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mento de R$ 5,00 até R$ 40,40. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Maran-
duba, Rodovia SP–55 / Km 75. Tel.: (12) 3843-
1536. Instalações–padrão, luz para equipamen-
tos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 20,50 
mais equipamento de R$ 5,30 até R$ 35,50; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 33,80 
mais equipamento de R$ 8,60 até R$ 67,50.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

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

ÁREAS DESATIVADAS 
TEMPORARIAMENTE

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

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

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

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

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

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

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

HOMOLOGADOS

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

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

BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 

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

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

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

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

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

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

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada 

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

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

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

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

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

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

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

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

RADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 19,90 mais 
equipamento de R$ 5,00 até R$ 40,40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-
9329. Em implantação. Praia fronteira. 
NÃO TEMPORADA: R$ 14,70 mais equi-
pamento de R$ 4,00 até R$ 28,60; TEM-
PORADA (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 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 equipamen-
to de R$ 3,50 até R$ 26,80; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,90 mais equipa-

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 Cabo Frio

 ►Camping de Clube dos 500
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 Forte de São João da Bertioga, história a serviço da paz

O Forte de São João da 
Bertioga, cartão-postal 
da cidade de Bertio-

ga em São Paulo, é interessante 
apelo à visita dos campistas e seus 
convidados a um roteiro envolven-
te nesse patrimônio tombado desde 
1940 pelo [IPHAN] -Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional, proporcionando uma vista 
fantástica de sua área externa, onde 
ficam as guaritas que abrigaram ca-
nhões do encontro do canal com o rio 
Itapanhaú ao Cantão do Indaiá.

Trata-se de um passeio conside-
rado imperdível para apreciadores de 
conhecimento histórico, e também 
para os que visitam na cidade o Mu-
seu João Ramalho, criado no ano de 
1960. Nele, apresenta mostra perma-
nente de artefatos de guerra, exposi-
ções temporárias de artes diversas, 
bem como concertos musicais. Hos-
pedagem na região: o camping de 
Bertioga (SP-05).

HISTÓRIA
O forte foi construído pelos por-

tugueses que já habitavam Bertioga 
antes da primeira passagem de Mar-

O Camping de Guarapari con-
cluiu no final do ano passado a refor-
ma geral de todas as suas instalações 
a tempo de disponibilizá-las inte-
gralmente para os associados que lá 
acamparam na alta temporada.

As obras foram planejadas e exe-

cutadas com mão-de-obra e recursos 
próprios, resultantes da aplicação da 
sua receita de pernoites, sob a super-
visão do Mestre de Obras Vertulino 
Breder e da Guarda-Camping Rafa-
ela Ferreira, valendo-se também da 
participação dos demais funcioná-

rios da Unidade.
Portaria, banheiros, quadra de 

esportes, pontos de serviço, instala-
ções elétricas e hidráulicas, tudo foi 
reparado, recuperado e pintado em 
tempo hábil, tornando o ambiente do 
acampamento agradável e funcional.

O camping foi construído em 
1972 e pelas suas características de 
localização à beira-mar, com inúme-
ras atrações no seu entorno, sejam de 
turismo, gastronomia ou saúde, atrai 
uma boa frequência o ano inteiro, 
mesmo fora da temporada e abrigan-

do famílias associadas de todos os 
recantos do país.

Suas instalações padrão, inclu-
sive da cantina, tem se mostrado 
plenamente funcionais, apesar de 
estarem em operação há mais de 45 
anos.

tim Afonso de Souza a caminho da 
fundação de São Vicente, em 1532. 
Para isso, tiveram ajuda dos nati-
vos índios tupiniquins. Anos depois 
iniciou-se a edificação de um vigoro-
so forte composto com pedras e cal, 

concluído em 1560. Em 1756 seu 
nome mudou de Forte São Tiago 
para Forte São João, homenageando 
o padroeiro de Bertioga. Após nova 
reforma foi devolvido à cidade em 
2001.

 HOSPEDAGEM EM 
BERTIOGA (SP-05)

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 que vêm 

de São Paulo devem seguir pela ro-
dovia Presidente Dutra, entrar em 
Mogi das Cruzes e pegar a rodovia 
Mogi-Bertioga (SP 070). Rodovias 
Anchieta/Imigrantes, Piaçaguera-
-Guarujá e Rio-Santos também são 
opções de acesso. Cerca de 70 km 
fazem a viagem ser realizada em me-
nos de uma hora. Os do Rio de Janei-
ro podem escolher seguir pela Dutra 
até a rodovia Mogi-Bertioga ou pela 
rodovia Oswaldo Cruz que começa 
em Taubaté até pegar a Rio-Santos. 
A distância é de aproximadamente 
400 km.

SERVIÇO
Forte de São João da Bertioga
Endereço: Avenida Vicente de 

Carvalho – s/n – Praia da Enseada
Horário de Funcionamento: 

09h às 17h
Telefone: (13) 3317 4128.
Entrada: Franca 
Camping de Bertioga: (13) 

3311-9329
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►O Forte abriga exposições permanentes de peças artísticas e de artesanato 

 ►Banheiros reformados preservam o padrão da rede e a  funcionalidade  ►Área de acampamento com módulos e infraestrutura adequados

Reformas de Guarapari agradam na temporada
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 ►Há um ano e meio, a mangueira estava prestes a sucumbir  ►Hoje, depois de extirpada a parasita, ela renasce bela e viçosa 

Chocofest: Magia da Páscoa em Nova 
Petrópolis inicia em abril

A 22ª Edição do Chocofest, 
que acontecerá no período de 02 a 
12 de abril, em Nova Petrópolis, Rio 
Grande do Sul, como uma das atra-
ções da Magia da Páscoa, evento 
anual que atrai mais de 180.000 visi-
tantes com apresentação de desfiles, 
teatros, oficinas, exposições, feiras e 
outras atividades, encantando os tu-

ristas em visita à Serra Gaúcha.
O evento é uma vitrine nacional 

para os produtores do famoso choco-
late caseiro da Serra Gaúcha, atrain-
do as principais marcas do segmento 
que se tornaram conhecidas e passa-
ram a comercializar seus produtos e 
chocolates para todo o País.  Quando 
o assunto é chocolate caseiro, Cane-

la, Gramado, Nova Petrópolis e São 
Francisco de Paula despontam. A re-
gião abriga mais de 50 empresas fa-
bricantes.

 SERVIÇO
Evento: Chocofest 2020 
Data: 02 a 12 de abril 
Local: Nova Petrópolis / RS
Site: www.chocofest.com.br 

Cantos da Natureza 
“Struthantus Flexicaulis” 

Em nossa edição de O Campis-
ta de outubro de 2018, publi-
camos uma matéria sobre a 

espécie vegetal parasita “Struthantus 
Flexicaulis”, conhecida vulgarmente 
como Erva de Passarinho, que se hos-

peda nas copas de árvores frondosas 
abraçando fortemente com suas raí-
zes os seus galhos e se alimenta da 
seiva dessas espécies hospedeiras, 
sugando ao máximo até mata-las e, 
por consequência, morrendo junto. 

A fotografia acima (esq.) foi uma 
das ilustrações da matéria, mostran-
do uma mangueira, quase sufocada 
pela Erva de Passarinho, prestes a 
sucumbir. Alertado pela nossa re-
portagem, o proprietário do imóvel 

deu combate à parasita e podou uma 
parte substancial da sua copa, dando 
nova chance à mangueira, que se re-
cupera firme e forte. 

Em algumas áreas de acampa-
mento do CCB, exemplares dessa es-

pécie de parasita podem ser vistas de 
tempos em tempos, mas há sempre 
o cuidado de removê-las para evitar 
que se proliferem e danifiquem os 
bosques que nos abrigam, o nosso 
bem maior. 

 ►A magia 
da Páscoa se 
inicia em Nova 
Petrópolis 
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Mury, oitavo Distrito de 
Nova Friburgo, RJ, no 
coração da Mata Atlân-

tica, tornou-se um paraíso ecoló-
gico e gastronômico do Municí-
pio, na região serrana do Rio, pela 
grande variedade de restaurantes 
típicos, está abrindo o seu calen-
dário de eventos com mais uma 
edição da famosa Paella Dançante, 
programada para o dia 18 de abril 
próximo ao feriado de Tiradentes, 
que este ano cai numa terça-feira, 
dia 21.

A Paella Dançante promoverá 
animação e música para os associa-
dos e convidados, especialmente 
para os campistas cariocas, que, 
além de contar com o feriado de 
Tiradentes,  terão o de São Jorge 
no dia 23 (quinta-feira). A Paella é 
um dos pratos típicos da culinária 
espanhola, preparada com o arroz 
cozido com carnes, frutos do mar, 
hortaliças e açafrão. O campista 
terá o prazer de desfrutar as paisa-
gens da região e curtir interessantes 
opções de compras. O camping de 
Mury (RJ-08) está disponível para 
hospedagem. 

RICA VEGETAÇÃO
 Em Mury presença rica de ve-

getação, nascentes de águas cris-
talinas, bem como a presença de 
belos pinheiros e outras árvores 
características da região. Até a fa-
mosa Araucária, do Paraná, em ple-
na extinção, o campista encontrará 
nesta região do sudeste. Importan-
te referência é o Circuito Sabor 
Mury, composto de rica e variada 

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 po-
dem ser deixados de lado na hora de arrumar a mala para mais um acampamento. Os equipamentos escolhidos este 
mês foram: o Fogareiro Spark Azteq, a Caixa térmica Coleman Marine e a Rede de Descanso Adventure – Kampa. 

Fogareiro Spark Azteq: É ideal para 
fazer um delicioso café, um saboroso cho-
colate quente ou suas refeições quentinhas 
durante o camping. Este modelo de fogarei-
ro 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. Muito fácil 
de utilizar, basta encaixar em seu cartucho de gás TekGás ou 
algum semelhante, liberar o gás e acender o fogo. Informa-
ções no site: www.makalusports.com.br . 

Em abril, Mury abre calendário com Paella Dançante 

Caixa térmica Coleman Marine: É fabricada atra-
vés dos materiais UVGuard, que ajuda a proteger con-
tra os raios nocivos do sol e o Ultimate Xtreme, que 
dispõe um isolamento extra grosso nas paredes e na 
tampa para ter uma maior retenção de gelo ao longo do 
tempo. Essa caixa térmica possui revestimento antimi-
crobiano que permite uma melhor resistência a odores, 
mofos e fungos. Matém o gelo em até 6 dias com tem-
peraturas de até 32°C, bandeja de armazenamento a seco, ferragens de 
aço inoxidável, cinta de tampa de aço inoxidável, porta-copos e régua 
de peixes integrada. Para maiores informações, acesse o site: www.
kanui.com.br . 

Rede de Descanso 
Adventure – Kampa:  
Uma rede com estilo, 
que oferece praticida-
de e conforto. Muito 
melhor que a tradicio-
nal rede trançada para camping, toda 
confeccionada em tecido respirável, 
que impede o acúmulo de suor e odor, 
proporcionando um toque suave e con-
fortável. Mais informações no site: 
www.adventura.com.br .

gastronomia, nos seus restaurantes 
típicos. Oferecem pratos regionais 
e internacionais, além de deliciosos 
queijos, amanteigados e doces ca-
seiros. Inúmeras lojas de artesana-
to, decoração e produtos naturais, a 
sua espera. 

HOSPEDAGEM 
MURY (RJ-08)

 Camping – O RJ-08 fica a 
poucos quilômetros de Friburgo. 
Localiza-se em meio a muito ver-
de, com uma área de 45 mil m². 
Tem capacidade para mais de 200 
equipamentos e módulos específi-
cos para trailers e motor-homes em 
trânsito. Além das instalações-pa-
drão, possui campo de futebol so-
ciety, quadra de vôlei, piscina natu-
ral, sauna, churrasqueira 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 pe-
rímetro urbano de Itaboraí, seguir 
por Cachoeira de Macacu subindo 
a serra em direção a Nova Fribur-
go. 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 ser-
ra em direção a cidade. 

        
SERVIÇO
Camping de Mury: (22) 2542-

2275
Disque Camping: (21) 2532-

0203 ou (21) 3549-4978

 ►O novo concessionário da cantina promete repetir o esmero da festa passada 

 ►Enquanto isso, o camping esbanja natureza, clima ameno e lazer 
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Opinião                                  

Luiz Marcos Fernandes

Legislação e 
ordenamento

Não é de hoje que o Governo 
defende a concessão dos parques 
nacionais e estaduais ao setor pri-
vado com o objetivo de defender 
um ordenamento turístico destas 
áreas. O desafio está em imple-
mentar um modelo de gestão ca-
paz de permitir uma ocupação por 
parte dos interessados de modo a 
preservar o meio ambiente e faci-
litar o acesso a esses complexos 
da natureza. 

O principal obstáculo para 
colocar em prática essa proposta 
está no fato de que todo plane-
jamento acaba sendo idealizado 
pelos chamados “burocratas de 
gabinete” que não têm conheci-
mento do assunto, e o que é pior, 
atendem muitas vezes a interesses 
escusos que visam beneficiar a 
alguns poucos privilegiados. Veja 
o caso dos meios de hospedagem, 
cuja legislação é ultrapassada e se 
limita atualmente a uma inscrição 
no Cadastur, programa de cadas-
tramento do Ministério do Turis-
mo, sem qualquer fiscalização.

O setor de campismo no Bra-
sil então é um caos. Enquanto o 
Camping Clube do Brasil segue 
uma legislação vingente, com re-
gras e impostos, a grande maioria 
dos campings no país é aberta por 
pessoas, em sua maioria desqua-
lificadas, que têm como objetivo 
apenas fazer de seus campings 
um negócio lucrativo. Não há 
qualquer controle sobre poluição, 
escoamento do lixo e detritos, 
sem falar dos prejuízos causados 
à natureza. Muitos deles localiza-
dos em áreas turísticas sob o olhar 
complacente das autoridades.

É preciso por um fim a esse 
descaso. Se o Governo tivesse o 
mesmo rigor com que trata as em-
presas legalizadas do setor, tudo 
seria diferente, mas sabemos que 
não é assim. Pelo contrário, fazem 
o que querem sob o argumento de 
que se tratam de áreas privadas. 
Além de não dar incentivos a em-
presas legalizadas como o CCB 
as autoridades fazem vista grossa 
para esse tipo de prática pirata e 
ilegal.

Caldas Novas, o roteiro do turismo 
saúde nas águas termais

 ►Dissociado dos parques termais, o Jardim Japonês oferece recantos para reflexão e paz 

Caldas Novas, no município 
de Goiás, conhecida no país 
e no exterior pela fama de 

suas águas terapêuticas, é considera-
da ideal para os que buscam o turis-
mo saúde termal, além de agradáveis 
passeios que a cidade oferece dia e 
noite a seus visitantes.

No Casarão dos Gonzaga, uma 
de suas primeiras residências, o cen-
tro de artesãos regionais. Junto à pra-
ça Mestre Orlando, a Igreja Matriz 
Na. Senhora das Dores. Um calçadão 
- restaurantes e bares- chama para 
uma rica gastronomia. Opção de hos-
pedagem - Camping (GO-02).

Casarão dos Gonzaga
O Casarão dos Gonzaga é uma 

das primeiras residências históricas 
da cidade. O local foi construído 
como residência de Orcalino Santos, 
que a passou para seu cunhado, da 
família Gonzaga. A residência hoje 
serve ao centro de apoio ao artesão.

Di Roma Acqua Park
O parque aquático da Rede Di 

Roma é um dos maiores da região. 
Muitas piscinas no local atendem ao 
grande público. No espaço do par-
que tobogãs radicais e outros mais 
simples. Para as crianças, quiosques, 
piscinas com ondas, além de restau-
rantes a quilo. 

 Jardim Japonês
O Jardim Japonês, espaço dife-

rente e inusitado em Caldas Novas. 
Oferece um passeio tranquilo e ideal 
para um contato direto com a natu-
reza. O jardim é pequeno com orna-

mentação atraente: lago com peixes e 
pontes em estilo japonês.

Monumento das Águas
O Monumento das Águas, criado 

para ressaltar as águas de Caldas No-
vas, é um monumento simples mas 
que atrai o visitante para fotos de re-
cordação. Situa-se próximo ao centro 
da cidade e ao Di Roma Acqua Park.

Parque Estadual da Serra
Criado com intenção de proteger 

a vegetação local e as fontes d’água 
da região, nele existem trilhas e ca-
choeiras. As trilhas levam a mirantes 
com vista panorâmica.

Praça Mestre Orlando
No centro, um ponto de encon-

tro de Caldas Novas e um dos lo-

cais mais antigos da cidade. Abriga 
a Igreja Matriz Nossa Senhora das 
Dores, de 1850. No Calçadão Orca-
lino Santos, na mesma área, bares e 
restaurantes.

Serra Verde Shopping Artesanal
O local é boa opção para com-

pras. O centro comercial tem uma 
loja de doces artesanais chamada 
Casa Maria e outra de grande porte 
que comercializa tudo, desde artigos 
de decoração até comidas variadas.

Hospedagem Caldas 
Novas (GO-02)

Camping - O GO-02 possui 
área de 40.000m², com instalações-
-padrão, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes, quadra de esportes, 

churrasqueiras, sauna e piscinas para 
adultos e crianças. Fica próximo ao 
aeroporto, a 4 km da cidade.

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 Bra-
sília, melhor seguir pela BR-040 e 
continuar pela BR-050, passando 
por Cristalina. Chegando em Campo 
Alegre de Goiás, seguir pela estrada 
que vai de Ipameri a Caldas Novas.

 SERVIÇO
Camping de Caldas Novas 

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

0203 ou (21) 3549-4978

 ►O Camping de Caldas Novas contrapõe a tranquilidade e a confraternização gastronômica 



7Jornal O Campista         Março de 2020

Na segunda semana de abril, 
aproveite a Semana Santa 
nos campings do CCB e 

garanta uma boa estada para desfru-
tar do lazer e encantos naturais em 
nossas unidades com seus amigos 
e familiares. Os campings escolhi-
dos para este mês de março: Lagoa 
do Bonfim (RN-02), Clube dos 
500 (SP-01) e Paraty (RJ-04).

Em Lagoa do Bonfim, opções 
ao seu gosto, desde visita a uma 
igreja para sem marcar a data, como 
uma esticada a gastronomia da re-
gião ou uma esquentada no “Forró 
da Lua”. No Clube dos 500, próxi-
mo a Guaratinguetá, a natureza e 
a religiosidade são expressivas. Já 
em Paraty, a história, a cultura e as 
construções coloniais são o cartão – 
postal da cidade, aliadas à beleza de 
seus mares.   

LAGOA DO BONFIM: 
BADALAÇÃO

Camping – O RN-02 pos-
sui instalações-padrão, pavilhão de 
lazer, luz para equipamentos, chu-
veiros quentes e quadra de esportes. 
São 40 mil m² de um espaço muito 
agradável.

Acesso – Os campistas devem 
seguir pela BR-101 e nas cercanias 
no Município de Nísia Floresta en-
trar no Km 119, por detrás do posto 
da Polícia Rodoviária, pela Av. Dr. 
Severino Lopes da Silva. Após 2,5 
km chega-se ao camping. Lagoa do 
Bonfim está localizada 25 km antes 
de Natal, via BR-101.

Atrativos –  a cidade atrai pela 
beleza e pela agitada vida noturna 
dos finais de semana, quando se 
tem diversão garantida curtindo um 
bom forró. O “Forró da Lua”, famo-
so na região, virou, inclusive, maté-
ria do jornal New York Times. No 
roteiro de passeios, as dunas de Ge-
nipabu, ao Norte de Natal e a Praia 
da Pipa, no litoral Sul, são muito 
procuradas para passeios de bugre e 
de escuna. Vale conhecer também a 
Igreja de Santo Antônio e a Matriz 
da Nossa Senhora da Apresentação, 
em Nísia Floresta. 

CLUBE DOS 500: 
NATUREZA 

Camping - O SP-01 possui 
instalações-padrão, playground, 
piscinas para adultos e crianças, 
quadra de vôlei e campo de futebol. 
Há também um pavilhão de lazer 
equipado com churrasqueira para 
as confraternizações.

Acesso - O camping fica a 

Semana Santa: reserve seu camping e 
programe viagem pelo Brasil

aproximadamente 185 km da ca-
pital paulista e 261 km do Rio de 
Janeiro. Para chegar ao camping 
é necessário seguir pela Rodovia 
Presidente Dutra até o km 60, em 
Guaratinguetá.

Atrativos - A região do Vale do 
Paraíba, na divisa do Rio com São 
Paulo, é sempre uma atração. Um 
local ideal para os que apreciam a 
natureza e têm espírito de aventura. 
Diversas caminhadas ecológicas e 
visitas à quedas d’água estão dis-
poníveis para os turistas. Próximo 
ao camping, cidades como Guara-
tinguetá e Aparecida são opções de 
passeios. Várias igrejas centená-
rias, incluindo a Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, fazem parte 
deste roteiro, bem como a conhe-
cida Canção Nova em Cachoeira 
Paulista.

 
PARATY: 

HISTÓRIA
Camping - O RJ-04 está lo-

calizado em frente à praia do 
Pontal próximo à Santa Casa de 
Misericórdia. Além das instalações-
-padrão, tem capacidade para 120 
equipamentos, divididos entre trai-
lers, motor-homes e barracas.

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

Atrativos - Paraty, considerada 
patrimônio histórico e cultural pela 
UNESCO, tem um Centro Históri-
co repleto de casarões coloniais e 
igrejas, como a de Santa Rita, er-
guida em 1722 e cartão-postal do 
município. No local concentram-se 
várias atividades e os melhores ba-
res da região. Durante o dia, o pas-
seio de barco é uma das opções para 
os campistas e visitantes, e a dica 
de saídas é a Baía de Paraty. No 
trajeto, sempre com paradas para 
o mergulho,  pode-se conhecer as 
ilhas Sapeca, Catimbau, Algodão, 
Praia Vermelha, entre outras. Um 
dos pontos que mais atraentes são 
as praias da Vila de Trindade. 

SERVIÇO

Camping de Lagoa do Bon-
fim: (84) 9977-2724

Camping do Clube dos 500 
(SP-01): (12)3122-4175

Camping de Paraty (RJ-04): 
(24)3371-1050

Disque Camping: (21) 2532-
0203 ou (21) 3549-4978 ►A área de Paraty, a poucos metros do centro histórico da cidade

 ►A variedade de esportes e lazer é o ponto forte do Clube dos 500

 ►Lagoa do Bonfim, o mais próximo das praias do litoral sul potiguar 
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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 
abaixo, podendo ser parcelados em até 09 vezes sem ju-
ros, por pessoa, a partir de:

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

-Leste Europeu, saídas em 02/04 até 15/10/2020, 10 
noites: US$1.599,00 

-Amantes do vinho – Uruguai, 04 noites, com city 
tour Montevideo, Tour a Vinícola Bouza com degustação 
básica, Tour a Vinícola Juanicó com degustação básica e 
Tour a Vinícola Pizzomo, com degustação básica e almo-
ço, cartão assistência, com entrada de US$ 237,00 e 09 
parcelas de US$ 60,00

-Orlando Mania, 13 dias, com passagem aérea, tras-
lados de chegada e saída, 10 noites de hospedagem com 
café da manhã continental, 02 refeições incluídas, tras-
lados e ingressos para Magic Kingdom, Epcot, Disney’s 
Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom, Univer-
sal Studios, Island of Adventure, Sea World e Aquatica, 
visita a Disney’s Springs e Universal CityWalk, visita 
aos shoppings: Premium Outlet International, Florida 
Mall, Best Buy e Walmart, TV Nice via Apia com a fil-
magem de alguns momentos do grupo em Orlando, guia 
especializado desde o Brasil, reunião com os passageiros 
antes da data de embarque, seguro viagem e Kit viagem 
com saída dia 22/07/2020: US$ 2.999,00 por pessoa em 
quádruplo

PACOTES NACIONAIS COM 
PREÇOS PROMOCIONAIS 

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

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

-Florianópolis, saídas em 11/03, 18/03. 01/04 e 

008629-2 (RJ)
009009-7 (RJ)
037648-5 (RJ)
041444-5 (SP)
049910-2 (RJ)
057369-7 (RJ)
060765-8 (SP)
063860-9 (SP)
069367-5 (SP)
074973-5 (SP)
077987-9 (RJ)
094156-5 (SP)
096697-1 (RJ)
113162-6 (RJ)
117241-0 (RJ)
121786-2 (RJ)
127969-4 (RJ)
131848-0 (SP)
135863-4 (RJ)
141445-6 (MG)

O programa ideal para você 
e sua família é viajar pelo 
país e conhecer novos luga-

res. E no CCB você ainda concorre a 
estadias grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para parti-
cipar, é fácil. Basta se manter em 
dia com as taxas mensais de manu-
tenção que você automaticamente já 
concorre a bonificações com até cin-
co 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 promo-
ção equipamentos desocupados, 
ocupações de módulos e animais 
permitidos. Confira aqui os resulta-
dos dos sorteados do mês de janeiro 
passado. 

143924-4 (SP)
145308-6 (RJ)
148833-2 (RJ)
157045-6 (RJ)
162657-4 (RJ)
163868-6 (MG)
169861-0 (RJ)
179191-3 (ES)
182506-3 (SP)
184416-4 (RJ)
185172-1 (RJ)
189713-3 (RJ)
193340-0 (RJ)
193412-1 (RJ)
195438-3 (ES)
196392-6 (BA)
205561-1 (SP)
209594-6 (RJ)
211509-7 (SP)
214212-5 (ES)

221954-0 (RJ)
223015-6 (SP)
223514-8 (SP)
223746-7 (SP)
224548-6 (RJ)
224646-6 (RJ)
226441-4 (RJ)
226578-7 (SP)
226841-8 (RJ)
227250-6 (PR)
228327-2 (RJ)
228919-7 (SC)
231055-8 (RJ)
231975-6 (RJ)
232306-4 (MG)
232568-4 (RJ)
232673-7 (SP)
232767-8 (SP)
234437-9 (RJ)
234788-0 (RJ)

234949-2 (RJ)
235051-6 (RJ)
235203-9 (SP)
235314-0 (RJ)
235337-8 (RJ)
235484-5 (RJ)
235527-3 (RJ)
235760-7 (BA)
235860-3 (RJ)
235872-6 (RJ)
235925-1 (SP)
235926-9 (SP)
235965-9 (SP)
235972-2 (RJ)
236010-5 (SP)
236073-1 (SP)
236083-8 (SP)
236101-2 (SP)
236128-2 (RJ)
236135-5 (SP)

236157-5 (SP)
236180-0 (ES)
236190-7 (RJ)
236254-7 (ES)
236339-9 (SP)
236342-0 (SC)
236349-6 (SP)
236358-5 (RJ)
236361-6 (ES)
236367-4 (RJ)
236372-1 (SP)
236377-1 (SP)
236381-0 (SP)
236382-8 (SP)
236386-0 (SP)
236387-8 (SP)
236405-2 (SP)
236419-1 (SP)
236423-0 (SP)
236430-3 (RJ)

 ►Aproveite as ofertas de ocasião e vá visitar o paraíso de Fernando de Noronha. Consulte a CCTUR

13/05/20, 03 noites: R$ 1.028,00 em 10 vezes sem juros
-Foz do Iguaçu com Tour Cataratas no lado bra-

sileiro e Parque das Aves (sem ingresso) e Duty Free 
com saídas em 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 23/04 e 
13/05/20, 03 noites, a partir de R$ 788,00 em 10 vezes 
sem juros

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

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

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

-Fernando de Noronha, 04 noites, saídas até ju-
nho/2020: R$ 3.909,00

-Sauípe Resorts, saídas em 08 a 15/04/2020, com 
voo direto saindo do Santos Dumont, com 10 parcelas 
de R$ 364,40

PACOTES RODOVIÁRIOS 
A CCTUR sugere pacotes rodoviários incluindo 

hospedagem em hotel, a partir de: 
-Campos do Jordão com festa das cerejeiras em 

flor, saída em 14/08/2020, 03 dias: R$ 1.200,00
-Suiça Mineira – Monte Verde, 04 dias com café 

da manhã + dois almoços e visita ao Orquidário de 
Monte Verde: R$ 2.080,00

-Roteiro Vale do Café Rio, 04 dias, saída em 
08/04/2020 visitando Fazenda União com almoço, 
Fazenda Taquara com almoço, visita a Fazenda Flores 
Paraizo e almoço na Fazenda Santo Inácio, visita a ci-
dade de Conservatória com almoço especial de Páscoa 
no hotel: R$ 1.705,00

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

praias, os passeios, rever amigos é lógico que o desti-
no correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. 
Mas, quando vier a negócios, em viagem rápida, ex-
perimente o Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da 
manhã, diárias acessíveis, restaurantes no entorno, ao 
lado do metrô, a duas estações de VLT até o Santos 
Dumont. Experimente! reservas@itajubahotel.com.br .  

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Se você não é daqueles viajantes participativos e 

está procurando um programa genial, escolha um ro-
teiro fluvial a bordo do MS Kayanã durante seis noites, 
em cabines exclusivas, por um cruzeiro nas águas do 
Pantanal Sul-Matogrossense, a partir de R$ 6.000,00, 
em dez parcelas, exclusive taxas, contando a passagem 
aérea do Rio ou de São Paulo, hospedagem a bordo 
com sistema “all inclusive” e um city tour em Bonito. 
Conheça o programa completo. Consulte a CCTUR. 

Concorra a bônus e curta 
os campings   
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Na Páscoa em Canela, coelhos gigantes fazem a festa

A 31ª Páscoa em Canela, na 
chamada Serra Gaúcha do 
Rio Grande do Sul, apre-

sentará, no período de 4 a 18 de 
abril, uma série de atividades para 
alegria e encanto de crianças e 
adultos, tendo como motivo uma 
decoração lúdica repleta de atrati-
vos, a ser instalada na Avenida Os-
valdo Aranha, com exibição de lu-
minárias, placas, ovos, guirlandas 
e outras, criação do arquiteto João 
Bazácas. Canela será transforma-
da na cidade dos coelhos, os enfei-
tes seguem por várias ruas da cida-
de, além da programação cultural 
aos sábados e domingos na Praça 
João Corrêa. Para hospedagem, fi-
que no RS-01. 

 Parada de Páscoa
A Parada de Páscoa, com um 

desfile de músicos, atores e bai-
larinos, criará um espetáculo de 
interação e alegria aos sábados e 
domingos, às 15h, com concentra-
ção em frente a Catedral de Pedra. 
O Grupo Tholl estará no evento e 
desenvolverá várias performances 
em frente a Estação Campos Ca-
nella. A Páscoa na cidade, reali-
zada pela Secretaria de Turismo e 
Cultura é patrocinada pelo Parque 
Terra Mágica Florybal, Sicredi 
Pioneira e apoio da Golden Pro-
priedades de Lazer.

Hospedagem Canela (RS-01)
Camping – O RS-01 está lo-

Gramado Aleluia, religiosidade e chocolate no espetáculo da Páscoa 
A Páscoa em Canela e Gra-

mado, cidades vizinhas, fazem 
a alegria dos turistas e da comu-
nidade local: coelhos de todos os 
tamanhos e cores as enfeitam com 
muito chocolate, enquanto as ruas, 
lojas e residências apresentam-se 
decoradas com artigos destinados 
à Páscoa, prontas para uma pro-
gramação extensa de shows e es-
petáculos diversos até os desfiles 
bem ao gosto do grande público. 
O camping de Canela (RS-01) é 
opção de hospedagem. 

O Gramado Aleluia 2020 co-
meça no dia 20/03 e termina no 
dia 12 de abril, domingo de Pás-
coa, com o evento realizado na 
Rua Coberta, na Igreja São Pedro, 
atraindo muitas bênçãos com a 
Procissão de Ramos, além da Pa-
rada de Páscoa, Cantata de Pás-
coa, intervenções dos artistas do 
Programa de Artes Pedro Henri-

que Benetti, apresentações da Or-
questra de Violões de Gramado, 
Procissão de Passos, espetáculo 
Redentor e outras atrações que en-
cantam os presentes.

CENÁRIO
Gramado sempre se destacou 

como cidade do chocolate no ce-
nário nacional e internacional. Em 
2015, a Prefeitura local, através 
de sua Secretaria, criou um even-
to que reunisse os fabricantes de 
chocolate artesanal em grande 
atração, surgindo assim a “Páscoa 

em Gramado”. Já no ano seguin-
te, o evento foi tomando forma 
com sua coordenação entregue 
à Gramadotur, Autarquia Muni-
cipal responsável pelos eventos 
públicos. A Prefeitura, em con-
junto com a comunidade Católica, 

vinha promovendo o “Gramado 
Aleluia”, evento com atrações 
marcantes da religiosidade. Desta-
que à trajetória de Jesus e os que o 
cercaram movidos pela fé.

FÁBRICAS
Gramado conta com qua-

se vinte fábricas de chocolate 
que podem ser visitadas durante a 
produção das iguarias para a Pás-
coa na cidade, entre elas a Lugano, 
Florybal, Prawer, Planalto, Cara-
col e muitas outras.

SERVIÇO 
Evento: Gramado Aleluia 

2020
Data: 20 de março a 12 de 

abril 
Local: Rua Coberta - Igreja 

São Pedro 
Site: www.pascoaemgrama-

do.net.br

calizado a 837 m de altitude, numa 
bela área de 100 m², na Estrada do 
Caracol, margeado por um riacho 
corrente sobre pedras, formando 
uma piscina natural. Num bosque 
de araucárias, a unidade conta com 
pavilhão de lazer com quadras de 

esportes, churrasqueiras cobertas, 
piscinas naturais e cancha de bo-
cha, além das instalações-padrão.

Acesso - Para se chegar ao 
camping, na Rodovia RS-235, 
que liga Canela a Gramado, bas-
ta pegar a estrada asfaltada que dá 

acesso ao Parque do Caracol. Per-
corridos quatro quilômetros, subir 
à direita e de lá percorrer mais um 
quilômetro até o RS-01.

SERVIÇO 
Evento: Páscoa em Canela 

2020

Data: 04 a 18 de abril 
Local: Canela – RS 
Camping de Canela: (54) 

3282-4321
Disque Camping: (21)2532-

0203 ou (21)3549-4978
Site: www.canela.com.br

 ►O Gramado Aleluia é o evento mais extenso das cidades serranas 

 ►A cidade é ricamente decorada para receber a criançada 

 ►Nos fins de semana, a Parada da Páscoa sugere a participação do 
público 

 ►O Camping de Canela  está sempre pronto para abrigar os campistas 
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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 campanha 
“De Pai para Filho”, ofere-
cendo descontos para as no-

vas 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 pro-
moção, 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 des-
contos 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 pro-
mocionais, as taxas mensais de manu-
tenção vinculadas aos novos associa-
dos passam a ser apropriadas a partir 
do mês seguinte ao da subscrição.

Transferência por transmissão 

Outra novidade disponível para 
associados mais antigos é a possibi-
lidade 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 con-

tribuição 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 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 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.

Campanha Novos Associados 
A Promoção Novos Associados 

segue em vigor com a possibilidade 
de garantir descontos aos associados 
que recomendam seus amigos e fa-
miliares 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 

entregues. Lembramos que essas bo-
nificações não servem para compen-
sar 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.
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no, geladeira. Tel.: (21) 9974-0455. E-mail: 
luizmacamo@gmail.com

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

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

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

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, caçamba 
tamanho grande para qualquer trailer e/ou 
campers. Pneus novos, bancos reclináveis, 
sofá cama, geladeira, tv, ar, direção, cortinas, 
console central e acessórios. Caixa 05 mar-
chas. Ano 82-   IPVA pago.   R$ 35.000,00 
- Luiz  Carlos Tel:  (21)  999 155817.

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

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

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

 
Canadense Nautika – Modelo para seis 

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

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

Ferpi – Para 7 pessoas, em bom estado. 
Possui lonas de cobertura, tapete ecológico, 
parte elétrica e equipamentos Preço a combi-
nar, 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 

Turiscar Quinta Roda – documenta-
ção 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. 
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ClassiCamping
Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associa-
dos quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de 
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informa-
ções devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre 
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através 
do e-mail ccb@campingclube.com.br

Nas transações de equipamentos instalados em campings do 
CCB deve ser observada a situação dos registros nas portarias. A 

transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.

53
anos

DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS / BARRACAS

BARRACAS

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

ALUGUEL DE TRAILERS 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers 

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

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

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

Turiscar Diamante 660 –  Ano 1982, 
localizado em Paraty. Acomoda até 8 pes-
soas. 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: al-
fredo28guara@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 bocas, 
pia inox, geladeira, banheiro com box com 
água quente, caixa d’ água 250 litros. Avan-
cê 20 m2, mobiliário e acessórios. Tudo em 
perfeito estado e funcionando. R$ 46.000,00 
à vista, sem trocas. Ver nº465 no Camping 
de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.

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

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

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



O Recreio dos Bandeiran-
tes será palco do Hoppy Holi - 
Festival de Música, Cor e Ale-
gria - considerado o maior do 
mundo e data fixada para o dia 
5 de abril, no Rio Centro, Barra 
da Tijuca, próximo ao camping 
do Recreio dos Bandeirantes, 
sendo um evento voltado para 
todas as idades que terão a 
oportunidade de celebrar a be-
leza 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 com-
posto de amido de milho e co-
rantes, que soma-se aos shows, 
DJs, brincadeiras, muitas op-
ções gastronômicas e uma ava-
lanche de alegria para jovens 
de todas as idades.  A festa já 
coloriu mais de 700.000 pes-
soas em cerca de 40 cidades 
brasileiras por onde passou nos 
Tours de 2014 até 2019. 

O camping do Recreio 

Circuitos 2020 de Xadrez começam este mês no Recreio 

Neste ano, a abertura 
dos Circuitos de Xa-
drez no Camping do 

Recreio dos Bandeirantes será 
no próximo dia 22 de março, 
um domingo, com a soleni-
dade de entrega dos troféus, 
medalhas e brindes para os 
competidores dos circuitos de 
2019, e, logo em seguida, a 
disputa do IX Torneio de Aber-
tura, reunindo os enxadristas 
dos Torneios Aberto e Escolar, 
em clima de confraternização, 
mas contando pontos para os 
respectivos circuitos.

As competições específi-
cas do XXVI Circuito Aberto 
e do XXIV Circuito Escolar 
serão disputados a partir do 
mês de abril e se estenderão 
até novembro, com o Torneio 
Camping Clube do Brasil, nos 
moldes de competição do Tor-
neio de Abertura. 

TORNEIOS ABERTOS 
O XXVI Circuito Aberto 

Happy Holi, o festival de cores mais alegre do mundo no Recreio

(RJ-10) é a melhor opção para 
os que desejam hospedar-se na 
cidade.

PASSEIOS
A região do Recreio dos 

Bandeirantes oferece, além de 
suas praias, um roteiro diver-
sificado de atrações. Entre elas 
o parque aquático Rio Water 
Planet, que funciona de sexta a 
domingo e feriados, no período 
das 10 às 17 h. Um dos mais 

tradicionais centros comer-
ciais do bairro é o Shopping 
Recreio, o mais próximo do 
Camping, que vale uma visita 
de lazer e compras. Adiante, o 
Américas Shopping, na Aveni-
da das Américas, com um vas-
to comércio e completa praça 
de alimentação. No Recreio, 
famosas praias. Points de sur-
fistas, o camping está em local 
privilegiado, próximo a Prai-

nha, Praias de Grumari, da Ma-
cumba e do Pontal, esta última 
fronteira ao camping.

 
HOSPEDAGEM 

RECREIO (RJ-10)
 Camping - O RJ-10 conta 

com instalações-padrão, luz 
para equipamentos (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 o campista 
que vem pela Rodovia Wa-
shington Luiz ou Via Dutra, o 
melhor caminho é seguir pela 
Linha Vermelha, entrando à 
direita na Linha Amarela, se-
guindo  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 ma-
rítima.  

SERVIÇO
Evento: Happy Holi Rio 

de Janeiro 2020 
Data: 05 de abril
Horário: 12h às 22h
Local: Rio Centro / Aveni-

da Salvador Allende n º 6555 
Site: www.happyholifesti-

val.com
Facebook:  Happy Holi 

Rio de Janeiro - Tour 2020
Camping do Recreio: (21) 

3825-9209
Disque Camping: (21) 

2532-0203 ou (21) 3549-4978

será composto de sete torneios 
ao longo do ano, enquanto que 
o XXIV Circuito Escolar será 
disputado em 4 torneios in-

dividuais e dois por equipes, 
com os enxadristas represen-
tando seus respectivos estabe-
lecimentos escolares. 

Os torneios abertos serão 
disputados em três categorias, 
até 20 anos, adultos e vetera-
nos, e os escolares em quatro, 

juvenil, infantil, mirim e pré-
-mirim. As premiações finais 
são conferidas com troféus e 
medalhas para os competido-
res e troféus para os estabele-
cimentos escolares. 

Todas as competições são 
realizadas no camping do Re-
creio dos Bandeirantes, sem-
pre aos domingos, a partir das 
09h30min, devendo os parti-
cipantes levarem suas peças 
brancas e negras. Os Circuitos 
de Xadrez do CCB são admi-
nistrados pelo Professor João 
Anderson, Coordenador Peda-
gógico da APETX. 

Para este ano, o Professor 
João Anderson está plane-
jando repetir as clínicas de 
xadrez durante os eventos so-
ciais do Clube, especialmente 
nas Noites dos Queijos e Vi-
nhos, na Serrinha, na Festa 
da Tainha, em Ubatuba e na 
Chopada Alegre, no Clube 
dos 500. 

 ►A magia das cores envolve o público além das atrações artísticas e gastronômicas

 ►Enxadristas de todas as idades se confraternizam no Torneio de Abertura 


