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Editorial

Dias melhores virão,
com certeza

M

ais uma vez, uma crise
social vem preocupar
a nossa população, em
todos os níveis. E, desta vez, não
temos parâmetros para comparar
nem mensurar sua duração e dimensão.
Não é a primeira vez que
o nosso Clube se vê à frente de
desafios assim. Na grande crise
mundial do petróleo em 1978,
nos nossos frustrados planos econômicos na década de 80, com
o insucesso maior dos Collor I e
II em 1990, até no desastre das
bolhas na economia mundial em
2008, em todos esses momentos
difíceis, O Camping Clube do
Brasil navegou, enfrentou tempestades, voltou atrás, seguiu
em frente, e continua de pé, com
a sincronia e o desejo maior de
subsistir, ação comum entre nossos associados, diretores e funcionários.

Agora, a questão é mais séria.
As notícias que temos recebido
de civilizações desenvolvidas nos
afligem, nos deixam apreensivos
sobre as dificuldades de como enfrentar, desta vez, um inimigo invisível, ágil, imprevisível, como
é o Coronavirus. É assustadora a
velocidade com que ele atua, ao
vento, sem direção ou escolhas,
em progressão exponencial.
Vamos nos aquietar, meditar,
seguir as estratégias formuladas
pela ciência médica e pelo poder
público, nossos dirigentes. Vamos fortalecer mais ainda a nossa
Unidade, focar nossos objetivos
sociais, nossas necessidades vitais, priorizar nosso interesse mútuo, coletivo. Com esses ingredientes e com a nossa inabalável
fé em Deus, com certeza, logo ali,
os nossos campings, como sempre, serão os recantos de nosso
amanhã. Assim será!

João Luiz Pimentel Neiva de Lima
Presidente Nacional

►►Entre Rio e São Paulo, o Camping do Clube dos

Paella Dançante em Mury será remarcada
(Pág.9)

DISQUE-CAMPING
(21)

500 reúne lazer, esportes e turismo no entorno

Tainha na
Brasa em
Ubatuba está
agendada

2532-0203
3549-4978

Mensagem do Editor

Depois de estruturada esta
edição de O Campista, com a sequência do calendário de eventos
do Clube e sugestões para acampamentos, nos vimos de repente à
frente de uma pausa imprevista em
nosso cotidiano, para que a população brasileira possa superar esses graves momentos trazidos pelo
Coronavirus.

Assim, nossas matérias já editadas foram revistas e ajustadas, os
adiamentos informados e as mensagens de fé e otimismo apresentadas. Por este trabalho, agradecemos à nossa equipe, aos Diretores
do Clube e ao quadro social, com a
certeza de que estamos juntos neste passo, ou salto, adiante.
Arnaldo Martins

(Pág.6)

Visite o site
do CCB:
►►Prado, uma rara oportunidade de acampar no litoral do Nordeste

www.campingclube.com.br

Passos de Anchieta, caminhada de fé e esperança
(Pág.7)
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PLACAR

PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados proprietários 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 desacordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

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.

- 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
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.
Instalações–padrão. Chuveiros quentes, quadra 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 equipamento de R$ 3,00 até
R$ 21,40; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 17,80 mais equipamentos de R$
4,60 até 31,20.
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km
83,5 (perímetro urbano). Área desativada
temporariamente para obras e reformas.
Instalações–padrão, luz para equipamento
(220 v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 11,60 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 20,80;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev): R$
17,80 mais equipamento de R$ 4,60 até
R$ 27,80.
ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da Barra do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público
(27) 3250-7050. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (220v), quadra de esportes, playground, praia fronteira. Operação interrompida 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.

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 temporariamente para obras e reformas. Instalações–padrão, luz para equipamentos (110
v), chuveiros quentes, quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 12,90 mais
equipamento de R$ 1,60 até R$ 25,40;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
15,50 mais equipamento de R$ 2,20 até
R$ 27,50.
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km
do centro da cidade. Instalações – padrão,
luz para 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
depois, seguindo à direita, do trevo do
Contorno 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 cloradas, cancha de bocha e
quadra de esportes. 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$
4,00 até R$ 31,60.

►►Camping de Guarapari

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–padrão, iluminação elétrica apenas para as
dependências, chuveiros quentes. Módulos demarcados para a instalação de
equipamentos. 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.

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

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
equipamento de R$ 4,00 até R$ 30,40;

TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$
19,90 mais equipamento de R$ 5,00 até
R$ 40,40.
MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada
Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada
eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 20,50 mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 40,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 25,00 mais
equipamento de R$ 6,40 até R$ 43,80.
PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal .
Tel : . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, iluminação elétrica somente para as
dependências, chuveiros quentes, praia
fronteira. Camping de área reduzida. NÃO
TEMPORADA: R$ 14,70 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.
RECREIO DOS BANDEIRANTES
(RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia).
Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras de esportes, pavilhão 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 Resende. 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 TEMPORADA: R$ 11,60 mais equipamento de
R$ 3,00 até R$ 20,80; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 117,80 mais equipamento de R$ 4,60 até R$ 27,80.

►►Camping de Lagoa do Bonfim
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) –
Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 2500,

Balneário Bonfim, Município de Nísia
Floresta. Acesso pelo km 119 da BR-101.
Instalações-padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, pavilhão de lazer, praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$
10,00 mais equipamento de R$ 2,60 até R$
19,70; TEMPORADA (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 Parque do Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Instalações–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 equipamento de R$ 1,60 até R$ 21,40; TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 12,90 mais
equipamento de R$ 1,70 até R$ 26,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta,
10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 33119329. 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) –
Estrada do Horto Florestal, bairro Rancho
Alegre. Instalações– padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: 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, piscinas cloradas e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais
equipamento de R$ 4,00 até R$ 28,60;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
15,50 mais equipamento 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–
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, praia fronteira e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 14,70
mais equipamento de R$ 3,50 até R$
26,80; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 19,90 mais equipamento de R$ 5,00 até
R$ 40,40.

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.:
(12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (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) 32433957. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra
de esportes, praia fronteira. 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.
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ALCOBAÇA (BA 06) - Avenida Oceânica, 4551 – Bairro Farol - Alcobaça – BA
PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Loteamento 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. Beira Mar, 5767 – Balneário Marajó – Matinhos – PR
ENGENHO MONJOPE (PE-01) –
Rodovia BR 101, km 45 – Município de
Igarassú – PE
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av.
Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira
– Município de Capão da Canoa – RS
GARIBALDI (RS-04) – Estrada Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto –
Garibaldi - RS
HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS)
– Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro
Plano Expansão. Tel.: (62) 3376-1221.
Instalações– padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de esporte
e lazer, piscinas para adultos e crianças,
churrasqueiras, bicicletas, banana boat e
passeios de barco. E-mail: sesiaruana@
sistemafieg.org.br
PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneária, Km 128 – Maldonado, a 14km de
Punta del Este (URUGUAI), Instalações
completas, equipamentos de esportes,
piscinas, Tel: (DDI-00598) (42) 578902.
supermercado, sala de TV e jogos, chalés
e barracas de aluguel. E-mail: info@campinginternacionalpuntaballena.com
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Noite de Queijos e Vinhos na Serrinha sem data marcada

O

CCB decidiu adiar a realização da LXVIII Noite
de Queijos e Vinhos no
Camping da Serrinha, antes programada para o dia 13 de junho,
sábado, junto com o feriadão de
Corpus Christi, na quinta-feira
(11). Um dos eventos mais tradicionais do Clube conta sempre
com a animação da Banda Tureck, que também anima as edições
das Chopadas Alegres no Clube
dos 500 nos meses de outubro.
Durante os eventos do Queijos e Vinhos, o Camping da Serrinha fica reservado apenas para os
campistas e seus convidados portadores de convites, sendo que os
que adquirem seus convites até o
domingo anterior ao sábado da
festa, podem, a partir daquele dia,
deixar seus equipamentos desocupados no camping, isentos da
taxa, até o dia do evento, na proporção de um equipamento para
cada matrícula social.

de queijos, uma porção de patê,
manteiga, pão, um caneco personalizado e vinho tinto e branco e
refrigerantes à vontade, servidos
somente no caneco do evento.

ESTRUTURA DA FESTA
Dentro da programação tradicional do evento, cada convite
pessoal dá direito a uma embalagem com cinco qualidades

SERVIÇO:
Camping da Serrinha (RJ06): (21) 3381-7042
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Camping – o RJ-06 possui
belíssimos atrativos naturais,
piscinas naturais e lago. Oferece uma completa infra-estrutura
com sauna, playground, cantina,
quadra de esportes, pavilhão de
lazer e chuveiros quentes.
Acesso – Para os que vem do
Rio e de São Paulo, a Via Dutra é
a melhor opção. Nas imediações
de Resende, deve-se entrar na
altura do km 311, que dá acesso
também às localidades de Penedo
e Visconde de Mauá, por via asfaltada. A partir do entroncamento, que leva a Visconde de Mauá,
deve-se prosseguir pela esquerda,
entrando na estrada de terra em
direção à Serrinha do Alambari.   

►►O Camping da Serrinha estará sempre pronto a atender com lazer e natureza

Carnaval nos Campings teve muita animação entre os campistas
O Carnaval deste ano, entre os
dias 21 a 25 de fevereiro, foi mais
um período de confraternização e
festas na alta temporada nos campings em clima de harmonia entre
todos os associados e convidados.
Abrindo a folia, no Camping do
Recreio dos Bandeirantes, no Rio
de Janeiro, foi mantida a tradição,
desfilando no domingo o tradicional “Bloco das Piranhas”.
O evento foi realizado entre às
16 e 22 horas no pavilhão da praia,
tendo início no sábado, dia 22,
com a apresentação da banda Grupo de Samba, seguindo-se no domingo com o “Baile do Havaí” e o
“Bloco das Piranhas”. Na segunda
e na terça, aconteceram bailes infantis com concursos de fantasias
e premiações.
UBATUBA
No camping de Ubatuba, a
programação do feriadão de Carnaval começou com o desfile de
blocos, fantasias e muita criatividade. No dia 22, sábado, o evento
foi abrilhantado pela LKS Festas e
Eventos com o som do DJ Lucas
Mendes, um dos mais antigos e

►►No Recreio, programações diárias cobriram todo o carnaval

►►Blocos e bailes infantis divertiram os campistas em Ubatuba

experientes da região de Caraguatatuba, que além do som presentou
os campistas com uma decoração
que iluminou os jardins em torno
do salão. Às 21 horas aconteceu o
desfile pelas ruas do camping do
“Bloco das Piranhas”, com encer-

  OUTROS CAMPINGS
Outros destaques neste carnaval ficaram com os campings de
Mury, Paraty, Serrinha, Clube dos
500, Campos do Jordão e Aracaju, onde a confraternização se deu
mais em torno de churrascos, ba-

ramento no pavilhão da cantina.
Muitos campistas se juntaram ao
bloco e curtiram as antigas marchinhas de carnaval. Houve ainda
também o desfile infantil com a
participação expressivas das crianças.

nhos de mar, piscinas, descontração total. As lembranças do Carnaval ficaram mesmo com alguns
breves passeios pelas cidades,
desfiles de escolas de samba pela
televisão e muito bate-papo entre
os campistas.
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Abav-RJ lança campanha para minimizar impactos do COVID-19

C

om o objetivo de estimular que os consumidores remarquem suas
viagens e de mostrar ao mercado a importância do agente de
viagens, a Associação Brasileira
dos Agentes de Viagens (ABAV-RJ), elaborou duas campanhas
que poderão ser utilizadas pelos
associados para divulgação nas
redes sociais e demais canais de
comunicação.
Na primeira campanha, que
estimula a remarcação das viagens, a entidade trabalha com
quatro peças, com títulos distintos: “Remarque sua viagem”,
“Reprograme seus sonhos”, “Reorganize suas férias” e “Deixe
para depois o que você poderia
fazer hoje”.
“Trabalhamos com sonhos.
Quem escolhe viajar, já começa
a vivenciar este momento desde
o começo do processo. Por isso,
nossa sugestão é de que, ao invés
de desistirem, aguardem um momento mais apropriado para fazer
a tão planejada viagem. Estamos

ao lado do consumidor e vamos
respeitar qualquer decisão”, ressaltou o presidente da entidade,
Luiz Strauss.
A outra campanha visa expor ao mercado a importância
do agente de viagens no planejamento do roteiro e na solução de
problemas. O conceito é: “Têm
coisas que a Internet não faz por
você. Defender os seus interesses
é uma delas”.
“Quem viaja através de uma
agência de viagens conta com
suporte durante todo o processo.
E, se algo der errado, terá ao seu
lado um profissional para interceder a seu favor junto aos diversos fornecedores de turismo. Na
crise causada pelo COVID-19
esse apoio ficou evidente”, finalizou Strauss.
A CCTUR – Agência de Viagens do Camping Clube do Brasil é uma das mais antigas afiliadas da ABAV-RJ e concorda em
gênero, número e grau com a sua
iniciativa de estímulo aos clientes das agências.

►►Mensagem de otimismo prá quando a tormenta passar

Festa da Colônia em Gramado com
gastronomia e artesanato
Todos os anos os colonos
que vivem no interior de Gramado preparam uma animada festa para mostrar os seus hábitos,
costumes, danças e gastronomia
típica que encantam os turistas e
moradores de toda a Serra Gaúcha, entre abril e maio, abrindo
as portas da cidade para mais
um evento gastronômico e cultural, com participação de bandinhas típicas alemãs tocando e
divertindo os turistas, tudo isso
com cerveja, petiscos, bolinhos
de batata e salsicha bock, entre
outras delícias da gastronomia
local. Neste ano, a data certa do
evento deve ser confirmada nos
endereços indicados a seguir
RESTAURANTES
Em suas realizações anuais,
a Festa da Colônia de Gramado
oferece restaurantes com comidas alemã, italiana e portuguesa.
É só escolher o que mais agrada
e saborear a vontade com parentes e amigos, tomando um chope
gelado ou um vinho típico da colônia. Existem também à mostra,

►►Uma semana inteira de gastronomia e artesanato

produtos típicos produzidos na
cidade e cercanias: sucos, geleias, vinhos, espumantes, artesanato, roupas típicas, doces e muito mais. Tudo feito com carinho
pelos próprios colonos e preços
especiais direto dos produtores.
Camping – O CCB dispõe
de seu camping na cidade vizinha de Canela, localizado num
bosque de araucárias e conta com
um pavilhão de lazer, quadra de
esportes, cantina, churrasqueiras

cobertas, piscinas naturais e cancha de bocha, além das instalações-padrão.
SERVIÇO:
Evento: Festa da Colônia
em Gramado
Página oficial: www.facebook.com/festadacolonia/
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
Disque Camping: (21)
2532-0203 ou (21) 3549-4978
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Entre águas termais e diversidade cultural, sugestões de próximos acampamentos

C

om toda a certeza, nossos
projetos de vida vão retomar em breve os seus
rumos, e isso acontecerá também
com nossas viagens aos campings
do CCB, garantindo uma boa estada para desfrutar do lazer e encantos naturais em nossas unidades
com amigos e familiares, sendo indicadas, entre elas, as áreas de Aracaju (SE-01), Caldas Novas (GO02) e Prado (BA-03).
ARACAJU: CULTURA
Camping – O SE-01 fica em
frente à Praia de Atalaia. Oferece
instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes e quadra de esportes.
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 Indiaroba, de
onde se volta para a BR-101. Para
quem sai do Nordeste, o caminho
mais rápido é pela BR-101.
Atrativos - Aracaju tem como
pontos fortes os atrativos naturais
e culturais. O destaque litorâneo
fica por conta da famosa praia de
Atalaia, point dos finais de semana,
que possui restaurantes à beira-mar
e onde o artesanato local chama a
atenção. Quem busca tranquilidade, pode visitar o litoral sul da cidade, que reúne praias como a de
Aruana, Robalo, Náufrago e Mosqueiro. Para aqueles que gostam de
esportes radicais, a cidade também
tem praias ideais para a prática de
surf, como Jatobá e Costa.
CALDAS NOVAS: SAÚDE
Camping – O GO-02 possui

uma área de 40.000m². Oferece
instalações-padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de esportes, churrasqueiras,
sauna e piscinas. O camping fica
próximo ao aeroporto, a 4 km da
cidade.
Acesso- Para o campista que
sai de carro ou ônibus da região
Sudeste, o melhor caminho é pela
BR-050, passando por Uberlândia,
Catalão e Araguarí. Para quem sai
de Brasília, é melhor seguir pela
BR-040 e continuar pela BR-050,
passando por Cristalina. Chegando em Campo Alegre de Goiás,
siga pela estrada que vai de Ipameri
a Caldas Novas.
Atrativos- As suas águas termais na cidade chegam até 51º e
possuem propriedades químico-minerais que podem diminuir a
pressão arterial e até desintoxicar
o organismo. Há um repertório de
saunas naturais, bosques, nascentes e cascatas. Uma mata frondosa
com ipês, canelas, paineiras, localizada na Serra de Caldas e habitada
por tucanos, juritis e canários, completa este “paraíso das águas”. A
cidade possui também uma variada
culinária que mistura peixes e aves
com frutos do cerrado como o pequi, usado em pratos típicos como
o arroz com pequi e na tradicional
galinhada.
PRADO: HISTÓRIA
Camping – O BA-03 possui instalações-padrão, chuveiros
quentes, quadra de esportes, cantina, biblioteca, luz elétrica para as
dependências (220v) e ponto de
energia para carga de bateria de

►►Defronte à praia de Atalaia, o camping de Aracajú

►►Em Caldas Novas são vários os complexos termais disponíveis

►►Acampar em Prado é sempre um prazer renovado

trailers. O camping está defronte à
praia do Farol, a 6 km do centro da
cidade.
Acesso – O campista deve seguir pela BR-101 e escolher entre
duas opções: entrar pelo km 361,
em Teixeira de Freitas, e seguir por
uma estrada de asfalto de 94 km até
a entrada do camping. Outra opção
é seguir por Itamaraju, no km 428
da BR-101, percorrendo 68 km por
uma estrada asfaltada até o camping.
Atrativos – A praia do Farol
fica em frente ao camping, possui
falésias multicoloridas que formam
uma parede entre a vegetação e a
areia dourada. Já a praia do Novo
Prado tem uma larga faixa de areia
plana e é a preferida dos turistas
pelo fácil acesso. Ainda na região
encontram-se Parques Nacionais
como a APA Ponta das Baleias
Abrolhos, que recebe a visita anual das baleias Jubarte. Para quem
procura um perfil mais cultural, o
visitante pode deixar de conhecer
lugares como a Matriz de Nossa
Senhora da Purificação, o prédio da
antiga Cadeia P ú blica, o prédio da
Pousada Colonial e a Casa Colonial
do Beco das Garrafas.
SERVIÇO:
Camping de Aracaju (SE01): (79) 3243-3957
Camping de Caldas Novas
(GO-02): (64)9221-5096
Camping de Prado (BA-03):
(73) 9113-7352 ou (73) 9994-5148
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Veja os artigos de camping e adquira o seu produto

Mercado

Aproveite as novidades do mercado para curtir os feriados da Semana Santa, Tiradentes e São Jorge nos
campings, conferindo os três novos produtos para levar para os acampamentos: o Fogareiro Spark Azteq, a
Barraca de Camping Trilhas e Rumos Cobra 4 Pessoas e a Mesa e Banqueta Dobráveis Royal da Nautika.
Fogareiro Spark Azteq: Para que
você possa fazer um delicioso 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 mercado,
vem com micro estojo pra transporte
pois pode ser desencaixado para uso
com seu cartucho, excelente para o seu
manuseio. Informações no site: www.makalusports.com.br.

Barraca de Camping Trilhas e Rumos Cobra 4 Pessoas:
Modelo iglu, com duas portas,
uma de cada lado da barraca de
camping. O sobreteto vem com
avanço para ser montado em
uma das portas, formando uma
varanda que é montada com jogo
de armação próprio e com os extensores. Este sistema permite a união de duas barracas deste mesmo modelo, formando
uma barraca para até 8 pessoas com união através das varandas. Maiores detalhes no site: www.kanui.com.br

Mesa e Banqueta Dobráveis Royal da Nautika: O conjunto é de grande ajuda no seu
acampamento, pois carrega em
sua estrutura de maleta a mesa
e os bancos. Vem em um prático formato de maleta que, ao
abrir, se transforma em mesa.
Dentro da maleta possui dois bancos dobráveis armazenados.
Fácil de instalar e montar por pressão, o conjunto Royal
é prático desde seu transporte até o uso e desmontagem. Para
mais informações, acesse o site: www.adventura.com.br
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Festa do Divino,
três séculos de
tradição em Paraty

A

tradicional Festa do Divino em
Paraty, evento cultural e religioso que movimenta a cidade,
atraindo também turistas estrangeiros,
remonta às tradições trazidas pelos colonizadores, iniciativa que acontece no
município desde o século XVIII.
Considerada patrimônio histórico e cultural pela UNESCO, Paraty é
marcada não só pela sua importância
histórica para o Brasil, bem como,
pelo turismo Religioso e pelos grandes
eventos que são realizados durante o
ano inteiro, onde a diversidade e valores culturais fazem da região um ponto
alto para visitação.
Neste ano, os festejos estavam
programados para a última semana de
maio próximo, mas foram cancelados,
ainda sem nova data programada. As
consultas sobre o evento podem ser
acessadas nos endereços virtuais a seguir.
A FESTA
O ponto alto dos festejos acontece no final de semana, quando se comemora o dia de Pentecostes (50 dias

após a Páscoa). São 09 dias inteiros de
missas, ladainhas, leilões, rifas, bingos, bebidas, comidas e danças típicas,
além de shows musicais.
O último fim de semana é marcado
pela coroação do Imperador do Divino,
que assiste a missa com seus vassalos
e, logo após, recebe homenagens do
lado de fora da igreja, com a apresentação da Dança das Fitas, do Xiba
Cateretê, da Dança dos velhos e dos
bonecos folclóricos de Paraty.
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 BR101 (Rio/Santos).
SERVIÇO:
Evento: Festa do Divino Espírito
Santo
Local: Paraty – RJ
Página: www.facebook.com/festadodivino2020
Instagram: @festadodivino2020
Camping de Paraty (RJ-04): (24)
3371-1050
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

►►Ainda não há data marcada para a festa neste ano

FLIP 2020 é adiada por causa
da pandemia
A Festa Literária Internacional de
Paraty (FLIP) foi adiada por causa da
pandemia de coronavírus. O evento,
marcado para acontecer entre os dias
29 de julho e 2 de agosto, mudou de
data “devido ao agravamento do surto
e da necessidade de distanciamento social”, explica em nota a organização do

evento.
A festa, que homenageará a poeta
americana Elizabeth Bishop (19111979), deverá ocorrer em novembro,
mas ainda não há data definida. Até agora, dois nomes haviam confirmado presença: o autor nigeriano Chigozie Obioma e o poeta americano Danez Smith.

Está agendada para o dia 11 de julho próximo, sábado, a XX edição da
Festa da Tainha, junto do feriadão de
9 de julho em São Paulo, na expectativa de ainda ser confirmada, caso se
amenizem até lá as restrições de isolamento social definidas por enquanto
pelos poderes públicos, em razão da
pandemia do Coronavirus.
Neste evento, cada convite duplo
dá direito a uma tainha inteira assada
na brasa para duas pessoas, mais guarnições individuais com arroz, purê,
saladas e molhos, no sistema self-service, uma sobremesa e uma caneca do
evento, tudo a cargo do concessionário
da cantina.
A partir do início dos serviços, às
19 horas, no pavilhão de eventos do
camping, a confraternização é animada por um DJ profissional, se estendendo até o fim da noite.

Camping – O SP-04 fica às margens da Praia de Maranduba, no km
75 da Rodovia SP-55, entre Ubatuba e
Caraguatatuba. Possui instalações-padrão, pavilhão de lazer, luz para equipamentos (220 v) e chuveiros quentes.
Acesso – Para quem vem de São
Paulo é necessário seguir pela Rodovia Presidente Dutra até São José
dos Campos, pegar a Rodovia dos
Tamoios até Caraguatatuba e entrar
na Rodovia Rio-Santos (sentido Rio
de Janeiro) até Ubatuba. Aqueles que
vêm do Rio de Janeiro devem ir pela
Rodovia Dutra, até Taubaté, e, depois,
entrar na Rodovia Osvaldo Cruz direto
até Ubatuba.
SERVIÇO:
Camping de Ubatuba (SP04):
(12) 3843-1536
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►Adiada para novembro, a festa literária mantém o programa central

Agendada a XX Festa da Tainha em Ubatuba

►►Tainhas
na brasa em
fogo brando,
o segredo do
sabor
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Passos de Anchieta, um caminho de fé no Espírito Santo

O

s campistas do CCB que
curtem aventura e guardam
consigo um espírito de fé,
o camping de Guarapari - ES 01 - é
uma ótima opção de hospedagem
no Espírito Santo para a caminhada
“Passos de Anchieta”, programada
para o período de 11 a 14 de junho,
feriado de Corpus Christi, tornando a
cidade palco de religiosidade e referência cultural.
Até o fechamento desta edição
de O Campista, a organização do
evento mantinha o seu calendário,
mas vale a pena consultar o site da
ABAPA, ao se programar para a caminhada.
“Passos de Anchieta” é o nome
do roteiro que reconstitui a trilha
habitualmente percorrida pelo Padre
Anchieta nos seus deslocamentos da
Vila de Rerigtiba, atual cidade de
Anchieta, à Vila de Nossa Senhora
da Vitória, onde cuidava do Colégio
de São Tiago, em caminhadas quinzenais que ele empreendia nos últimos anos de sua vida, quando preferiu recolher-se à vila indígena nas
costas do Espírito Santo.
ROTEIRO
De toda essa extensão, o roteiro
Os Passos de Anchieta resgata o trecho de 100 quilômetros compreendidos entre Anchieta e Vitória que José
de Anchieta percorria regularmente
duas vezes por mês, o denominado
“Caminho das 14 Léguas” que o jesuíta vencia na companhia - frequentemente na dianteira - dos guerreiros
temiminós que o acompanhavam na
missão de cuidar do Colégio de São

►►Antes de se programar para o evento, confirme as datas efetivas
Tiago, erguido num platô da Vila da
Nossa Senhora de Vitória, hoje transformado no Palácio do Governo, na
cidade de Vitória.
AMIGOS DOS PASSOS
A caminhada anual, promovida pela ONG ABAPA - Associação
Brasileira dos Amigos dos Passos
de Anchieta revela-se uma produção
de certa complexidade que demanda
um aparato que mobiliza o concurso
de vários agentes e colaboradores,
notadamente do setor público, como

a Polícia Militar do Espírito Santo,
o Corpo de Bombeiros, um eficaz
suporte de atendimento médico, o
auxílio de prefeituras e uma logística de atendimento a uma população
flutuante que ultrapassa a três mil
pessoas.
CAMINHADA DE 4 DIAS
Durante a caminhada coletiva
oficial, o percurso é realizado em
quatro dias, divididos nos seguintes
trechos:
1º dia: entre Vitória e Barra do

Jucu, em Vila Velha, são percorridos
em média 25 km.
2º dia: entre Barra do Jucu até
Setiba, em Guarapari, perfaz 28 km.                              
3º dia: entre Setiba e Meaípe, são
percorridos 24 quilômetros ainda em
Guarapari.         
4º dia: entre Meaípe até Anchieta, na Igreja Matriz do município, finalmente os 23 km finais abrangem.
PONTOS DE APOIO
A Abapa monta pontos de apoio,
chamados “oásis”, aos andarilhos

em intervalos constantes para fornecer água, frutas e medicação para as
câimbras, bolhas e torções que inevitavelmente acabam surgindo nos
menos preparados. Na ocorrência
de algum caso mais grave, há ambulâncias prontas para remoção de
acidentados. E aqueles que acabam
desistindo no meio do caminho, também, podem pegar carona nos carros
de apoio da organização.
Também nos postos, as credenciais devem ser carimbadas para
que no fim do percurso o andarilho
receba o certificado de participação.
É preciso ter pelo menos metade dos
16 carimbos, para comprovar que o
trajeto foi cumprido.
Camping - O ES-01 oferece
aos campistas uma divisão de módulos que delimitam o espaço para
os equipamentos. O camping possui
uma área de 20 mil m2, com três baterias de banheiros, fornecimento de
energia elétrica e área modulada para
trailers e motor-homes.
Acesso – A melhor maneira de
se chegar partindo do Rio de Janeiro, é pela ponte Rio-Niterói.  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.
SERVIÇO:
Camping de Guarapari (ES01): (27) 3262-1325
Disque camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
ABAPA: www.abapa.org.br

Adiada a 45ª edição do Megacycle em Campos do Jordão
Em razão das restrições aconselhadas pelo poder público por causa
da pandemia do Covid-19, foi adiado, ainda sem nova data marcada,
o mais tradicional evento de motos do país, que seria realizado em
Campos do Jordão nos dias 03, 04 e
05 de abril, trazendo para a cidade,
conhecida como “Suíça Brasileira”
centenas de motociclistas, além de
muitas novidades como lançamentos de motos, produtos, curso de
aperfeiçoamento de pilotagem, test
ride (testar o veículo), gastronomia
e, para muitos, aquele momento de
confraternização entre amigos.
Além dos roteiros de passeios
pela cidade, a culinária de Campos
do Jordão é marcada pelos elementos típicos da região serrana e faz
muito sucesso, sendo os pratos principais o fondue de queijos, de carnes ou chocolate, além das trutas em
seus mais variados molhos, tendo a

cidade, por conta disso, conquistado
o prêmio de melhor destino gastronômico do Estado de São Paulo.
NATUREZA
O Horto Florestal, considerado
o melhor parque da região, segundo os visitantes, possui área de 503
hectares recoberta por espécies da
Mata Atlântica e por uma Floresta Exótica de Pinus. Foi criado em
1993 com a finalidade de proteger
os mananciais que dão origem ao
Rio Sapucaí Açu, afluente do Rio
Grande. Nele encontra-se localizada a barragem do Salto, que fornece boa parte da água que abastece
o município de Campos do Jordão.
A unidade de conservação situa-se a
poucos quilômetros do centro turístico do Capivari e apresenta grande
potencial de uso público recreacional e pesquisa científica, além do
objetivo maior da conservação dos
recursos naturais.

Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre,
ao lado do Horto Florestal, a 7 km
do centro da cidade. A paisagem do
camping é deslumbrante, com araucárias ao redor. Além das instalações-padrão, o camping conta ainda
com chuveiros quentes e quadra de
vôlei.
SERVIÇO:
Evento: Megacycle Campos
do Jordão
Telefone: (12) 3663-1235
Informações:
www.megacycle.com.br
Horto Florestal
Endereço: Av. Pedro Paulo,
s/n – SP
Horário: 08h30 às 18h
Contato: (12) 99607-0501
Camping de Campos do Jordão (SP-02): (12)3663-1557
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

►►Acompanhe no site do evento a definição da nova data neste ano
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

ADIANTE, JUNTOS NOVAMENTE!
lugares distantes, e voltar para casa
cheios de memórias e histórias para
contar.
Em 180 anos, vimos crescer o
amor pelas viagens, pelas paisagens,
pelos sabores e pelos povos diferentes de nós mesmos.
Mas já passamos por crises também e com serenidade, profissionalismo e muito trabalho conseguimos
superar todas as dificuldades.
E agora precisamos adiar um pouco nossos planos de viagem, para nos
proteger e proteger quem amamos e
os que nos cercam.
Adiar. E não cancelar. Porque sabemos que nossa vontade de sair e
conhecer o mundo só vai aumentar.
E muito em breve, como há 180
“A gente já viveu todo tipo de his- anos, estaremos viajando junto notória.
vamente pelo Brasil e pelos 6 conVimos o mundo se abrir, se co- tinentes.”
Abreu Viagens e Turismo
nectar, vimos pessoas conhecerem
Nas condições de restrições em
que todos nos encontramos, em razão da pandemia do Coronavírus,
não seria tão confortável apresentarmos um Informe temperado com
sugestões de viagens a curto prazo,
otimistas, deslumbrantes, como rotineiramente fazemos.
Em nossos sessenta anos de vivência em turismo, de testemunhos
de momentos felizes de nossos clientes, pelas viagens aqui sugeridas
e assessoradas, entendemos como
mensagem oportuna e sábia as palavras recebidas da Abreu Viagens e
Turismo, que tem o triplo de nossa
vivência no mercado, as quais – nos
permita a parceira-, fazemos nossas.

E assim que voltarmos à normalidade – e voltaremos -, não se esqueça:

Concorra a bônus e curta
os campings nos feriados

T

odo mês, o Camping Clube
do Brasil sorteia 100 bônus
de pernoites para os seus
associados. Para participar, é fácil.
Basta se manter em dia com as taxas
mensais de manutenção que você
automaticamente já concorre a bonificações com até cinco pernoites
para a família.
Os sorteados têm até 90 dias para
utilizar sua bonificação em qualquer
um dos campings da rede. Os bônus
podem ser utilizados pelo titular ou
por seus dependentes, desde que es-

ses estejam identificados com suas
respectivas carteiras sociais.
Não estão inclusos na promoção
equipamentos desocupados, ocupações de módulos e animais permitidos. Confira aqui os resultados
dos sorteados do mês de fevereiro
passado.
Os bônus abaixo, sorteados
para os meses de abril/junho, serão revalidados adiante, quando
as recomendações de isolamento
social estiverem em fase de abrandamento.

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

VISITE LOGO A AMAZÔNIA!
ESTÃO ACABANDO COM ELA

►►Que tal brindar à vida em um Natal na Serra Gaúcha?

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

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

VENHA NOS VISITAR!
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Adiada a Paella Dançante no camping de Mury

A

gendada no Calendário
de Eventos para o dia 18
deste mês foi adiada, ainda sem nova a data, a esperada
Paella Dançante, que aconteceria
a partir das 12 horas na cantina do
camping. A Paella é um dos pratos típicos da culinária espanhola,
preparada com o arroz cozido com
carnes e frutos do mar.
Camping – O RJ-08 fica a
poucos quilômetros de Friburgo. Localiza-se em meio a muito
verde com uma área de 45 mil
m². Tem capacidade para mais
de 200 equipamentos e módulos
específicos para trailers e motor-homes em trânsito. Além das
instalações-padrão, possui campo
de futebol society, quadra de vôlei, piscina natural, sauna, churras-

queira, cantina e pavilhão de lazer.
Dentro do camping, há uma queda
d’água de fonte natural.
Acesso - Os campistas que
saem do Rio de Janeiro percorrem
uma distância de 150 km no acesso feito pela BR-101 em direção a
Rio Bonito. Depois de contornar o
perímetro urbano de Itaboraí, seguir por Cachoeira de Macacu subindo a serra em direção a Nova
Friburgo. O acesso ao camping é
feito no km 69 da rodovia Rio-Friburgo, dobrando à esquerda, cerca
de 2 km após o início da descida
da serra
        em direção a cidade.
SERVIÇO:
Camping de Mury (RJ-08):
(22) 2542-2275
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Celeiro: homenagem de futuros
craques do futebol ao campismo
O Celeiro de Craques, núcleo
Rio de Janeiro, dirigido pelo empresário Alexandre Oliveira, vem
obtendo excelentes resultados na
seleção de jovens jogadores de futebol, oriundos do esporte amador,
para futuro acesso às equipes das
divisões profissionais do Rio de
Janeiro e de outros estados brasileiros.
Vários jogos das equipes formadas pela comissão técnica do
Celeiro de Craques, com técnico e
preparador físico, já participam de
jogos-treinamento com equipes integrantes do Campeonato Carioca,
entre elas Vasco da Gama, Bangu,
Cabofriense, Caxias e outras, conseguindo bons resultados. Alguns
jogadores já estão treinando em
alguns desses clubes, sinalizando

►►A Paella continua sendo uma das atrações do Camping de Mury

seu potencial.
O bom relacionamento que ao
longo de décadas sempre tiveram
a CCTUR e o CCB com Alexandre de Oliveira, pela sua extensa
folha de serviços ao turismo, em
passagens aéreas e excursões nacionais e internacionais, motivou
o empresário a homenagear espontaneamente o Clube, estampando a
nossa marca nas camisas de seus
atletas, “pela sua missão da Instituição em defesa da natureza,
da vida ao ar livre e dos esportes
compatíveis com o campismo, há
mais de cinquenta anos”, disse ele.
SERVIÇO:
Celeiro de Craques: (21)
97551-3641
Site: www.playsoccer.com.br

►►As equipes do “Celeiro” destacam a marca do CCB

►►Há vinte anos o camping de Caldas Novas oferece a Costelada

As atrações da Costelada em Caldas Novas
Os campistas que não dispensam uma boa costela na brasa se
programam anualmente para viajar até Caldas Novas, em Goiás,
no mês de julho, quando regularmente, no segundo sábado do mês,
acontece um dos eventos mais esperados do camping GO-02: a tradicional Festa da Costelada, sendo
que na quinta-feira antes do evento, os campistas saboreiam um delicioso Carneiro no Buraco, outra
programação gastronômica muito
famosa que acontece no GO-02.
O Carneiro no Buraco é preparado com a carne em pedaços,
acompanhados de legumes, temperos e maçã, cozido em enormes
tachos acondicionados em buracos

de 1,5 m de profundidade, onde há
um braseiro em atividade durante
seis horas. Arroz branco, salada
e pirão acompanham a iguaria
compondo um alegre momento de
confraternização entre os participantes.
PROGRAMAÇÃO
No sábado, a confraternização
gira em torno da Costelada. As
costelas são colocadas para assar
às 7 horas. Às 09 horas, é costume
realizar uma missa campal no pavilhão menor do camping. Por volta das 13 horas, as costelas já estarão no ponto certo para agradar até
aos paladares mais exigentes. No
pavilhão da cantina, os campistas

se reúnem para saborear também
arroz, feijão tropeiro, aipim cozido
e deliciosas saladas. Para encerrar
a folia gastronômica, tradicionalmente é servida uma Vaca Atolada, o prato principal do almoço do
domingo.
Neste ano, em razão das restrições estabelecidas pelas autoridades públicas, à vista da pandemia
do Coronavírus, este evento não
está ainda confirmado no calendário do Clube.
SERVIÇO:
Camping de Caldas Novas
(GO-02): (64)9221-5096
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Campanha de Pai para Filho:
benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

ontinua em vigor a campanha “De Pai para Filho”,
oferecendo descontos para
as novas subscrições até o máximo
de 97% do valor atual do título à
vista para aqueles associados proprietários que tenham completado
mais de 25 anos de efetiva contribuição das taxas de manutenção.
De acordo com a promoção, os pais
podem oferecer a seus filhos e netos
a subscrição de novos títulos com
descontos progressivos a partir de
50% do valor da proposta à vista,
desde quando completem 5 anos de
efetiva contribuição de taxas de manutenção, aumentando os descontos
em escalas de 10% para cada 5 anos

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

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
subscrição.
TRANSFERÊNCIA POR
TRANSMISSÃO
Outra novidade disponível para
associados mais antigos é a possibilidade de transferência de títulos
de propriedade por transmissão de
pais e mães para seus filhos, desde
quando o transmitente tenha alcançado vinte anos de associação com

efetiva contribuição de taxas de manutenção.
Por esta alternativa, no ato da
transmissão do título de propriedade para um dos filhos, o pai continuará como associado do Clube, na
condição de dependente do filho.
Mesmo nos casos em que a titularidade como associado seja da mãe,
o cônjuge até então registrado como
seu dependente 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 modalidade de transmissão.

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Traumato-ortopedia / Neurologia
/ Geriátrica / Respiratória /
Reumatologia / Neuropediatria
PILATES: Solo / Bola Suíça

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
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

Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

Sendo confirmada essa subscrição, devo receber em até 30 dias um carnê com bônus de pernoites, em valores de acordo com a forma de admissão, nas condições descritas nos próprios bônus.
Local e Data

Assinatura

Campanha Novos Associados
segue em vigor

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

TERMOFIX Desumidificador

-

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

Anti-môfo

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

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home
Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681
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Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br
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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.

BARRACAS
Modelo Mansão North Pole - Para 10
pessoas, pouco uso (60 dias), completa, com
manual e maleta com rodas para transporte. R$1.000,00. Eymard. (31) 99977-5839
/ (31) 99197-5703 (Tim) / (31) 3386-4136.
Belo Horizonte, MG.
Alba Casa Grande - Para 6 pessoas e
mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduardo. Tel: (21) 2551-0993
Canadense Nautika – Modelo para seis
pessoas. R$300,00. Jaqueline. Tel.: (21)
9589-8383
Capri – 2 quartos, 2 lonas, piso ecológico e transformador de voltagem.
R$2.000,00. Nelson. Tels.: (21) 9631-9516
/ 3012-1536
Ferpi – Para 7 pessoas, em bom estado.
Possui lonas de cobertura, tapete ecológico,
parte elétrica e equipamentos Preço a combinar, com Wilson. Telefone: (15) 32211810.

CARRETAS / BARRACAS
Wolf – Ano 1980 (Doc 2017), cor branca predominante e vermelho, único dono, 2
qtos de casal, pneus em ótimo estado, caixa
d’àgua com capacidade 100 lts, geladeira
tipo isopor 100 lts. Valor R$ 6.500,00.
Contato: (11)97094-8916 / dario@columbiacontabil.com.br.
Camping-Star - Ano 1993, com avancê,
cobertura, bicama, armário, cômoda, geladeira, mesa de 2m com 6 cadeiras de madeira dobráveis, televisão de 29 polegadas,
fogão 4 bocas, microondas, transformador e
fiação. R$ 7.000,00. Estudamos oferta. Jorge Luiz. Tels.: (21)2736-1220 e (21)988431220.
Kabana Camp Luxo – Ano 1998,
com reservatório de água e geladeira elétrica, vários acessórios, impecável, pronta
para acampar. Wilson. Tel.: (19) 91731547/3276-4605.
Compro – Camping Star com um quarto. João Batista ou Rosa. Tel.: (21)32424839 / 9113-5885.
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TRAILERS
Turiscar Eldorado 380 - Ano 1992, documentação em dia. Avancê está completo,
com utensílios e eletrodomésticos, Valor
R$ 35.000,00. Aceito negociação. Telefone:
(11) 94749-9401. Wladimir Bittencourt
Turiscar Quinta Roda – documentação em dia, móveis, quarto de casal com
ar condicionado, geladeira duplex, fogão
4 bocas, bar, sofá cama de casal. Telefone:
(21) 96450-0563 / (21)99965-2660. Mariza
Sena.

Turiscar Diamante 660 – Ano 1982,
localizado em Paraty. Acomoda até 8 pessoas. Avancê com copa e cozinha completa.
Banheiro com box de água quente, 3 TVs,
1 WI-FI, 5 ventiladores e climatizador, no-break com baterias Moura Cleam, utensílios
de cozinha e triciclo Elektra. R$35.000,00.
Alfredo. Tel: (12) 99126-3329. E-mail: alfredo28guara@hotmail.com
Karman Caravan 1987 - Em perfeito estado, 4 pneus novos zero km. Todo equipado,
com 2 camas de casal, 2 beliches, geladeira,
banheiro com box, fogão 4 bocas com forno, ar condicionado novo. Instalado no CCB
de Cabo Frio com todas as taxas em dia. R$
39.800,00. Edmilson. Tels: (21) 98798-7890
ou (21) 2590-6827.
Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop
elétrico, geladeira, ar condicionado Split,
colchão de casal novo, mesa com 4 lugares.
Armários diversos. Localizado na cidade do
Rio de Janeiro. Valor: R$ 35.000,00. Contato: (21)99618-5163.
Motortrailer – Cisne 670 – Ano 1986,
vistoriado em 2016. Seis pessoas, quarto
de casal, duas beliches, sala reversível para
quarto de casal, cozinha com fogão 4 bocas,
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 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (embutido), chuveiro com aquecedor à
gás. Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/(21)
99644-2922.
Motortrailer Andorinha – Ano 1983,
reformado, fechamento novo, uma cama de
casal e beliche, banheiro com box blindex.
Documentação em dia, instalado no CCB
de Cabo Frio (RJ-01). R$ 22.000,00. Carlos
Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21)
2513-4201 e (21) 9230-9238 – Luci.
KC540 – Ano 91. Banheiro com box,
2 camas de casal, fogão 4 bocas com forno, geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail:

luizmacamo@gmail.com
KC 380 e KC450 – Vendo completo
com tudo funcionando e toldo de enrolar.
Marcelo Huertas. Tels.: (11) 9808-6644 /
3969-1747
Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado
no CCB de Paraty (RJ). Documentação OK
- placa de Paraty - Todo reformado, pronto
para rodar, com geladeira nova, fogão 4 bocas, 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)71041771.
Turiscar – Quinta roda, ano 2007, único dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar
condicionados 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.

MOTORHOMES
Vettura -2009/2010 – 14 metros, único
dono, motor Scania 380 - 68.000 km rodados, 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
passagem a gás para chuveiro e pia, termoclima, câmara de ré, PX, freio a ar, motor
traseiro 1620, pneus sem câmara – novo.
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953
Mercedes Benz MB 180 – Ano 94, diesel, modelo Itapoá, acomodação para 4 pessoas. R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53)
9995-4099

DIVERSOS
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 marchas. Ano 82- IPVA pago. R$
35.000,00 - Luiz Carlos Tel: (21) 999
155817.
Reboque baú – Todo em chapa galvanizada, reforçado, tamanho 1X1X1m.
R$1.600,00. Fernando. Tels.: (21) 99583185 / 3157-2714

ALUGUEL DE TRAILERS

Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers
pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação
dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$140,00. Para os trailers
maiores, a diária para até 4 pessoas é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os 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.

Moto Show em Cabo Frio adiado para setembro

P

rogramado inicialmente para
os dias 09 a 11 de abril, feriado da Semana Santa, está
confirmada para os dia 11 e 12 de
setembro próximo a realização do
4º Moto Show Tamoios, encontro de
motociclistas com shows de rock tradicional, com área para gastronomia,
exposição de acessórios, além de barracas de comida, food trucks, cerveja,
chope artesanal, exposição das obras
dos artesãos de Tamoios e distribuição de brindes para os motociclistas.
O evento será realizado ao lado
do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no bairro Santo Antônio, como uma realização da Associação de Motociclistas de Tamoios,
com o apoio da Prefeitura de Cabo
Frio com entrada gratuita ao público.
MUSEU DO SURF
Cabo Frio é referência internacional quando o assunto é moda-praia e surf. São mais de 100 lojas na
Rua dos Biquínis, que abrem às 09h
e não fecham antes das 20h. Outro
ponto forte na cidade é o Museu do
Surf, o primeiro do país e o maior da
América Latina no assunto. Entre as
praias, a mais conhecida e badalada é
a do Forte, de areia branca e fina, que
completa o cartão-postal da cidade.
Em seu extremo esquerdo fica o Forte
São Mateus, uma construção portuguesa do século XVII, onde o mar é

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 ponte
Rio-Niterói. Seguir pela RJ-04 até
Tribobó, entrando à direita na RJ-106
até a cidade de São Pedro D’Aldeia.
Você pode pegar, também, a RJ-140
até Cabo Frio. Ou ainda, a partir da
ponte pela BR-101, via Itaboraí e Rio
Bonito, seguindo pela Via Lagos até
São Pedro D’Aldeia.
SERVIÇO:
Evento: 4º Moto Show Tamoios – Cabo Frio (RJ)
Local: Ginásio Poliesportivo –
Bairro: Santo Antônio
Endereço: Rodovia Amaral
Peixoto, 18.714
Site: www.facebook.com/pg/
motoshowtamoios

►►O Camping de Cabo Frio continuará como apoio de hospedagem ao evento
mais calmo, tendo à direita duas outras praias que delimitam a Praia das
Dunas, cercada por montes de areia
que atingem 30 metros, e a Praia do
Foguete. Ambas são preferidas para a

prática de surf e esportes radicais.
Camping – O RJ-01 fica na
Avenida Wilson Mendes, 700, antiga Estrada dos Passageiros, no bairro
Jacaré. Possui quadra de esporte e se

localiza às margens do Canal do Itajuru. Dentro do camping há acesso
para embarcações ao canal exclusivo
para os associados e visitantes. Os
campistas encontram, também, tan-

Instagram:
@motoshowtamoios
Museu Internacional do Surf
Endereço: Rua Aníbal Amador
do Vale, 2.300 - Vila Nova
Informações: (22) 3058-0330
Camping de Cabo Frio (RJ01): (22) 2646-6838
Disque Camping: (21)25320203 ou (21)3549-4978

Happy Holi, no Recreio dos Bandeirantes remarcada para setembro
mentos (220v), chuveiros quentes,
quadras de esportes, pavilhão de lazer, playground e praia fronteira. O
camping fica a 45 km do centro do
Rio, na Estrada do Pontal, 5.900, em
frente à praia.
Acesso - Para quem vem pela
Rodovia Washington Luiz ou Via
Dutra, o melhor caminho é pela Linha Amarela. Outra opção, ao seguir
para a Barra da Tijuca, é no sentido
Linha Vermelha, entrando a direita
na Linha, depois à direita pela Av.
Ayrton Senna, direto até a praia e dobrando à direita na Av. Lúcio Costa
(ex-Sernambetiba), em direção ao
Recreio, sempre pela orla marítima.

Em virtude da pandemia do Covid-19, o Happy Holi Rio de Janeiro,
festival mais alegre e colorido do
mundo, que aconteceria no dia 05 de
abril, foi remarcado para o dia 27 de
setembro (domingo), no Rio Centro,
Barra da Tijuca, próximo ao camping do Recreio dos Bandeirantes,
sendo um evento voltado para todas
as idades que vão ter a oportunidade de celebrar a beleza das cores de
acordo com um conceito originário
da Índia - o “colorblast”.
O público guiado por uma contagem regressiva, de 45 em 45 minutos, joga paro o alto o “gulal”,
um pozinho colorido distribuído
na entrada e composto de amido
de milho e corantes, que soma-se
aos shows, DJs, brincadeiras, muitas
opções gastronômicas e uma avalanche de alegria para jovens de todas
as idades. A festa já coloriu mais
de 700.000 pessoas em cerca de 40
cidades brasileiras por onde passou
nos Tours 2014 a 2019.
OPÇÕES DE PASSEIOS
A região do Recreio dos Bandeirantes oferece, além de suas praias,
um roteiro diversificado de atrações.
Entre eles o parque aquático Rio Water Planet, que funciona de sexta a
domingo e feriados, no período das

►►O festival de cores e alegria está confirmado para setembro
10 às 17 h. Um dos mais tradicionais
centros comerciais do bairro é o Shopping Recreio, o mais próximo do
Camping, que vale uma visita de lazer e compras. Adiante, o Américas

Shopping, na Avenida das Américas,
com um vasto comércio e completa
praça de alimentação. No Recreio,
famosas praias. Points de surfistas, o
camping está em local privilegiado,

próximo a Prainha, Praia de Grumari, Praia da Macumba e do Pontal,
esta última fronteira ao camping.
Camping - O RJ-10 conta com
instalações-padrão, luz para equipa-

SERVIÇO:
Evento: Happy Holi Rio de Janeiro 2020
Data: 27 de setembro
Horário: 12h às 22h
Local: Rio Centro / Avenida Salvador Allende n º 6555 - Barra da
Tijuca
Site: www.happyholifestival.com
Página do evento no Facebook:
Happy Holi Rio de Janeiro - Tour
2020
Camping do Recreio: (21) 38259209
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21) 3549-4978

