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DISQUE-CAMPING
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 ►O camping de Paraty se prepara para a Festa do Divino no fim deste mês e para a nova edição da Feira Literária, em julho (Página 4)

No feriadão de junho, mais uma Noite de Queijos e Vinhos
Página 3

Este mês tem Festa do 
Divino em Paraty

Página 4

 ►Não perca tempo! Termina mês que vem a campanha Duaron com o 
CCB (Página 4) 

Praias e 
Caminho de 
Anchieta no 

roteiro capixaba

Opções de 
camping para 
curtir novos 

feriados 

Página 7

Página 5

Vêm aí as festas juninas em Cabo Frio, Mury e Recreio 
Página 6
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PLACAR
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

INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem insta-
lações 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 proprietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aven-
turas). Essas taxas são válidas para acampamento à vista (Regulamento de 
Uso, Item 07) e associados quites com taxas de manutenção, cotas de subs-
crição e eventuais pendências. As tabelas completas são expostas nas por-
tarias dos campings. Associados em desacordo 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 asso-
ciados das Séries AP (Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

BAHIA
ALCOBAÇA (BA-06) – Av. Oceânica, 

4.551 (Farol). Instalações–padrão interrom-
pidas temporariamente para obras e reformas, 
NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais equipa-
mento de R$ 1,60 até R$ 10,50; TEMPORA-
DA(16/Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul.) : R$ 11,25 
mais equipamentos de R$ 2,85 até 18,80.

CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de 
Atalaia, s/nº. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (110v), chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 6,30 mais equipamento de R$ 
1,60 até R$ 10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamentos de R$ 
2,85 até 18,80.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Insta-
lações–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 TEM-
PORADA: R$ 7,10 mais equipamento de R$ 
1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/ Fev. e Jun./Jul.): R$ 11,25 mais equipa-
mento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA-05) 
– Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 
(perímetro urbano). Tel:. (73) 3282-1024. Ins-
talações–padrão, luz para equipamento (220 
v), chuveiros quentes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 7,10 mais equipamento 
de R$ 1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul./Ago.): R$ 11,25 mais 
equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

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

do Sahy. Praia do Putirí. Tel. Público (27) 3250-
7050. Instalações–padrão, luz para equipamen-
tos (220v), quadra de esportes, play–ground, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 8,80 
e mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 14,70; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 12,65 
mais equipamento, de R$ 3,20 até R$ 21,15.

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) 
– Rodovia Adolpho Serra, km 16 – Cohab. 
Acesso pela BR-101. Instalações–padrão in-
terrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

GUARAPARI (ES-01) – Praia de Setiba. 
Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão , luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,80 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 14,70; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 12,65 mais equipamento, de R$ 
3,20 até R$ 21,15. 

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lo-
teamento Praia das Neves. Município de 
Presidente Kennedy. Acesso pelo km 419 da 
BR- 101. Instalações-padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. Não 
há luz elétrica. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 
mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.) R$ 8,00 
mais equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

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, qua-
dra de esportes, sauna, piscinas quentes p/
adultos e crianças, piscina cloradas de água 
fria p/adultos. NÃO TEMPORADA: R$ 9,90 
mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,50; 

TEMPORADA (Mai./Jun./Jul.): R$ 9,90 mais 
equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,50.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada dos 

Inconfidentes, a 2 km do Centro. Tel.: (31) 
3551-1799. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 8,10 
mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 9,80 
mais equipamento de R$ 1,20 até R$ 16,40.

PARAÍBA
JOÃO PESSOA (PB –01) – Praia do Sei-

xas, no Cabo Branco. Tel.: (83) 3251-1034. 
Instalações-padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira, playground. NÃO TEMPO-
RADA: R$ 8,10 mais equipamento de R$ 2,05 
até R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 11,25 mais equipamento de R$ 2,85 
até R$ 18,80.

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

seguindo à direita, do trevo do Contorno Leste 
(BR-116), no sentido São Paulo/Curitiba. Tel.: 
(41) 3675-6999. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220V), chuveiros quentes, bos-
que com lago, churrasqueira coberta, pavilhão 
de lazer, piscinas cloradas, cancha de bocha e 
quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 
8,10 mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 13,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 9,80 
mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,40.

FOZ DO IGUAÇU (PR-01) – Estrada das 
Cataratas, junto ao portão do Parque Flores-
tal. Tel:. (45) 3529-8064. Instalações–padrão 
interrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

PRAIA DE LESTE (PR-04) – km 27 da 
Estrada das Praias, Matinhos (PR). Instala-
ções–padrão interrompidas temporariamente 
para obras e reformas. NÃO TEMPORADA: 
R$ 6,30 mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 
10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 
13,40.

PERNAMBUCO
ENGENHO MONJOPE (PE-01) - BR-101, 

km 45. Município de Igarassu, entre Recife e 
João Pessoa. Tel.: (81) 3543-1011. Instalações-
-padrão interrompidas temporariamente para 
obras de recuperação. NÃO TEMPORADA: R$ 
7,00 mais equipamento de R$ 1,10 até R$ 11,80; 
TEMPORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 11,80 
mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 19,70.

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

Bernardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos 
Anjos. Instalações–padrão, iluminação elé-
trica apenas para as dependências, chuveiros 
quentes. Módulos demarcados para a insta-
lação de equipamentos. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 8,10 mais equipamento de R$ 2,05 
até R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez.a 28/
Fev.): R$ 11,25 mais equipamento de R$ 2,85 
até R$ 18,80.

CABO FRIO (RJ-01) – Estrada dos Pas-
sageiros, 700 (novo acesso à Cidade). Tel.: (22) 
2646-4256. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 9,90 mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 
16,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 
12,65 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
21,15.

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$ 13,00 mais equipa-
mento de R$ 3,25 até R$ 21,80; TEMPORA-
DA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,80 mais equipa-
mento de R$ 3,95 até R$ 26,40.

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal . Tel 
: . (24) 3371-1050. Instalações – padrão, ilumi-
nação elétrica somente para as dependências, 
chuveiros quentes, praia fronteira. Camping de 
área reduzida. NÃO TEMPORADA: R$ 7,10 
mais equipamento de R$ 1,80 até R$ 11,85; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 
mais equipamento de R$ 2,85 até R$ 18,80.

RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-
10) – Estrada do Pontal, 5.900 (Praia). Tel/
Fax: (21) 2490-0584. Instalações–padrão, luz 
para equipamentos (220v), chuveiros quentes, 
quadras de esportes, pavilhão de lazer, praia 
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 12,80 mais equipamento de R$ 3,20 até R$ 
21,35; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
20,80 mais equipamento R$ 5,20 até R$ 39,50.

SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo km 
311 da Via Dutra. Município de Resende. Tel.: 
(24) 3381-7042. Instalações– padrão, ilumi-
nação elétrica apenas para as dependências, 
chuveiros quentes, quadra de esportes, play-
-ground, sauna rústica, pavilhão de lazer, pis-
cinas naturais, ducha de rio, quiosques e lago. 
Ponto de energia para carga bateria de trailers. 
NÃO TEMPORADA: R$ 7,10 mais equipa-
mento de R$ 1,80 até R$ 11,85; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamen-
to de R$ 2,85 até R$ 18,80.

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 quen-
tes, quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: 
R$ 6,30 mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 
10,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 8,00 mais equipamento de R$ 1,90 até R$ 
13,40.

RIO GRANDE DO SUL
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) – Av. Pa-

raguassu, acesso pelo km 49 da Estrada do 
Mar (RS-398). Tel.: (51) 3622-1209. Instala-
ções– padrão, luz para equipamento (220v), 
chuveiros quentes, lagos, praia fronteira 300 
metros. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamento de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 

equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

CANELA (RS–01) – Estrada do Parque do 
Caracol. Tel.:(54) 3282-4321. Instalações–pa-
drão, chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(220v), quadra de esportes, pavilhão de lazer, 
piscinas naturais, cancha de bocha e churras-
queiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 
7,10 mais equipamento de R$ 0,85 até R$ 11,85; 
TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 8,00 mais 
equipamento de R$ 0,90 até R$ 13,40.

GARIBALDI(RS-04) – Estrada Buarque 
de Macedo, S/nº - Vila Borgheto (próximo à 
antena da Rádio Garibaldi) Instalações padrão 
interrompidas temporariamente para obras e 
reformas. NÃO TEMPORADA: R$ 6,30 mais 
equipamentos de R$ 0,85 até R$ 10,50; TEM-
PORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 8,00 mais 
equipamentos de R$ 0,90 até R$ 13,40.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-9329. 
Em implantação. Praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 8,80 mais equipamento de R$ 
2,20 até R$ 14,70; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 12,50 mais equipamento de R$ 
3,15 até R$ 20,90.

CAMPOS DO JORDÃO (SP-02) – Estra-
da do Horto Florestal, bairro Rancho Alegre. 
Instalações– padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
lareira e play-ground. NÃO TEMPORADA: 
R$ 9,30 mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 
15,50; TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
14,00 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
23,40.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/SP da 
Via Dutra, Guaratinguetá (SP). Tel.: (12) 3122-
4175. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de 
lazer, quadras de esportes, piscinas cloradas 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 9,30 
mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 15,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 9,80 
mais equipamento de R$ 2,45 até R$ 16,40.

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 equipamen-
tos (220v), chuveiros quentes, praia fronteira 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 9,30 
mais equipamento de R$ 2,35 até R$ 15,50; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 15,50 
mais equipamento de R$ 3,90 até R$ 25,90. 

UBATUBA I (SP-04) – Praia de Maran-
duba, Rodovia SP –55. Tel.: (12) 3843-1536. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 
13,00 mais equipamento de R$ 3,25 até R$ 
24,70; TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
21,50 mais equipamento de R$ 5,40 até R$ 
40,90.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Instalações–padrão, 
luz para equipamentos (220v), chuveiros quen-
tes, quadra de esportes, praia fronteira. NÃO 
TEMPORADA: R$ 8,10 mais equipamento de 

R$ 2,05 até R$ 13,50; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 11,25 mais equipamento de R$ 
2,85 até R$ 18,80.

HOMOLOGADOS
RECANTO DOS CARVALHOS – São 

Lourenço (MINAS GERAIS) – Rodovia MG 
–158 (Dutra/Caxambu) – Tel :. (35) 3332-7900, 
entrada 4 km depois do trevo para São Louren-
ço BR460, km40. Instalações completas, chu-
veiros quentes, variadas opções de esportes e 
lazer, piscinas, restaurante, luz para equipa-
mentos, chalés de aluguel. E-mail: fazenda@
recantodoscarvalhos.com.br 

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, bi-
cicletas, banana boat e passeios de barco. E-
-mail: sesiaruana@sistemafieg.org.br

BERLINQUE (Ilha de Itaparica) – Salva-
dor (BAHIA) – Praia de Berlinque na Estra-
da Cacha-pregos, km06. Tel: (71) 3838-1217. 
Instalações completas, chuveiros quentes, 
duchas, quadra de esportes, luz para equipa-
mentos (110V e 220v), praia fronteira.

CALDAS DO JORRO – Parque das 
Águas – Av. Antônio Carlos Magalhães, 215 – 
Caldas do Jorro (BAHIA).Tel.:(75) 3256-1193/ 
3256-1377. Instalações completas, luz para 
equipamentos (220v) piscinas cloradas, play-
-ground.

BARRA ENCANTADA PARK – Rua 
Francisco Chagas, 13 - Praia do Barro Preto 
(Iguape) – Município de Aquiraz, a 50km de 
Fortaleza (CEARÁ). Tel.: (85) 3253-1133. 
Instalações completas, chuveiros quentes, luz 
para equipamentos (220v), quadra de esportes, 
piscinas para adultos e crianças.

IBIRAPUERA – Travessa 1° de Maio, 
2.345 – Estrela - Castanhal (PARÁ). Tel.: (81) 
3721-1447. Instalações completas, chuveiros 
quentes, luz para equipamentos (110v), pisci-
nas, parque infantil, lago, praia artificial, chur-
rasqueiras cobertas.

ITAOCA – Av. Beira Mar, s/nº. Praia de 
Itaoca, entre Marataízes e Piúma (município 
de Itapemirim) (ESPÍRITO SANTO). Tel.: 
(27) 3529-1409. Instalações completas, chu-
veiros quentes, quadra de esportes, salão de jo-
gos, churrasqueiras, aluguel de caiaques, pas-
seios e aulas de iatismo (hobie-cat), luz para 
equipamentos (220v), praia fronteira. E-mail: 
pousadacamping@praiadeitaoca.com.br

ITABIRITO (MG-03) – Fazenda Palmi-
tal, a 29 km da Rodovia dos Inconfidentes. Ins-
talações–padrão, iluminação elétrica somente 
para as dependências, chuveiros quentes, 
quadra de esportes, sauna, cachoeira e piscina 
natural. 

COUNTRY RODA – Las Azucenas Nor-
te, 1.625 – Vila Luchetti, Trevo de Escobar, km 
51, Ruta 9 (Panamericana), a 51 km de Buenos 
Aires (ARGENTINA). Instalações completas, 
chuveiros quentes, luz para equipamentos 
(220v), piscinas, quadra de esportes, pavilhão 
de lazer.

PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneá-
ria, 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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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

CCB disponibiliza campings para hospedagem na Copa do Mundo
Já estão confirmadas todas as 

doze cidades-sede para os jogos da 
Copa do Mundo de Futebol, progra-
mados para o período de 13 de junho 
a 14 de julho, quando estão sendo pre-
vistos intensos deslocamentos de tor-
cedores brasileiros entre essas cidades 
e a presença de milhares de turistas 
estrangeiros em nosso país. 

Para você, campista, entusiasta do 
futebol e que busca uma hospedagem 
segura acessível na Copa, além de 
desfrutar dos encantos da natureza, 
o CCB disponibiliza campings pró-
ximos a algumas dessas cidades. São 
elas: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, 
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, 
Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.

As partidas da primeira fase de 
grupos já definidas, serão realizadas 
no mês de junho. 

BELO HORIZONTE 
Em Belo Horizonte serão realiza-

das as partidas entre Colômbia e Gré-
cia (dia 14),Bélgica e Argélia ( dia 17), 
Argentina e Irã (dia 21) e Costa Rica e 
Inglaterra (dia 24). 

A 107 Km da capital mineira, o 
CCB oferece o camping de Ouro Pre-
to, situado na Rodovia dos Inconfi-

dentes, a 2 km do perímetro urbano. 
A saída para Belo Horizonte se faz 
retornando pela Rodovia dos Inconfi-
dentes, por 60 km até encontrar a BR-
040, rodando mais 47 km. 

CURITIBA
Em Curitiba serão realizados os 

jogos entra Irã e Nigéria (dia 16), Hon-
duras e Equador (dia 20), Austrália e 
Espanha( dia 20) e Argélia e Rússia 
(dia 26). O camping do CCB se situa 
na região metropolitana de Curitiba a 
10 km da Arena da Baixada, onde os 
jogos serão realizados. O PR-03 tem 
capacidade para receber 100 barracas 
e 50 trailers e motor-homes, localiza-
do em meio a uma área verde de 28 
mil metros quadrados. 

NATAL
As partidas entre México e Cama-

rões (dia 13), Gana e Estados Unidos 
(dia 16), Japão e Grécia (dia 19) e Itá-
lia e Uruguai (dia 24) serão realizadas 
na Arena Das Dunas, na periferia de 
Natal, à beira da BR-101,por onde se 
chega à cidade. O camping da Lagoa 
do Bonfim (RN-02) fica no Municí-
pio de Nísia Floresta, às margens da 
mesma BR-101, A 25 KM DE Natal, 
em direção ao Sul. São 40 mil m² de 

um espaço muito agradável, fronteiro 
a lagoa, onde fica uma praia de água 
doce, muito procurada para a prática 
de mergulhos e pesca.

PORTO ALEGRE 
Os jogos em Porto Alegre serão 

entre França e Honduras (dia 15), 
Austrália e Holanda (dia 18), Coréia 

do Sul e Argélia (dia 22) e Nigéria e 
Argentina (dia 25) e os campistas po-
derão contar com o apoio do camping 
de Arroio Teixeira (RS-03), que fica 
a 135 km da capital gaúcha, através 
de rodovias muito bem conservadas. 

RECIFE
Na capital pernambucana serão 

Comece a se programar para a Noite dos Queijos e Vinhos
A 42ª Noite de Queijos e Vi-

nhos da Serrinha será reali-
zada no dia 21 de junho (sá-

bado), ligada ao feriado de Corpus 
Christi, quinta-feira, dia 19, sem 
nenhum jogo do Brasil na Copa do 
Mundo. 

 A festa, que é um dos eventos 
mais tradicionais organizados pelo 
CCB, com animação de música ao 
vivo, promete repetir o sucesso das 
últimas edições. No dia do evento, o 
camping da Serrinha estará reserva-
do apenas para os campistas porta-
dores de convites. 

 Para os campistas que adquiri-

rem seus convites até o dia 15 (do-
mingo), a partir daquele dia poderão 
deixar seus equipamentos desocupa-
dos no camping, isentos da taxa, até 
o dia da festa, na proporção de um 
equipamento para cada matrícula 
social. 

Para o campista que deseja com-
prar os convites antecipadamente, 
segue abaixo a tabela com os valores 
dos ingressos deste mês e de junho. 

Cada convite dá direito a uma 
embalagem com cinco qualidades de 
queijos, uma porção de patê, mantei-
ga e pão, mais um caneco personali-
zado para serviço de vinho tinto ou 

branco e refrigerante à vontade. 
Camping – o RJ-06 possui be-

líssimos atrativos naturais piscinas 
naturais e lago. Possui uma comple-
ta infra-estrutura com sauna, play-
ground, cantina, quadra de esportes, 
pavilhão de lazer e chuveiros quen-

tes. 
Acesso – Para os campistas 

quem vem do Rio e de São Paulo 
a Via Dutra é a melhor opção. Nas 
imediações de Resende, deve-se en-
trar na altura do km 311, que dá aces-
so também às localidades de Penedo 

e Visconde de Mauá, por via asfal-
tada. A partir do entroncamento que 
leva a Visconde de Mauá, deve-se 
prosseguir pela esquerda, entrando 
na estrada de terra em direção à Ser-
rinha do Alambari, em ótimo estado 
de conservação.   

 ►O clima frio e o 
feriadão prometeu 
elevar o tom da 
confraternização 
no pavilhão

 ►Além das quatro partidas eliminatórias, o Rio de Janeiro vai abrigar a 
final em julho

 CONVITES                    Até Maio               Em Junho

Associado Individual  R$ 53,00  R$ 59,00

Associado Casa/Dupla  R$ 94,00  R$ 104,00

Associado Juvenil (Até 18 anos) R$ 41,00  R$ 45,00

Convidado Individual  R$ 67,00  R$ 74,00

Convidado Juvenil (Até 18 anos) R$ 53,00  R$ 59,00

realizadas as partidas entre Costa do 
Marfim e Japão (dia 14), Itália e Costa 
Rica (dia 20), Croácia e México (dia 
23) e Estados Unidos e Alemanha 
(26). A alternativa de camping mais 
próxima é a área do CCB em João Pes-
soa, na praia do Seixas (Cabo Branco), 
que fica a 136 Km de Recife, através 
da BR-101.

RIO DE JANEIRO
No Estádio do Maracanã serão 

realizadas as partidas entre Argenti-
na e Bósnia (dia 15), Espanha e Chi-
le (dia 18), Bélgica e Rússia (dia 22) 
e Equador e França (dia 25), onde os 
campistas podem contar com a hos-
pedagem no camping do Recreio dos 
Bandeirantes.

FINAIS EM JULHO
As partidas classificatórias, nas 

oitavas e quartas de finais e semi-
finais serão realizadas na primeira 
quinzena de julho, distribuídas pelos 
estádios determinados nas cidades 
de Belo Horizonte, São Paulo, Por-
to Alegre, Recife Rio de Janeiro. A 
partida final será realizada no dia 
13 de julho, no Estádio do Maraca-
nã, no Rio de Janeiro. Quem sabe, 
Brasil? 
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Participe da Promoção 
Duaron - CCB 

A Camper Duaron é uma 
empresa catarinense, sediada 
em Rio do Sul, especializada 
na fabricação de campers e 
está assumindo a missão de 
popularizar o uso deste equi-
pamento em nosso país, a 
exemplo do que já ocorre nos 
Estados Unidos e na Europa. 

O camper Duaron é pro-
duzido com materiais leves, 
de alta resistência, com isola-
mento térmico e acústico. Sua 
linha de produção distingue 
três modelos básicos, um para 
veículos de cabine dupla, ou-
tro para cabines simples e o 
mais novo lançamento, o Mini 
Camper Duaron, para pick-
-ups menores, como a Savei-
ro, Strada, Montana, Courier 
ou Hoggar. 

Internamente, todos os 
campers são equipados com 
cama de casal extensível, 
mesa de jantar, sofá, pia, fo-pia, fo-
gão, geladeira, TV/DVD e 
armários produzidos em com-

pensado naval. Os campers 
maiores possuem banheiro 
com praia, chuveiro e vaso sa-
nitário, podendo abrigar ainda 
outros acessórios. 

Nesta fase de apresentação 
de seus produtos, durante este 
primeiro semestre do ano, a 
Camper Duaron está lançan-
do uma promoção entre os 
adquirentes de seus campers, 
premiando os sócios proprie-
tários com doze meses de taxa 
de manutenção ou os subscri-
tores de passaportes, com uma 
renovação por um ano. Para 
os clientes adquirentes que 
ainda não sejam associados 
do CCB, a Duaron os presen-
teará com uma subscrição de 
um Passaporte anual.

Para se habilitar à pro-
moção, basta que no contato 
da compra do equipamento, 
pessoalmente ou por e-mail, 
o cliente apresente o anúncio 
publicado nesta página de O 
Campista. 

Venha para a Festa do Divino em Paraty 
Do dia 30 deste mês a 

8 de junho a cidade 
de Paraty, na região 

da Costa Verde promove uma 
de suas mais badaladas festas 
onde o folclore e o turismo 
atraem visitantes à Cidade. Os 
campistas associados e convi-
dados do CCB podem usar o 
apoio do camping de Paraty, 
junto ao centro histórico e fron-
teiro à praia do Pontal. A festa 
em si é centenária. Atribuída à 
Rainha Isabel (1271 - 1336),a 
Festa do Divino chegou ao Bra-
sil trazida pelos colonizadores 
e vem acontecendo em Paraty 
desde o século XVIII. .Pelas 
suas enormes proporções, en-
volvendo praticamente toda a 
comunidade, a festa começa a 
ser organizada um ano antes de 
sua realização: escolhido pela 
Paróquia, um “festeiro” admi-
nistra dezenas de voluntários - 
às vezes mais de um para cada 
atividade, seja religiosa ou pro-
fana.

São 11 dias inteiros de 
missas, ladainhas, leilões, ri-
fas, bingos, bebidas, comidas 
e danças típicas, e shows mu-
sicais. É notável observar-se 
que o Divino vem mantendo, 
ao longo dos séculos, o mesmo 
espírito comunitário, religioso 
e folclórico dos primeiros tem-

pos. Alguns aspectos foram 
adaptados à realidade local 
como, por exemplo, a Folia do 
Divino, que foi suprimida: mas 
a festa se mantém imutável nos 
seus princípios básicos, como 
na distribuição de carnes aos 
pobres, comida ao povo e balas 
e doces às crianças: e os portu-

gueses chamam de “vodos” do 
Divino. 

O último fim de semana, 
dias 7 e 8 de junho  é o que tem 
maior programação: após a al-
vorada, no sábado de manha 
bem cedo, carne é distribuída 
aos pobres pelos festeiros exa-
tamente como Dona Isabel fez 

700 anos atrás. Ao meio dia, 
comida e bebida são distribuí-
dos á população. De noite, na 
Matriz, um adolescente da co-
munidade é coroado Imperador 
do Divino, que assiste missa 
com seus vassalos e, logo após, 
recebe homenagens do lado de 
fora da igreja, com a apresen-
tação da Dança das Fitas, do 
Xiba Cateretê, da Dança dos 
velhos e dos bonecos folclóri-
cos de Paraty: o Boi, o Cava-
linho, o Peneirinha e a Miota 
- ou Minhota, originária do 
Minho, em Portugal. Também 
é costume durante a festa do 
Divino acontecer shows, gin-
canas, shows de calouros, etc. 
Aguarde para conhecer a pro-
gramação de shows de 2014.

A cidade de Paraty fica a 
240 km do Rio de Janeiro e 
a 305 km de São Paulo, com 
acesso pela BR-101 (Rio/San-
tos). O camping de Paraty tem 
instalações padrão, chuveiros 
quentes e cantina. 

 ►Na sequência de festas o ano todo, chegou a hora da Festa do Divino
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Para quem deseja aprovei-
tar os finais de semana e 
feriados, como o de Cor-

pus Christi com a família, os 
campings do CCB estão mais 
do que preparados para receber 
visitas. Em diferentes estados 
do país, os associados podem 
desfrutar da perfeita combi-
nação entre a tranquilidade do 
camping e a proximidade da 
cidade, além das atrações tu-
rísticas de cada região. Os cam-
pings escolhidos pela rede do 
CCB este mês foram: Ubatuba 
(SP-04), Ouro Preto (MG-01) e 
Caldas Novas (GO-02).

UBATUBA (SP-04)
 Camping – O camping de 

Ubatuba fica às margens da 
Praia de Maranduba, na Rodo-
via SP-55. Possui instalações-
-padrão, pavilhão de lazer, luz 
para equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, módulos para 
trailers e motor-homes com 
energia livre computada.

Atrativos – Com um le-
que diversificado de atrativos 
pela sua Orla, Ubatuba dentre 
suas peculiaridades se reserva 
como a capital do Surfe do es-
tado de São Paulo e o que não 
faltam são opções e estilos di-
ferentes de diversão. Entre as 
praias do litoral norte as dicas 
são a Vermelha do Norte, indi-
cada para os amantes do surfe, 
mas que também atrai bastan-
tes famílias por funcionar no 
local o Red Beach, um parque 
aquático indicado para quem 
viaja com crianças. No centro, 
a Praia Grande é a mais cobiça-
da, seja durante a temporada ou 
na baixa estação. Por ser perto 
do centro e ter a melhor infra-
-estrutura de Ubatuba, como 
sanitários, restaurantes, amplos 
estacionamentos e posto salva-
-vidas, atraindo o maior número 
de banhistas. Também com óti-
ma base e muito indicada para 
os esportes náuticos, a Praia da 
Enseada, no litoral sul, costuma 
receber muitos visitantes. Ou-
tro local que não pode deixar 
de ser visitado é a Gruta que 
‘chora’, localizada na praia da 
Sununga. Quando são emitidos 
sons em seu interior as paredes 
vibram, provocando a queda da 
água de uma nascente que pas-
sa sobre a caverna. A trilha da 
Água Branca pode ser percorri-

Programe seus finais de semana e feriados nos campings do CCB

 ►O sol  da praia fronteira em Ubatuba ainda relembra o calor do verão 
que passou

 ►As celebrações de Corpus Christi e o Festival de Inverno se 
aproximam em Ouro Preto

 ►E os sulistas começam a chegar para o calor de Caldas Novas

da pelos mais experientes. Com 
duração de 5 horas e passando 
por várias cachoeiras do Sertão 
da Quina, como a do Corrêa, a 
da Renata e Poço Verde, todas 
localizadas no extremo sul de 
Ubatuba, essa caminhada em 
meio à mata virgem encanta por 
sua beleza. A cozinha caiçara 
combina formas de preparo de 
peixe com as espécies vegetais 
da região. Não deixe de provar 
o famoso Azul Marinho, uma 
peixada com o toque doce da 
banana-nanica.

 
 OURO PRETO (MG-01)

Camping - O MG-01 fica 
na Estrada dos Inconfidentes 
e possui instalações-padrão, 
chuveiros com águas quentes, 
quadra de esportes, além de ca-
pacidade para 130 barracas, 20 
trailers e motor-homes.

Atrativos – Os visitantes 
procuram muito conhecer as 
igrejas de séculos passados. 
Construções históricas como a 
Igreja de São Francisco de As-
sis (obra-prima do famoso artis-
ta do barroco brasileiro: Aleija-
dinho) e as matrizes de Nossa 
Senhora do Pilar (que carrega 
mais de 400 quilos de ouro em 
sua ornamentação) e de Nossa 
Senhora da Conceição (que tem 
em anexo o Museu Aleijadinho, 
aberto de terça à sábado), estão 
entre os mais procurados. Além 
destes, as ladeiras da cidade 
reservam muitas construções 
antigas, predominantemente 
barrocas, não sendo a toa que 
a cidade é batizada como Pa-
trimônio Histórico da Huma-
nidade. A atração natural fica 
por conta do Parque Estadual 
do Itacolomi, que possui vários 
mirantes.

Outra dica é passar nas fei-
ras da cidade, como a do Largo 
de Coimbra e a da Associação 
dos Artesãos de Ouro Preto 
(Avenida Padre Rolim), onde se 
encontram artigos em pedra-sa-
bão. Claro que estando em um 
município mineiro é impossível 
sair sem visitar uma de suas 
minas. A Mina do Padre Faria 
e a de Ouro Fonte do Bem Que-
rer, cuja nascente da fonte brota 
da parede e pode-se, inclusive, 
beber da água, são as sugestões 
de visitação de O Campista.

Depois de todo esse traje-
to, nada melhor que saborear 

pratos típicos, como o frango 
ao molho pardo acompanhado 
de arroz, angu e couve, ou o 
feijão-tropeiro e o frango com 
quiabo.

 
CALDAS NOVAS (GO-02)

Camping – O GO-02 pos-
sui uma área de 40.000m². Ofe-
rece instalações-padrão, luz 
para equipamentos, chuveiros 
quentes, quadra de esportes, 
churrasqueiras, sauna e pisci-
nas para adultos e crianças. O 
camping fica próximo ao aero-
porto a 4km da cidade.

Atrativos – A cidade atrai 
turistas do mundo inteiro pela 
comprovada capacidade tera-
pêutica de suas águas termais 
que chegam até 51º e possuem 
propriedades químico-minerais 
que podem diminuir a pressão 
arterial e até desintoxicar o or-
ganismo. Caldas Novas possui 
muitas belezas. Há um repertó-
rio de saunas naturais, bosques, 
nascentes e cascatas. Uma mata 
frondosa com ipês, canelas, 
paineiras, localizada na Serra 
de Caldas e habitada por tuca-
nos, juritis e canários, completa 
este “paraíso das águas. 

A cidade possui também 
uma variada culinária que mis-
tura peixes e aves com frutos 
do cerrado como o pequi, muito 
usado em pratos típicos como o 
arroz com pequi e a tradicional 
galinhada. Outras delícias da 
região são o peixe na telha, a 
pamonha, o empadão goiano, 
doces caseiros e licores produ-
zidos na cidade. Outra atração 
da cidade é a tradicional a Feira 
do Luar, realizada durante os 
fins de semana, no centro da 
cidade. Com mais de 100 bar-
raquinhas, é um excelente lugar 
para conhecer o artesanato local 
e experimentar a saborosa culi-
nária caldanovense. Para um 
passeio com a família, Caldas 
Novas possui atrativos como o 
Monumento às águas, uma ho-
menagem ao principal atrativo 
turístico da região, que possui 
magníficas esculturas, cascatas 
artificiais e jardins e o Miran-
te serra verde, que proporciona 
uma ampla visão de Caldas No-
vas e é um excelente local para 
fotografar a cidade. A cidade 
possui também diversos par-
ques aquáticos, onde crianças e 
adultos podem se divertir.
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Uma das melhores fes-
tas populares do Nordeste, 
acontece em João Pessoa, a 
cidade mais verde do país e 
a mais oriental das Améri-
cas. O “São João Pra Valer 
2014” ainda não tem data 
nem atrações confirmadas, 
mas já promete muita ani-
mação para o mês de junho. 
Tradicionalmente, o São João 
de João Pessoa acontece no 
centro histórico da cidade, e 
além de shows e muito forró 
o público também pode con-
ferir fogueiras, concursos de 
quadrilhas, feirinhas e barra-
cas de comidas típicas.

Seja na capital ou em 
Campina Grande o campista 
do CCB tem diversão garan-
tida. Festa junina em Cam-
pina Grande (PB) é uma das 

mais tradicionais do país. 
Campina Grande, na Para-
íba, abre neste  dia 31 o ca-
lendário oficial das festas ju-
ninas pelo Brasil. No arraial, 
comemoração típica da Re-
gião Nordeste, vai ter muito 
forró pé-de-serra e até forró 
eletrônico, repentistas para 
animar os foliões e muita co-
mida para recarregar as ener-
gias. O cardápio varia entre 
cuscuz, canjica, guisado de 
bode, caldo de mocotó, mi-
lho verde, munguzá, pé-de-
-moleque, curau e pamonha. 
Em Campina Grande, cida-
de com a fama de realizar o 
maior São João do mundo, 
segundo o Instituto Brasi-
leiro de Turismo (Embratur), 
cerca de 100 mil pessoas de-
vem acompanhar a abertura 

do 25º arraial. A orquestra 
Sinfônica da Paraíba será 
responsável por embalar os 
primeiros passos de dança no 
palco principal do Parque do 
Povo, no Centro da cidade. A 
festa é realizada em uma área 
de quase 43 mil m², com mais 
de 500 atrações programadas, 
700 horas de forró, mais de 
300 quadrilhas, grupos fol-
clóricos e 160 trios de forró. 
Além do Parque do Povo, 
ponto principal da festa juni-
na, a Prefeitura de Campina 
Grande vai inaugurar o Cen-
tro de Arte e Cultura do Nor-
deste, instalado no Parque do 
Açude Novo.

Nas noites do São João de 
João Pessoa, a “celebração 
do forró” também será feita 
pela cultura popular, assim 

que terminar o arrasta pé dos 
trios, por volta das 19h. Serão 
duas atrações por noite, com 
várias expressões da nossa 
cultura, a exemplo da ciran-
da, coco de roda, pífano, rei-
sado e lapinha. Essa progra-
mação será feita alternando 
a apresentação dos grupos 
e artistas que vão cantar no 
Palco dos shows. De duas a 
três atrações vão se apresen-
tar no Palco dos shows, a par-
tir das 20h. 

Para o campista que este-
ja de passagem pelo local e 
deseja uma hospedagem com 
segurança, o CCB disponibi-
liza o camping de João Pes-
soa, na praia do Seixas, com 
instalações padrão, chuvei-
ros quentes, quadra de espor-
tes e cantina. 

Arroio Teixeira: 
um dos maiores 
balneários do 

turismo gaúcho 
Dentro da orla marítima de 

Capão da Canoa e com divisas 
no litoral com Terra de Areia 
(ao norte) e com Xangri-lá (ao 
sul), Arroio Teixeira está lo-
calizada a pouco mais de 135 
km da capital gaúcha e atrai 
turistas, principalmente pela 
sua singularidade em belezas 
naturais e opções de distração, 
mas também pela tranquilidade 
e aconchego que a cidade ofere-
ce. Tanto no outono, quanto no 
inverno, as manhãs ensolaradas 
e o mar da extensa encosta de 
praias convidam a desfrutar da 
visão fascinante do lugar que é 
considerado um dos balneários 
do Rio Grande do Sul que mais 
atraem visitantes.

Os parques aquáticos e a 
culinária também são algumas 
das atrações da região. Para se 
hospedar, os campistas do CCB 
têm o camping RS-03, fronteiro 
à praia, instalado em um bos-
que, entre lagos, com instala-
ções padrão, chuveiros quentes, 
quadra de esportes e cantina. 

Atrativos – Além de sua 
beleza natural, incluindo a orla 
marítima, há também o Par-
que Aquático Acqua Lokos e 
o Marina Park, localizado às 
margens da lagoa dos Quadros. 
Quem prefere passeios mais 
ecológicos, o Parque Nacional 
da Lagoa do Peixe é uma boa 
opção. No local, matas, águas 
rasas e dunas, além de uma cria-
ção de camarão e cerca de 200 
espécies de aves migratórias, 
como marrecas, andorinhas do 
mar e flamingos, estão distri-
buídas em 34 mil hectares de 
parque. Entre as várias opções 
de diversão, o atrativo principal 
de Arroio Teixeira é o balneário 
de Capão da Canoa, que atrai 
visitantes do país inteiro e mo-
radores da região. Grande parte 
desses habitantes é descendente 
de colônias alemã e italiana, o 
que torna a culinária da região 
outro atrativo, com um sabor 
especial devido as misturas de 
ingredientes nativos de ambos 
os países.

Diversão garantida nos arraiás do CCB 

Os famosos arraiás do 
CCB vão reviver a 
cultura das tradicio-

nais festas juninas e julinas 
com direito a comidas típicas, 
forró, quadrilha e quentão 
nos campings. No mês de ju-
nho, Cabo Frio irá realizar o 
seu arraiá no dia 28 (sábado). 
O evento terá muita música 
e diversão, ao melhor estilo 
do interior, num evento or-
ganizado pelos associados. 
Já no mês de julho, o CCB 
oferece aos associados e seus 
convidados as festas do cam-
ping de Mury no dia 05 e no 
Recreio, no dia 26. Barracas 
serão montadas com o que 
há de melhor da comida tí-
pica. Quadrilha, brincadei-
ras como a pescaria e muita 
música vão garantir o sucesso 
da festa. Como no ano passa-
do, a organização do evento 
conta com a colaboração das 
famílias que pretendam ir, 
levando um prato de doce e 
um de salgado, além de uma 
prenda para alegrar ainda 
mais as brincadeiras.

CABO FRIO - O cam-
ping fica na Av. Wilson Men-

des, 700 (antiga Estrada dos 
Passageiros), no bairro Jaca-
ré. O RJ-01 possui uma área 
de 20.000 m² com quadra de 
esporte e acesso exclusivo 
ao Canal do Itajuru para os 
associados. Os campistas en-
contram também uma ótima 
cantina e tanques lava-roupas 
e lava-pratos, além de instala-
ções-padrão que incluem luz 
para equipamentos e chuvei-

ros quentes.
MURY - O camping 

localiza-se em meio a muito 
verde, com uma área de 45 
mil metros quadrados. O RJ-
08 tem uma capacidade para 
mais de 200 equipamentos. 
Além das instalações-padrão, 
conta também com campo 
de futebol society, quadra de 
vôlei uma refrescante piscina 
natural, sauna, churrasqueira 

e pavilhão de lazer. Dentro 
do camping, há também uma 
queda d’água de fonte natu-
ral.

RECREIO – O cam-
ping fica na Estrada do Pon-
tal, 5.900 (praia) e conta com 
instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chu-
veiros quentes, quadras de 
esportes, pavilhão de lazer, 
praia fronteira e playground.

 ►Depois da Paella Dançante, vem aí o arraiá de Mury

Em João Pessoa e Campina Grande o clima é de festas juninas
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Participe da caminhada Passos de Anchieta no Espírito Santo 

Realizada no feriado de 
Corpus Christi que vai 
do dia 19 a 22 de junho, 

a caminhada de quatro dias, em 
média de 25 km por dia, refaz a 
peregrinação do padre José de 
Anchieta, que catequizou os 
índios ao longo do litoral do es-
tado no século XVI e agora foi 
canonizado pelo vaticano como 
santo brasileiro. 

A saída será da Catedral 
Metropolitana de Vitória (ES) 
e há paradas nas praias Barra 
do Jucu (em Vila Velha), Seti-
ba e Meaípe (em Guarapari). O 
destino final é Anchieta (ES).

O preço da inscrição é de 
R$ 40 por pessoa,  transporte 
de volta por R$ 25. A alimen-
tação e hospedagem são pagos 
à parte. Para mais informações, 
é só entrar em contato através 
dos telefones: (27) 3244-2323 
/ (27) 99706-7001 ou acessar o 
portal : http://www.abapa.org.
br/ . 

Para o campista que esteja 
de passagem pela região e de-
seja uma hospedagem com se-
gurança, o CCB disponibiliza 

o camping de Guarapari, que é 
uma excelente opção de hospe-
dagem. 

Acesso – Localizado a 
54Km de Vitória, a melhor ma-
neira de se chegar a Guarapa-
ri, a partir do Rio de Janeiro, é 

pela ponte Rio-Niterói e seguir 
direto com destino a Vitória 
pela BR-101 em direção à re-
gião Norte Fluminense até a 
divisa com o Espírito Santo. 
De lá se deve prosseguir de 
preferência pela Rodovia do 

Sol, passando por Marataízes, 
Anchieta, Piúma e outros bal-
neários até chegar a Guarapari. 

Atrativos - Os campistas 
podem optar entre as diversas 
praias que a cidade dispõe, 
dentre elas, as praias da Ba-

cutia, da Aldeia, Setiba Pina 
e Três Praias, uma das mais 
procuradas. Vale destacar tam-
bém a enseada de Meaípe, que 
é uma antiga colônia de pesca-
dores e ponto de encontro dos 
turistas. Além disso, Guarapari 
é um dos melhores pontos para 
mergulho no Brasil, por sua di-
versidade de peixes coloridos, 
golfinhos, arraias e tartarugas. 
Para snorkeling, a dica é ir até 
Três Ilhas, bem perto da cos-
ta; para o mergulho autônomo 
(batismo, básico ou avançado), 
ilhas Escalvada e Rasas. Para 
diversão em família, outra op-
ção é o parque aquático Ac-
quamania, que fica localizado 
no km37 da Rodovia do Sol. 
Lá encontramos diversos tobo-
águas, uma piscina de ondas, 
um rio corrente e até mesmo 
arvorismo. Já o lado histórico 
do município inclui visitas a 
pontos turísticos tradicionais, 
como a Antiga Matriz, as ruí-
nas da igreja de N. S. da Con-
ceição e também o Parque Es-
tadual Paulo César Vinha (em 
Setiba). 

Aracruz oferece o melhor do litoral norte capixaba
Distante 84 km de Vitória, 

Aracruz é repleta de belas pai-
sagens e com muitos roteiros 
em agroturismo, ainda possui 
um dos trechos mais ecológi-
cos do litoral do Espírito San-
to. Campistas que apreciam 
uma gastronomia baseada em 
peixes e frutos do mar, ótimas 
praias, aldeias e artesanato in-
dígenas contam com a unidade 
ES-04 do CCB.

Camping – Os campistas 
podem desfrutar do ES-04, 
que possui instalações-padrão, 
capacidade para 300 equipa-
mentos, quadra de esportes, 
cantina e playground. Situado 
no meio de um bosque, o cam-
ping de Aracruz fica em frente 
à Praia de Putirí, margeada por 
vestígios da Mata Atlântica e 
restinga. Localizado na estrada 
da Barra do Sahy, o camping é 
rodeado de praias limpas, ide-
ais para banho, pesca e lazer.

Acesso – Quem sai do sul 
com destino a Aracruz não 
precisa entrar em Vitória. De-
pois de passar pela entrada do 

contorno, são mais 60km pela 
rodovia ES-10 - estrada para os 
balneários de Jacaraípe e Nova 
Almeida. Seguir pela estrada 
depois do aeroporto. Quem 
vem do norte do Estado, pela 
BR-101, deve entrar antes do 
município de Ibiraçu, no aces-
so a Aracruz. Os campistas 
que partem do Rio de Janeiro 
e de São Paulo devem seguir 
pela BR-101 até Campos, cru-
zar a fronteira com o Espírito 
Santo e seguir e pela Rodovia 
do Sol até Guarapari, devendo, 
de lá, continuar em direção à 
Região Norte do litoral capixa-
ba até Vitória. 

Atrativos – Com uma ex-
tensa área verde, Aracruz 
oferece grande contato com a 
natureza para quem quer se dis-
tanciar um pouco da conturba-
ção nos centros urbanos, como 
praias, restingas, manguezais, 
enseadas, recifes, montanhas, 
coqueirais, remanescentes de 
mata atlântica, reservas ecoló-
gicas, tartarugas marinhas, la-
goas e rios. Entre esses, vale a 

pena conhecer a praia de Barra 
do Sahy, localizada numa vila 
de pescadores, que possui on-
das fracas, areia grossa, forma-
ção rochosa e restinga. 

A cidade possui um belo 
patrimônio histórico e arqui-
tetônico, a exemplo várias 
igrejas e prédios do início do 
século XX. Além disso, pode 
se encontrar muitas aldeias 
indígenas que até hoje conser-
vam a língua, o culto ao Sol, 
a Lua, as Estrelas, a dança e a 
pesca. A maior manifestação 
de artesanato aracruzense é a 
indígena, podendo essa ser ad-
quirida na aldeia Tekoá Porã, à 
margem da Rodovia ES-010, 
distrito de Santa Cruz, na As-
sociação Indígena Tupinikim e 
Guarani. 

O agroturismo possui os 
Circuitos Guaraná e Jacupem-
ba, que propiciam passeios nos 
quais os visitantes encontram 
restaurantes, lagoas para pes-
caria, córregos, fazendas, pas-
seios de charrete, parquinhos e 
casas antigas. 

 ►É melhor acampar em Guarapari para viver as reflexões da caminhada até Anchieta

 ►Um pouco mais distante, o camping de Aracruz também oferece 
apoio aos Passos de Anchieta
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Neste mês, novos torneios 
de Xadrez do CCB 

Na sequência dos campeonatos 
de Xadrez realizados pelo Camping 
Clube do Brasil, no dia 19 deste mês 
(domingo), irá acontecer o LXVI 
Torneio Escolar Individual e o 
CXLIV Torneio Aberto no camping 
do Recreio dos Bandeirantes.

No dia 13 de abril (domingo), o 
RJ-10 realizou o LXV Torneio Es-
colar Individual e o CXLIII Torneio 
Aberto. Confira abaixo o resultado 
do campeonato. 

LXV TORNEIO ESCOLAR 
INDIVIDUAL: JUVENIL: 1º) Ale-
xandre S. S. Júnior (GEO/ST); (2º) 
Beatriz Camporez da Silva (GEO/

ST) e 3º) Eduarda Oliveira (ELITE). 
INFANTIL: 1º) Larissa A. de Sou-
sa (GEO/ST); 2º) Raiany Santiago 
de Oliveira (GEO/ST) e 3º) Carlos 
Eduardo de Oliveira (ELITE). MI-
RIM: 1º)Vinicius Ferreira Caldas 
(SMON/B); 2º) Matheus Pereira 
Oliveira da Silva (GEO/CAJÚ) e 3º) 
João Pedro de Melo (GEO/CAJÚ). 
PRÉ-MIRIM: 1º) Victor de Noro-
nha Mesquita (ISNP2).   

CXLIII TORNEIO ABER-
TO: 1º) Diego Ramos (-); 2º) Ar-
naldo Leite Mesquita (CMUN) e 3º) 
Antônio Manoel Lima de Holanda 
(TTC). 

Mercado
Boas novidades para curtir os campings do CCB
Para você aproveitar os finais de semana e feriados com a sua família, o 

Camping Clube do Brasil disponibiliza três produtos que não podem ser deixados 
de lado na hora de arrumar a mala para mais um camping : a Barraca 4/5 Pessoas 

Nautika Indy, o Repelente Exposis Extreme e a Mochila Nautika Expand.  

Barraca 4/5 Pessoas Nautika Indy: A barraca é ideal para via-
gens e acampamentos. Permite acomodar entre 4 a 5 pessoas, pois 
apresenta um amplo espaço interno. Para maior durabilidade com o 
tempo, possui costuras firmes e aviamentos personalizados em toda 
a estrutura. É dobrável e muito fácil de montar, além de ser resistente 
contra chuvas e ventos. Para mais informações, acesse o site : http://
www.kanui.com.br/camping-lazer/equipamentos/. 

Repelente Exposis Extreme:  O produto é hipoalergênico e con-
tem o princípio ativo Icaridina-Saltidin®, que  oferece proteção à pele 
por até 10 horas contra pernilongos, mosquitos, anófeles, muriçocas, 
culex e até Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue. O repe-
lente não contém perfumes, pois fragrâncias atraem os insetos. Mais 
informações através do site : http://www.kanui.com.br/camping-lazer/
equipamentos/. 

Mochila Nautika Expand: A mochila é ideal para quem vive em 
meio à correria do dia a dia. Com tamanho proporcional e formato ino-
vador, oferece total versatilidade na hora de transportar seus objetos, 
pois conta com um amplo espaço interno. Apresenta bolsos exclusivos 
para armazenar pertences de grande valor, como documentos, chaves, 
celular, entre outros, além de ser resistente à abrasão. Possui um painel 
traseiro com acolchoamento para proteção e comodidade durante o 
uso. Conta com zíper na parte inferior para o aumento da profundi-
dade. É uma ótima opção para levar seus pertences para o camping. 
Mais informações no site: http://www.kanui.com.br/camping-lazer/
equipamentos/ .

Paella Dançante foi 
sucesso em Mury 

No dia 19 do mês passado, o 
camping de Mury realizou 
mais uma edição da tradi-

cional festa espanhola :  a Paella 
Dançante, com a presença de mais 
de 80 pessoas, entre campistas as-
sociados e amigos. O evento teve 
música ao vivo na sexta e no sába-
do. O céu estrelado e uma tempe-
ratura aconchegante em torno de 
20º, contribuíram para um feriadão 
inesquecível. 

A comida foi servida à vontade e 
a bebida comercializada na cantina.  
A Paella é um dos pratos típicos da 
culinária espanhola, preparada com 
o arroz cozido com carnes, frutos 
do mar, hortaliças e açafrão. Além 
do prato saboroso, o campista teve 
também a oportunidade de desfru-
tar de um ambiente de pura nature-
za, florido e sombreado. Mury é um 
dos lugares mais lindos da cidade e 
ideal para você desfrutar dos encan-
tos naturais com a família e amigos.

Além das instalações padrão e um 
pavilhão de lazer, o camping possui 
uma piscina de água natural, além 
da cachoeira que é um atrativo im-
portante para os visitantes do local. 

No sábado, foi realizada a co-

memoração dos 90 anos da mãe do 
associado Arnaldo Delgado. Co-
nhecida como “mãezinha” entre 
associados e amigos, Dona Zélia 
teve uma linda e harmoniosa festa 
de aniversário no camping de Mury. 

Boas práticas e novas 
amizades

Muita gente do CCB lembra 
com saudosismo a época em que 
se associou e passou a fazer parte 
da grande família campista. Boa 
parte desta grande família não ti-
nha exata noção dos inúmeros be-
nefícios que a prática do camping 
organizado traz. Além do aspecto 
econômico, com custos muito mais 
em conta em comparação a outros 
meios de hospedagem, o modelo 
implementado pelo CCB traz con-
sigo um sistema que permite ao 
associado desfrutar de opções de 
lazer, entretenimento e ter ainda a 
oportunidade de fazer novas ami-
zades.

Só quem já viveu ou passou 
pela experiência do campismo, 
seja como associado ou convidado 
sabe do valor de ser um sócio do 
CCB. Afinal de contas, esses cam-
pings sempre oferecem privacida-
de, segurança e organização, além, 
é claro, deste permanente contato 
com a natureza, coisa que valor ne-
nhum paga. Quantas amizades se 
formaram ao longo de quase cinco 
décadas. E até famílias tiveram ali 
sua origem.

Pois é justamente deste espírito 
campista que estamos falando. Afi-
nal de contas, o CCB reserva aos 
associados e convidados mais do 
que uma simples adesão. 

Sem qualquer ajuda por parte 
do poder público o Camping Clube 
do Brasil soube preservar ao longo 
de sua história uma tradição que 
venceu crises econômicas e desa-
fios. Continua aí com seu calendá-
rio de festas, com suas unidades. 
E justamente esta equação custo/
benefício tem sido a grande receita 
marcada por parte dos seus diri-
gentes, que têm procurado equi-
librar as contas sem prejudicar os 
serviços a seus associados.

Não é fácil. É sempre uma 
equação complicada, num país 
onde a iniciativa privada acaba 
ficando com o ônus. Ao final de 
mais uma temporada de férias, esta 
é uma boa época para quem pensa 
em se associar e desfrutar das uni-
dades do CCB. Recomende a seus 
parentes e amigos que aproveitem 
para conhecer uma das nossas uni-
dades e perceba as vantagens de 
ser um associado do CCB.

 ►A confraternização foi um dos pontos altos da passagem 
gastronômica 

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

INFORME DA CCTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
e-mail: cctur@campingclube.com.br

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

005888-3(RJ)
006895-1(RJ)
009009-7(RJ)
011582-1(SP)
013531-8(RJ)
018434-1(RJ)
019576-6(RJ)
022475-1(RJ)
033210-6(RJ)
038485-2(MG)
041444-5(SP)
043077-6(RS)
045792-2(MG)
051296-8(RJ)
056566-0(SP)
057994-4(SP)
058302-4(SP)
060197-9(MG)
062778-9(MG)
063059-6(SP)

065745-9(CE)
066183-0(SP)
069367-5(SP)
076626-6(SP)
077987-9(RJ)
102271-2(RJ)
106159-6(SP)
118700-9(RS)
118719-8(SP)
120629-3(RJ)
126626-9(SP)
129009-8(SP)
129827-4(SP)
144339-0(RJ)
146259-8(RJ)
147071-1(RJ)
147226-8(ES)
148833-2(RJ)
155680-0(SP)
173165-4(PR)

175513-7(RJ)
175725-2(SP)
180691-2(ES)
181135-7(SP)
188318-4(RJ)
189041-6(RJ)
193593-1(RJ)
193646-6(RJ)
208477-5(SP)
212861-8(MG)
215922-9(RJ)
216374-9(DF)
216564-4(RJ)
218270-1(SP)
219789-5(RJ)
220626-2(RJ)
221563-5(ES)
222516-9(RJ)
223497-2(ES)
224104-2(RJ)

224802-8(RJ)
225269-5(SP)
225724-7(SP)
226167-8(ES)
226677-5(RJ)
227002-5(RJ)
227262-9(SP)
227793-8(MG)
228309-4(SP)
228919-7(SC)
229672-0(RJ)
229785-7(RJ)
230005-8(MG)
230340-4(RJ)
231634-2(SP)
231754-2(PR)
231887-3(RS)
232306-4(MG)
232597-7(ES)
232673-7(SP)

234484-0(RJ)
234949-2(RJ)
235100-9(RJ)
235235-6(ES)
235461-7(RJ)
235792-4(RJ)
235808-5(SP)
235837-8(SP)
235885-7(SP)
235886-5(SP)
235898-8(SP)
235947-1(ES)
235958-6(SP)
235964-1(RJ)
235997-6(SP)
236010-5(SP)
236031-7(RJ)
236037-5(RJ)
236045-6(RJ)
236184-2(RJ)

PACOTES PROMOCIONAIS  
 A CCTUR sugere pacotes aéreos de 5 dias entre os me-

ses de maio e junho, para os mais diferentes destinos do país, 
exceto em feriados. Os preços abaixo não incluem taxa de em-
barque, a partir de: 

 -Maceió, R$ 1.155,00 
-João Pessoa, R$ 1.136,00 
-Serra Gaúcha, R$ 1.293,00 
-Aracajú, R$ 1.144,00 
-Porto Seguro, R$ 853,00 
-Fortaleza, R$ 1.154,00 
-Canoa Quebrada, R$ 1.522,00 
-Jericoacoara, R$ 1.386,00 
-Recife, R$ 1.247,00 
-Porto de Galinhas, R$ 1.074,00 
-Natal, R$ 1.383,00 

RESORTS EM BAIXA TEMPORADA
Depois das agitações do verão e do carnaval, é chegado 

o momento de descansar com sua família nos resorts nesse 
período de baixa temporada.  A seguir, algumas sugestões da 
CCTUR, a partir de: 

-Ritz Lagoa da Anta/Maceió, 1 + 9 de R$ 128,00
-La Torre Resort/Porto Seguro, 1+ 9 de R$ 165,00
-Ocean Palace Resort/Natal, 1 + 9 de R$ 174,00
-Catussaba Resort /Salvador, 1 + 9 de R$ 128,00

FERIADO DE CORPUS CHRISTI  
A CCTUR sugere pacotes aéreos para Buenos Aires, com 

hospedagem em hotel, com saída no dia 19 de junho, em 03 
noites, a partir de US$ 751,00. 

FERIADO DO ZUMBI DOS PALMARES 
A CCTUR sugere pacotes aéreos para Buenos Aires, in-

cluindo hospedagem em hotel, com saída no dia 20 de novem-
bro, em 03 noites a partir de US$ 660,00. 

FÉRIAS DE JULHO 
Na próxima temporada de férias do mês de julho, a CC-

TUR sugere pacotes aéreos para diversos lugares do Brasil, 
incluindo hospedagem em hotel, a partir de : 

-Beto Carrero, de 16 a 20 e de 19 a 22,  R$ 1.230,00
-Fortaleza, de 17 a 24,  R$ 2.140,00 
-Porto Seguro, de 21 a 28 , R$ 1.140,00 e de 27/07 a 03/08, 

R$ 925,00 
-Maceió ,de 22 a 29, R$ 1.840,00 
-Gramado, de 22 a 29,  R$ 2.040,00 
-Natal, de 23 a 30, R$ 2.230,00 

No mês das Mães, concorra a 
bônus para curtir os campings

O presente ideal para você e 
sua família curtirem os fi-
nais de semana é viajar pelo 

país e conhecer novos lugares. E no 
CCB você ainda concorre a estadias 
grátis nos campings da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoi-
tes para os seus associados. Para 
participar, é fácil. Basta se manter 
em dia com as taxas que você auto-
maticamente já concorre.

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, des-
de que esses estejam identificados 
com suas respectivas carteiras so-
ciais. Cada associado pode ganhar 
até cinco pernoites para um mesmo 
acampamento. 

Não estão inclusos na promo-
ção equipamentos desocupados, 
ocupações de módulos, parkings e 
animais permitidos. Confira aqui 
os resultados do mês de março dos 
sorteados. 

 ►Aproveite as tarifas promocionais para apreciar um tango e tanto mais em Buenos Aires

OKTOBERFEST EM OUTUBRO 
A CCTUR desde já sugere pacotes para o Oktoberfest, 

incluindo passagem aérea, traslados de chegada e saída, city 
tour em Balneário Camboriú , Cristo Luz com ingresso,  01 
dia de Beto Carrero ( sem ingresso) e  01 dia de Oktoberfest 
com traslados de chegada e saída, seguro viagem e bolsa, com 
saídas no dia 16 e retorno no dia 20, a partir de R$ 1.750,00.

NATAL E REVÉILLON
Antecipe suas reservas das viagens, através de pacotes 

aéreos sugeridos pela CCTUR, incluindo hospedagem em ho-
tel, a partir de: 

 -Fortaleza (Natal), de 19 a 26/12/14, R$ 1.809,00 
-Natal (Natal), de 19 a 26/12/14, R$ 1.710,00 
-Porto de Galinhas (Natal), de 19 a 26/12/14, R$ 1.557,00 
-Gramado (Revéillon), de 29/12 a 05/01/15, R$ 2.905,00 

NATAL LUZ EM GRAMADO 
A CCTUR sugere pacote aéreo para a Serra Gaúcha com 

Natal Luz de Gramado, com saídas em novembro e dezembro 
em 4 noites, a partir de R$ R$ 2.238,00 por pessoa. O preço 
não inclui taxa de embarque. 

PACOTES EM NAVIO MSC 
A CCTUR disponibiliza desde já pacotes em Navios da 

MSC. Os valores estão sujeitos à alteração.  Consulte-nos para 
mais informações. A partir de: 

O primeiro Navio MSC Lirica sairá no dia 29/11/14, fa-
zendo Rio/Búzios/Ubatuba/Rio, em 04 noites, R$ 586,00 por 
pessoa em cabine dupla. 

O segundo Navio MSC Lirica sairá no dia 14/12/14, fa-
zendo Rio/Salvador/Ilhéus/Búzios/Rio, em 06 noites, R$ 
1.056,00 por pessoa em cabine dupla. O terceiro Navio MSC 
Lirica sairá no dia 20/12/14, fazendo Rio/Ilha Grande/Salva-
dor/Ilhéus/Búzios/Rio, em 07 noites, R$ 3.224,00 por pessoa 
em cabine dupla. O último trajeto do Navio MSC Lírica, terá 
saída no dia   27/02/15, fazendo Rio/Ilhabela/Punta Del Este/
Buenos Aires/Rio, em 08 noites, R$ 1.408,00 por pessoa em 
cabine dupla.

PASSEIOS NO RIO DE JANEIRO 
A CCTUR oferece passeios locais para a cidade do Rio de 

Janeiro. Consulte-nos para saber mais informações. A partir de: 

-Corcovado e city tour no Rio, duração de 04 horas, saída 
pela manhã, R$ 150,00 por pessoa

-Pão de Açúcar, Praias e Mirante do Leblon, duração de 
04 horas, saída à tarde, R$ 170,00 por pessoa

-Passeio de escuna as Ilhas de Angra dos Reis, um 01 dia, 
R$ 184,00 por pessoa

-Búzios com passeio de escuna, 01 dia, R$ 190,00 por 
pessoa

ESTÃO ACABANDO COM ELA 
- Embarque no Navio Iberostar Grand Amazon e partici-

pe de roteiros inesquecíveis pelo Rio Amazonas e afluentes, 
proporcionando hospedagem e infraestrutura com o mesmo 
charme e luxo dos cruzeiros internacionais. Consulte a CC-
TUR para mais informações. 
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PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

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

Nome:                                                                                                                    CPF:

Endereço:                                                                                                                     CEP:

Telefones: (           )                                                                                   e-mail:

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

                   Local e Data                                                                    Assinatura

camping clube do brasil

Promoção De Pai para Filho 
é válida para o mês das Mães 

Quem é apaixonado pelo 
campismo sabe os benefícios 
que essa prática oferece. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família? Faça uma 
bela surpresa para seu filho e 
sua família. Aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho” no 
mês das Mães, presenteando-
-o com um título do CCB. 
Vocês poderão usufruir de 
um clube de vantagens. 

Os associados ganham 

até 90% de desconto na com-
pra de um novo título para 
seus parentes. Quanto maior 
for seu tempo de associado, 
maior o desconto. 

Em se tratando de admis-
sões promocionais, a custos 
reduzidos, as taxas mensais 
de manutenção vinculadas 
aos novos títulos passam a 
ser apropriadas a partir do 
mês seguinte ao da subscri-
ção.

Promoção Novos Associados garante 
descontos ainda este mês

O sucesso da promo-
ção Novos Associa-
dos vale também 

para este mês das mães com 
a possibilidade de garantir 
descontos aos associados que 
recomendam seus amigos 
para se tornarem sócios do 

CCB. Com isso é garantido 
estadias gratuitas para você. 
Para participar, basta indicar 
um amigo para se associar 
ao clube. A cada indicação 
confirmada, os sócios e seus 
dependentes são beneficia-
dos com bônus/pernoites. Os 

bônus, que têm validade de 
um ano para os associados e 
seus acompanhantes, servem 
para diminuir as despesas 
com pernoites de pessoas ou 
equipamentos. No total, eles 
somam valores entre R$25,00 
e R$80,00. 

Para cada grupo de cin-
co indicações confirmadas, 
os associados recebem mais 
20% do valor total dos bônus 
entregues. 

Lembramos que essas bo-
nificações não servem para 
reduzir as mensalidades de 

ocupação de módulos, nem 
para as taxas de estadia diur-
na e outras específicas. 

Preencha o seu cupom 
abaixo e o envie para qual-
quer uma das secretarias do 
CCB pelo correio, fax ou e-
-mail.
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Canadense Nautika – Modelo para seis pesso-
as. 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

Estrutural Ferpi 7 – Raridade. Excelente 
estado. R$400,00. Jorge. Tels.: (21) 2404-2771 / 
9339-4080

Nautika - Seminova, para 6 pessoas, piso eco-
lógico, tenda 3x3 com fechamento lateral e com-
pressor. Tel.: (21) 2581-9001 / 9856-1342.

Oásis – Completa, medidas: 2,80 x 4, 2 quar-
tos, lona leve 6 x 5 reforçada, conjunto de pratelei-
ras plásticas desmontáveis, bomba de 15 litros com 
bica. R$250,00. Sueli. Tel.: 2286-0256

Carreta Barraca Camping Car - Ano 1985, 
com equipamentos de camping. Preço: R$ 
2.500,00. Márcia:(21) 9926-1072. 

Carreta Barraca Trabucar - Ano 96, com 
geladeira embutida, em nome de Nelson Tadeu e 
documentos. A carreta acompanha um avance com 
fechamento lateral e frontal,  2 quartos de sogra e 
piso ecológico de 6x5 m. e lona cobertura de 7x6 
azul. Ver camping de Cabo Frio. Nelson Tadeu 
: (21)3361-2506  ou  (21)7862-4422.

Caming Car – Ano 1986, ótimo estado, com 
2 camas de casal e amplo avancê, mais acessórios 
de camping: mesa, copa, fogão, etc. Mario Antonio 
Massura. Tel.: (11) 8282-1561 / 4362-2468. E-mail: 
mmass51@gmail.com 

Kabana Camp Luxo – Ano 1998, com reser-
vatório de água e geladeira elétrica, vários acessó-
rios, impecável, pronta para acampar. Wilson. Tel.: 
(19) 9173-1547/ 3276-4605

Camping Star – Ano 86, em ótimo estado, 2 
quartos, colchão casal novo e confortável. Excelên-
cia em qualidade - R$ 2.500,00 (aceitamos oferta). 
Paulo.  Tel : (21) 9291-2005. 

Trabucar – Com fechamento, 1 colchonete, 
armário de aço, fogão 2 bocas, cortinas, tapetes e 
TV 14”. R$4.000,00. Tel.: (21) 9998-1657 / 9193-
7267

Compro – Camping Star com um quarto. 
Geny ou Amélio. Tels.: (21) 3681-2426 / 8881-3248.

Compro – Camping Star com um quarto. João 
Batista ou Rosa. Tel.: (21)3242-4839 / 9113-5885

Motortrailer Mod. 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. 

Turiscar-5ªRoda – Completo, perfeito estado, 
“lindo”. Documentos ok. R$ 58.000,00. Ver no 
Camping do Recreio. Shirley, após meio-dia. Tel 
: (21) 7887-7379.

Turiscar Diamante Club – Ano 1997, super 
conservado, completo com TV 32 LCD polegada, 
4 pneus novos, toldo com fechamento controle ele-
trônico de nível da caixa’água, pintura nova, etc. 
Roberto. Tel : (12) 9170-7734 / (12) 3152-3537. 

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

Karmann Ghia 450 - Com duas camas de ca-
sal, banheiro com aquecedor a gás, dvd, tv, avancê 
com geladeira duplex e fogão 6 bocas. A combinar. 
Hamilton. Tels.:(21)2294-9395 / 9595-2083

Karmann Ghia KC 330 – Ano 1989, para 4 
pessoas, novinho, guardado em garagem coberta, 
cama casal + beliche, banheiro químico + box, tol-
do + fechamentos novos, telas + cortinas, geladei-
ra, bomba nova, bateria e 3 pneus novos, fogão 2 
bocas gás, armários, inversor 110/220/12V, vários 
acessórios. R$12.000,00. E-mail: ernesto.bandei-
ra@bol.com.br.

Karmann Ghia KC 380 – Ano 1989, com ge-
ladeira, fogão de 3 bocas com forno, bateria, caixa 
d’água, aquecedor de água a gás e elétrico, banhei-
ro com chuveiro. R$16.000,00. Fausto. Tel.: (11) 
9932-2709. E-mail: pedroifko@hotmail.com

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo 
estado. Acomodação para 4 pessoas. Ver próximo 
ao camping de Mury. Alberto. Tel.: (21)9434-2482

Trailer - Ano 90, 2 TVs, microondas, lava-
-louças, ar condicionado, geladeira duplex, cor-
tinas e estofados novos, som. Ver no camping de 
Ubatuba. Mário Paiva. Tels.: (11) 9171-3715 / 2684-
6701.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado no CCB 
de Paraty (RJ). Documentação OK - placa de Para-
ty - Todo reformado, pronto para rodar, com gela-
deira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, vaso 
sanitário fixo, 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 Vila Rica – SL de 7 metros, com 
duas camas de casal e dois beliches, ar condicio-
nado, fogão, etc. R$18.000,00. Valter. Tel.: (11) 
8158-1709.

Turiscar Vila Rica - 7,5m, ano 1980, perfeito 
estado, ar condicionado, boiler, sem vazamento. 
R$ 20.000,00. Aceita troca. Vera. Tels.: (21) 2446-
6011/ 9343-4220.

Turiscar - 5° roda, ano 2007, motor trailer, 
único dono, acomodação para 8 pessoas, 3 ar 
condicionados sendo 2 splits, com armários, bar, 
adega, quarto de casal, beliche, pia granito, gela-
deira, fogão 4 bocas com forno, micro- ondas, sofá-
-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 litros, 
bomba surphlo 2.8, pneus novos, avancê completo. 
Glória ou José. Tels.: (22) 9726-6959/ 9871-5001.

Turiscar Rubi – Super conservado e com inú-
meros extras e importados. Karl. Tels.: (19)8133-7238

Industrailer – Vitória Star. Motor Mercedes 
Benz 914 – Ano 2002/2003. Novíssimo – Equipado 
com tudo. Tel: (044) 9978-0604 – Zezo Moreira.

Agrale Ultravan – Proprietário propõe troca 
de seu motor-home por um bom trailer de um eixo. 
Motor-home ano 1994, motor MWM (o mesmo da 
F-4000), consumo entre 7 e 11km/L,pneus semi-
novos, carroceria em fibra de vidro, rodado duplo 
traseiro, freios a disco, direção mecânica, con-
versor 2.500W, inversor 1.200W, tanque de água 
doce 250L, tanque de detritos 250L, bomba d’água 
importada, doc 2012 paga, CRLV registrado como 
motor-casa. Interior montado em 2011: cama 
2,09m X 2,70m, poltrona e mesinha que se trans-
formam em cama de solteiro, sofá-cama na cabi-
ne do motorista, fogão 4 bocas, pia em aço inox, 
frigobar, dois climatizadores, rádio/CD/MP3, TV 
14” SEMP-TOSHIBA/DVD, câmera de ré, GPS, 
anti-radar, bluetooth, transmissor FM, navegador 
3D. Banheiro com vaso sanitário Thetford, aque-
cedor de frio 6.400W, lavatório, chuveiro regulá-
vel e ducha higiênica. Edison Sampaio. Tel.: (34) 
3814-4603 (à noite). E-mail: edisonsampaio1950@

yahoo.com.br

Hobby Trailer – Ano 2002, Chassi Indabra, 
motor Cummins 4 cilindros 140 HP, comprimen-
to 9,50 m, 55.000 km rodados, único dono, câm-
bio automático, suspensão pneumática, freio a ar, 
gerador branco BD 4.000 CFE. R$265.000,00. 
Suzana Neves. Tels.: (41) 9613-2288 / 3322-6547. 
E-mail: daydreamsevenpaul@yahoo.com.br / su-
neves@gmail.com

Mercedes Benz – Ano 72, montagem 88, oito 
pessoas, com microondas, geladeira, TV, DVD, fo-
gão 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 – motor 1620, pneu sem câmara – novo. 
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953

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

Safári - Ano 86, bege, documento em meu 
nome em dia, duas cozinhas interna e externa com 
gaveteiro e tomada, toldo com fechamento total, 
banheiro ampliado com chuveiro a gás, microon-
das, forno elétrico, climatizador, transformador de 
2000W (110-220). O valor é de R$ 47.000,00. Ma-
rina ou Antônio:(21) 7701-2238 / (21) 3502-2238.

Safári - Ano 88, gasolina / GNV, IPVA 2011 
pago, Kit gás com vistoria 2011, todo revisado. 
Alexandre Dias. Tel: (21) 7887-0047.

Safári - Ano 88, bege/vinho, lanternado, 
pintura nova, motor novo, GNV, pneus 8 lonas, 
mecânica 10090, estado de novo Claude. Tels.: (21) 
8135-9522 / 9464-4877. 

Safári – Ano 86, em ótimo estado, banheiro 
e box fechado, cozinha/fogão/mesa, climatiza-
dor, TV com DVD, bi-volts com duas baterias 
novas, geladeira de 80L, pneus novos. Valor: 
R$45.000,00. Tardelli. Tel.: (11) 8130-0307. E-
-mail: tard.suporte@gmail.com

Turiscar Bambino – Ano 1995, montagem 
2009, para 4 pessoas. Acessórios: toldo de enrolar, 
câmera de ré, microondas (funciona no inversor), 
refrigerador 120L, fogão 2 bocas, antena wine-
gard, vaso sanitário, ducha higiênica, box separa-
do, 2 ventiladores, aquecedor à gás, bomba shulflo 
top, conversor de voltagem de 2500w e inversor 
de 1000w, som com DVD, rádio PX, TV 14’’ e 
DVD player, mini adega. Paga pedágio simples, 
revisado, pneus novos. Valor: R$110.000. Estudo 
propostas. Christian. Tels.: (48) 9102-7929 / (41) 
9201-4870. E-mail: cmcshm@yahoo.com.br

Turiscar Riviera 900 - Ano 88, modelo 89, 
chassi 7/110. Marca Volkswagen, motor atrás. 
Suporte para moto, 06 pneus novos, aquecedor 
de passagem, máquina de lavar roupa, freezer, ar 
condicionado, microondas, 130.000 km originais 
com manual. Mecânica OK. R$130.000,00. Eduar-
do. Tels.: (11) 4367-2306/ 9784-2067 / 9959-0131/ 
7768-6405

Freezer – Ártico, ótimo estado em pleno fun-
cionamento. Antônio. Tel.: (21) 9343 9376 / 2712 3454

Freezer – Ártico, para trailer ou barraca, se-
minovo. Diomedes da Mota. Tel.: (21) 2581-9001 
/ 9856-1342

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

Porta Potti 165 Thetford – Novo na caixa. 
R$500,00. Karl. (19) 8133-7238

Thule Box Ranger 90 – Novo, sem uso, você 
enrola e guarda sem ocupar espaço. R$550,00. 
Fernando. Tels.: (11) 9958-3185 / (21) 3157-2714 
/ (21) 2410-6247. E-mail: cfernand@ctex.eb.br / 
jfpuell@ibest.com.br 
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camping clube do brasil

Esta coluna foi criada para servir 
gratuitamente aos associados 
quites com seus compromissos 
sociais, com o objetivo de faci-
litar a troca de materiais usados 
nos campings. As informações 
devem chegar à redação até o dia 
20 de cada mês, sempre com a 
matrícula e o endereço completo 

do interessado, pelo correio, fax, e-mail ou através 
do Disque- Camping (21) 2532-0203
Nas transações de equipamentos instalados em 
campings do CCB deve ser observada a situação dos 
registros nas portarias. A transferência do registro de 
um equipamento, por qualquer motivo, não garante a 
sua permanência no camping, nem a desvinculação 
de eventuais débitos.
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DIVERSOS

MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS/BARRACAS

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

nos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e Mury, a diária de locação dos equipa-
mentos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$90,00. Para os trailers maiores, a diária 
para até 4 pessoas é de R$130,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associados que se encontram 
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$12,00 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-cam-

pings, mantêm o serviço de aluguel de barracas com colchonetes e extensão de luz. Os interessa-
dos podem entrar em contato diretamente com as áreas de Arraial do Cabo, Itanhaém, Ubatuba, 
Campos do Jordão, Curitiba, João Pessoa ou com a Secretaria de Salvador.

BARRACAS



Vida de Campista

Uma homenagem às mães neste mês especial 

Conheça a Jeep Tour no Rio de Janeiro 
Desde 1992, a empresa en-

contra-se implantada no coti-
diano carioca. Com a Eco 92, o 
mundo naquele período estava 
voltado para questões ambien-
tais. A preservação da natureza 
foi o ponto chave para a Jeep Tour 
iniciar seu projeto, trabalhando o 
ecoturismo. 

Pioneira no mercado, a agên-
cia iniciou com um Jipe e hoje 
conta com uma frota de 38 carros 
construídos internamente com 
uma linha de montagem exclusi-
va, com adaptação para deficien-
tes físicos, mantendo um padrão 
de qualidade e segurança. 

Atualmente, a Jeep Tour 
conta com uma sede com 4.000 
metros quadrados entre adminis-
tração, garagem e oficina, com a 
finalidade de proporcionar o que 
há de melhor para os clientes. 
Trabalhando a inovação e a cria-
tividade, o diferencial da Jeep 
Tour reverencia as experiências 
sensoriais que incluem os cinco 
sentidos da emoção de passeios 
turísticos, onde há viabilidade 
de explorar não só as belas pai-
sagens da cidade, mas também a 
variedade cultural existente no 

cenário carioca. 
Ao falar da Jeep Tour, O Cam-

pista, foi mais além e conversou 
com o sócio diretor, Raffael Ricci 
(35), que fala da proposta da em-
presa, desde a sua fundação, que 
é levar os turistas para a maior 
floresta urbana do mundo, a Flo-
resta da Tijuca, e diversos lugares 
da cidade, além das agências situ-
adas no exterior terem comprado 
essa ideia, o que fez a Jeep Tour 
tornar-se a maior organização 
desse tipo de turismo no Rio. 

“No momento, não há possi-
bilidade de eventuais mudanças 
no funcionamento da programa-
ção da empresa durante a Copa 
do Mundo”, afirma. 

A Jeep Tour apresenta um ro-
teiro atrativo ao turista que deseja 
conhecer a fundo os aspectos na-
turais e culturais da cidade,entre 
eles : o Corcovado, Floresta da 
Tijuca, Pão de Açúcar, Favelas, 
Vista Chinesa, Santa Teresa e 
Jardim Botânico. 

“A Jeep Tour não possui no-
vas rotas até o presente momen-
to, mas existe a possibilidade de 
lançarmos o turismo eco rural em 
Itaipava, que vai se chamar Cir-

cuito do Brejal”, diz Raffael. 
A Jeep Tour, segundo Raffa-

el, possui um plano de expansão, 
através de carros executivos. A 
empresa comprou uma van,  com 
o objetivo de expandir o trans-
porte executivo na cidade. 

“Durante todo o trajeto com 
os turistas, nossos guias relatam 
o histórico do local e outros atra-
tivos, além de orientar  os passa-
geiros a não jogar nenhum tipo 
de lixo na natureza”,diz. Raffael 

fala também como o Rio pode 
explorar melhor seus atrativos 
turísticos e naturais através da 
boa vontade e facilidade entre as 
esferas políticas de incentivarem 
esse contexto e apoio do Governo 
do Estado. 

A empresa oferece um pro-
grama bem diversificado pela 
cidade e os custos variam de R$ 
100 a R$ 300 reais.  A duração 
dos passeios durante o dia são 
em média de 4 a 5 horas, junto 

a um guia falando o idioma do 
passageiro. O Tour de 8 horas (4 
maravilhas, Corcovado, Pão de 
Açúcar, Floresta da Tijuca e Jar-
dim Botânico), inclui almoço. A 
programação completa você pode 
ver através do site: http://www.
jeeptour.com.br/ . O site da Jeep 
Tour é sustentável. 

Raffael gosta da ideia do tra-
balho do CCB, mas não possui 
maior interação por conta de não 
conhecer a fundo o trabalho do 
Clube. 

“A divulgação e o incentivo 
do governo poderiam ajudar na 
valorização do trabalho no ecotu-
rismo”, afirma. 

A vantagem do programa da 
Jeep Tour, de acordo com Raffa-
el, em comparação a outros tours 
com a natureza no Rio de Janei-
ro, é o veículo panorâmico, com 
roteiro praticamente exclusivo, a 
proximidade local e as informa-
ções fornecidas. 

“A proximidade do carioca 
em conhecer melhor a sua cida-
de, fez com que a Jeep Tour ade-
risse a promoção para os cariocas 
com desconto de 50%”, finaliza 
Raffael. 

Neste mês, o jornal “O 
Campista” fala sobre 
uma mãe dedicada, 

presente e apaixonada pelo 
campismo: Bianca Cristina 
Martins, advogada, 34 anos, 
residente do bairro Fluminense 
de Nova Iguaçu, casada com 
Cristian Moreira (35), que se 
tornou sócia do CCB há seis 
anos, através da indicação de 
amigos.  

Bianca tem dois filho, Mi-
guel de 6 anos e Brendo de 
17. Flamenguista de coração, 
Bianca tem como hobby prefe-
rido interagir com os amigos no 
camping. Para ela o camping é 
um local ideal para o convívio 
familiar, por considerar que 
além do contato direto com a 
natureza, essa prática traz para 
as pessoas tranquilidade e paz.

Bianca tem como prefe-
rência o camping do Recreio 
(RJ-10), porque além de ser 
próximo de sua residência e 

de frente para a praia, seu fi-
lho mais novo, Miguel, gosta 
do local. O evento preferido 
de Bianca é a Festa Julina do 
RJ-10, tendo participado recen-
temente da folia de Carnaval, 
que teve como tema a Copa do 

Mundo de Futebol. 
Bianca fala da importância 

da segurança, divulgação e 
preservação do meio ambiente 
como medidas a serem adota-
das pelo governo no incentivo 
para a Copa do Mundo de Fu-

tebol e para as Olimpíadas de 
2016 e retrata também a ausên-
cia do desenvolvimento de um 
trabalho de mobilização e mais 
preservação desses espaços, 
já que os campings ficam em 
belas localidades, com visões 

fantásticas e alguns fronteiros à 
praia. Os principais problemas 
para a prática do campismo no 
Brasil, segundo Bianca, é a lo-
calização dos campings, pois 
em alguns locais há a grande 
dificuldade de acesso. 

O campismo tem passado 
por diversas mudanças ao lon-
go dos anos e o que irá fazer 
com que as gerações futuras 
desfrutem dessa prática cam-
pista é a preservação da nature-
za, do esporte e lazer nos cam-
pings. Amizades e o lazer são 
pontos marcantes para Bianca 
e sua família no campismo. Os 
campings que Bianca gostaria 
de conhecer são os de Ubatuba 
e Mury. 

Nesse mês das mães, Bian-
ca, durante sua entrevista para 
“O Campista” deixa um lindo 
recado para todos os filhos e 
mães: “Amem e respeitem suas 
mães enquanto elas ainda estão 
por perto”. 

 ►Mamãe Bianca não perde oportunidades de estar acampando com os filhos

 ►Com tempero de aventura, a Jeep Tour leva os turistas a um Rio de 
Janeiro diferente

Vida de Campista


