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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

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 esportes. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equi-
pamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 

mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 27,50.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do 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 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 28,60; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
19,90 mais equipamento de R$ 5,00 até 
R$ 40,40.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – Es-
trada do Horto Florestal, bairro Rancho Ale-
gre. Instalações– padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão 
de lazer, lareira e play-ground. NÃO TEM-
PORADA: R$ 14,70 mais equipamento de 
R$ 4,00 até R$ 28,70; TEMPORADA (Mai. 
Jun. e Jul.): R$ 23,00 mais equipamento de 
R$ 5,70 até R$ 47,00.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/SP 
da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). Tel.: (12) 
3122-4175. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
pavilhão de lazer, quadras de esportes, 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 

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 Caldas Novas

 ►Camping de Bertioga 
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Ducha de Prata, outro tradicional passeio para os turistas
A Ducha de Prata, um dos 

pontos turísticos mais tradicio-
nais de Campos do Jordão, foi 
construída para que seus visi-
tantes pudessem se banhar nas 
águas frias que fluem do Ribei-
rão das Perdizes, através de um 
passeio de fácil acesso a 1,8 km 
do centro turístico. A dica para 
quem não for de carro é utilizar o 
famoso Trenzinho da Montanha, 
que faz um city-tour com parada 
na Ducha. Aí há um comércio 
com várias lojinhas de artesana-
tos, malhas e os tradicionais cho-
colates produzidos na cidade. O 
camping de Campos do Jordão 
(SP-02) encontra-se disponível 
para os campistas.

HOSPEDAGEM 
CAMPOS DO JORDÃO 
Camping – O SP-02 fica 

localizado no bairro Rancho 
Alegre, bem ao lado do Horto 
Florestal, a 7 km do centro da ci-
dade, dispondo de cantina, chu-
veiros quentes, quadra de vôlei, 
sauna, salão com lareira, play-
-ground, atendendo a barracas, 
trailers e motor-homes.

Acesso - Para quem vem do 
Rio de Janeiro ou de São Pau-
lo basta seguir pela Via Dutra. 
Campos do Jordão fica a 192 km 
da capital paulista, via Quiririm-
-Taubaté (SP-50), e a 184 km via 
Caçapava ou São José dos Cam-

pos (SP-123). Outra alternativa 
para quem vem de São Paulo é 
a Rodovia Ayrton Senna. Para 
quem sai de Belo Horizonte, o 
melhor é passar por Taubaté.

 
SERVIÇO
Endereço:  Av. Senador Ro-

berto Simonsen, Vila Inglesa 
Como chegar: A partir da 

Vila Capivari, seguir no sentido 
do Tênis Clube e do Hotel Fron-
tenac, indo em frente na Roberto 
Simonsen. 

 
Camping de Campos do Jor-

dão: (12)3663-1557
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

Visite o Museu da Casa da Xilogravura em Campos do Jordão
Para os adeptos aos passeios 

que agregam conhecimen-
to e cultura, o Museu Casa 

da Xilogravura, em Campos do 
Jordão, motiva o visitante a um 
interessante encontro com acer-
vos de obras de artistas nacionais 
e internacionais, cujo evento já 
está aberto até 23 de março, na 
chamada Exposição Cultural Al-
fonso Ballestero e suas “Flores 
Silvestres”. O  tema foca suas 
gravuras na interpretação de 
que algumas pessoas não exis-
tem para muitos dos transeuntes 
apressados da grande cidade. 
O Camping do CCB na cidade 
(SP-02) encontra-se disponível 
para os visitantes.

 EXPOSIÇÃO
São pessoas à margem do 

incessante fluxo de gente, como 
revela Ballestero, que “estão em 
todos os lugares e ao mesmo tem-
po não estão em lugar nenhum”. 
Esses chamados “invisíveis” 
habitantes das ruas, Ballestero 
os vê e captura em imagens fo-
tográficas as quais transfere por 
meio do desenho para pranchas 
de MDF. As pranchas, depois de 
entalhadas e entintadas, vão ge-
rar pela impressão no papel gran-
des obras a serem expostas ao 
público no Museu. Com ternura, 
o artista lhes deu o nome de “Flo-
res Silvestres”. 

 O MUSEU
Na entrada do museu um 

grande tronco de ipê de boas-

-vindas aos visitantes para lem-
brar que “sem árvore não há 
xilogravura e nem vida”. Uma 
peça se estima ter nascido por 
volta de 1660. Através de seus 
desenhos circulares deixados, 
pelo tempo, é possível demarcar 

acontecimentos históricos. Al-
gumas placas foram também co-
locadas sobre o tronco fatiado, 
que seria usado como mesa se 
não fosse a intervenção do es-
critor. Apontam o ano de 1698, 
ano em que Antonio Dias, Ban-

deirante de Taubaté, passou por 
Campos do Jordão, descobrindo 
Ouro Preto em Minas Gerais. O 
enforcamento de Tiradentes, A 
Independência do Brasil, o Nas-
cimento de Campos do Jordão e 
o ano em que o homem pisou na 

Lua estão registrados na madeira. 
Os pioneiros da Xilogravura do 
Brasil estão expostos no local. 
Obras de Oswaldo Goeldi, Lasar 
Segall e Danúbio Gonçalves mis-
turam-se a outras de pontos di-
versos do mundo cada qual com 
a sua história. 

SERVIÇO
Endereço: Av. Eduardo Mo-

reira da Cruz, 295, Vila Jaguari-
be, Campos do Jordão.

Email: contato@casadaxilo-
gravura.com.br

Site: www.casadaxilogravu-
ra.com.br

Telefone: (12)3662-1832

Horário de funcionamento: 
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, 
de 5ª. a 2ª. Feira, fechando nas 
terças e quartas-feiras. 

Entrada: R$ 10,00; para 
maiores de 60 anos, estudantes e 
professores: R$ 5,00; menores de 
12 anos: grátis; professores, fun-
cionários e alunos da USP – Grá-
tis; grupos de alunos de escolas 
pública previamente agendados: 
grátis.

 
Como chegar: A partir da 

Vila Capivari, o Centro Turísti-
co de Campos do Jordão, seguir 
sentido saída da cidade. Após a 
loja de Chocolates Cacau Show, 
entrar na segunda à direita. Siga 
pelo caminho que leva a Igreja 
Nossa Senhora da Saúde. O Mu-
seu Casa da Xilogravura fica pró-
ximo à igreja.

 ►Além da beleza do passeio, que tal um mergulho? 

 ►O nosso 
camping local 
é base para a 
visita 

 ►Gravuras 
de artistas de 

renome estão no 
Museu Casa
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Mercado
Novidades para curtir seu camping neste Carnaval. Compre seu produto! 

Que tal reunir a família e os amigos para acampar?  O Camping Clube do 
Brasil sugere três produtos que não podem ser deixados de lado na hora de 
arrumar a mala para mais um acampamento. Os equipamentos escolhidos 
este mês foram: o Fogareiro Spark Azteq, o Óculos de Sol Mormaii Galápa-
gos Preto e a Barraca Banheiro e Trocador Pampa Nautika.

Fogareiro Spark Azteq: Produto feito para que você possa fazer um deli-
cioso café, um saboroso chocolate quente ou suas refeições quentinhas durante 
o camping. Este modelo de fogareiro vem com suporte para panela de 10,5 cm e 
pinça para regular a intensidade do fogo. Considerado um dos menores do mer-
cado, vem com micro estojo pra transporte pois pode ser desencaixado para uso 
com seu cartucho, excelente para o seu manuseio. Fácil de utilizar, basta encai-
xar em seu cartucho de gás TekGás ou algum semelhante, liberar o gás e acender 
o fogo. Para maiores informações, acesse o site: www.makalusports.com.br. 

Óculos de Sol Mormaii Galápagos Preto: Possui material externo em ace-
tato, lente normal, tamanho único, medidas: Largura Frontal: 21 cm; Lente: 
5x8 cm (AxL); Ponte: 2 cm, proteção UVA/UVB e acompanha capa protetor. 
Informações no site: www.kanui.com.br .  

Barraca Banheiro e Trocador Pampa Nautika: A barraca pampa, da Nau-
tika, é um modelo especial para troca de roupas ou uso como banheiro. Ideal 
para Campings e ou grandes eventos externos como festas ou feiras. Mais deta-
lhes: www.adventura.com.br .  

Réveillon nos campings: sucesso com ceias e queima de fogos

A chegada de 2020 foi ce-
lebrada com muita ani-
mação e desejos de boas 

realizações em vários campings 
do CCB, em alguns com festas 
organizadas pelos associados e 
em outros com ceias de confrater-
nização entre as famílias acampa-
das.

RECREIO
A passagem do ano no cam-

ping do Recreio dos Bandeiran-
tes foi uma das mais animadas. 
O pavilhão todo decorado para 
a ocasião com o tema Frevo teve 
a participação de 800 pessoas. 
O DJ Paulo iniciou ás 21 horas a 
animação do evento que prolon-
gou-se até às 03 da madrugada.

Próximo à meia-noite, o DJ 
Paulo comandou a contagem re-
gressiva para a chegada de 2020. 
Os campistas foram até a praia 
fronteira pular as chamadas sete 
ondas, fazer seus pedidos e con-
fraternizar com a família e os 
amigos. A cantina trabalhou com 
um variado cardápio de bebidas e 

porções de aperitivos, reforçando 
a ceia que as famílias levaram 
para o pavilhão.

UBATUBA
No dia 24/12, o Natal em 

Ubatuba foi de muita emoção. Os 
pais entregaram antecipadamente 
ao Papai Noel os presentes a se-
rem entregues às crianças. O co-
nhecido Bom Velhinho percorreu 
as ruas do Camping num carro 
todo enfeitado, entregou os pre-
sentes e fez a alegria da garotada.

No Réveillon, os campistas 
se reuniram no pavilhão de fes-
tas para levar sua ceia e curtir o 
repertório musical que teve iní-
cio às 22h sob o comando do DJ 
Davi até às 03 horas da manhã, 
com a presença de 400 pessoas. 
Próximo à meia-noite, houve 
uma pausa do DJ: todos os cam-
pistas se dirigiram à praia frontei-
ra para assistir a queima de fogos 
que durou 15 minutos.

A participação e colaboração 

dos campistas presentes na fes-
ta foi considerada importante. 
Muitos ajudaram na decoração 
do salão e praticamente todos 
contribuíram na aquisição dos 
fogos, disparados em área restrita 
na praia, contribuindo para mais 
um ano novo inesquecível em 
Ubatuba.

ARACAJU
No camping de Aracaju, vá-

rias famílias e convidados da 
região metropolitana e cidades 

vizinhas se reuniram desde cedo 
para se confraternizar até o mo-
mento da tradicional queima de 
fogos na praia de Atalaia, frontei-
ra ao camping.

Em outros campings, como 
Campos do Jordão, Clube dos 
500, Mury, Paraty, Cabo Frio, 
Serrinha, a ceia do Ano Novo foi 
organizada pelas famílias asso-
ciadas, em seus equipamentos, 
em confraternização pela chega-
da de 2020. 

 ►No Recreio e em Ubatuba (ao lado), os campistas se confraternizaram...  ► ... no pavilhão a ceia, e na praia, na passagem do ano
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Veja os destinos que compõem a Serra Imperial
A Serra Verde Imperial, no 

Estado do Rio de Janei-
ro, conjuga a beleza de sua 

vegetação com uma gastronomia 
diversificada, atrativos culturais e 
oportunidades de compras, além de 
apresentar um clima que convida 
aos prazeres da boa mesa pelos res-
taurantes e passeios inesquecíveis 
naquela região.

Nesta época de Carnaval há 
muitas opções de diversão como 
os rios, cachoeiras e trilhas que 
representam um agradável con-
vite ao ecoturismo. Para os mais 
aventureiros, a região é berço do 
montanhismo nacional, possuindo 
a travessia mais famosa do país, a 
Petrópolis-Teresópolis, no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos. Op-
ção de camping: Mury (RJ-08).

 
NOVA FRIBURGO

Capital Nacional da Lingerie é 
destino exclusivo para compras 
de peças íntimas. Em plena Mata 
Atlântica, os passeios e atividades 
levam a cachoeiras, riachos, miran-
tes naturais e reservas ambientais. 
Os bairros de Olaria e Ponte da 
Saudade são próprios para quem 
busca peças de qualidade, e, no 
setor gastronômico, os queijos de 
cabra, biscoitos amanteigados, 
chocolates caseiros e artesanato. 
Nova Friburgo é o segundo maior 
produtor de flores do Brasil e tor-
nou-se conhecida como “A Suíça 

O Campista completa 47 anos 
promovendo o campismo organizado

Com esta edição de fevereiro, o 
jornal O Campista está completando 
47 anos de circulação, cumprindo a 
sua missão de divulgar e promover 
o campismo organizado no universo 
do quadro social e para o público em 
geral.

Criado em março de 1973 pelo 
então Presidente Nacional Ricardo 
Menescal, O Campista divulga tam-
bém as promoções sociais, gastronô-
micas e esportivas organizadas pelo 
Camping Clube do Brasil e por gru-
pos de associados, e informa a cada 
mês aos campistas sobre os custos de 
acampamento.

PRODUTOS
Além da sua função informativa, 

o jornal transmite aos campistas uma 
seção permanente e gratuita para a 
divulgação de venda e compra de 
equipamentos e acessórios de cam-

Não importa se você, associado 
do CCB, curte a folia do Carnaval 
ou prefere mesmo descansar duran-
te o reinado de Momo. Uma coisa 
é certa, durante os dias reservados 
para o Carnaval, na última semana 
deste mês, seu destino deve ser um 
só: seu camping preferido. Pode 
também aproveitar para curtir uma 
das unidades do CCB que você 
sempre pensou em um dia conhecer. 

Pouco importa, o que vale mes-
mo é desfrutar com amigos, paren-
tes e até novos conhecidos, o clima 
de alegria e descontração, marca 
registrada em boa parte dos cam-
pings do CCB. Seja num animado 
churrasco, na prática de esportes, 
entre banhos refrescantes ou até 
“jogando conversa fora”, não há 
lugar melhor para aproveitar esses 
dias de folga.

Um tempo ideal para recarregar 
as energias e se preparar para mais 
um ano de muita luta, desafios, tra-
balho (para a grande maioria), so-
nhos e projetos. Afinal de contas, 
poder curtir esse ambiente familiar 
das unidades do CCB não tem pre-
ço, ainda mais nos dias atuais, onde 
os valores dos pacotes da hotelaria 
estão nas alturas e a questão da se-
gurança sempre preocupa. 

Não pense duas vezes. Progra-
me-se o quanto antes e aproveite 
para dar uma olhada também nos 
feriadões que vêm por aí, começan-
do pela Semana Santa, em abril. No 
mais é curtir e aproveitar da melhor 
forma possível o seu Carnaval, seja 
ele em ritmo de agito ou merecida-
mente à sombra de uma árvore, de 
preferência com uma cerveja bem 
gelada. Bom Carnaval.

Folia ou descanso
Opinião                                  Luiz Marcos Fernandes

pismo e caravanismo, o Classicam-
ping, além de uma coluna da Cam-
ping Clube Turismo – CCTUR, para 
divulgação de produtos turísticos, 
como cruzeiros, excursões e progra-
mas de turismo de aventura.

Ciente da sua condição de único 

veículo nacional a divulgar o cam-
pismo e o caravanismo em nosso 
país, O Campista procura divulgar 
os lançamentos de produtos e aces-
sórios neste mercado, assim como 
os raros eventos e exposições desses 
equipamentos e serviços. 

 ►Em 1973, era assim que O Campista mostrava o Camping de Paraty

Brasileira” no Estado do Rio.
 

GUAPIMIRIM
Abençoada pela Igreja de N. 

Senhora D’Ajuda, primeira igre-
ja construída na região. No ciclo 
do ouro, no final do século XVII, 
as diligências carregadas de ouro 
passavam por Guapimirim. Outro 
importante personagem da histó-
ria, Henrique Bernardelli, artista 
plástico de renome internacional, 
viveu e manteve seu ateliê de 1890 
a 1920 na região. Guapimirim se 

localiza em região mais baixa, an-
tes de subir a serra que leva a Nova 
Friburgo.  
CACHOEIRAS DE MACACU

Cachoeiras de Macacu foi ha-
bitada por índios Coroados e Puris 
no século XVI com a ocupação das 
margens do Rio Macacu. Atual-
mente, o município tem se torna-
do atração para os praticantes do 
trekking, do montanhismo, do ra-
pel e de outras modalidades de es-
portes radicais e, também do eco-

turismo por encontrar-se próximo 
aos limites do Parque Estadual dos 
Três Picos. 

PETRÓPOLIS
A cidade possui histórias, ri-

quezas naturais, clima, cultura, 
lazer, compras, gastronomia, alta 
tecnologia e muito verde nas Re-
giões Coloniais da Rota da Serra 
Verde Imperial do Rio de Janei-
ro. Nela D. Pedro II construiu seu 
Palácio. O atual Museu Imperial na 
cidade de Petrópolis foi moradia 

dos imperadores no País e passou 
à condição de museu no Governo 
Getúlio Vargas, aberto à visitação 
pública até os dias atuais.  

TERESÓPOLIS
Um dos destinos preferidos 

dos turistas nacionais e interna-
cionais reúne estilos variados de 
público em busca dos cenários 
românticos proporcionados pelas 
paisagens e restaurantes charmo-
sos, incrementados por lareiras, co-
zinhas de primeira e vinhos de qua-
lidade. Tem fama internacional por 
sediar a Confederação Brasileira de 
Futebol, onde a Seleção Brasileira, 
pentacampeã do mundo, treina sua 
equipe para a participação nos seus 
principais eventos. 

HOSPEDAGEM MURY
 Camping - O RJ-08 tem ca-

pacidade para mais de 200 equi-
pamentos entre barracas, trailers 
e motor-homes. Além das instala-
ções-padrão, conta também com 
campo de futebol society, quadra 
de vôlei, piscina natural, sauna, 
churrasqueira e pavilhão de lazer. 
Dentro do camping, há também 
uma queda d’água de fonte natural.

 
SERVIÇO

Camping de Mury: (22) 2542-
2275

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

 ►Partindo do camping de Mury, você completa o roteiro por serras fluminenses 
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A cidade de Itanhaém, na Bai-
xada Santista, em São Paulo é tran-
quila, repleta de ilhas, passeios im-
perdíveis e muita história. Fundada 
em 1532, é considerada a segunda 
cidade mais antiga do Brasil e, além 
de sua importância histórica, con-
ta com privilégios da natureza: dez 
praias, 300 km² preservados de mata 
atlântica e a segunda maior bacia 
hidrográfica do Estado de São Pau-
lo – a do rio Itanhaém. Conheça os 
cinco melhores passeios da cidade e 
conte com o Camping de Itanhaém 
(SP-03) para hospedagem da família, 
dos amigos e possíveis convidados.

1 – CENTRO HISTÓRICO 
Vale visitar o Centro Históri-

co. Revitalizado em 2005, o local 
preserva prédios importantes como 
a Casa de Câmara e a Cadeia, A 
Casa do Olhar, a Igreja Matriz de 
Sant’Anna e o Convento Nossa Se-
nhora da Conceição. 

2 - BECO DE SANT’ANNA
O Beco de Sant’Anna possui 

construções que relembram a época 
da fundação da cidade. Abriga diver-
sas lojas antigas, como a Tamancaria 
Itanhaém, com 8 décadas de história. 

Em Prado, de Pero Vaz de Caminha até o Carnaval
A Barra do Cahy fica a 18 km 

de Cumuruxatiba, no extre-
mo Sul da cidade baiana, 

onde pesquisadores sugerem que 
essa vila está no mesmo local des-
crito por Pero Vaz de Caminha ao 
chegar em solo nacional.   Aí foram 
expostas uma cruz e uma placa que 
simbolizam o título de 1ª praia do 
Brasil.

Os relatos históricos indicam 
que após o desembarque em Barra do 
Cahy os colonizadores portugueses 
não consideraram o ambiente seguro 
para fazer embarcações e decidiram 
seguir em direção ao norte até chegar 
a região de Porto Seguro. Em Barra 
do Cahy, a paisagem é formada por 
uma praia com águas claras, em um 
encontro do rio com o mar, falésias 
e coqueiros.

Vejam as atrações da cidade, 
que conta com expressivos eventos - 
Festivais das Baleias, Rock, Gastro-
nômico e o das Orquídeas. E possui 
um dos maiores carnavais do Brasil. 
Oferece muita natureza, além da his-
tória e atrações para todos os gostos. 
Camping de Prado (BA-02) como 
hospedagem. 

MERGULHO
O viajante pode aproveitar o pas-

Itanhaém: cinco passeios imperdíveis na 2ª cidade mais antiga do Brasil

O beco conta ainda com um casario 
antigo, formada por casas de estilo 
colonial, hoje, ocupadas por bares e 
lojas.

3 - CAMA DE ANCHIETA
Um dos lugares prediletos do 

Padre José de Anchieta, entre a Praia 
da Gruta e a Praia do Sonho, fica a 
Cama de Anchieta, que ele usava 
para compor versos e poemas. Era o 

local de descanso preferido do padre. 
Foi eleita uma das nove maravilhas 
da região. A cidade tornou-se refe-
rência em turismo religioso. 

4 - BOCA DA BARRA
A Boca da Barra é um dos mais 

conhecidos e bonitos cartões-postais 
de Itanhaém. É ali o reduto das águas 
do Praião (principal praia da cidade) 
e também do Rio Itanhaém. Na orla 

é possível conhecer um pouco mais 
de sua história, como as estátuas dos 
primeiros pescadores locais.

5 - ILHAS 
A cidade é referência em turismo 

náutico. Um dos maiores atrativos 
são suas ilhas, como a Ilha das Ca-
bras, que, em épocas de maré baixa, 
pode ser acessada até mesmo a pé. 
Tem também a Ilha da Queimada Pe-

quena, considerada um dos melhores 
pontos de mergulho do estado de 
SP. O passeio a essa ilha só é feito 
por pessoas autorizadas. A Ilha da 
Queimada Grande, conhecida tam-
bém como Ilha das Cobras, é o único 
lugar do mundo onde se encontra a 
jararaca-ilhôa, uma serpente de es-
pécie única. Na ilha encontra-se os 
destroços da embarcação Tocantins, 
que estão no fundo do mar desde 
1933. A pequena Ilha Laje Nossa 
Senhora da Conceição  possui um 
farol de balizamento marítimo. Suas 
águas ao são limpas e de grande pro-
fundidade. 

HOSPEDAGEM ITANHAÉM 
Camping – O SP-03 fica na Av. 

Governador Mario Covas Júnior, 
380, no bairro Jardim São Fernando, 
em frente à praia de São Fernando. 
Oferece uma área de 10 mil m² com 
instalações padrão, chuveiros quen-
tes, pontos de serviço para equipa-
mentos com energia elétrica (220v). 

 
SERVIÇO
Camping de Itanhaém: (13) 

3425-0206
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

seio para fazer mergulhos autônomos 
ou livres em águas cristalinas, sendo 
possível ver diversas espécies de pei-
xes e tartarugas marinhas, além das 
coloridas formações de recifes e co-
rais. Outro detalhe é que nessa área 
as baleias jubartes costumam ser vi-
sitantes frequentes.

PRAIAS
Considerando toda a costa, são 

84 km de praias e com natureza bem 

conservada. Para aproveitar o visual 
emoldurado pelas falésias, é indi-
cado um passeio de barco ou cami-
nhada pelo litoral norte. Da praia da 
Paixão até a praia Japara Grande é 
possível encontrar opções de outras 
praias de muito sossego, permitindo 
ao turista desfrutar de um passeio 
com tranquilidade. 

PAISAGENS
Durante a viagem é possível vi-

sitar Corumbau, um distrito de Pra-
do. O termo Corumbau é de origem 
tupi e significa “o fim do mundo e o 
começo da terra” ou “longe de tudo”. 
A região recebeu esse nome devido 
à larga faixa de areia que se estende 
sobre o mar. Na Ponta de Corumbau 
fica a vila dos pescadores, local em 
que acontece a saída e a chegada dos 
barcos de pesca, das pousadas e do 
pequeno comércio. Ao lado do rio 

Corumbau fica Reserva dos Índios 
Pataxós e o Parque Nacional Monte 
Pascoal.

 FESTAS
A região conta com muitas festas 

como o Festival das Baleias, o Festi-
val do Rock, o Festival Gastronômi-
co e o Festival das Orquídeas, além 
de possuir um dos maiores carnavais 
do Brasil. Durante a noite, os bares e 
restaurantes no Beco das Garrafas e 
na Praça de Alimentação, que ficam 
no centro da cidade, ganham vida e 
agitam a vida noturna dos visitantes. 

HOSPITALIDADE
Chamam atenção em Prado a 

hospitalidade e alegria do povo local. 

HOSPEDAGEM PRADO
Camping – O BA-03 conta com 

instalações-padrão, chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, cantina com 
área aberta e arejada, biblioteca, luz 
elétrica para as dependências (220v) 
e ponto de energia para carga de ba-
teria de trailers. O camping está a 6 
km do centro da cidade. 

SERVIÇO 

Camping de Prado: (73) 9113-
7352 ou (73) 9994-5148

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

 ►Além da praia fronteira, o camping sugere passeios interessante em seu entorno

 ►O camping de Prado é uma rara oportunidade de acampamento no litoral nordestino 
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Vale a pena olhar o calen-
dário e agendar um in-
teressante programa em 

uma das unidades do CCB com 
lazer e segurança junto a familia-
res e amigos, aproveitando bem 
a alta temporada de Carnaval e 
verão. Os campings escolhidos 
para este mês de janeiro estão 
à sua disposição: Serrinha (RJ-
06), Canela (RS-01) e Guarapari 
(ES-01). 

Na Serrinha, uma rica fau-
na e flora contemplam a região, 
com cachoeiras, rios e uma área 
de proteção ambiental. Em Ca-
nela, atrativos como Cascata do 
Caracol, Catedral da Pedra e os 
famosos chocolates encantam 
os visitantes. Já em Guarapari, 
a Praia da Areia Preta é indicada 
para os turistas que buscam o tu-
rismo saúde. 

SERRINHA: NATUREZA
Camping – o RJ-06 possui 

atrativos como piscinas naturais 
e lago. Uma completa infra-es-
trutura com sauna, playground, 
cantina, quadra de esportes, pa-
vilhão de lazer e chuveiros quen-
tes. 

Acesso – Para os campistas 
quem vêm do Rio e de São Pau-
lo a Via Dutra é a melhor opção. 
Nas imediações de Resende, en-
tre na altura do km 311, que dá 
acesso também às localidades de 
Penedo e Visconde de Mauá, por 
via asfaltada. A partir do entron-
camento, que leva a Visconde de 
Mauá, prossiga pela esquerda, 
entrando na estrada de terra em 
direção à Serrinha do Alambari.    

Atrativos - Para os que bus-
cam contato com a natureza, a 
Serrinha do Alambari é o verda-
deiro paraíso. Cachoeiras, rios 
com águas límpidas e frias pro-
piciando o criatório de trutas; lu-
gares intocados e pedras majes-
tosas são algumas das atrações 
que encantam os visitantes.

Com rica diversidade de 
fauna e flora, a Serrinha possui 
uma Área de Proteção Ambien-
tal (APA), que visa manter in-
tocados os maiores tesouros da 
natureza. Outra atração do luga-
rejo é o próprio camping. Dentro 
de seu território encontramos a 
maior parte dos poços e cacho-
eiras da vila, como por exemplo 

Serrinha, Canela e Guarapari: montanhas, praias e Carnaval 

a Duchinha, o Poço da Coruja, o 
Poço Dourado, entre outras.

CANELA: AVENTURA 
Camping - O RS-01 está 

localizado a 837m de altitude, 
em Canela, na Estrada do Ca-
racol, margeado por um riacho 
que corre sobre pedras, forman-

do uma piscina natural. O cam-
ping conta com um pavilhão de 
lazer com quadras de esportes, 
churrasqueiras cobertas, piscinas 
naturais e cancha de bocha, além 
das instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
camping de Canela, na Rodovia 
RS-235 que liga Canela a Gra-

mado, basta pegar a estrada as-
faltada que dá acesso ao Parque 
do Caracol. Percorridos quatro 
quilômetros, subir à direita e de 
lá percorrer mais um quilômetro 
até o RS-01.

Atrativos - Para os adeptos 
do turismo aventura, a cidade 
possui diversas opções como 

trekkings, rapel e rafting. A 
maior atração natural de Canela 
é a cachoeira “Cascata do Cara-
col”, com 131 metros de altura, 
localizada no Parque do Caracol 
que possui uma moderna infraes-
trutura com observatório ecoló-
gico com elevador panorâmico, 
restaurante, lojas de artesanato 
e de chocolates caseiros, além 
de um passeio temático de trem. 
Guias especializados orientam 
os visitantes por trilhas, que exi-
bem fauna e flora variadas, pra-
ticando cicloturismo ou caval-
gadas por estradas secundárias e 
bosques. 

GUARAPARI: TURISMO 
Camping - O ES-01 oferece 

aos campistas uma divisão de 
módulos que delimitam o es-
paço para os equipamentos. O 
camping possui uma área de 20 
mil m2, com três baterias de ba-
nheiros, fornecimento de energia 
elétrica e área modulada para 
trailers e motor-homes. 

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

Atrativos - Destacada pelo 
turismo de saúde, as praias do 
Espírito Santo sempre foram 
um agradável apelo para uma 
interessante visita ao Estado. Fa-
mosa também pelas lamas consi-
deradas terapêuticas para  quem 
busca a eterna juventude, como a 
Praia da Areia Preta, em Vitória. 
A Praia da Areia Preta é indicada 
para os turistas que vem ao Brasil 
em busca do turismo de saúde. As 
areias monazíticas provocam uma 
radiação natural que ajuda no tra-
tamento do reumatismo, entre ou-
tras doenças, além benefícios para 
a pele. 

SERVIÇO 
Camping da Serrinha: (21) 

3381-7042
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Camping de Guarapari: (27) 

3262-1325
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Na Serrinha, natureza e clima ameno até em pleno verão 

 ►A partir do 
Camping de 
Canela , eventos 
e passeios o ano 
todo

 ►A enseada 
de Setiba é o  
ponto alto do 

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

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

VISITE LOGO 
A AMAZÔNIA!

EM UBATUBA
TUDO PARA O

SEU ACAMPAMENTO

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

VENHA NOS VISITAR!

EXCURSÕES INTERNACIONAIS
Comece a se programar com as sugestões de pacotes 

internacionais, incluindo passagem aérea, hospedagem em 
hotel com café da manhã e city-tours para os destinos abai-
xo, podendo ser parcelados em até 09 vezes sem juros, por 
pessoa, a partir de:

-Miami & Orlando Fly & Drive, saída em 25/04/20, 08 
noites, com entrada de US$ 515,00 + 09 parcelas de US$ 
132,00

-Carnaval Egito & Dubai, saída em 15/02/20, 10 dias: 
US$ 3.860,00 

-Nova York Carnaval, saída em 21/02/20, 07 noites, 
com entrada de US$ 493,00 + 09 parcelas de US$ 130,00 
voando com a Delta e incluindo seguro viagem

-Appio Cláudio, saídas todas as sextas-feiras de feve-
reiro e março/20, 10 dias, visitando: Roma, Siena, Milão, 
Lago de Garda, Verona, Veneza, Pádua, Ferrara, Florença, 
Perúgia, Assis, Nápoles, Pompéia com traslados de chega-
da e saída, guia acompanhante, almoço em Nápoles, café 
da manhã buffet diário, visitas conforme roteiro: 1.176,00 
euros

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

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

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

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

PACOTES NACIONAIS COM 
PREÇOS PROMOCIONAIS 

A CCTUR sugere pacotes aéreos nacionais promocio-
nais incluindo hospedagem em hotel, a partir de: 

-Foz do Iguaçu, saída em 12/02/20, 04 noites: R$ 
879,00, com Tour Cataratas lado brasileiro e Tour Parque 

003362-1 (RJ)
008814-7 (RJ)
013432-0 (RJ)
014051-7 (SP)
017160-7 (SP)
018434-1 (RJ)
019645-3 (SP)
024951-5 (SP)
028946-8 (SP)
033242-3 (RJ)
033417-4 (SP)
051296-8 (RJ)
057340-1 (RJ)
059146-7 (RJ)
063699-0 (RJ)
064288-6 (MG)
065690-8 (SP)
067134-8 (SP)
073963-3 (RJ)
081395-8 (RJ)

083230-0 (RJ)
089733-4 (SP)
091515-8 (RJ)
092352-5 (RJ)
100132-6 (SP)
109131-3 (SP)
120629-3 (RJ)
129827-4 (SP)
137891-9 (RJ)
142513-0 (RJ)
145861-2 (RJ)
153752-1 (PR)
164973-4 (RJ)
175513-7 (RJ)
176679-8 (SP)
179494-5 (BA)
181107-2 (RJ)
181135-7 (SP)
182628-9 (RJ)
182929-5 (RJ)

188830-4 (SP)
189041-6 (RJ)
190037-6 (RJ)
191144-0 (SP)
192215-8 (RJ)
196540-7 (SP)
202076-3 (SP)
203737-0 (ES)
207094-6 (RS)
212798-9 (MG)
216564-4 (RJ)
218314-7 (SP)
220626-2 (RJ)
221452-4 (RJ)
221870-6 (RJ)
225009-1 (ES)
225755-6 (SP)
229424-9 (SP)
230460-4 (RJ)
232073-1 (SP)

232132-1 (ES)
232385-2 (RJ)
234250-5 (RJ)
234303-0 (SP)
234877-1 (SP)
235269-9 (SP)
235523-1 (RJ)
235537-0 (SP)
235767-3 (RJ)
235774-6 (RJ)
235808-5 (SP)
235843-3 (SP)
235917-0 (MG)
236006-6 (RJ)
236043-0 (ES)
236057-9 (SP)
236059-5 (RJ)
236081-2 (RJ)
236084-6 (SP)
236105-4 (SP)

236117-7 (SP)
236123-2 (SP)
236141-0 (SP)
236142-8 (SP)
236151-7 (SP)
236153-3 (RJ)
236189-2 (SP)
236239-3 (ES)
236262-8 (MG)
236263-6 (ES)
236281-4 (SP)
236288-0 (SP)
236319-5 (SP)
236323-4 (SP)
236332-3 (RJ)
236340-4 (RJ)
236401-0 (SP)
236412-5 (SP)
236416-7 (SP)
236433-7 (SP)

 ►Se você não conhece o espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, aproveite e vá neste ano 

O programa ideal para você e 
sua família é viajar pelo país 
e conhecer novos lugares. E 

no CCB você ainda concorre a esta-
dias 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 dezembro pas-
sado. 

das Aves (sem ingresso) + Duty free em compras do lado 
argentino

-Beto Carrero, saídas em 11/03,18/03, 01/04 e 
13/05/20, 03 noites e 02 idas ao Parque: R$ 1.316,00 em 
10 vezes sem juros

-Florianópolis, saídas em 11/03, 18/03. 01/04 e 
13/05/20, 03 noites: R$ 1.028,00 em 10 vezes sem juros

-Foz do Iguaçu com Tour Cataratas no lado brasileiro 
e Parque das Aves (sem ingresso) e Duty Free com saídas 
em 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 23/04 e 13/05/20, 03 noi-
tes, a partir de R$ 788,00 em 10 vezes sem juros

-Serra Gaúcha, saídas em 05/02, 12/02, 11/03, 25/03 
e 23/04/20, 04 noites: R$ 1.183,00 em 10 vezes sem juros

-Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, saídas em 03 
e 05/04/20 com city tour Recife/Olinda ou dia inteiro a 
Porto de Galinhas, 04 noites: R$ 1.558,00 em 10 vezes 
sem juros

-Vila Galé Cumbuco (Ceará), 03 noites, saída em 07 a 
10/05/20 + 12 parcelas de 122,00

-Serra Gaúcha Carnaval, saídas em 21 e 22/02/2020, 
04 noites: R$ 1.899,00 

 DESFILE DAS ESCOLAS DE 
SAMBA DO RIO DE JANEIRO

Adquira através da CCTUR seus ingressos para os 
desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio 
de Janeiro, na Avenida Marquês de Sapucaí.

-Ingresso de Arquibancada no setor 9: R$ 600,00 no 
Grupo especial dias 23 e 24/02/20

-Frisas para 6 pessoas no setor 09: filas B/C/D: R$ 
7.064,00

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. Experimente! 
reservas@itajubahotel.com.br .  

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Se você não é daqueles foliões participativos e está 

procurando um programa genial, escolha passar o Carna-
val a bordo do MS Kayanã durante seis noites, em cabines 
exclusivas, por um cruzeiro nas águas do Pantanal Sul-
-Matogrossense, a partir de R$ 6.000,00, em dez parcelas, 
exclusive taxas, contando a passagem aérea do Rio ou de 
São Paulo, hospedagem a bordo com sistema “all inclusi-
ve” e um city tour em Bonito. Saídas em 19 e 20 de feve-
reiro. Conheça o programa completo. Consulte a CCTUR. 

Concorra a bônus e curta 
os campings   
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Parques da Serra Gaúcha: embarque nos bondinhos aéreos e curta a natureza 

A Serra Gaúcha, que atrai milha-
res de turistas de todo país e 
do exterior, abriga o Parques 

da Serra – Bondinhos Aéreos, locali-
zado numa região entre montanhas e 
vales, no município de Canela, no Rio 
Grande do Sul, com 840 metros de 
percurso suspenso onde os visitantes 
contemplam as paisagens e vêem bem 
de perto e do alto a Cascata do Caracol 
em 3 estações diferentes.

Os bondinhos são equipados com 
tecnologia suíça Rowema, a mesma 
tecnologia utilizada nos Alpes Suíços, 
referência em qualidade, conforto e 
segurança, e, além disso, cada uma 
das cabines possui capacidade para 08 
pessoas sentadas e para os visitantes 
que acessam o parque e adquirirem o 
ingresso, o estacionamento é gratuito. 
O camping de Canela (RS-01) é opção 
de hospedagem na cidade. 

ATRAÇÕES
ESTAÇÃO CENTRAL 

O passeio começa aqui, onde o vi-
sitante irá se deslocar através do bon-
dinho para conhecer as outras estações 
e posteriormente finaliza o passeio. 
Nesta Estação há o primeiro mirante 
para a Cascata do Caracol, onde o tu-
rista aprecia a vista tomando um bom 
chocolate quente, ou mesmo visitando 

Vida de Campista
Um jovem artífice que participou do crescimento do CCB

O papo descontraído com o jorna-
lista editor de O Campista no ambien-
te da redação, enquanto mostrava suas 
múltiplas habilidades, entre elas mar-
cenaria e pintura, revela o talento de 
um grande profissional iniciado aos 18 
anos na história do Clube, podemos di-
zer, parte por acaso e parte pelas inte-
ligentes observações de um “olheiro”, 
que o convidou para “jogar” no time 
do CCB, como na história do Rei Pelé.

O personagem, hoje com 65 anos, 
foi descoberto pelo Sr. Magis, maque-
tista que trabalhava para o Escritório 
de Arquitetura dos irmãos Menescal e 
que preparava as placas de sinalização 
dos acampamentos seguindo um pa-
drão de formatos e tipos implantado 
pelo então presidente Ricardo Menes-
cal. No texto abaixo, você conhecerá 
em rápidas pinceladas o funcionário 
Alfredo Barbosa, atribuindo que aceita 
em termos a chamada velhice, ao pas-
sar do tempo, o nosso uso de cada dia.

-“Velho, não. Um pouco usado”.
COMO FOI

Esse diálogo aconteceu no mês 
passado, quando Alfredo fazia repa-
ros em alguns armários no escritório 
da secretaria do Rio. Muito centrado e 
focado no trabalho, surgiu uma dica ao 
redator sobre sua história interessante. 

Provocado, ele foi gentil, porém obje-
tivo nas respostas. Começou a traba-
lhar no CCB aos 18 anos, em 1973.

No início, fazia pinturas de base 
para as placas, enquanto aprendia com 
o mestre a técnica de letrista. Hoje, aos 
65 anos, faz de tudo - carpintaria, pin-
tura, elétrica, hidráulica. “Em casa, até 
cozinho, lavo e passo”, nada machista. 
Alfredo é natural do Rio de Janeiro, 
casado com Maria da Penha há mais 
de 40 anos. 

 - Você já acampou?
- “Já trabalhei nos acampamen-

tos, pintei torres, logomarcas, caixas 
d’água e cuidei de outras atividades 

e reparos. Enquanto isso acampo em 
barracas. Gosto muito.”

-Sente-se velho? 
-“Velho não. Usado”.
Uma feliz lembrança de Alfredo: 

foi ele quem pintou a primeira torre na 
construção do camping do Recreio dos 
Bandeirantes, no início dos anos 70, 
no Rio de Janeiro.

*Nota da redação: Essa matéria é 
uma homenagem do CCB a todos os 
funcionários do Clube na pessoa do 
dedicado profissional, Alfredo, que 
como o nosso querido Pelé, começou 
sua vitoriosa carreira aos 16 anos, na 
oficina do maquetista Magis. 

as lojinhas que ali se encontram. Neste 
local a acessibilidade é total com ele-
vadores e banheiros e também encon-
tra-se a bilheteria. 

ESTAÇÃO ANIMAL 
Neste ponto acontece o primeiro 

desembarque do bondinho. Andando 
mais um pouco entrará na trilha eco-
lógica, passando por árvores identifi-
cadas e peças que simulam os animais 
que habitam essa região, e por vezes 

são vistos pela mata por onde passam, 
como bugios, esquilos, quatis, entre 
outros. Para finalizar o visitante co-
nhecerá o Espaço das Esculturas que 
Falam, com cerca de 85 peças talhadas 
em madeira. As esculturas represen-
tam animais que permitem aos visi-
tantes interagir com as obras para re-
produzir o som de cada um. O espaço 
ainda conta com um cenário de floresta 
composto por esculturas de árvores e 

plantas. 
ESTAÇÃO CASCATA 

O vale e a Cascata do Caracol, um 
dos locais mais belos da Serra Gaúcha. 
Neste ponto foi instalado um mirante 
com vista frontal da cascata, encon-
trando-se uma loja de suvenires e um 
espaço para adquirir sua foto impressa 
de recordação. A cascata do Caracol é 
um dos pontos turísticos mais visita-
dos do Brasil, formada pelo Arroio Ca-

racol que visto de cima tem o formato 
de um Caracol, o que popularizou o 
seu nome.  A cascata possui queda de 
131 m de altura e sua nascente fica na 
área urbana de Canela e ela deságua no 
Rio Caí que fica a 5 km do parque. 

EAGLE 
Ideal para quem gosta de aventura 

e contato com a natureza, o equipa-
mento consiste em um tipo de tirolesa, 
com uma cadeira para até duas pes-
soas, suspenso por um cabo instalado 
em inclinação. Simulando o voo de 
uma águia, a cadeira se desloca a 180 
metros de distância presa por cabos de 
aço com um desnível de 45 metros em 
relação à saída e à torre de reenvio, 
onde se pode observar a Cascata do 
Caracol e a vista do vale por um ân-
gulo diferente, com muita adrenalina. 

SERVIÇO 
Endereço: Estrada da Ferradura, 

699 – Canela (RS)
Horário: 09h às 17h 
Contato: (54) 3878-3250 / (54) 

99206-1225
E mail: contato@parquesdaserra.

com.br
Site: www.parquesdaserra.com.br  
Camping de Canela: (54) 3282-

4321
Disque Camping: (21)2532-0203 

ou (21)3549-4978

 ►Com 18 anos, em 1973, Alfredo pintou a primeira Torre-Símbolo no 
camping do Recreio 

 ►No tempo do Dodge Dart, Alfredo já pintava placas para os campings 

 ►A bordo dos bondinhos, Você tem aproximações incríveis da Cascata do Caracol
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Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos
Mínimo consumo de energia elétrica -  Em 110 v  ou  220 v - Vendas  para todo o Brasil

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

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

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

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia 
/ Geriátrica / Respiratória / 

Reumatologia / Neuropediatria

Drenagem Linfática Manual

O seu consultório de 
fisioterapia em sua casa!

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

30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Fisioterapia ao Alcance de Todos

PILATES: Solo / Bola Suíça

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                      CPF:

Endereço:                                                                                                               CEP:

Telefones: (           )                                                   e-mail:

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

              Local e Data                                                                   Assinatura

camping clube do brasil

Campanha Novos Associados
A Promoção Novos Associados 

segue em vigor com a possibilidade 
de garantir descontos aos associa-
dos que recomendam seus amigos 
e familiares para se tornarem só-
cios do CCB. Com isso é garantido 
um bônus de estadias gratuitas para 
você, com bônus de R$ 80,00 até R$ 
180,00. Para participar, basta indicar 

amigos para se associarem ao Clube. 
A cada indicação confirmada, 

os sócios e seus dependentes são 
beneficiados com bônus/pernoites 
com validade de até um ano para os 
associados e seus acompanhantes. 
Para cada grupo de cinco indicações 
confirmadas, os associados recebem 
mais 20% do valor total dos bônus 

entregues. Lembramos que essas 
bonificações não servem para com-
pensar taxas de ocupações de mó-
dulos, equipamentos desocupados, 
estadas diurnas, animais permitidos 
ou outras específicas. Preencha o seu 
cupom abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do CCB 
pelo correio, fax ou e-mail.

Campanha de Pai para Filho: 
benefício ampliado

Continua em vigor a campa-
nha “De Pai para Filho”, 
oferecendo descontos para 

as novas subscrições até o máximo 
de 97% do valor atual do título à vis-
ta para aqueles associados proprie-
tários que tenham completado mais 
de 25 anos de efetiva contribuição 
das taxas de manutenção. De acordo 
com a promoção, os pais podem ofe-
recer a seus filhos e netos a subscri-
ção de novos títulos com descontos 
progressivos a partir de 50% do va-
lor da proposta à vista, desde quando 
completem 5 anos de efetiva contri-
buição de taxas de manutenção, au-
mentando 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 seguinte ao da subs-
crição.

Transferência por 
transmissão 

Outra novidade disponível para 
associados mais antigos é a possi-
bilidade de transferência de títulos 
de propriedade por transmissão de 
pais e mães para seus filhos, desde 
quando o transmitente tenha alcan-
çado vinte anos de associação com 

efetiva contribuição de taxas de ma-
nutenção. 

Por esta alternativa, no ato da 
transmissão do título de propriedade 
para um dos filhos, o pai continuará 
como associado do Clube, na condi-
ção de dependente do filho. Mesmo 
nos casos em que a titularidade como 
associado seja da mãe, o cônjuge até 
então registrado como seu depen-
dente estatutário poderá se habilitar 
a essa condição de dependente, se 
assim for requerido.

As transferências de remissões 
por serem dissociadas das rotinas 
dos títulos de propriedade, não se 
inserem automaticamente nesta mo-
dalidade de transmissão.
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KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 
2 camas de casal, fogão 4 bocas com for-
no, geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: 
luizmacamo@gmail.com

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

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

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

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, geladeira, 
TV, DVD, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um 
banho, outro normal), aquecedor de passa-
gem a gás para chuveiro e pia, termoclima, 
câmara de ré, PX, freio a ar, motor traseiro 
1620, pneus sem câmara – novo. Amandio. 
Tel.: (11) 5851-4953

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

Pick-Up F 1000 diesel - motor MWM 
229/4, cabine dupla, chassis longo, caçamba 
tamanho grande para qualquer trailer e/ou 
campers. Pneus novos, bancos reclináveis, 
sofá cama, geladeira, tv, ar, direção, cortinas, 
console central e acessórios. Caixa 05 mar-
chas. 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 transpor-
te. 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. Eduar-
do. 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 tí-
tulo do CCB desde 1974 e em dia com as 
mensalidades. Preço à combinar. Tratar com 
Wilson.  Telefone: (15) 3221-1810. 

Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor 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 elétri-
ca, 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.

Turiscar Eldorado 380 - Ano 1992, do-
cumentação em dia. Avancê está completo, 
com utensílios e eletrodomésticos, Valor 
R$ 35.000,00. Aceito negociação. Telefone: 
(11) 94749-9401. Wladimir Bittencourt 

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. 
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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 trai-

lers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de lo-
cação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$140,00. Para 
os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo 
Frio. Os associados em dia com seus compromissos estatutários, tem um desconto de 
20% nas séries AA e AP. Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno 
acréscimo de R$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas 
antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou 2292- 9354.

RESERVAS DE BARRACAS 
Alguns campings da rede e mais a Secretaria de Salvador, através dos próprios 

guarda-campings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão 
de luz. Os interessados podem entrar em contato diretamente com as áreas de Arraial do 
Cabo, Ubatuba, ou com a Secretaria de Salvador.

Mariza Sena. 

Trailer Turiscar Diamante 660 –  Ano 
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 
pessoas. Avancê com copa e cozinha com-
pleta. Banheiro com box de água quente, 3 
TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores e climatiza-
dor, no-break com baterias Moura Cleam, 
utensílios de cozinha e triciclo Elektra. 
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12) 99126-
3329. E mail: alfredo28guara@hotmail.com 

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

Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop 
elétrico, geladeira, ar condicionado Split, 
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares. 
Armários diversos. Localizado na cidade do 
Rio de Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. 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 bocas, 
pia inox, geladeira, banheiro com box com 
água quente, caixa d’ água 250 litros. Avan-
cê 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. 



Carnaval 2020, hora de folia ou descanso pelo país
É sempre importante para os 

associados e famílias se pro-
gramarem para o Carnaval, 

hospedando-se em um dos acam-
pamentos da rede do CCB, já que 
inúmeras cidades brasileiras vão 
festejar ao som de muita música e 
folia, enquanto outras vão preferir 
o público que procura o lazer com 
momentos de paz e reflexão.

Os campings são uma ótima op-
ção para curtir o feriadão. Os cam-
pistas encontrarão tranquilidade 
para fazer sua escolha de lazer, sen-
do o contato direto com a natureza e/
ou as divertidas folias de Carnaval. 
Nesta edição, O Campista sugere 
para os seus associados os campings 
de sua rede para curtir esse período 
de puro lazer bem ao seu gosto.

RECREIO
No camping do Recreio dos 

Bandeirantes, os eventos programa-
dos serão realizados entre 16 e 22 
horas, sob a coordenação da cantina 
do camping, que cuidará também da 
comercialização dos lanches, petis-
cos e bebidas no recinto do pavilhão 
junto à praia, com descontos espe-
ciais para os associados do CCB que 
comprovarem essa condição.

Para os convidados que não esti-
verem acampados, a participação nos 
eventos terá o custo das estadas diurnas. 

O baile de Carnaval será no sá-
bado dia 22, a partir das 16 horas 
com a banda Grupo de Samba; no 
domingo, será o baile do Havaí e o 
desfile do Bloco das Piranhas; na 
segunda, o baile infantil; e na terça, 
outro baile das crianças com concur-
so de fantasias infantis e premiação.  

UBATUBA
O camping de Ubatuba todo o 

Gramado Fantasia, no Guinness Book, o maior 
Carnaval de salão do mundo

Gramado é considerada uma 
das melhores opções para quem 
busca charme, hospitalidade e um 
clima agradável, com momentos 
de tranquilidade e opções festivas 
durante a noite, sendo para os que 
buscam toda a animação e alegria 
do carnaval, vai realizar do dia 21 
até o dia 23 de fevereiro, no Cen-
tro de Eventos da ExpoGramado 
o 24º Gramado Fantasia.

O Gramado Fantasia foi con-
solidado pelo Guinness Book 
como o maior carnaval de salão 
do mundo, porém sua programa-
ção completa para este ano ainda 
será definida pela Prefeitura da 
Cidade. Vale adiantar que os três 
blocos como os 100 Juízo, Reblo-
co e Velhinhos Transviados, gran-

de sucesso na edição de 2019, 
estarão presentes com a participa-
ção da banda Cia Show 4.  

O Camping de Canela (RS-
01), próximo a Gramado, está à 
disposição para a hospedagem 
dos campistas e seus convidados.

SERVIÇO
Evento: Gramado Fantasia
Local: ExpoGramado
Endereço: Rua Coberta/ Av. 

das Hortências
Dias: 21 a 23 de Fevereiro de 

2020
Telefone: (54)3286-4323
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Disque Camping: (21)2532-

0203 ou (21)3549-4978 

ano celebra seu Carnaval em grande 
estilo. A festa deste ano acontecerá 
dia 22, sábado, ao som do DJ Lucas 
Mendes, que iniciará o repertório 
musical às 21 horas. Haverá também 
pelas ruas da unidade o tradicional 
Bloco das Piranhas, que como costu-
me, promoverá o tradicional desfile 
de fantasias entre os campistas.

CABO FRIO 
Neste ano, a Prefeitura Muni-

cipal está incentivando o Carnaval 
de rua apoiando os Clubes e insti-
tuições carnavalescas no desfile de 
seus blocos. A abertura da folia será 
no sábado, dia 22, com a saída do 
Bloco do Costa do Azul Iate Clube, 
que iniciará o “esquenta” nos jardins 
da Sede Social, a partir das 10 horas, 
com a entrada franqueada para os 
fantasiados com o abadá do Bloco, 
que já está à venda no Clube por R$ 

50,00. Esta iniciação será animada 
por componentes da Bateria da Es-
cola de Samba Beija-Flor, do Gru-
po Especial do Rio de Janeiro, com 
serviço de cerveja gratuita até às 12 
horas, quando os foliões cruzarão a 
ponte do Canal do Itajurú para en-
contrar o Trio Elétrico, seguindo até 
a Praia do Forte, local da dispersão. 

No domingo, segunda e terça 
de Carnaval, respectivamente, serão 

os desfiles dos Blocos das Damas, 
Oh! Sorte e, novamente, das Damas, 
Para quem tiver fôlego, no sábado 
seguinte, dia 29, vai desfilar o Bloco 
Quero Mais. 

FOLIAS
Em Guarapari o tradicional 

Bloco das Piranhas comandará o 
agito dentro do camping. Já em 
Paraty, além dos bonecos gigantes 
pelas ruas, blocos irão agitar a ci-
dade, como Os Paulos, Vamos que 
Tô, Meninos do Pontal, Paraty do 
Amanhã, Acadêmicos da Patitiba, 
Tribo do Samba, Mangueira e o 
tradicional Bloco da Lama, o mais 
famoso do Carnaval de Paraty, es-
colhida como Patrimônio Cultural 
pela UNESCO. Em Guaratinguetá, 
o Carnapraça comanda o Carnaval 
de rua e marchinhas pelas praças da 
cidade. Em Aracaju, grandes nomes 
e bandas da música brasileira e trio 
elétrico, vão agitar a bela capital 
sergipana. 

DESCANSO
Para os que buscam o descan-

so fora das folias de Carnaval, es-
colha uma das unidades onde não 
ocorrerão festas internamente, mas 
que por opção, podem também se 
divertir nas próprias cidades, como 
Cabo Frio, Mury, Paraty, Campos 
do Jordão, Bertioga, Clube dos 500, 
Serrinha, Aracaju, entre outros. Ide-
ais, certamente, para proporcionar 
agradáveis momentos de lazer, tran-
quilidade, encontros e reencontros 
com amigos ou se preferir, cair na 
folia ao longe.  

SERVIÇO

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

 ►Na Praia do 
Forte, em Cabo 

Frio, o “gran 
finale” dos 

blocos

 ►Em Caldas 
Novas, o quente 
é brincar na 
Folia das Águas

 ►A Serra Gaúcha também tem Carnaval da melhor qualidade e animação  


