem os finais 
de semanas e feriados que se 
aproximam e não perca a oportu-
nidade. Os campings escolhidos 
para este mês de outubro estão à 
sua disposição: Bertioga (SP-05), 
Caldas Novas (GO-02) e Cabo 
Frio (RJ-01).

Em Bertioga, uma progra-
mação variada desde os esportes 
náuticos até uma ida a aldeia in-
dígena. Em Caldas Novas, águas 
termais e terapêuticas fazem do 
lugar uma ótima opção para os 
que buscam o turismo de saúde e 
termal. Em Cabo Frio, as praias 
de águas claras e areias finas e 
passeios pela Região dos Lagos, 
além da agitação noturna.

BERTIOGA: 
DIVERSÃO 

Camping – O SP-05 possui 
instalações–padrão e praia fron-
teira. Está localizado na Av. An-
chieta, nº10.500, na Praia da En-
seada, que fica a 6 km do centro 
da cidade.

Acesso – Os campistas de São 
Paulo devem seguir pela Rodovia 
Presidente Dutra, entrar em Mogi 
das Cruzes e pegar a Rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 070). Os que 
vêm do Rio de Janeiro podem 
escolher entre seguir pela Dutra 
até a Rodovia Mogi-Bertioga ou 
pela Rodovia Oswaldo Cruz, que 
começa em Taubaté até pegar a 
Rio-Santos.

Atrativos - Bertioga oferece 
opções de descontração para toda 
família. Dentre elas, banhos de 
mar, tour por aldeia indígena, es-
portes náuticos e radicais, visita a 
construções históricas e passeios 
de escuna e de canoa. A praia da 
Enseada, próxima ao Camping, é 
indicada para banhos, prática de 
esportes náuticos e mergulhos no 
trecho Indaiá. Na divisa com São 
Sebastião, a cidade possui tam-
bém uma aldeia que abriga 400 
índios guaranis, numa área de 
quase mil hectares. No local há 
venda de artesanato e de plantas 
ornamentais. Para conhecer ex-
posições de armas e de ocas indí-
genas, a dica é o Forte São João.

CALDAS NOVAS:
 TURISMO TERMAL 
Camping – O GO-02 possui 

uma área de 40.000 m². Oferece 
instalações-padrão, luz para equi-

Aproveite os fins de semanas e 
feriados. Escolha o seu camping 
e programe viagem pelo Brasil

 ►A pouco mais de 100 km as capital e defronte à praia, o atraente camping de Bertioga 

 ►O camping 
de Caldas 
Novas, a 4 km 
do centro da 
cidade,  com 
inúmeras 
atrações 
termais 

 ►No centro 
das atrações 
da Região 
dos Lagos, o 
camping de 
Cabo Frio 

pamentos, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, churrasquei-
ras, sauna e piscinas. O camping 
fica próximo ao aeroporto a 4 km 
da cidade.

Acesso - Para o campista que 
sai de carro ou ônibus da região 
Sudeste, o melhor caminho é 
pela BR-050, passando por Uber-
lândia, Catalão e Araguarí. Para 

quem sai de Brasília, é melhor se-
guir pela BR-040 e continuar pela 
BR-050, passando por Cristalina. 
Ao chegar em Campo Alegre de 
Goiás, siga pela estrada que vai 
de Ipameri a Caldas Novas.

Atrativos - Suas águas ter-
mais chegam até 51º e possuem 
propriedades químico-minerais 
que podem diminuir a pressão 

arterial e até desintoxicar o orga-
nismo. Há um repertório de sau-
nas naturais, bosques, nascentes 
e cascatas. Uma mata frondosa 
com ipês, canelas, paineiras, lo-
calizada na Serra de Caldas e 
habitada por tucanos, juritis e ca-
nários, completa este “paraíso das 
águas”. 

A cidade possui também va-

riada culinária que mistura pei-
xes e aves com frutos do cerrado 
como o pequi, usado em pratos 
típicos como o arroz com pequi 
e a tradicional galinhada. Outra 
atração da cidade é a Feira do 
Luar, realizada durante os finais 
de semana, no centro da cidade. 
Com mais de 100 barraquinhas, é 
um excelente lugar para conhecer 
o artesanato e a gastronomia.

CABO FRIO: 
PRAIAS 

Camping – O camping de 
Cabo Frio fica na Avenida Wil-
son Mendes, 700, antiga Estrada 
dos Passageiros, no bairro Jacaré. 
Possui quadra de esporte e está 
localizado às margens do Canal 
do Itajuru. Dentro do camping há 
um acesso para embarcações ao 
canal exclusivo para os associa-
dos e visitantes. O camping conta 
com tanques lava-roupas e lava-
-pratos, além de instalações-pa-
drão que incluem luz para equi-
pamentos e chuveiros quentes.

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

Atrativos - Suas praias de 
águas claras e areias finas desta-
cam a beleza da região. Além dos 
quiosques à beira-mar, quando o 
assunto é gastronomia, todos os 
caminhos levam ao Boulevard 
Canal, um calçadão às margens 
do Canal Itajuru repleto de bares 
e restaurantes que oferecem mú-
sica ao vivo e diversos pratos des-
de a culinária local com peixes e 
frutos do mar às estrangeiras (ita-
liana, japonesa, brasileira e fran-
cesa). De dia, o local proporciona 
passeios de barcos (escunas) no 
Terminal Marítimo e visitas cul-
turais ao espaço Carlos-Scliar. A 
noite os turistas mais baladeiros 
podem curtir as boates, bares e 
casas noturnas.

SERVIÇO 
Camping de Bertioga (SP-05): (13) 

3311-9329
Camping de Caldas Novas (GO-

02): (64)9221-5096
Cabo Frio (RJ-01): (22) 2646-6838
Disque Camping: (21) 2532-0203 

ou (21) 3549-4978



8 Jornal O Campista         Outubro 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 inter-

nacionais, 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 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, vo-

ando American Airlines e ficando no Hotel Rosen Inn Internatio-
nal 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 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 

-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

CRUZEIROS MARÍTIMOS 
A MSC oferece várias opções de cruzeiros na costa brasi-

leira, a bordo do moderno MSC Fantasia, com saídas do Rio de 
Janeiro, já para a temporada de 2020. 

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

-Saída em 15/02/2020, com 04 noites, fazendo Ilhabela/Ilha 
Grande/Angra dos Reis.

- Saída em 14/12/19, com 06 noites, fazendo Buzios/Sal-
vador/Ilhéus, 

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

O programa ideal para 
você e sua família é 
viajar pelo país e conhe-
cer novos lugares. E no 

CCB você ainda concorre a estadias 
grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para partici-
par, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas mensais de manutenção 
que você automaticamente já con-
corre a bonificações com até cinco 

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

utilizar sua bonificação em qualquer 
um dos campings da rede. Os bônus 
podem ser utilizados pelo titular ou 
por seus dependentes, desde que es-
ses estejam identificados com suas 
respectivas carteiras sociais. 

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

Concorra a bônus e curta os 
campings próximos feriados

 ►Primeiro, derrubam e levam as árvores, depois vem a queimada e , por fim, chega mais uma boiada

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

TUR trabalha com todas. Aproveite !  

PACOTES RODOVIÁRIOS 
A CCTUR oferece pacotes rodoviários com hospedagem 

em hotel, a partir de:
-Réveillon em Raposo, 06 dias, saída em 27/12/19: R$ 

2.478,00
-Parque da Mônica e Aquário de São Paulo, 03 dias, saída 

em 11/10/19: R$ 1.030,00 com café da manhã e um jantar
-Parque Nacional de Caparaó, 04 dias, saída em 12/10/19: 

R$ 1.657,00 com 02 almoços inclusos
-Passeio de escuna a Ilha Grande, saída em 23/11/19: R$ 

300,00
-Ilha Grande, 03 dias, saída em 06/12/19: R$ 1.200,00

PACOTES NACIONAIS PROMOCIONAIS 
A CCTUR sugere pacotes nacionais promocionais in-

cluindo 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 

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, restaurantes 
no entorno, ao lado do metrô, a duas estações de VLT até o 
Santos Dumont. No sentido contrário, em percurso maior, o 
VLT passar em frente à Rodoviária Novo Rio. Experimente! 
reservas@itajubahotel.com.br .  

ESTÃO ACABANDO COM ELA
O desmatamento na Amazônia brasileira praticamente do-

brou entre janeiro e agosto deste ano: foram 6.404,4 km2 des-
truídos ante os 3.336,7 km2 devastados  no mesmo período de 
2018, totalizando uma alta de 91,9%. Os dados são dos alertas 
emitidos pelo Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo 
Real), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
que norteiam o trabalho da fiscalização ambiental em campo. 

O pesquisador sênior Paulo Moutinho, um dos fundadores 
do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), diz 
que especialistas já estimam que, neste ano, o desmatamento 
poderá chegar, pela primeira vez, a 10.000 km2, desde 2008. 
Para ele, essa situação significa praticamente anular pela meta-
de todo o esforço de redução obtido de 2005 até 2012, período 
que registrou uma queda de quase 80% nas taxas de desmate. 

(Transcrito do Jornal O Globo, de 09.09.2019)

008814-7 (RJ)
013432-0 (RJ)
014051-7 (SP)
017160-7 (SP)
019645-3 (SP)
024951-5 (SP)
025776-2 (SP)
028946-8 (SP)
033417-4 (SP)
057340-1 (RJ)
059146-7 (RJ)
063059-6 (SP)
063699-0 (RJ)
064288-6 (MG)
065690-8 (SP)
069367-5 (SP)
073963-3 (RJ)
074973-5 (SP)
081395-8 (RJ)
086052-3 (SP)

091779-4 (RJ)
100132-6 (SP)
102271-2 (RJ)
109131-3 (SP)
113162-6 (RJ)
114178-6 (PR)
131848-0 (SP)
142513-0 (RJ)
143924-4 (SP)
145861-2 (RJ)
153752-1 (PR)
157045-6 (RJ)
162657-4 (RJ)
163868-6 (MG)
168237-6 (ES)
169861-0 (RJ)
173165-4 (PR)
175513-7 (RJ)
176679-8 (SP)
179494-5 (BA)

181107-2 (RJ)
181135-7 (SP)
182628-9 (RJ)
188830-4 (SP)
189041-6 (RJ)
190037-6 (RJ)
191144-0 (SP)
192215-8 (RJ)
193412-1 (RJ)
196540-7 (SP)
205561-1 (SP)
207094-6 (RS)
212798-9 (MG)
218844-8 (SP)
220626-2 (RJ)
220679-1 (MG)
221452-4 (RJ)
221870-6 (RJ)
225009-1 (ES)
225755-6 (SP)

228327-2 (RJ)
229424-9 (SP)
230460-4 (RJ)
232132-1 (ES)
232568-4 (RJ)
232673-7 (SP)
234979-3 (SP)
235484-5 (RJ)
235523-1 (RJ)
235527-3 (RJ)
235536-2 (SP)
235554-0 (SP)
235760-7 (BA)
235767-3 (RJ)
235774-6 (RJ)
235808-5 (SP)
235843-3 (SP)
235890-4 (RJ)
235917-0 (MG)
236006-6 (RJ)

236043-0 (ES)
236057-9 (SP)
236059-5 (RJ)
236105-4 (SP)
236117-7 (SP)
236123-2 (SP)
236141-0 (SP)
236142-8 (SP)
236147-8 (MG)
236151-7 (SP)
236239-3 (ES)
236281-4 (SP)
236288-0 (SP)
236323-4 (SP)
236332-3 (RJ)
236340-4 (RJ)
236382-8 (SP)
236430-3 (RJ)
236432-9 (RJ)
236433-7 (SP)

Foto de Bruno Kelly / Reuters
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Primavera: Escolha melhor opção de destino e 
programe passeio na estação mais florida do ano 

Halloween no Recreio e Bertioga: doces ou travessuras? 
Eventos começam 26 de outubro

No final deste mês, dia 31, é da-
tado mundialmente como o Dia das 
Bruxas, e por conta disso, em muitos 
lugares, há festejos comemorativos, 
que, no CCB, não passa em branco. 
No dia 26 deste mês de outubro, o 
camping do Recreio dos Bandeiran-
tes realizará mais uma edição da Fes-
ta Fantasy, a partir das 20h. 

O Dj Abobóra comandará a fes-
ta no pavilhão fronteiro à praia. As 
comidas e bebidas serão comerciali-
zadas pela cantina. No meio da noite 
haverá a premiação para a melhor 
fantasia da festa, tanto para adultos 
como para crianças. Para adquirir os 
convites é só entrar em contato com 
o disque camping ou com o próprio 
número do RJ-10. No camping de 
Bertioga o Halloween marcará pre-
sença também. 

PROGRAME-SE
No Recreio, o RJ-10, está locali-

zado na Estrada no Pontal, nº 5.900 
e conta com instalações-padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuvei-

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

BERTIOGA 
No dia 2 de novembro, sábado, 

o camping de Bertioga, em São Pau-
lo, retorna com a realização da Festa 
de Halloween no pavilhão de festas, 
decorado tipicamente para o even-
to sob o comando do Dj Nininho, a 
partir das 21 horas. As comidas e as 
bebidas serão levadas pelos próprios 
campistas. 

SP-05: O camping de Bertioga 
possui instalações–padrão e praia 
fronteira. Está localizado na Av. 
Anchieta, nº10.500, na Praia da En-
seada, que fica a 6 km do centro da 
cidade.

SERVIÇO
Camping do Recreio dos Ban-

deirantes: (21) 3825-9209
Camping de Bertioga: (13) 3311-

9329
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Os eventos 
de Halloween 
nos campings 
são mais um 
motivo de 
confraternização 

A primavera começou no dia 
22 de setembro e vai até 
21 de dezembro, com pos-

sibilidades interessantes e valiosas 
sugestões para os campistas e seus 
associados curtirem o melhor que 
ela oferece para todos na conside-
rada estação mais florida do ano. As 
cidades, além de apresentarem tem-
peratura mais amena, estão com ex-
celentes opções de passeios a pontos 
de agradáveis monumentos, parques, 
natureza e múltiplos eventos.

O site Peixe Urbano divulga al-
gumas dicas, além de outras de nossa 
equipe, que levam em consideração 
a presença de unidades do CCB nas 
cidades escolhidas, para tornar seu 
passeio mais econômico em locais 
de atraentes pontos naturais. Se al-
gum amigo ou parente seu ainda não 
é associado, a hora é essa. Motive-se 
com essa sugestão, premie a família, 
chame os amigos e curta os destinos 
que mais lhe atraiam.

FAÇA SUA ESCOLHA

Campos do Jordão (SP) – 
Amantikir Garden: No alto da Ser-
ra da Mantiqueira, a área de 35 mil 
m² possui 22 jardins e cerca de 800 
espécies de plantas. O parque reuti-
liza materiais descartados de obras, 

como plantas paisagísticas, buscan-
do causar menor impacto ambiental. 
Bem próximo está o camping SP-02.

Rio de Janeiro (RJ) – Jardim 
Botânico: Na Zona Sul da cidade, 
o parque possui acervo de cerca 
de 9 mil espécies botânicas. Mui-
tas importadas e até ameaçadas de 
extinção. Conta com construções 
históricas e biblioteca especializada 
no tema. Vale uma visita ao Parque 

Lage, que fica perto. É arborizado 
e tem trilhas ao Corcovado. Use as 
acomodações do Camping RJ-10 - 
Recreio dos Bandeirantes.

Gramado (RS) - Lago Negro: A 
região foi criada após um incêndio. 
Para conter o fogo, moradores abri-
ram uma fenda no chão, que mais 
tarde seria transformada em lago 
artificial. O local é um dos destinos 
mais conhecidos na Serra Gaúcha. 

Com águas escuras, o lago reflete as 
diversas árvores, além das hortênsias 
e azaléias que se revezam nas épo-
cas do ano. Junto ao Parque do  
Caracol está o camping de Canela - 
RS-01, próximo a Gramado. 

Guarapari (ES) - Parque Es-
tadual Paulo César Vinha: o ponto 
alto do Parque é a Lagoa dos Caraís, 
conhecida também como Lagoa da 
Coca-Cola, pelas suas águas escuras, 

perfeita para banhos e cenário para 
belas fotos. E, para quem curte ani-
mais, o local é habitado por animais 
típicos da região, como o ouriço-
-preto, a cegonha e a preguiça. Bem 
próximo está o camping de Guarapa-
ri (ES-01).

 
Caldas Novas (GO) - Jardim 

Japonês: O ponto turístico é um lo-
cal convidativo cheio de elementos 
simbólicos que permite aos visitan-
tes a busca pela reflexão, equilíbrio 
da mente e do espírito. O jardim 
atualmente recebe cerca de 200 mil 
turistas por ano. O camping GO-02 
encontra-se próximo ao local para os 
campistas se instalarem. 

SERVIÇO 
Peixe Urbano RJ: (21) 3509-

1403
Camping de Campos do Jordão: 

(12)3663-1557 
Camping do Recreio (RJ-10): 

(21) 3825-9209
Camping de Canela: (54) 3282-

4321
Camping de Guarapari: (27) 

3262-1325
Camping de Caldas Novas (GO-

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

0203 ou (21) 3549-4978

 ►A Lagoa do Coca-cola é uma das atrações mais visitadas no Parque Estadual, em Guarapari 
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Está confirmada para o dia 10 
de novembro próximo, domingo, 
no camping do Recreio dos Ban-
deirantes, a 10ª Festa Cigana co-
ordenada pela professora Cláudia 

Sartore. 
O evento será realizado no 

pavilhão da praia a partir das 15 
horas, com a parceria da cantina 
do camping, tendo como atrações 

principais as danças típicas, com 
a presença confirmada de 30 gru-
pos, reunindo duzentas bailarinas 
e bailarinos, interpretando origi-
nárias da Europa, Américas, Ín-
dia e África (Egito). A animação 
ficará por conta da Banda Cigana 
Val Rei e seus irmãos, que além 
do acompanhamento aos grupos, 
promete também um Bailão para 
todos dançarem. 

O ambiente da Festa vai con-
tar com 33 expositores, reunindo 
12 oraculistas, estandes com co-
midas típicas, vestuário e acessó-
rios, tudo emoldurado por uma 
decoração finíssima.

Os ingressos individuais es-
tão disponíveis no próprio cam-
ping e custarão R$ 15,00 e as 
mesas com quatro cadeiras serão 
oferecidas por R$ 20,00 sem in-
cluir os convites.

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

 ►A sucessão dos bailados encanta a todos os presentes

10ª Festa Cigana será em novembro 

Campanha de Pai para Filho: 
benefício ampliado

Continua em vigor a cam-
panha ampliada “de pai 
para filho”, estendendo 

o desconto máximo para as no-
vas subscrições até 97% do valor 
atual do título à vista para aque-
les 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 
descontos progressivos a partir 
de 50% do valor da proposta à 
vista, desde quando completem 
5 anos de efetiva contribuição de 
taxas de manutenção, aumentan-
do os descontos em escalas de 

10% para cada 5 anos somados 
da contribuição da manutenção, 
até 97% a partir de 25 anos de 
Clube. 

Em se tratando de admissões 
promocionais, as taxas mensais 
de manutenção vinculadas aos 
novos associados passam a ser 
apropriadas a partir do mês se-
guinte ao da subscrição.

Transferência por transmissão 

Outra novidade disponível 
para associados mais antigos é a 
possibilidade de transferência de 
títulos de propriedade por trans-
missão de pais e mães para filhos, 
desde quando o transmitente te-
nha alcançado vinte anos de asso-

ciação 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 titularida-
de como associado seja da mãe, 
o cônjuge até então registrado 
como seu dependente estatutário 
poderá se habilitar a essa condi-
ção de dependente, se assim for 
requerido.

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



11Jornal O Campista         Outubro de 2019

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, 
geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: 
luizmacamo@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

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

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

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

Contato: (11)97094-8916 / dario@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 

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)
Diretor de Patrimônio:  .............................. Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor de Caravanismo:  ...........................Carlos Ricardo Monteiro  (RJ)
Diretor de Comunicações:  ......................... José Carlos de Sá Vasquinho (RJ)
Diretor Nacional para a Região/RJ: .......... Jorge Barbieri (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP: ..........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL: .......Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)

CONSELHO FISCAL
Titulares: Anival de Morais Braga, Marcos Vinicius Coutinho e Pedro Alves Pereira

DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Jorge Barbieri

DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Aymberê Guedes Araújo
Vice-Presidente: Everaldo Francisco da Silva

DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
Vice-Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano 
(Cadastro); Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados); 
Pedro Alves Pereira (Conservação e Obras);  Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário 
Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria 
Cremilda de Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).

ENDEREÇOS
SEDE NACIONAL: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP 
20031-914) - RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 2532-0203 - FAX: (21) 2524-5794
SÃO PAULO (SP): Rua Minerva, 156 - Bairro Perdizes  
CEP 05007-030 - Tel.: (11) 3864-7133 - Fax: (11) 3871-9749
CAMPINAS (SP): Av. Francisco Glicério, 1046 - conj. 106 - Edifício Dom Nery - Centro 
(CEP 13012-100) - Tel./FAX: (19) 3234-4715
SALVADOR (BA): Rua Portugal, 03/salas 404/410 - Centro 
(CEP 40015-000) - Tel/Fax: (71) 3243-0029

E-MAIL: ccb@campingclube.com.br
INTERNET: www.campingclube.com.br
DISQUE-CAMPING:  (21) 2532-0203

Periodicidade: Mensal        
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
                 Tel.:  (21) 2532-0203 - FAX (21) 2524-5794
Diretor Responsável: Ademar Moesia de Albuquerque 
Editor: Arnaldo Martins
Redatora: Isabelle Machado
Diagramação: Edgar do Lago
Publicidade: Willian Tadeu
Designer Gráfico: Joacil Martins (21) 97251-5736 - whatsapp
e-mail: joacilmartins@hotmail.com

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Jornal Tribuna de Petrópolis

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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MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 
pessoas. Avancê com copa e cozinha com-
pleta. Banheiro com box de água quente, 3 
TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e climatiza-
dor, no-break com baterias Moura Cleam, 
utensílios de cozinha e triciclo Elektra. 
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 99126-
3329. E mail: alfredo28guara@hotmail.
com 

 
Karman Caravan 1987 - Em perfeito esta-
do, 4 pneus novos zero km. Todo equipado, 
com 2 camas de casal, 2 beliches, geladei-
ra, banheiro com box, fogão 4 bocas com 
forno, ar condicionado novo. Instalado no 
CCB de Cabo Frio com todas as taxas em 
dia. R$ 39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 
98798-7890 ou (21) 2590-6827.

Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop 
elétrico, geladeira, ar condicionado Split, 
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares. 
Armários diversos. Localizado na cidade 
do Rio de Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. 
Contato: (21)99618-5163.

Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986, 
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto 
de casal, duas beliches, sala reversível para 
quarto de casal, cozinha com fogão 4 bo-
cas, pia inox, geladeira, banheiro com box 
com água quente, caixa d’ água 250 litros. 
Avancê 20 m2, mobiliário e acessórios. 
Tudo em perfeito estado e funcionando. R$ 
46.000,00 à vista, sem trocas. Ver nº465 no 
Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 
96469-1401.

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

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

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.



Sonho de Natal começa este mês em Canela 
com o tema “A Fábrica de Sonhos” 

Além das paisagens e do 
clima cinematográfico, o 
“Sonho de Natal”, um dos 

protagonistas da temporada natali-
na da Serra Gaúcha, completa 32 
anos com o evento programado 
para o período de 26 deste mês até 
o dia 12 de janeiro de 2020.

“A Fábrica de Sonhos”, novo 
tema, contará com intensa progra-
mação: 280 apresentações. Será 
responsável pela mobilização de 
um elenco composto por centenas 
de participantes residentes na pró-
pria comunidade. Destaque para o 
camping de Canela à disposição 
do quadro social e seus convida-
dos.

POTENCIAL TURÍSTICO 
A cidade possui diversas op-

ções como trekkings, rapel e 
rafting. A maior atração natural 
de Canela é a cachoeira “Casca-
ta do Caracol”, com 131 metros 
de altura, localizada no Parque 
do Caracol, que possui moderna 
infraestrutura com observatório 
ecológico, dispondo de elevador 
panorâmico, restaurante, lojas de 
artesanato e chocolates caseiros. 
Oferece também passeio temáti-
co de trem. Guias especializados 
orientam os visitantes em suas 

caminhadas e cavalgadas por es-
tradas secundárias e seus bosques.

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

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

SERVIÇO
Evento: Sonho de Natal em 

Canela
Telefone: (54) 3282-5190
E mail: turismo@canela.

rs.gov.br 
Programação: www.sonhode-

natal.com.br 
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Disque Camping: (21)2532-

0203 ou (21)3549-4978

Festival de Bonecos reúne países em Canela 
Evento começa 17 deste mês. Acampe no RS-01

A charmosa Canela, na Serra 
Gaúcha, RS, realizará, de 17 a 20 
de outubro um dos seus mais en-
cantadores eventos. O Festival In-
ternacional de Teatro de Bonecos, 
que chega à 31ª edição oferecendo 
a arte bonequeira para momentos 
agradáveis dos visitantes e fami-
liares, além da comunidade.

O festival, com a tradição em 
receber espetáculos renomados do 
mundo todo, reunirá este ano artis-
tas de cinco países: Brasil, Alema-
nha, Espanha, Equador e Argenti-
na, que vão tomar conta da Praça 
João Corrêa, no centro da cidade. 
Campistas e seus convidados po-
derão desfrutar da hospedagem na 
unidade RS - 01 do CCB.

DESFILE
Construídos com diferentes 

técnicas de manipulação, como 
fantoches, luva, marionetes e vara, 
os bonecos representam uma arte 
milenar que encanta a crianças e 
adultos. O desfile previsto para as 

14h30 de sábado, dia 19, no per-
curso entre a Praça João Corrêa e 
a Catedral da Pedra, no centro, é 
como um cartão-postal que se re-
nova anualmente, emocionando os 
visitantes com a possibilidade de 
interagir nesse passeio.

Das mais divertidas às mais 

reflexivas, das mais simples e po-
éticas às mais fantásticas demons-
trações de habilidade manual, as 
peças teatrais e interações previs-
tas para este ano provam que o 
evento segue fortalecido em suas 
três décadas de história, e com 
uma formatação ainda mais de-

mocrática, uma vez que o acesso a 
todas as peças é livre.

A Secretaria de Turismo e Cul-
tura de Canela fornece os detalhes 
da programação. Vale acompanhar 
pelo site.

SERVIÇO 
Camping de Canela (CCB)

Endereço: Estrada do Parque 
do Caracol 

Telefone: (51) 3282-4321

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

Site oficial: www.festivalbo-
necoscanela.com.br 

 ►Bonecos gigantes convidam para as atrações diversas para crianças e 
adultos 

 ►O camping de Canela é base de apoio e hospedagem 
para o evento

 ►A partir deste mês, a cidade se transforma em fonte de sonhos maravilhosos 


