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Carnaval 2020:
Divirta-se ou relaxe no seu melhor camping (Pág.12)

 ►A tranquilidade e o clima ameno de Campos do Jordão são o 
refúgio ideal para descansar no Carnaval

 ►Para quem vem de férias, o Recreio está à disposição, enquanto os cariocas podem acampar fora, no feriadão de São Sebastião, dia 20 (Pág. 12)
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UBATUBA I (SP-04) – Praia de Ma-
randuba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: (12) 
3843-1536. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão 
de lazer, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 
35,50; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
33,80 mais equipamento de R$ 8,60 até R$ 
67,50.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-
3957. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, praia fronteira. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 12,90 mais equipamento de R$ 
3,40 até R$ 25,40; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de 
R$ 4,60 até R$ 31,20.

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

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

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

FOZ DO IGUAÇÚ PR-01) – Rodovia 
das Cataratas, junto ao Parque Nacional   - 
Foz do Iguaçú – PR

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

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

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

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

HOMOLOGADOS

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

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

BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 

Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 
19,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) 
: R$ 17,80 mais equipamentos de R$ 4,60 
até 31,20.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Ins-
talações–padrão. Chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, praia fronteira. Luz elétrica 
apenas para as dependências (220v), ponto 
de energia para carga de bateria de trailers. 
NÃO TEMPORADA: R$ 11,60 mais equi-
pamento de R$ 3,00 até R$ 21,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/ Fev.): R$ 17,80 mais 
equipamentos de R$ 4,60 até 31,20.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-05) 
– Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 
(perímetro urbano). Área desativada tem-
porariamente para obras e reformas. Insta-
lações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamen-
to de R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev): R$ 17,80 mais equipa-
mento de R$ 4,60 até R$ 27,80.

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

ra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 
3250-7050. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), quadra de esportes, 
playground, praia fronteira. Operação in-
terrompida temporariamente por demanda 
judicial. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 e 
mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
19,90 mais equipamento, de R$ 5,00 até 
R$ 40,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Seti-
ba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equi-
pamento de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais 
equipamento, de R$ 5,00 até R$ 40,40. 

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada 

dos Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: 
(31) 3551-1799. Área desativada tempo-
rariamente para obras e reformas. Instala-
ções–padrão, luz para equipamentos (110 
v), chuveiros quentes, quadra de espor-
tes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais 
equipamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
15,50 mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 
27,50.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

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

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

pois, seguindo à direita, do trevo do Contor-
no Leste (BR-116), no sentido São Paulo/
Curitiba. Área desativada temporariamente 
para obras e reformas . Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220V), chuveiros 
quentes, bosque com lago, churrasqueira 
coberta, pavilhão de lazer, piscinas clora-
das, cancha de bocha e quadra de esportes. 
NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais equi-
pamento de R$ 1,60 até R$ 25,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 mais 
equipamento de R$ 4,00 até R$ 31,60.

RIO DE JANEIRO
ARRAIAL DO CABO (RJ-05) – Av. 

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Área desativada temporariamente 
para obras e reformas. Instalações–pa-
drão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes. Módulos 
demarcados para a instalação de equipa-
mentos. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 
mais equipamento de R$ 3,40 até R$ 25,40; 
TEMPORADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 
17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até R$ 
31,20.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos 
Passageiros, 700 (novo acesso à Cidade). 
Tel.: (22) 2645-3202. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 15,50 mais equi-
pamento de R$ 4,00 até R$ 30,40; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 19,90 mais 

equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debos-
san. Entrada no km 69 da Estrada Rio–Fri-
burgo, à esquerda da “lombada eletrônica”. 
Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros 
quentes, quadra de esportes, pavilhão de 
lazer, sauna, piscinas naturais, ducha de rio 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 
20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 
40,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 25,00 mais equipamento de R$ 6,40 até 
R$ 43,80.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . 
Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – pa-
drão, iluminação elétrica somente para as 
dependências, chuveiros quentes, praia 
fronteira. Camping de área reduzida. NÃO 
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipa-
mento de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.

RECREIO DOS BANDEIRANTES 
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). 
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–pa-
drão, luz para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de esportes, pavi-
lhão de lazer, praia fronteira e playground. 
NÃO TEMPORADA: R$ 21,40 mais 
equipamento de R$ 5,50 até R$ 39,40; 
TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
34,70 mais equipamento R$ 8,60 até R$ 
59,00.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo 
km 311 da Via Dutra. Município de Re-
sende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– 
padrão, iluminação elétrica apenas para as 
dependências, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, play-ground, sauna rústica, 
pavilhão de lazer, piscinas naturais, ducha 
de rio, quiosques e lago. Ponto de energia 
para carga bateria de trailers. NÃO TEM-
PORADA: R$ 11,60 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 117,80 mais equipa-
mento de R$ 4,60 até R$ 27,80.

RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) – Av. 

Dr. Severino Lopes da Silva, 2500, Balne-
ário Bonfim, Município de Nísia Floresta. 
Acesso pelo km 119 da BR-101. Instala-
ções-padrão, luz para equipamentos (220v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes, pa-
vilhão de lazer, praia fronteira na lagoa. 
NÃO TEMPORADA: R$ 10,00 mais equi-
pamento de R$ 2,60 até R$ 19,70; TEMPO-
RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 12,90 mais 
equipamento de R$ 3,30 até R$ 22,80.

RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do Par-

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

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais 
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 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40. 

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 de Canela
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Carnaval: divirta-se ou relaxe em uma das unidades do CCB

É sempre importante para 
as famílias se programa-
rem para o Carnaval hos-

pedando-se em um dos campings 
do CCB, já que inúmeras cidades 
brasileiras vão festejar ao som de 
muita música e folia e outras tantas 
vão preferir atrair aquele público 
que procura o lazer com momentos 
de paz e reflexão. 

Para quem procura descanso 
ou quer agitação, os campings do 
CCB são uma ótima opção para 
o feriadão festivo. Neles, os cam-
pistas encontrarão tranquilidade 
e contato com a natureza, assim 
como as divertidas folias de Carna-
val, e, pensando nisso, O Campista 
sugere para os seus associados to-
dos os campings da rede para esse 
período de puro lazer. 

RECREIO 
No camping do Recreio dos 

Bandeirantes, por exemplo, a di-
versão estará presente, mas tam-
bém é possível curtir momentos 
de lazer e meditação. Os campistas 
mais animados vão puxar o tradi-
cional Bloco das Piranhas e como 
de costume, será organizado o des-

Paraty: lembrando Olinda, bonecos gigantes marcam presença no Carnaval
Dos dias 21 a 25 do mês de 

fevereiro, a cidade histórica de Pa-
raty festeja o seu Carnaval de Rua 
como antigamente e os foliões en-
contrarão bonecos gigantes, como 
os de Olinda, mascaradinhos, fan-
tasiados pelas ruas da cidade, dan-
do então ainda mais vida e alegria 
a cidade, com brincadeiras de for-
ma livre e descontraídas em clima 
de paz e união.  

Atualmente, são sete blo-
cos carnavalescos da cidade, Os 
Paulos,Vamos que Tô, Meninos do 
Pontal, Paraty do Amanhã, Acadê-
micos da Patitiba, Tribo do Samba 
e Mangueira, são alguns dos res-
ponsáveis por arrastar centenas de 
foliões durante os quatro dias do 
feriadão. A hospedagem fica no 
RJ-04.

PROGRAMAÇÃO 
A Banda Santa Cecília e o 

Bloco da Lama estão entre os des-
taques do calendário, que conta 
ainda com a presença de blocos 
menores, como Os Caras de Pau, 
o Nega Maluca e o Bloco das Pi-
ranhas. Seus integrantes vestem 
fantasias e acompanham as atra-
ções que se apresentam pelas ruas, 
divertindo ainda mais o público.

file de fantasias entre os campistas. 
Durante o Carnaval, o camping em 
clima de festa garantirá a diversão 

das famílias acampadas.
UBATUBA

O camping de Ubatuba todo o 

ano também celebra seu Carnaval 
em grande estilo,  seja com a ani-
mação ao som de um DJ profissio-

nal, matinê para as crianças de 0 a 
13 anos no pavilhão com concurso 
de fantasias e desfile pelas ruas do 
camping com blocos, entre eles o 
tradicional “Bloco das Piranhas“. 
No pavilhão, campistas costumam 
se reunir para o tradicional baile 
com concurso de fantasia, onde há 
a premiação para fantasias indivi-
duais para os maiores de 14 anos, 
o melhor bloco, a melhor caracteri-
zação entre os integrantes do Blo-
co das Piranhas e outros. Ubatuba 
conta também com atrativos próxi-
mos ao camping. 

DESCANSO 
Para os que buscam descansar 

das folias de Carnaval, existem ou-
tras unidades onde não ocorrerão 
festas, como Cabo Frio, Mury, Pa-
raty, Campos do Jordão, Bertioga, 
Clube dos 500, Serrinha, Aracaju, 
entre outros, mas certamente esta-
rão proporcionando momentos de 
lazer, reflexão,  encontros e reen-
contros com amigos. 

SERVIÇO
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

O ponto alto da programação 
é a fusão entre arte, música e fo-
lia desfilada pelo Arrastão do Ja-
baquara e pelos Assombrosos do 
Morro. Seus membros confeccio-
nam bonecos gigantes em papel 
machê e saem pelas ruas ao som 

de marchinhas de Carnaval, im-
pressionando crianças e adultos.

BLOCO DA LAMA  
 O mais famoso grupo de Pa-

raty é o Bloco da Lama. Sua origi-
nalidade tem atraído a atenção da 

mídia e a curiosidade do público. 
Criado num sábado de carnaval, 
há mais de vinte anos, por alguns 
amigos que banhavam-se na lama 
medicinal da Praia do Jabaquara e, 
ao se perceberem irreconhecíveis, 
decidiram brincar assim mesmo 

no carnaval.
 No ano seguinte, um grupo 

maior se reuniu e saiu em bloco no 
Sábado de carnaval, representando 
uma tribo pré-histórica, enlame-
ados da cabeça aos pés, cobertos 
de trapos, carregando caveiras, ci-
pós e ossadas. O Bloco da Lama 
tem reunido um número maior de 
adeptos e sua passagem no sábado 
de carnaval, dizem, tem a função 
de espantar os maus espíritos e 
atrair a alegria para o Carnaval de 
Paraty.

Camping - O RJ-04 está loca-
lizado em frente à praia do Pontal, 
próximo à Santa Casa de Mise-
ricórdia e, além das instalações-
-padrão, tem capacidade para 120 
equipamentos, divididos entre 
trailers, motorhomes 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
Informações: www.paraty.

com.br 
Camping de Paraty (RJ-04): 

(24) 3371-1050
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Por entre os prédios coloniais, os bonecos atraem nativos e turistas

 ►No centro de Ubatuba, os blocos de rua esbanjam alegria e descontração
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Novidades para curtir seu camping
Compre seu produto! 

Mercado 
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: a Rede de descanso com 

mosquiteiro Amazon, a Bolsa Térmica Tech Igloo e a Garrafa Térmica Warrior. 

Rede de descanso com mosquiteiro Amazon: Possui material 210T Nylon 
com tela mesh e costura dupla reforçada. Peso suportado: 150 kg. Tamanho da rede: 
275x140 cm. Tamanho da rede com cordas: 275x305cm. Tamanho dobrada: 25x20x-
7cm. Compacta, leve e resistente, a rede, possui mosquiteiro com zíper o que propor-
ciona maior conforto e protege o aventureiro contra insetos. Possui anexada a rede, 
um bolso para pequenos objetos que se transforma na própria sacolinha de transporte 
da rede. Para maiores informações, acesse o site: www.makalusports.com.br .

Bolsa Térmica Tech Igloo: A Igloo atualiza sua bolsa térmica clássica com cores 
estilosas, vermelho vivo, azul intenso, e amarelos que chamam a atenção combinan-
do com a aparência popular das vestimentas e calçados esportivos. Marca: Igloo. 
Modelo: Tech Soft 6. Características: Design dobrável para fácil armazenamento. 
Alça extra Longa ajustável. Bolso frontal. Forro superresistente antimicrobiano.  Ca-
pacidade para 5 Litros com capacidade para até 6 Latas de 350 ml. Informações no 
site: www.kanui.com.br .

Garrafa térmica Warrior: A garrafa térmica Warrior conserva os líquidos gela-
dos por até 24 horas, e os quentes por até 12 horas, graças ao isolamento térmico por 
vácuo.Com 950 ml de capacidade, vedação interna em silicone, puxador lateral para 
transporte, tampa rosqueada, 3 opções de cores, feita em aço inoxidável 304 SUS, 
livre de BPA, a garrafa Warrior é uma excelente opção para acampamentos. Mais 
detalhes: www.adventura.com.br .

Rio Star: a maior roda gigante da América Latina é 
atração na Zona Portuária do Rio

No dia 7 de dezembro pas-
sado foi aberta ao público 
a maior roda gigante da 

América Latina: a Rio Star, com 88 
metros de altura, 54 cabines e capa-
cidade para 432 pessoas, contendo 
acessibilidade para portadores de 
deficiência, em um passeio com 
duração de 15 minutos, localizada 
na Orla Conde, na Zona Portuária 
do Rio, com ingresso a partir de 
R$ 49,00 por pessoa, com desconto 
para os moradores da cidade, atra-
vés do site oficial da Star Rio.  

Os que visitam a roda gigante, 
além da vista privilegiada de pon-
tos turísticos como o Cristo Reden-
tor, Baía de Guanabara, Corcova-
do, Pão de Açúcar, contam também 
com outras opções de lazer como o 
Museu do Amanhã, Museu de Arte 
do Rio e também os famosos food 
trucks. Como hospedagem da cida-
de, o camping do Recreio (RJ-10), 
encontra-se disponível para os visi-
tantes com acesso tanto para os que 
vêm de carro ou transporte público. 

O PROJETO
O projeto da Roda Gigante nas-

ceu de uma licitação da Prefeitura 
do Rio de Janeiro para a constru-
ção de um parque temático na ci-
dade, próxima do Aquário do Rio 
e do Museu do Amanhã. A obra 
começou em dezembro de 2018 e o 
maior desafio dos empresários foi 
“tropicalizar” o projeto. A monta-
gem da estrutura metálica termi-
nou no mês de outubro passado e 
começou a receber seus primeiros 
visitantes na segunda quinzena de 
novembro, sendo aberta ao público 
para visitação oficial em dezembro.

SERVIÇO 

Atração: Rio Star – Roda Gi-
gante 

Endereço: Porto Maravilha – 
Zona Portuária (RJ)

Horário de funcionamento: 10h 
às 18h (todos os dias, inclusive fe-
riados) 

Ingressos: www.riostar.tur.br  ►O mais novo empreendimento turístico da cidade tem atraído enormes contingentes de visitantes
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Vale a pena olhar o calendá-
rio e agendar um interes-
sante programa em uma das 

unidades do CCB com lazer e segu-
rança junto a familiares e amigos, 
aproveitando bem a alta temporada 
de Verão. Os campings escolhidos 
para este mês de janeiro estão à sua 
disposição: Cabo Frio (RJ-01), Cal-
das Novas (GO-02) e Bertioga (SP-
05). 

Em Cabo Frio, as praias de 
águas claras e areias finas e passeios 
pela Região dos Lagos, além da agi-
tação noturna. Em Caldas Novas, 
águas termais e terapêuticas fazem 
do lugar uma ótima opção para os 
que buscam o turismo de saúde e ter-
mal. Já em Bertioga, programação 
variada desde os esportes náuticos 
até uma ida a aldeia indígena.

CABO FRIO: PRAIAS 
Camping – O RJ-01 fica na 

Avenida Wilson Mendes, 700, anti-
ga Estrada dos Passageiros, no bair-
ro Jacaré. Possui quadra de esporte 
e está localizado às margens do Ca-
nal do Itajuru. Dentro do camping 
há um acesso para embarcações ao 
canal exclusivo para os associados e 
visitantes. A unidade conta com tan-
ques lava-roupas e lava-pratos, além 
de instalações-padrão que incluem 
luz para equipamentos e chuveiros 
quentes.

Acesso – Para quem sai do Rio 
de Janeiro, o acesso é feito pela pon-
te Rio-Niterói. Seguir pela RJ-04 até 
Tribobó e 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 pon-
te, pela BR-101 via Itaboraí e Rio 
Bonito, seguindo pela Via Lagos até 
São Pedro D’Aldeia. 

Atrativos - Suas praias de águas 
claras e areias finas destacam a bele-
za da região. Além dos quiosques à 
beira-mar, quando o assunto é gas-
tronomia, todos os caminhos levam 
ao Boulevard Canal, um calçadão às 
margens do Canal Itajuru repleto de 
bares e restaurantes que oferecem 
música ao vivo e diversos pratos 
desde a culinária local com peixes e 
frutos do mar às estrangeiras (italia-
na, japonesa, brasileira e francesa). 
De dia, o local proporciona passeios 
de barcos (escunas) no Terminal 
Marítimo e visitas culturais ao espa-
ço Carlos-Scliar. A noite os turistas 
mais baladeiros podem curtir as bo-
ates, bares e casas noturnas.

CALDAS NOVAS: TURISMO 
Camping – O GO-02 possui 

uma área de 40.000 m². Oferece 
instalações-padrão, luz para equipa-
mentos, chuveiros quentes, quadra 
de esportes, churrasqueiras, sauna e 
piscinas. O camping fica próximo ao 
aeroporto a 4 km da cidade.

Aproveite a alta temporada. Escolha
o seu camping e viaje pelo Brasil

 ►Às margens do Canal do Itajurú, o Camping de Cabo Frio está próximo das melhores praias da Região dos 
Lagos

 ►No centro das mais famosas águas termais do país, o Camping de Caldas Novas  

 ►Defronte à praia da Enseada, a tranquilidade do Camping de Bertioga

Acesso - Para o campista que sai 
de carro ou ônibus da região Sudes-
te, o melhor caminho é pela BR-050, 
passando por Uberlândia, Catalão e 
Araguarí. Para quem sai de Brasí-
lia, é melhor seguir 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 termais 
chegam até 51º e possuem proprie-
dades químico-minerais que podem 
diminuir a pressão arterial e até de-
sintoxicar o organismo. Há um re-
pertório de saunas naturais, bosques, 
nascentes e cascatas. Uma mata 
frondosa com ipês, canelas, painei-
ras, localizada na Serra de Caldas 
e habitada por tucanos, juritis e ca-
nários, completa este “paraíso das 
águas”. 

A cidade possui também variada 
culinária que mistura peixes e aves 
com frutos do cerrado como o pequi, 
usado em pratos típicos como o ar-
roz com pequi e a tradicional gali-
nhada. Outra atração da cidade é a 
Feira do Luar nos finais de semana, 
no centro da cidade, com mais de 
100 barraquinhas.

BERTIOGA: DIVERSÃO 
Camping – O SP-05 possui 

instalações–padrão e praia frontei-
ra. Está localizado na Av. Anchieta, 
nº10.500, na Praia da Enseada, 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 Mo-
gi-Bertioga ou pela Rodovia Oswal-
do Cruz, que começa em Taubaté até 
pegar a Rio-Santos.

Atrativos - Bertioga oferece 
opções de descontração para toda 
família. Banhos de mar, tour por 
aldeia indígena, esportes náuticos e 
radicais, visita a construções histó-
ricas e passeios de escuna e de ca-
noa. A praia da Enseada, próxima ao 
Camping, é indicada para banhos, 
prática de esportes náuticos e mer-
gulhos no trecho Indaiá. Na divisa 
com São Sebastião, a cidade possui 
também uma aldeia que abriga 400 
índios guaranis, numa área de quase 
mil hectares. No local há venda de 
artesanato e de plantas ornamentais. 

SERVIÇO 
Cabo Frio (RJ-01): (22) 2646-

6838
Camping de Caldas Novas (GO-

02): (64)9221-5096
Camping de Bertioga (SP-05): 

(13) 3311-9329
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978
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Você campista, associado do 
CCB deve se preparar para o próximo 
ano, e nada mais adequado saber an-
tes o que dizem os astros com previ-
sões para 2020. Segundo a Astrologia 
para 2020, o próximo ano será regido 
pelo Sol. Com a influência do astro 
rei em nossas vidas, iremos ganhar 
uma força muito maior para correr 
atrás do que desejamos. Isso acontece 
porque o Sol nos ajuda a brilhar.

Áries (21/03 a 20/04) - As pre-
visões dos signos para 2020 revelam 
que a ariana estará mais confiante e 
cheia de energia para correr atrás 
das suas metas. Provavelmente, você 
descobrirá um novo talento ou saberá 
explorar de forma mais efetiva seus 
dons. Curta as férias de verão no seu 
camping preferido para renovar as 
forças.

Touro (21/04 a 20/05) - O ano de 
2020 será muito favorável para a tau-
rina, já que a energia predominante 
no ano será a de Capricórnio, signo 
do mesmo elemento que o seu, que 
combina muito com você.Só controle 
sua ansiedade porque as coisas irão 
acontecer de forma mais lenta do que 
você espera. Você terá oportunidade 
de fazer novos amigos no CCB.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - O seu 
poder de comunicação estará ainda 
mais aflorado, geminiana. Assim, 
segundo o horóscopo de 2020, você 
terá muito sucesso se atuar em carrei-
ras relacionadas ao jornalismo, publi-
cidade, marketing, letras e relações 
públicas. Mas o trabalho não deve ser 
tudo. Procure acampar mais este ano 
isso lhe fará muito bem.

Câncer (21/06 a 22/07) - A As-
trologia para 2020 prevê um ano bas-
tante impactante para os cancerianos. 
Aproveite o momento para aprender 
com essas vibrações que te comple-
mentam justamente por serem muito 
diferentes da sua. Pode conhecer um 
novo amor num dos eventos organi-
zados pelo CCB.

Leão (23/07 a 22/08) - Se a leo-
nina já brilha normalmente, imagina 
nesse período em que seu regente, o 
Sol, também será regente do ano! As 
previsões preveem mais empodera-
mento e sucesso profissional porque 
o ano estará muito propício para essa 
área da sua vida. Escolha um camping 
de praia para renovar as energias.

Virgem (23/08 a 22/09) - O ho-
róscopo de 2020 orienta a virginiana 
a focar na sua saúde. Mas calma, não 
precisa se preocupar.  Apenas é um 

período muito positivo para o fortale-
cimento do seu corpo. Você ainda terá 
a ajuda do Sol para solucionar os seus 
problemas com muita clareza e sabe-
doria, evitando o estresse voltando a 
acampar.

Libra (23/09 a 22/10) - A As-
trologia para 2020 mostra que essa 
é uma fase de renovação para a li-
briana. As suas amizades e relações 
amorosas também terão grande im-
portância para seu ano. Será uma ano 
de mudança. Aproveite o tempo livre 
para desfrutar do seu camping prefe-
rido.

Escorpião (23/10 a 21/11) - As 
previsões apontam um ano mais so-
cial para as escorpianas. Você tem 
tudo para alcançar o sucesso profis-
sional. No entanto, para isso terá que 
usar seu brilho ao seu favor. Sabemos 
o quanto aparecer é difícil para você 
que prefere ter uma rotina mais dis-
creta e anda por aí com um ar de mis-
tério. Mas você precisará entender 
que a prática do campismo trará boas 
surpresas em sua vida.

Sagitário (22/11 a 21/12) - O ho-
róscopo de 2020 revela que o ano será 
de ambição para a sagitariana. Você 
vai ir em busca de novas oportunida-
des e possibilidades. Para conseguir 
evoluir, analise o que você quer que 
fique na sua vida Sabemos que você 
está esperando muito mas vá com cal-
ma. Novos amigos campistas vão ani-
mar sua vida e trazer boas surpresas.  

Capricórnio (22/12 a 20/01) - 
A Astrologia para 2020 anuncia um 
ano extremamente importante para a 
capricorniana. Seu signo terá grande 
influência devido as conjunções que 
acontecerão nele, principalmente a 
do seu regente – Saturno. Prepare-se 
para brilhar e curtir o seu camping 
preferido. 

Aquário (21/01 a 18/02) - As 
previsões dos signos para 2020 mos-
tram que o ano não será nada fácil 
para a aquariana. Mas tenha paciên-
cia que as coisas vão acontecer, só 
que em um ritmo mais devagar. O Sol 
vai te ajudar a brilhar. Curta mais os 
campings do CCB.

Peixes (19/02 a 20/03) - A Astro-
logia 2020 indica que sua vida social 
estará muito agitada no próximo ano, 
pisciana. Você irá se dedicar a vários 
projetos, planos e trabalhos em gru-
po. Estude, busque por conhecimento 
que você conseguirá alcançar seus 
objetivos. Os astros também te acon-
selham a cuidar da sua vida e desfru-
tar dos eventos do CCB.

CCB relembra normas para 
barracas nos campings

Na edição passada de O Cam-
pista foram recapituladas 
as normas de frequência 

de trailers, motor-homes e asseme-
lhados nos campings, no sentido de 
proporcionar às famílias campistas o 
uso racionalizado dos espaços e pro-
porcionar as melhores condições de 
padronização, estética e segurança 
nas áreas de acampamento. 

Na sequência do tema, estamos 
revendo as formas regulamentares 
dos acampamentos com barracas e 
carretas-barracas, com o mesmo sen-
timento de manter a estética e o uso 
adequado dos espaços e dos insumos 
da infraestrutura dos campings, con-
siderando, inclusive, as condições 
de durabilidade desses equipamen-
tos em relação aos trailers e motor-
-homes. 

Referindo-se diretamente ao Re-
gulamento de Uso dos Campings, 
em seu Item 11, a Resolução Na-
cional nº 01/86, por exemplo, define 
como inadequado, entre outros itens, 
qualquer acessório ou instalação que 
não se constitua como parte inte-

grante do equipamento ou não seja 
adequado à capacidade de infraes-
trutura dos campings, além daqueles 
que prejudiquem preceitos de estéti-
ca e higiene. 

Por esta razão e pelos preceitos 
de padronização nacionais e interna-
cionais, as barracas não podem ser 
conectadas a ligações diretas de en-
trada de água, nem saídas de águas 
servidas. Primeiro porque tais ex-
tensões e acessórios estariam diver-
gindo das normais técnicas sobre a 
constituição das barracas; segundo, 
porque os campings não teriam capa-
cidade de captação e armazenamento 
de água nem subsolo suficiente para 
atender e absorver os despejos resul-
tantes, além da poluição ambiental 
a que estariam sujeitas as áreas de 
acampamento. 

Em dado momento, no passado, 
com a queda da qualidade da imper-
meabilização dos tecidos dos sobre-
tetos das barracas, o Clube admitiu 
a necessidade de permitir coberturas 
plásticas sobre esses equipamentos, 
editando em 1997 a Resolução Na-

cional nº2, padronizando a coloca-
ção dessa proteção, sob a condição 
de serem estendidas sem o apoio de 
hastes ou extensões que resultem 
na ampliação do espaço modular 
necessário para cada equipamento, 
vedando o uso dessas coberturas na 
cor preta. 

Mais recentemente, em 2016, 
a Direção Nacional editou a Reso-
lução nº2, com vistas a normatizar 
a presença em alguns campings de 
modelos artesanais, fora dos padrões 
e normas técnicas pertinentes, deno-
minados como “barracas estrutura-
das”. Além da Resolução Nacional 
determinar regras precisas sobre a 
montagem desses equipamentos, 
definindo tipos de junções das estru-
turas metálicas, restrições quanto ao 
tecido empregado na montagem e as 
formas de fixação no solo, o texto re-
gulamentar vedou a instalação de no-
vos equipamentos nos campings, sob 
qualquer condição, além daquelas 
ainda remanescentes, as quais devem 
estar ajustadas às normas estipuladas 
pela Resolução.

O que os astros preveem
para os campistas em 2020

 Horóscopo

 ►Origem do campismo entre nós, as barracas voltam a se modernizar e oferecer mais comodidades
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Circuitos de Xadrez no Recreio recomeçam em março
Sob a coordenação do Pro-

fessor João Anderson, Co-
ordenador Pedagógico da 

APETX – Associação dos Pro-
fessores e Técnicos de Xadrez, 
serão iniciados em 22 de março 
próximo, um domingo, no Cam-
ping do Recreio dos Bandeiran-
tes, a temporada 2020 de Xadrez, 
com o XXVI Circuito Aberto e 
o XXIV Circuito Escolar, com 
a realização da solenidade de 
entrega dos troféus, medalhas e 
certificados dos competidores 
dos circuitos de 2019. 

No mesmo dia, acontecerá o 
IX Torneio de Abertura reunin-
do em competição os enxadris-
tas dos dois circuitos, em clima 
de confraternização, contando 
pontos para os seus respectivos 
torneios. 

As competições específicas 
do XXVI Circuito Aberto e do 
XXIV Circuito Escolar serão 

Feliz Ano Novo
Chegamos a mais um novo 

ano e a diretoria do CCB deseja 
aos associados e funcionários um 
tempo repleto de grandes reali-
zações, muita paz e saúde. Que 
este 2020 possa trazer a cada 
um muitas alegrias, sucesso nos 
projetos pessoais e profissionais, 
mas traga também o compromis-
so em lutar para que, cada um, a 
seu modo, continue a fazer parte 
desta grande família campista, 
pois o sucesso do CCB depende 
de todos.

Durante mais de 50 anos o 
CCB tem procurado manter acesa 
a chama deste ideal plantado por 
Ricardo Menescal e seus amigos. 
Mas o sucesso desta instituição 

não depende apenas do trabalho 
realizado pela sua diretoria. Cada 
um, desde o mais simples funcio-
nário, até o associado, do mais 
novo ao mais antigo, tem sua 
parte a fazer e muito a contribuir. 

Se durante décadas o CCB 
sempre estimulou as novas ge-
rações a darem sequência a esse 
projeto, cabe aos mais velhos 
agora motivarem aos mais jo-
vens, estimulando-os a frequen-
tar o ambiente saudável das 
unidades do CCB. Cabe aos as-
sociados prestigiarem os even-
tos e festas de modo continuar a 
frequentar seus campings prefe-
ridos.

Que neste novo ano possa-

mos ter muitos momentos de 
confraternização, fazer novas 
amizades, curtir o clima descon-
traído e alegre dos campings e, 
como sempre, respeitar normas e 
regras para uma convivência pa-
cífica e harmoniosa. 

Novas melhorias virão nas 
unidades do CCB – como parte 
dos planos da atual diretoria -  
sempre visando melhorar a infra-
estrutura dos campings e garantir 
maior conforto aos associados e 
convidados.  Desejamos a todos 
que este novo ano possa ser re-
pleto de boas notícias e momen-
tos únicos com amigos e fami-
liares. São os votos desta grande 
família campista. 

Opinião                                                                                         Luiz Marcos Fernandes

MÊS DIA ATIVIDADE
22/Dom Premiaçãos dos Circuitos de Xadrez – 2019

22/Dom (9) IX Torneio de Abertura                                                 
(Início após a premiação)

05/Dom (88) LXXXVIII Torneio Escolar Individual

05/Dom (195) CXCV Torneio Aberto

24/Dom (89) LXXXIX Torneio Escolar Individual

24/Dom (196) CXCVI Torneio Aberto

13/Sab CLINICA DE XADREZ - SERRINHA                                           
XLVIII NOITE DE QUEIJOS E VINHOS

28/Dom (45) XLV Torneio Escolar Equipes

28/Dom (197) CXCVII Torneio Aberto

07/ Terça-feira 54º ANIVERSÁRIO DO CCB

Julho 11/Sab  CLINICA DE XADREZ - UBATUBA                                               
XX FESTA DA TAINHA

12/Dom (198) CXCVIII Torneio Aberto

25/Sáb FESTA JULINA NO RECREIO

16/Dom (90) XC Torneio Escolar Individual

16/Dom (199) CXCVIX Torneio Aberto

20/Dom (46)  XLVI Torneio Escolar Equipes

20/Dom (200) CC Torneio Aberto

10/Sab CLINICA DE XADREZ  - CLUBE DOS 500                                   
XLVIII CHOPADA ALEGRE

18/Dom (91) XCI Torneio Escolar Individual

18/Dom (201) CCI Torneio Aberto

Novembro 08/Dom (7) VII Torneio Camping Clube do Brasil
OBSERVAÇÕES:

Outubro

XXVI CIRCUITO ABERTO e XXIV CIRCUITO ESCOLAR
CALENDÁRIO DE XADREZ PARA 2020

Todos os torneios dos circuitos são realizados no Camping do
Recreio dos Bandeirantes; As inscrições acontecem no local,
entre 9 horas e 9h30min; Todos os competidores devem
comparecer com suas peças pretas e brancas.

Março

Abril

Maio

Junho

Agosto

Setembro

disputadas mensalmente, desde 
abril até novembro, fechando o 
calendário com o VII Torneio 
Camping Clube do Brasil. Nos 
mesmos moldes do Torneio de 
Abertura, também contando pon-
tos. 

O XXVI Circuito Aberto será 
composto de sete torneios ao lon-
go da temporada, enquanto que, 
o XXIV Circuito Escolar contará 
com seis torneios entre estudan-
tes, sendo quatro disputados in-
dividualmente e dois por equipes 
escolares. 

Os torneios abertos serão 
disputados em três categorias, 
juvenis até 20 anos, adultos e 
veteranos adultos e veteranos, 
representando agremiações es-
portivas ou em condição avulsa. 
Os competidores escolares serão 
distribuídos nas categorias juve-
nil, infantil, mirim e pré-mirim. 
As premiações são conferidas 

com medalhas em cada etapa 
mensal e com troféus e medalhas 
em cada etapa mensal e com tro-
féus e medalhas no final dos cir-
cuitos, com troféus e medalhas 
para os competidores e para os 
seus estabelecimentos escolares. 

Todas as competições dos 
dois circuitos estarão abertas 

para os associados e não associa-
dos do CCB e serão realizadas no 
Camping do Recreio dos Bandei-
rantes, sempre aos domingos, a 
partir das 09h30min, devendo os 
participantes comparecerem com 
suas peças brancas e negras. 

No decorrer do ano, o Profes-
sor Anderson estará organizando 

também a realização de Clínicas 
de Aprendizado e Reciclagem, 
durante eventos sociais do Clu-
be, especialmente na Noite dos 
Queijos e Vinhos, em junho na 
Serrinha, na Festa da Tainha, em 
setembro em Ubatuba, e na Cho-
pada Alegre, em outubro no Clu-
be dos 500. 

 ►As clínicas de xadrez proporcionam aprendizado e reciclam para os iniciados
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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 11 vezes sem juros, por 
pessoa, a partir de:

-Fly Drive Orlando, saídas de 06 a 19/01/20, 14 a 
28/01/20 e de 20/01 a 02/02/20, 13 noites e 14 diárias de 
carro: US$ 1.739,00, por pessoa em apartamento quádru-
plo

-Nova York, saída em 16/01/20, 06 noites: US$ 
1.496,00

-Orlando, saída em 23/01/20, 11 noites: US$ 1.443,00, 
voando American Airlines e ficando no Hotel Rosen Inn 
International com aluguel de carro e cartão assistência por 
US$ 1.648,00 

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

-Nova York, de 16 a 23/01/2020, 06 noites: US$ 
1.366,00 

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

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

CRUZEIROS MARÍTIMOS 
A MSC oferece várias opções de cruzeiros na costa 

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

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

-Saída em 28/12/19, com 8 noites, fazendo Ilhabela/
Ubatuba/Ilha Grande/ Copacabana (queima de fogos)

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

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

 ►Além do passeio fluvial nas águas do Pantanal, os momentos deslumbrantes na natureza em Bonito. 
Consulte a CCTUR

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 novembro pas-
sado. 

Consulte outras saídas e de outras Companhias. A 
CCTUR trabalha com todas. Aproveite!  

PACOTES NACIONAIS COM 
PREÇOS PROMOCIONAIS 

A CCTUR sugere pacotes nacionais promocionais 
incluindo hospedagem em hotel, a partir de: 

-Rio Quente Resorts, 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 Par-
que das Aves (sem ingresso) + Duty free em compras 
(lado argentino)

-Fortaleza 04 noites saída 17/01/20 a partir de entra-
da de 492,00 + 09 parcelas de R$ 128,00

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

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

-Foz do Iguaçu, 03 noites, com Tour Cataratas (lado 
brasileiro) e Parque das Aves (sem ingresso) e Duty Free, 
saídas em 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 23/04 e 13/05/20: 
R$ 788,00 em 10 vezes sem juros

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

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

-Sauípe Resorts, saída em 12/01/20, com vôo direto 
Latam, criança até 11 anos é grátis, 01 jantar temático 
no Restaurante à La Carte, passeio pela Praia do Forte, 
traslados e bagagem de 23kg: 08 parcelas de R$ 666,18 
ou 10 parcelas de R$ 532,95

DESFILE DAS ESCOLAS DE 
SAMBA DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

procurando um programa genial, escolha passar o Car-
naval a bordo do MS Kayanã durante seis noites, em 
cabines exclusivas, por um cruzeiro nas águas do Panta-
nal 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 inclusive” e um city tour em Bonito. Saídas em 19 
e 20 de fevereiro. Conheça o programa completo. Con-
sulte a CCTUR. 

Concorra a bônus e 
curta os campings

006424-0 (RJ)
008961-4 (RJ)
009969-3 (RJ)
014919-7 (RJ)
016480-4 (RJ)
017786-5 (RJ)
018959-5 (RJ)
021395-4 (SP)
021727-5 (RJ)
022475-1 (RJ)
027559-0 (ES)
033637-0 (SP)
041477-0 (SP)
044814-3 (RJ)
049732-0 (SP)
057994-4 (SP)
060197-9 (MG)
063948-5 (SP)
064540-2 (RJ)
069757-2 (MG)

072173-7 (SP)
074214-9 (SE)
080166-8 (RJ)
083653-2 (RJ)
084585-8 (RJ)
111742-8 (RJ)
112315-2 (RJ)
118672-8 (SP)
120654-4 (RJ)
126626-9 (SP)
127660-4 (SP)
129009-8 (SP)
132460-1 (RJ)
133224-8 (RJ)
133373-1 (RJ)
147226-8 (ES)
159868-2 (RJ)
169382-2 (SP)
183572-5 (MG)
183999-9 (RJ)

186476-6 (RJ)
189043-2 (RJ)
197199-5 (SP)
200277-3 (RJ)
201266-3 (SP)
206769-2 (SP)
208477-5 (SP)
212646-2 (SP)
213576-2 (RJ)
214787-4 (PR)
215790-0 (RJ)
217664-5 (ES)
224549-4 (SP)
225239-4 (RJ)
225484-1 (RJ)
225679-6 (RJ)
226677-5 (RJ)
227076-6 (RJ)
227083-9 (RJ)
227425-7 (SP)

228039-7 (PR)
228875-1 (SP)
229479-4 (SP)
229619-4 (MS)
229672-0 (RJ)
230340-4 (RJ)
231670-8 (RJ)
231917-0 (RJ)
232451-5 (RJ)
232583-8 (SP)
234395-9 (MS)
235073-6 (RJ)
235319-0 (RJ)
235338-6 (SP)
235393-8 (RJ)
235410-4 (RJ)
235445-5 (RJ)
235577-8 (SP)
235837-8 (SP)
235885-7 (SP)

235886-5 (SP)
235904-9 (SC)
235985-3 (RJ)
236035-9 (SP)
236137-1 (SP)
236167-2 (RJ)
236168-0 (SP)
236248-2 (RJ)
236272-5 (ES)
236274-1 (SP)
236312-9 (RJ)
236315-3 (ES)
236345-4 (SP)
236346-2 (RJ)
236366-6 (RJ)
236375-5 (SP)
236385-2 (SP)
236389-4 (MG)
236411-7 (SP)
236421-4 (RJ)
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Aracajú: Pré-Caju começa dia 17 com artistas consagrados da música
Aracaju é uma cidade cheia 

de atrações repleta de praias de 
águas mornas nos arredores e áre-
as verdes, o “cajueiro dos papa-
gaios”, como é traduzido o nome 
da cidade em tupi-guarani, con-
ta com opções diversas de lazer 
como feiras de artesanato, festas 
com comidas típicas e muito for-
ró, ritmo muito apreciado na re-
gião.

Dos dias 17 a 20 de janeiro, 
a capital sergipana realizará a 28ª 
edição do Pré Caju na Avenida 
Beira Mar, com artistas consagra-
dos, entre os quais, Ivete Sangalo, 
Grupos Chiclete com Banana e 
Asa de Águia, que marcarão forte 
presença neste carnaval antecipa-
do, como acontece desde 1992.

INGRESSOS 
Central de atendimento do 

Pré Caju 2020 e o telefone é (79) 
9105-6193, para que você pos-
sa ligar e comprar o seu abadá. 

Como opção de hospedagem, os 
foliões contam com a unidade 
SE-01, fronteira à Praia de Ata-
laia, próximo ao local do evento.

LAZER 
O destaque litorâneo fica por 

conta da praia de Atalaia, point 
dos finais de semana, que possui 
restaurantes à beira-mar e onde o 
artesanato local chama a atenção. 
Para aqueles que gostam de es-
portes radicais, a cidade também 
tem praias ideais para a prática de 
surf, como Jatobá e Costa. Se o 
campista desejar um roteiro mais 
cultural, uma visita ao centro his-
tórico de Aracaju é indispensável. 
Completamente revitalizado, o 
lugar proporciona um verdadeiro 
passeio pela história, através de 
seus casarões, praças e mercados.

Camping - o SE-01 possui 
uma área de 20.000 m², e fica de-
fronte à Praia de Atalaia Nova e 
oferece instalações–padrão, luz 

para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadra de espor-
tes e telefone público. 

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

SERVIÇO
Data: 17 a 20 de janeiro de 

2020
Endereço: Avenida Beira Mar 

– Aracaju – SE
Ingressos: (79) 9105-6193
Página Oficial: www.face-

book.com.precaju
Camping de Aracaju: (79) 

3243-3957
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

CCB e BaeNSPA comemoram 35 anos de parceria 
No início do mês de de-

zembro passado, o Cam-
ping Clube do Brasil e a 

Base Aérea Naval de São Pedro 
da Aldeia ,  - BAeNSPA, no Rio 
de Janeiro, completaram 35 anos 
de uma bem sucedida parceria, 
contabilizando a realização de 60 
regatas comemorativas na Lagoa 
de Araruama, reunindo a técnica 
com a estrutura operacional e a 
hospitalidade. 

A aproximação das duas ins-
tituições deu a partir de 1983, 
quando o então Presidente Na-
cional do Clube, Milton Menezes 
de Araújo Jorge, e o seu Diretor 
de Esportes, Gyorgy Szendradi, 
incluíram no calendário de vela 
a Regata Transararuama, um per-
curso inédito de longa distância, 
cruzando a Lagoa em seu com-
primento, desde Cabo Frio até 
Araruama, passando contar com 
o apoio de salvatagem da Base 
Aérea. 

Dois anos depois, surgiu a 
idéia de incluir no Calendário 
anual uma competição organi-
zada pela Base Aérea, com o 
objetivo de congregar a Corpo-
ração com a comunidade civil, 
surgindo em 1989 a 1ª Regata 
Dia do Marinheiro, no mês de 

dezembro, com o suporte técnico 
do CCB e a estrutura operacional 
da Base. 

Dali a 10 anos, uma segun-
da competição foi organizada, a 
Regata da Aviação Naval, como 
parte das solenidades do Dia da 
Aviação Naval, comemorada no 
dia 25 de agosto. 

Em agosto passado, foi reali-
zada a XXV Regata de Aviação 
Naval e, mais recentemente em 
dezembro aconteceu a XXXV 
Regata Dia do Marinheiro con-
gregando nas competições as 
classes de embarcações mono-
tipo, como Laser, Hobie-Cat, 
Dingue, Optimista, Prancha a 
Vela e outras, as regatas cresce-
ram consideravelmente a partir 
das recentes classes a remo Caia-
ques, Stand- Up, Padle e Canoas 
Havaianas. 

O congraçamento que une os 
competidores em si tem seu pon-
to alto nas instalações da Base, na 
sede da Casa de Praia do Clube, 
com a participação efetiva dos 
Comandos da Força Aero Naval 
e da Base Aérea na feijoada de 
confraternização que acontece 
durante a solenidade de entrega 
de troféus e medalhas aos melho-
res colocados na competição. 

 ►Defronte à praia de Atalaia, o Camping de Aracajú é uma rara 
oportunidade de acampamento no Nordeste

 ►O colorido 
das velas 

encanta aos 
assistentes nas 

regatas

 ►Durante a 
solenidade, o 
CCB recebeu 
um troféu pelos 
35 anos de 
parceria
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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 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.

Campanha Novos Associados
A Promoção Novos Associados 

segue em vigor para o ano de 2020 
com a possibilidade de garantir des-
contos aos associados que recomen-
dam seus amigos e familiares para se 
tornarem sócios do CCB. Com isso é 
garantido um bônus de estadias gra-
tuitas para você, com bônus de R$ 
80,00 até R$ 180,00. Para participar, 

basta indicar amigos para se associa-
rem ao Clube. 

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

valor total dos bônus entregues. Lem-
bramos que essas bonificações não 
servem para compensar taxas de ocu-
pações de módulos, equipamentos de-
socupados, estadas diurnas, animais 
permitidos ou outras específicas. Pre-
encha o seu cupom abaixo e o envie 
para qualquer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-mail.
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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, úni-
co dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar 
condicionados sendo 2 splits, com armários, 
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia gra-
nito, geladeira, fogão 4 bocas com forno, 
micro- ondas, sofá-cama casal, MP3, cx. 
detrito, cx. d’água 180 litros, bomba shurflo 
2.8, pneus novos, avancê completo. Glória 
ou José. Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

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

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

Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, 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, 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 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 avancê, 
cobertura, bicama, armário, cômoda, gela-
deira, mesa de 2m com 6 cadeiras de ma-
deira dobráveis, televisão de 29 polegadas, 
fogão 4 bocas, microondas, transformador e 
fiação.  R$ 7.000,00.  Estudamos oferta. Jor-
ge 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. 

FUNDADOR: Ricardo Menescal

Presidente Nacional:  ..................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
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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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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 equipado, com 
2 camas de casal, 2 beliches, geladeira, ba-
nheiro com box, fogão 4 bocas com forno, 
ar condicionado novo. Instalado no CCB de 
Cabo Frio com todas as taxas em dia. R$ 
39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 98798-7890 
ou (21) 2590-6827.

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

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

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

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

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.



Para os campistas que vão cur-
tir as folias no camping do Recreio 
dos Bandeirantes, a melhor pedida 
é se programar para assistir o me-
lhor do Carnaval Carioca, como os 
desfiles das escolas de samba na 
Sapucaí, que acontecerão no final 
do mês de fevereiro. A operadora 
de viagens  CCTUR preparou pa-
cotes especiais. 

O Desfile das Escolas de Sam-
ba do Rio de Janeiro acontecerá 
domingo, dia 23, e segunda, dia 
24. O Desfile das Campeãs será 
realizado no sábado seguinte. A 
ordem do Desfile das Escolas de 
Samba do Rio de Janeiro foi defi-
nida em sorteio da Liesa (Liga das 
Escolas de Samba). Veja abaixo e 
programe-se.  

RECOMENDAÇÕES 
Além dos ingressos, os cam-

pistas também devem se preocu-
par com o transporte em dias de 
desfile. Como as ruas ao entorno 
do Sambódromo estarão fechadas, 
a opção mais aconselhada é usar o 
transporte público. 

Outra situação para se preocu-
par é o que levar para o Sambódro-
mo, já que os desfiles entram pela 

Rio 40º graus: veja as três melhores trilhas no Recreio dos Bandeirantes 

O Recreio dos Bandeiran-
tes é um dos lugares mais 
procurados para visitação 

na cidade, tendo em vista suas 
praias como principais atrativos, 
além dos shoppings centers, ci-
nemas e restaurantes, e, para esta 
temporada de verão, o campista 
selecionou três trilhas importantes 
na região para os adeptos de aven-
tura e caminhadas saudáveis. 

TRILHA DO MIRANTE 
DO CAETÉ

O Morro do Caeté está locali-
zado dentro do Parque Municipal 
da Prainha. A trilha leva cerca de 
30 a 40 minutos até o topo, que 
oferece uma visão geral da orla 
do Recreio e da Barra. Uma pedra 
permite aos visitantes chegar ao 
topo do topo, numa visão fasci-
nante.

TRILHA DA PEDRA 
DO PONTAL 

A trilha da Pedra do Pontal di-
vide as praias do Recreio e da Ma-
cumba e é justamente no encontro 
das duas que começa a trilha. Para 
conseguir dar os primeiros passos, 
é necessário passar pela faixa de 
areia onde as águas se encontram 
quando a maré está alta. É impor-

Carnaval Carioca: CCTUR tem pacotes para os desfiles na Marquês de Sapucaí

madrugada e a fome não dá trégua. 
A dica é levar bebida e até dois 
itens de alimentação, como fruta 
ou sanduíche. Vale lembrar que 
são proibidos isopor, garrafas e vi-
dros. Depois de todas essas dicas, 
é se organizar e cair no samba!

CORDÃO DO BOLA PRETA 
O desfile de um dos blocos 

mais tradicionais do Carnaval Ca-
rioca, o Cordão do Bola Preta ain-
da não divulgou sua programação 
oficial para o Carnaval, mas desde 
já é bom você se programar e fi-

car atento para não deixar de curtir 
esse tradicional Bloco que está nas 
ruas desde 1918, animando a todos 
os tipos de público e diversas gera-
ções. O site oficial do evento trará 
toda a programação para ninguém 
ficar de fora. 

BLOCOS E BANDAS 
Nos meses de janeiro e feve-

reiro, dezenas de blocos e bandas 
cumprem um calendário inten-
so nos fins de semana, em vários 
bairros da cidade. Agremiações 
tradicionais como os Gigantes da 

Lira, Carmelitas, Suvaco de Cris-
to, Arranco, Cacique de Ramos, 
Bandas de Ipanema, Imprensa e 
muitos outros arrastam milhares 
de foliões pelas ruas da cidade, 
fantasiados, caracterizados ou não. 

A Prefeitura do Rio ainda irá 
divulgar um calendário, distri-
buindo os percursos pelos bairros 
da cidade, com uma infraestrutura 
razoável de banheiros químicos e 
vigilância. Basta se programar e 
reservar quatro horas de folia, a 
hidratação e muito congraçamen-
to entre jovens, adultos e crianças. 
Para acompanhar o calendário 
com os percursos pelos bairros da 
cidade, acesse o site da Prefeitura 
do Rio de Janeiro. 

SERVIÇO 
CCTUR: (21) 2240-5390
Camping do Recreio (RJ-10): 

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

0203 ou (21)3549-4978
Cordão do Bola Preta: www.

cordaodabolapreta.com/ 
Prefeitura do Rio: www.rio.

rj.gov.br/  

tante ressaltar que para se fazer 
essa trilha, é fundamental começar 
cedo pela manhã para pegar o tre-
cho inicial mais seco. A trilha exi-
ge um pequeno desafio para che-
gar até seu cume e só é possível 
com ajuda de uma corda. 

TRILHA DA PEDRA 
DO TELÉGRAFO

Uma região pouco conheci-
da. Nela avistamos as chamadas 
Praias Selvagens do Rio de Janei-
ro, como a Praia do Meio e a Praia 
do Perigoso. Saindo do final da 

Barra, ou do Recreio dos Bandei-
rantes, leva cerca de 30 minutos 
para chegar ao início da trilha até 
a Pedra do Telégrafo. Há placas 
de madeira no caminho indicando 
o local, mas a sinalização não é 
perfeita. Uma vez iniciada a trilha, 

pode levar cerca de 40 minutos 
para chegar lá em cima na pedra. 
O percurso apresenta algumas di-
ficuldades, sendo muitas vezes 
escorregadio. É importante fazer 
essa trilha acompanhado por um 
guia experiente. 

HOSPEDAGEM 
NO RECREIO 

Camping - O RJ-10 conta com 
instalações-padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadras de esportes, pavilhão 
de lazer, playground e praia fron-
teira. O camping fica a 45 km do 
centro do Rio, na Estrada do Pon-
tal, 5.900, em frente à praia.

Acesso - Para quem vem pela 
Rodovia Washington Luiz ou Via 
Dutra, o melhor caminho é pela 
Linha Amarela. Seguir para a Bar-
ra da Tijuca, Linha Vermelha, en-
trando a direita na Linha, depois à 
direita pela Av. Ayrton Senna, di-
reto até a praia e dobrando à direi-
ta na Av.Lúcio Costa (ex-Sernam-
betiba), em direção ao Recreio, 
sempre pela orla marítima.  

SERVIÇO
Camping do Recreio: (21) 

3825-9209
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►Mas, para quem veio viver as folias de Momo, a Sapucaí é imperdível 

 ►Para quem está no Rio de Janeiro, sem buscar o Carnaval, as trilhas no entorno do Recreio são programas 
ideias. 

     INÍCIO  DOMINGO (23 DE 
FEVEREIRO)

SEGUNDA-FEIRA (24 DE 
FEVEREIRO)

21:30      ESTÁCIO DE SÁ        SÃO CLEMENTE

22:30 - 22:40     VIRADOURO         VILA ISABEL

23:30 - 23:50     MANGUEIRA        SALGUEIRO

00:30 - 01:00 TUIUTI         TIJUCA

01:30- 02:10     GRANDE RIO        MOCIDADE

02:30 - 03:20     UNIÃO DA ILHA        BEIJA-FLOR

03:30 - 04:30     PORTELA


